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Regelverk Överflyttning av Frisktandvårdsavtal inom
folktandvården i Sverige
Gäller överflyttningar från och med 170101 oavsett avtalsstart
Avtal som är överflyttade före 170101 hanteras enligt tidigare regelverk.
Vård som ingår finns reglerat i våra gemensamma ”Avtalsvillkor för den Nationella modellen av
Frisktandvård”. När en patient flyttar med sig sitt frisktandvårdsavtal övergår vårdansvaret till
mottagande klinik. Denna ersätts med en fast summa – en Frisktandvårdspeng – oavsett
riskgruppering och avgiftsklass på avtalet.

Syfte
Syftet med detta regelverk är att underlätta för frisktandvårdspatienter att få fortsatt vård inom sitt
avtal vid flytt inom Sverige. Grundprincipen är enkelhet för patienten, bibehållna
avtalsförutsättningar perioden ut samt att underlätta administrationen för
folktandvårdsorganisationen.

Definitioner
En frisktandvårdspatient är en patient som har ett gällande avtal avseende
tandvård till fast pris med någon folktandvårdsorganisation i Sverige.
Avtalstecknande klinik/organisation är den som tecknat avtalet med patienten för gällande period.
Den fortsätter debitera patienten under hela innevarande avtalsperiod och ansvarar därmed för den
ekonomiska administrationen mot patienten under avtalsperioden. Tandvårdsbidrag (ATB/STB)
hämtas av avtalstecknande klinik/organisation under hela avtalsperioden.
Avlämnande klinik/organisation är den som patienten flyttar sitt avtal ifrån. Första gången ett avtal
flyttas är detta den samma som avtalstecknande klinik/organisation.
Mottagande klinik/organisation är den som tar emot vårdansvaret för patienten. Vid ytterligare en
flytt blir mottagande klinik/organisation istället avlämnande.
Frisktandvårdspeng är ett fastställt årsbelopp som beslutas av Folktandvårdsföreningen och
revideras årligen. Beloppet baseras på alla landsting/regioners genomsnittliga årsavgift för ett avtal
och viktas utifrån antalet avtal i varje landsting/region.
Hos Försäkringskassan är avtalet registrerat på avlämnande organisation under hela avtalsperioden.

Flöde och ansvarsfördelning vid överflyttning av avtal
Avlämnande klinik/organisation
1. Tar emot informationen från frisktandvårdspatienten att hen vill flytta med sig sitt avtal.
2. Fyller i överflyttningsblanketten med uppgifter om patienten, avgiftsklass, avtalstecknande
organisation, avtalsperiodens längd, planerat vårdprogram, faktureringsadress och
telefonnummer till avlämnande klinik/organisation samt från vilket datum avtalet skall
flyttas.
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3. Räknar ut kvarvarande antal år från avtalsstart och fyller i detta på överflyttningsblanketten.
Avtalsmånad 1-12 = kvarvarande antal år är 3
Avtalsmånad 13-24 = kvarvarande antal år är 2
Avtalsmånad 25-36 = kvarvarande antal år är 1
4. Avtal som skall överflyttas med mindre än 3 månader kvar av innevarande avtalsperiod skall
omtecknas av avlämnande klinik/organisation, såvida det inte finns en planerad
undersökning de sista 3 månaderna. Då omtecknas avtalet istället av det nya mottagande
landstinget i samband med den undersökningen.

Förutsättningar

Vem tecknar om

Ingen planerad undersökning
inom de sista 3 mån av avtalet

Avlämnande organisation

Planerad undersökning inom
de sista 3 månaderna av
avtalet

Mottagande organisation
som också undersöker
patienten

Frisktandvårdspeng som
flyttas över
3 år flyttas över till
mottagande organisation
från och med den nya
avtalsperiodens början
1 år flyttas över dvs hela
pengen för sista
avtalsåret

Mottagande klinik/organisation
1. Registrerar patienten enligt överflyttningsblanketten, lägger in planerade kallelser samt
avtalsperiod.
2. Fakturerar avlämnande klinik/organisation Frisktandvårdspengen enligt adress på
överflyttningsblanketten. På fakturan skall det framgå patientens personnummer,
avlämnande klinik och att det avser överflyttning av Frisktandvård.
3. Övertar vårdansvaret för patienten i hela avtalets omfattning enligt ”Avtalsvillkor för
Nationell modell av Frisktandvård”. Innefattar även akuttandvård utförd i annan
organisation.

Patient som flyttar ytterligare under avtalsperioden
För patient som flyttar ytterligare en gång under gällande avtalsperiod upprepas punkterna under
”Avlämnande klinik/organisation” av den klinik/organisation som just nu har vårdansvar för
patienten.
Exempel; Patienten flyttar första gången från A till B, då gör A en överflyttning enligt punkterna
under avlämnande klinik/organisation. Patienten flyttar sedan från B till C, då gör B en ny
överflyttning enligt punkterna under avlämnande klinik/organisation med ny uträkning av
Frisktandvårdspeng.
Vidareflyttning av avtal som tidigare flyttats med gamla regelverket: Avtalsklinik betalar
frisktandvårdspeng för avtal som vidareflyttar om inte frisktandvårdspeng tidigare utbetalats. Om
frisktandvårdspeng utbetalats är den mottagaren betalningsansvarig vid vidareflyttning.
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Uppsägning av avtal under avtalsperioden
Uppsägning kan utföras av följande parter:
 Patient
 Mottagande klinik/organisation
 Avtalstecknande klinik/organisation
Vid uppsägning av avtal används uppsägningsblanketten. Den organisation som tar beslut om
uppsägning meddelar patienten och övriga berörda organisationer. Om avtalet sägs upp av
avtalstecknande klinik/organisation på grund av utebliven betalning skall mottagande
klinik/organisation meddelas omgående så att ingen mer vård ges inom avtalet.
Vid uppsägning sker ingen återbetalning av redan utbetald Frisktandvårdspeng.

När landsting/regioner med ett utökat utbud är avtalstecknande organisation




Det åligger den avlämnande kliniken/organisationen att informera sina patienter om det
utökade utbudet som ingår i deras avtal.
Om utökat utbud behöver utföras skickas ett kostnadsförslag enligt mottagande
landstings/regions styckeprislista till det avtalstecknande landstinget/regionen före
behandlingen.
Om detta godkänns, och vård utförs, får mottagande organisation fakturera den
avtalstecknande.

Det landsting som 2017 har ett utökat utbud är Sörmland

Dessa regler har fastställts av Sveriges Folktandvårdsförening:
Datum
170518

