
 

 

  

 

 

   

 
 

Oralkirurgiska åtgärder som skall ersättas enligt Hälso- och 

sjukvårdens avgiftssystem 

Konsekvenser av nya riktlinjer 

Endast de åtgärder som kräver ett sjukhus resurser skall ingå. Med detta avses 

sådana åtgärder där delmoment som undersökning, diagnostik, genomförande 

av behandlingen samt uppföljningen kräver ett samarbete mellan oralkirur-

giska specialister och olika medicinska specialiteter. 

Debiteringssystemet skall även tillämpas av t ex tandläkare under specialist- 

utbildning och verksam vid käkkirurgisk klinik. 

Även om det i det enskilda fallet inte kommer att genomföras en sådan sam-

verkan så måste det med beaktande av patientsäkerheten anses nödvändigt att 

sådant samarbete existerar. Det betyder att klinikens läge i anslutning till 

sjukhus är ett villkor för att debiteringssystemet skall gälla. 

För de delar som ej räknas till hälso- och sjukvårdens avgiftssystem skall 

tandvårdsförsäkringens regelsystem tillämpas.  

Särskild taxa som följer tandvårdsförsäkringens regelsystem gäller för övrig 

oralkirurgisk behandling vid käkkirurgisk klinik.  

Följande åtgärder ersättas enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem vid  

käkkirurgisk klinik: 

1.  Behandling av käkfraktur 

 Enbart tandfraktur omfattas ej av detta. Detta innebär att det blir den  

 akut behandlande käkkirurgen som avgör detta.  

2.  Käkledskirurgi 

3.  Rekonstruktiv och ortognat kirurgi 

 Tandvårdsinsatser som en följd av dessa ingrepp kommer att hänföras  

 till det förändrade tandvårdsstödet ”som ett led i kortvarig sjukdoms- 

 behandling”. Även för denna kommer hälso- och sjukvårdens avgifts- 

 system att gälla. I dessa fall kommer det att erfordras en särskild pröv- 

 ning till NLL (HSA).   

4.  Utredning och behandling av oralmedicinska tillstånd 

 Detta gäller sådana fall som kräver medverkan av sjukhusets medicinska 

 specialiteter. Som exempel kan nämnas patienter med svåra slemhinne-  

 och  hudsjukdomar, patienter med internmedicinska bristtillstånd med 

 orala manifestationer. Vidare akuta och kroniska infektioner i käk- och 

 ansiktsregionen, sportkörtelsjukdomar och tumörsjukdomar med mani- 

 festation i munhåla och käkar. 

5.  Utredning och behandling av svåra smärttillstånd 

6.  Övriga behandlingar som kräver tillgång till sjukhusresurser 

 I dessa fall är det behandlingens svårighetsgrad och/eller patientens  

 allmäntillstånd som är avgörande. 
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