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Vägledning kring tandvård för barn och unga som söker tandvård i 
annan region än där de är folkbokförda samt rutiner i och 
kontaktuppgifter till respektive region  
 
 

Tandvård för barn och unga vuxna som önskar få tandvård i annan region än 

där de är folkbokförda 

 

Allmäntandvård 

 

Vårdgivare som behandlar barn och unga vuxna mellan 3 och 23 år måste i många regioner ha 

vårdavtal med patientens hemregion.  

 

Vården ersätts enligt hemregionens regler och nivåer för barntandvårdspengen.  

 

Akuttandvård för barn och unga vuxna hanteras enligt separat rutin, se nedan ”Tandvård för barn 

och unga vuxna som söker akuttandvård och som är folkbokförda i annan region. 

  

Om ytterligare vård (planerad allmäntandvård) behövs kontaktas hemregionen före dess att 

ytterligare behandling utförs. Regionala rutiner gäller. Tag kontakt med respektive region för 

vidare information. 

 

Specialisttandvård 

 

Om barnet/den unga vuxna är i behov av specialisttandvård kontaktas hemregionen före dess att 

remiss skrivs. Regionala rutiner gäller. Tag kontakt med respektive region för vidare information. 

 

 

Tandvård för barn och unga vuxna som söker akuttandvård i annan region än 

där de är folkbokförda 

 

Akuttandvård kan utföras med ersättning från barnets/den unga vuxnas hemregion.                                                                                 

 

Med akuttandvård avses ett första besök och akut tandvård.  

 

Akut utomlänstandvård till barn/unga vuxna som inte är listade hos vårdgivaren faktureras 

barnets/den unga vuxnas hemregion enligt Folktandvårdens prislista i vårdregionen.  

 

Regionala rutiner för fakturor avseende utförd akutbehandling gäller. Tag kontakt med respektive 

region för vidare information. 
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Tandvård för barn och unga vuxna som önskar få fullständig allmäntandvård i 

annan region än där de är folkbokförda 

 

1. Rutiner i regioner som tillämpar LOV (Lagen (2008:962) om valfrihetssystem) inom 

allmäntandvård för barn och unga vuxna  

 

 Blankett för ansökan om auktorisation/vårdavtal ska fyllas i och vara beviljad. I vissa fall 

är det möjligt att ansöka om auktorisation/vårdavtal på webben. Se hänvisning webbplats 

för respektive region. 

 Förfrågningsunderlaget och regelboken ska vara genomläst och villkoren ska vara 

uppfyllda.   

 Aktuella listningsregler ska följas.  

 

Följande regioner tillämpar LOV inom allmäntandvård för barn och unga vuxna:                                                                                    

 

Region Stockholm 

Hemsida: www.vardgivarguiden.se/tandvard 

 Telefonnummer: 08-123 133 00, knappval 2 (telefontid 09.00-11.00) 

E-postadress: tandvardsenheten.hsf@sll.se 

                                 

Region Sörmland 

Länk för information och ansökan: https://samverkan.regionsormland.se/for-

vardgivare/tandvard/barn-och-unga-vuxna2 

Kontaktperson: Lena Andersson Larsson 

Telefonnummer: 0155-24 59 21 

E-postadress: tandvardsenheten@regionsormland.se 

 

Frågor om pågående specialisttandvårdsbehandlingar hänvisas till Folktandvården Sörmland, 

https://www.folktandvardensormland.se/hitta-klinik/ 

 

Region Östergötland                                                                                       
 Länk för information och ansökan: www.regionostergotland.se/tandvard 

Kontaktperson: Maria Johansson och Anna Fröberg 

Telefonnummer: 010-103 73 68 eller 010-103 73 94 

E-postadress: region@regionostergotland.se     

     

