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Oralkirurgiska åtgärder (SFS 1998:1338) 

Endast sådana oralkirurgiska insatser som kräver sjukhusresurser skall omfattas av hälso- och 
sjukvårdens avgiftsregler. Behandlingen ska kräva ett samarbete mellan odontologisk 
specialist och olika medicinska specialister eller att det finns tillgång till sådana specialister. 
Åtgärderna omfattar delmoment såsom undersökning, diagnostik, terapiplanering, 
genomförande av behandlingen samt uppföljning inom paragrafens fem punkter (se SFS 
1998:1338) nämligen: 
 
 behandlingar av käkfrakturer 

 käkledskirurgi 

 rekonstruktiv och ortognat kirurgi 

 utredningar och behandlingar av oralmedicinska tillstånd 

 utredningar och behandlingar av smärttillstånd 

 övriga oralkirurgiska behandlingar som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska 
resurser. 
 

Även övriga oralkirurgiska behandlingar än de som anges i de sex punkterna bör omfattas 
av hälso- och sjukvårdens avgiftsregler om det krävs tillgång till medicinska specialiteter 
p.g.a. fallets svårighetsgrad och/eller patientens allmäntillstånd.  
 
Patienter som enbart remitterats till ett sjukhus för t.ex. röntgenundersökning eller olika 
laboratorieprov bör inte omfattas av hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. 
 
 
Ersättning till vårdgivare (SFS 1985:125) 
Vid ersättning till vårdgivare enligt tandvårdslagen (SFS 1985:125, 15b §) för tandvård enligt 
8 a § andra och tredje styckena i denna lag skall Folktandvårdens priser i det landsting där 
patienten är folkbokförd tillämpas såvida inte annan överenskommelse föreligger mellan 
landstinget och vårdgivaren 
 
Åtgärder som från 1999-01-01 omfattas av bestämmelserna om vårdavgifter som avser öppen 
hälso- och sjukvård  
 
1. Behandling av käkfraktur 
 
Med käkfraktur avses sådan fraktur som omfattar alveolarutskott och/eller ansiktsskelettet. 
Enbart tandfrakturer omfattas inte av denna åtgärd. I behandlingen ingår klinisk 
undersökning, röntgenundersökning, suturering samt de olika åtgärder som behövs för 
reponering och stabilisering av involverade skelettdelar och tänder. Åtgärderna ges mot 
vårdavgift enligt reglerna för öppen hälso- och sjukvård till dess att käkfrakturen läkt enligt 
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planerat resultat. Kvarstående vårdbehov för att åtgärda eventuella tandskador täcks inte av 
reglerna om vårdavgift för öppen hälso- och sjukvård inom ramen för oralkirurgiska åtgärder 
som kräver sjukhusresurser.  
 
2. Käkledskirurgi  
 
Med käkledskirurgi avses sådan kirurgi som innefattar olika typer av ingrepp i käkleden. I 
behandlingen ingår de utredningar och undersökningar som behövs som underlag för beslutet 
om operation. De ingrepp i bettet som kan behövas i form av bettinslipningar, protetiska 
terapier m.m. täcks inte av reglerna om vårdavgift för öppen hälso- och sjukvård inom ramen 
för oralkirurgiska åtgärder som kräver sjukhusresurser. 
 
3. Rekonstruktiv och orthognat kirurgi 
 
Här avses sådan kirurgi som syftar till att återställa defekter i ansiktets olika mjukdelar 
och/eller ansiktsskelettet. Också kirurgiska ingrepp som syftar till att åtgärda anomalier inom 
ansiktsregionen räknas hit, d.v.s. orthognat kirurgi. I behandlingen ingår de utredningar och 
undersökningar som behövs som underlag för beslutet om operation. De ingrepp i bettet som 
kan behövas i form av bettinslipningar, protetiska terapier m.m. täcks inte av reglerna om 
vårdavgift för öppen hälso- och sjukvård inom ramen för oralkirurgiska åtgärder som kräver 
sjukhusresurser. 
 
4. Utredning och behandling av oralmedicinska tillstånd  
 
Här avses utredning och behandling av slemhinnesjukdomar i munhålan jämte övriga 
patologiska förändringar som kräver medverkan av sjukhusets medicinska specialiteter. 
Utredning och behandling av pericoronit, periapikalostit och parodontit omfattas inte. Vidare 
omfattar åtgärden diagnostik, bedömning och behandling av spottkörtelsjukdomar samt 
tumörsjukdomar med manifestationer i munhåla och käkar. I behandlingen ingår de 
utredningar och undersökningar som behövs som underlag för diagnostik och terapi. 
Rekonstruktiva behandlingar i tänderna täcks inte av reglerna om vårdavgift för öppen hälso- 
och sjukvård inom ramen för oralkirurgiska åtgärder som kräver sjukhusresurser. 
Exempel på slemhinnesjukdomar som omfattas: 
 Lichen 
 Leukoplaki 
 Erytroplaki 
 Reaktiva nybildningar 
 Vesicobulösa sjukdomar 
 Recurenta sårbildningar 
 Övriga premaligna förändringar 
 Spottkörtelsjukdomar 

 
 
5. Utredning och behandling av smärttillstånd 
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Åtgärden avser utredning och behandling av svåra smärttillstånd inom ansikts- och 
käkregionen, vilken kräver omhändertagande av såväl specialistklinik för oral kirurgi som 
olika medicinska specialister. I behandlingen ingår de utredningar och undersökningar som 
behövs som underlag för diagnostik och terapi. Rekonstruktiva behandlingar i tänderna täcks 
inte av reglerna om vårdavgift för öppen hälso- och sjukvård inom ramen för oralkirurgiska 
åtgärder som kräver sjukhusresurser. 
 
6. Övriga behandlingar som för patientens säkerhet kräver tillgång till sjukhusresurser 
 
Här avses olika oralkirurgiska åtgärder som normalt inte kräver tillgång till sjukhusresurser, 
t.ex. avlägsnande av tand eller tandanlag, cystaoperationer, implantatkirurgi eller 
rotspetsoperationer men där fallets svårighetsgrad och/eller patientens allmäntillstånd är 
sådant att patientsäkerheten kräver samarbete med eller tillgång till medicinska specialiteter.  
Narkos och parenteral sedering med anledning av t.ex. behandlingsproblem hos patienten 
debiteras enligt landstingets regler för sådan verksamhet medan tandvårdsåtgärder företagna 
under narkosen inte täcks av reglerna om vårdavgift för öppen hälso- och sjukvård inom 
ramen för oralkirurgiska åtgärder som kräver sjukhusresurser, såvida de inte av annat skäl 
inryms under punkterna 1-6. 
 
Remisser 
Remiss till specialistkliniken kan komma från såväl offentligt eller privat verksamma läkare 
eller tandläkare som från olika enheter inom den offentligt bedrivna sjukvården. Remissens 
ursprung utgör inte bedömningsgrund för om utredning och behandling skall omfattas av 
hälso- och sjukvårdens avgiftssystem inom ramen för oralkirurgiska åtgärder som kräver 
sjukhusresurser. 
 
 


