
Lokala Anvisningar, Anvisningar för tandvården Administrativ rutin 
 

2019

 

 

SJV – Sjukvårdsavgift  
 
Avgift enl. hälso- och sjukvårdens avgiftssystem (kallas även sjukvårdsavgift, 
besöksavgift eller patientavgift). I detta dokument används förkortningen SJV.  

SJV skall betalas från 1 januari det året man fyller 24 år tills dagen innan man 
fyller 85 år.  

SJV ska betalas vid varje tandvårdstillfälle i N1, N3 och N4 och S1-S12, S15 samt 
F1-F11, om det inte finns giltigt frikort.  

 150 kr hos tandhygienist eller tandsköterska  
 200 kr hos allmäntandläkare   
 350 kr hos specialisttandläkare och vid Sjukhustandvården i Falun  

 

Vid akutremiss från allmäntandvård eller primärvård (där patienten redan har 
betalat 200 kr) till specialistvård eller Sjukhustandvården i Falun. 

 Ytterligare 200 kr för första besöket. 
 

Allmäntandvårdens jour (vardagar 17-08 och helger) 

 250 kr  
 

Käkkirurgins jour  

(17-08 och helger) 

 400 kr oavsett om det är specialisttandläkare eller allmäntandläkare 
(vardagar, dagtid) 

 350 kr oavsett om det är specialisttandläkare eller allmäntandläkare 
 

Vid hembesök  

 200 kr hos tandhygienist 
 250 kr hos allmäntandläkare  
 400 kr hos specialisttandläkare/sjukhustandläkare  

 

Vid hembesök på jourtid  

 300 kr hos allmäntandläkare 
 450 kr hos specialisttandläkare/sjukhustandläkare 

 

Noll kronor gäller vid följande tillfällen 

 Patient som har giltigt frikort 
 Patient som är 85 år, gäller från dagen man fyller 85 år 
 Patient som har Intyg Nödvändig tandvård, grupp N2. 
 Patient som är inneliggande på sjukhus 
 24-timmars regel - Gäller vid nytt akutbesök för samma åkomma, inom 24 

timmar - på samma klinik eller fortsatt behandling på annan klinik. Kvitto från 
första besöket ska uppvisas. OBS! Vid nytt avtalat besök (kontroll) inom 24 
timmar betalar man sin ordinarie SJV. 
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Uteblivande och sena återbud 

UB eller ÅB senare än 24 tim före utsatt besökstid, förutom egen/eget barns plötsliga 
sjukdom, oavsett vårdgivare, kostar 300 kr + ev. faktureringsavgift. 

UB/sena ÅB ska inte redovisas till Enheten för tandvårdsstöd.  

Folktandvårdens T4: skriv text UB och välj undergrupp UB EFT patient 971  

Privattandvården kan debitera på valfritt sätt.     

 Faktureringsavgift är inte en SJV 
 Uteblivandeavgift är inte en SJV 

E-frikort 
Reglerna för SJV är desamma som inom sjukvården i hela Sverige. Avgiftsbeloppen 
för SJV kan dock skilja mellan landstingen/regionerna. Ett frikort gäller i hela Sverige. 

Frikort utfärdas när högkostnadstaket på 1150 kr uppnås. Sjukvårdsavgiften för det 
sista besöket kan därför understiga den för besöket gällande avgiften.  

Högkostnadstaket är 1150 kr i alla Sveriges landsting.  

Frikortet gäller från den dag högkostnadstaket uppnås till den dag då det gått 12 
månader sedan den första registreringen i perioden. Frikortsperioden är således alltid 
mindre än 1 år. 

Patienten skall alltid tillfrågas om frikort finns. 

I och med införandet av e-frikort har det blivit av yttersta vikt att varje SJV måste 
anges med besöksdatum på tandvårdsfakturan. Detta gäller även om ingen 
behandlingsåtgärd debiterats vid besöket (t.ex. framställning av en hel ÖK-protes 
kräver flera besök, men alla behandlingsmoment ingår i åtg. 828).  

En klumpsumma för SJV godkänns alltså inte. 

Folktandvården: På varje klinik finns personal med behörighet till tjänsten eFrikort. 
Där lägger man in betalda SJV och söker frikortsuppgifter. 

Privattandvården: Patienten skall alltid tillfrågas om frikort finns. 

Om patienten är osäker kan aktuella uppgifter fås från Tandvårdsstöd Dalarna tel: 
010-249 42 02 eller 010-249 42 11 (telefontid måndag 8:30-12 och 13-15:30, tisdag-
tordag 8:30-12) eller Redovisningsavdelning i Avesta tel: 0226-49 62 15, (telefontid 
10-12 och 13-14) 

Om patienten inte har pågående frikort vill vi be er att helst skicka en faktura direkt 
efter varje besök. TD registrerar då SJV omgående, så att patienten kan tillgodoräkna 
sig alla SJV. 

I andra hand kan ni ringa Tandvårdsstöd Dalarna eller Redovisningsavdelningen för 
att få SJV registrerad vid varje besök. I så fall kan fakturan skickas när behandlingen 
är klar. 

  