Region Kalmar län   

Länk till information:   

https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/uppdrag_samverkan/vardavtal/tandvard/vardval-

tandvard-kalmar-lan/uppdrag-och-avtal-tandvard/ 
Kontaktperson: Rikard Bergsten 

Beställarenheten för tandvård 

Box 601 

391 26 Kalmar 

Telefonnummer: 0480-84250, 0480-84181 

E-postadress: rikard.bergsten@regionkalmar.se 

E-postadress: bestallarenheten@regionkalmar.se 

 

http://www.vardgivarguiden.se/tandvard
mailto:tandvardsenheten.hsf@sll.se
https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/tandvard/barn-och-unga-vuxna2
https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/tandvard/barn-och-unga-vuxna2
mailto:tandvardsenheten@regionsormland.se
https://www.folktandvardensormland.se/hitta-klinik/
http://www.regionostergotland.se/tandvard
mailto:region@regionostergotland.se
https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/uppdrag_samverkan/vardavtal/tandvard/vardval-tandvard-kalmar-lan/uppdrag-och-avtal-tandvard/
https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/uppdrag_samverkan/vardavtal/tandvard/vardval-tandvard-kalmar-lan/uppdrag-och-avtal-tandvard/
mailto:bestallarenheten@regionkalmar.se
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Ingen kapiteringsersättning betalas för utflyttade patienter som önskar gå kvar. För de 

patienter som istället önskar få sin vård utanför länet betalas i förekommande fall 

kapiteringsersättningen ut till den som har patienten listad. Vård kan sedan ske efter en 

uppgörelse mellan berörda vårdgivare. 

 

Region Skåne 
Hemsida: http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/tandvard/ 

Kontakt: Vårdgivarservice 

Telefonnummer: 040-623 90 00 (telefontid 08.00-12.00) 

Alternativ kontaktväg via kontaktformulär:  

http://vardgivare.skane.se/supportsidor/vardgivarservice/ 

 

Det råder fritt vårdval i Region Skåne vilket innebär att barn och unga vuxna 0-23 år (eller 

deras vårdnadshavare) fritt kan välja avtalad tandvårdsenhet för sin tandvård. 

                                               

Region Västmanland     

Länk för information: https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-uppdrag/tandvard/ 

Kontaktperson Eva Sandberg 

Telefonnummer: 021-17 48 45 

E-postadress; eva.sandberg@regionvastmanland.se 

                                     

Region Västernorrland 
Länk för information och ansökan: https://www.rvn.se/sv/For-vardgivare/vardval-

vasternorrland/barn--och-ungdomstandvard/ 

Kontaktperson: Eva Billberg 

Telefonnummer: 0611-802 25, 072-549 22 48 

E-postadress: eva.billberg@rvn.se 

 

Ingen kapiteringsersättning betalas för utflyttade patienter som önskar gå kvar hos samma 

vårdgivare eller för de patienter som önskar få sin vård utanför regionen. Detta får i 

förekommande fall vara en uppgörelse mellan berörda vårdgivare. 

                         

Region Jämtland Härjedalen 
Kontaktperson: Anita Ternvall och Maria Wermelin 

Telefonnummer: 063-14 76 19 

E-postadress: anita.ternvall@regionjh.se och maria.wermelin@regionjh.se 

 

Ingen kapiteringsersättning betalas för utflyttade patienter som önskar gå kvar eller för de 

patienter som önskar få sin vård utanför länet. Detta får i förekommande fall vara en 

uppgörelse mellan berörda vårdgivare. 

 

Region Norrbotten                                                                                                  
Kontaktperson: Annika Stöckel Hansson 

Telefonnummer: +46920284641 

E-postadress: annika.stockel@norrbotten.se 

 

Ingen kapiteringsersättning betalas för utflyttade patienter som önskar gå kvar eller för de 

patienter som önskar få sin vård utanför regionen. Detta får i förekommande fall vara en 

uppgörelse mellan berörda vårdgivare.                                         

http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/tandvard/
http://vardgivare.skane.se/supportsidor/vardgivarservice/
https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-uppdrag/tandvard/
mailto:eva.sandberg@regionvastmanland.se
https://www.rvn.se/sv/For-vardgivare/vardval-vasternorrland/barn--och-ungdomstandvard/
https://www.rvn.se/sv/For-vardgivare/vardval-vasternorrland/barn--och-ungdomstandvard/
mailto:eva.billberg@rvn.se
mailto:anita.ternvall@regionjh.se
mailto:maria.wermelin@regionjh.se
mailto:annika.stockel@norrbotten.se
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2. Rutiner i regioner som inte tillämpar LOV inom allmäntandvård för barn och unga 

vuxna men där regionerna har avtal med vårdgivarna 

 

 Avtal (enkel blankett) krävs med regionen. 

