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ANSVARIG AVDELNING  DOKUMENT-ID VERSION 

Region Norrbotten ARBGRP515-1854338440-638 0.5 

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 

Jan Öström Annika Lindqvist 

Ändring i allmänna råd avseende 
regionens tandvårdsstöd, höjning av 
fribelopp 
Dnr 00168-2022 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att fribeloppet höjs från 20 000 kr till 40 000 kr för 

bastandvård inom N- och F-tandvård.  

Ärendet 
Regionen har enligt Tandvårdslagen (SFS 1985:125) ansvar för avgiftsfri 

uppsökande verksamhet bland dem som omfattas av lagen om stöd och ser-

vice till vissa funktionshindrade samt bland dem som har varaktigt behov av 

omfattande vård och omsorgsinsatser. Regionen ska även svara för viss 

tandvård (sk nödvändig tandvård som benämns N-tandvård) till dessa grup-

per. Sedan 2013 har regionen även ansvar för viss tandvård för personer med 

långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård). 

Regionen ersätter folktandvården och privata tandvårdskliniker i Norrbotten 

för N- och F-tandvård.  

Enligt regionens egna tillämpningsanvisningar ”Regionens tandvårdsstöd – 

allmänna råd” krävs ett godkännande av bedömningstandläkare via en för-

handsbedömning när bastandvård inom N- och F-tandvård beräknas uppgå 

till mer än 20 000 kr under en 12-månaders period. Denna summa kallas 

fribelopp och har varit oförändrad sedan december 2016. Behandlingar som 

understiger denna summa kan den enskilde behandlaren besluta om själv 

medan belopp som överstiger fribeloppet måste förhandsgodkännas av be-

dömningstandläkare. Sådan förhandsbedömning innebär att tiden för att 

kunna inleda behandling kan fördröjas.  

För att minska den administrativa tiden hos behandlaren och därmed frigöra 

tid för kliniskt arbete och för att snabba upp tiden till behandling kan genom-

föras föreslås att fribeloppet höjs från 20 000 kr till 40 000 kr för bastand-

vård inom N- och F-tandvård. Motsvarande höjningar har gjorts i andra reg-

ioner tex i Västerbotten. Höjningen av fribeloppet bedöms inte påverka kost-

naden för regionen eller kostnaden för de personer som är berättigade till 

regionens tandvårdsstöd inom N- och F-tandvård.  

Från och med 1 januari 2017 infördes IT-stödet Symfoni i regionen för hand-

läggning av bl.a. regionens tandvårdsstöd. Detta IT-stöd har ett antal in-

byggda kontrollpunkter och goda möjligheter att granska fakturor på ett rik-

tat sätt vilket innebär att höjningen inte bedöms påverka kostnaden för reg-

ionen. De personer som är berättigade till regionens tandvårdsstöd inom N- 

och F-tandvård påverkas heller inte.  
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Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S-tandvård) kommer som tidigare 

kräva förhandsbedömning eftersom det är mer komplexa odontologiska frå-

geställningar vid bedömning om ersättning ska ges inom regionens tand-

vårdsstöd. Detsamma gäller för tandvård utöver bastandvård inom N- och F-

tandvård, tex protetiska ersättningar. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomidirektören, Ekonomi- och uppföljningsavdelningen 

Divisionschef, Division Nära 
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