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Ersättningar år 2020
Region Örebro län fastställer för varje kalenderår de ersättningar som lämnas till vårdgivare
inom tandvården för barn och unga.

Allmäntandvård
För allmäntandvård lämnas ersättning från och med det kalenderår man fyller 2 år till och
med det kalenderår man fyller 23 år, med ett fast belopp per år per patient, som man tagit
ansvar för, så kallad barntandvårdspeng. Ersättningen betalas ut varje månad.
För patient som man övertagit vårdansvaret för lämnas ersättning månaden efter
övertagandet skett enligt datum på blanketten ”Övertagande av vårdansvar för barn och
unga”. Detta förutsätter att övertagandeblanketten kommer in till Tandvårdsenheten senast
under första veckan i kalendermånaden efter övertagandet. Ersättning lämnas till och med
december månad det år patienten fyller 23 år.
Ersättningen upphör för eventuell föregående vårdgivare från och med månaden efter
övertagandedatum.
Om vårdrapport ej inkommer med uppgift om undersökning enligt fastställt revisionsdatum
upphör ersättningen. Ersättning lämnas på nytt när vårdrapport inkommer som visar att
undersökning är utförd.
Ersättningen för år 2020 är 1 458 kr per barn per år.
Det innebär att ersättning lämnas med 121,50 kr per ansvarsmånad.

Akuttandvård
Om akutvård ges av annan vårdgivare än den vårdgivare som har patienten listad, kan
kostnaden debiteras ordinarie vårdgivare. Ersättning är ett fast belopp per
behandlingstillfälle.
Ersättning för ett akutbesök är 590 kronor.
Ersättning för ett akutbesök vid jourmottagning på en lördag, söndag eller helgdag är
885 kronor.
Rutiner för fakturering beskrivs Akuttandvård.

Uteblivande
Regionen lämnar ej ersättning för kostnader i samband med att patient uteblir från
behandling. Patienten kan debiteras om tidbokning har skett genom direkt kontakt med
vårdnadshavare eller patient.
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Ortodonti
Efter överenskommelse med avdelning för ortodonti kan ortodonti utföras utöver de
insatser som normalt ska utföras inom allmäntandvården. Ersättning för dessa behandlingar
lämnas av ortodontikliniken. Ersättningens storlek beror på omfattningen av den behandling
som ska utföras. Behandlingarna grupperas i fyra nivåer.
Ersättning lämnas med en fast summa, inklusive tandteknisk apparatur, per genomförd
behandling enligt följande:
Nivå 1:

3950 kr

Nivå 2:

4370 kr

Nivå 3:

7425 kr

Nivå 4:

8500 kr

Hur olika behandlingar grupperas avseende på ersättningsnivå beskrivs under Ortodonti.
Om ortodontibehandling inom allmäntandvården avbryts upphör rätten till ersättning och de
fastställda beloppen justeras med hänsyn taget till utförd behandling.

Tandteknisk kostnad
Eventuella kostnader för tandteknik ersätts inte av Regionen.

Kostnader för tolk
Patienter med dåliga kunskaper i svenska språket har rätt till tolk. Tolk beställs hos
Tolkcentralen. Personal hos vårdgivaren ska konfirmera att tolkning skett och att använd tid
är korrekt genom att vid tolkningstillfället signera underlag för faktura. Tolkcentralen
debiterar Regionen för utförd tolkning.

Reseersättning
Reseersättning, lämnas enligt gällande bestämmelser för Regionens sjukreseersättningar, för
resor i samband med tandvårdsbesök för barn och unga.