 Regelverk och riktlinjer för barn och unga vuxna i den region där barnet/den unga vuxna 

är folkbokförd ska accepteras. 

 Vården ersätts enligt hemregionens regler och nivåer för barntandvårdspengen.  

 Påskriven övertagandeblankett av målsman eller myndig ungdom krävs. 

 

Följande regioner arbetar enligt ovanstående rutin: 

 

Region Uppsala 

Länk till information: https://regionuppsala.se/samverkanswebben/for-vardgivare/vardavtal-

och-uppdrag/tandvard-region-uppsala/allman-tandvard-for-barn-och-unga/ 

Telefonnummer: 018-611 62 00 knappval 4   

E-postadress: intyg.tandvard@regionuppsala.se 

 

Region Jönköpings län 

Länk till information: https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/tandvard/allmantandvard/? 

accordionAnchor=27362 

Kontaktperson: Ing-Marie Karlsson 

Folkhälsa och sjukvård/bedömning tandvård 

Region Jönköpings län 

Box 1024 

551 11 Jönköping 

Telefonnummer: 010-242 41 85   

E-postadress: bedomningstandlakare@rjl.se 

           

Region Kronoberg 

Kontaktperson: Christina Isacsson 

Redovisningsstöd 

Box 1207 

351 12 Växjö 

Telefonnummer: 0470-58 86 56 

E-postadress: christina.isacsson@kronoberg.se 

                                                                                                                                       

Region Halland 
Kontaktperson: Gunnel Håkansson 

Avdelningen för Uppföljning och analys 

Regionkontoret 

Box 517 

302 38  Halmstad 

Telefonnummer: 010-476 19 16 telefontid klockan 8.30 – 11.00 

E-postadress: gunnel.hakansson@regionhalland.se 

 

 

 

 

 

https://regionuppsala.se/samverkanswebben/for-vardgivare/vardavtal-och-uppdrag/tandvard-region-uppsala/allman-tandvard-for-barn-och-unga/
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/for-vardgivare/vardavtal-och-uppdrag/tandvard-region-uppsala/allman-tandvard-for-barn-och-unga/
mailto:intyg.tandvard@regionuppsala.se
https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/tandvard/allmantandvard/?accordionAnchor=27362
https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/tandvard/allmantandvard/?accordionAnchor=27362
mailto:bedomningstandlakare@rjl.se
mailto:christina.isacsson@kronoberg.se
mailto:gunnel.hakansson@regionhalland.se
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Västra Götalandsregionen                                                                                         
Länk till information: Fel! Ogiltig hyperlänkreferens.https://www.vgregion.se/halsa-och-

vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/fri-tandvard---barn-och-unga/ 

Kontaktperson: Joselin Nuñez Vergara 

Telefonnummer 0722-296853  

E-postadress: joselin.nunez.vergara@vgregion.se 

E-postadress: koncernkontoret.tandvard@vgregion.se 

Strategiska frågeställningar: 

E-postadress: edgardo.alfaro@vgregion.se (strateg) 

 

Region Örebro län 

Kontaktperson: Jeanette Pettersson 

Telefonnummer: 019-602 71 88 

E-postadress: jeanette.pettersson@regionorebrolan.se 

E-postadress: tandvardsenheten@regionorebrolan.se  

 

Region Gävleborg 

Länk till information och ansökan:  

http://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/halsa-vard-och-

tandvard/tandvard/tandvard-for-personer-3-till-och-med-22-ar/ 

Kontaktperson Susanne Lukkarinen  

Telefonnummer: 026-15 58 20    

E-postadress: bestallarsidan.tandvard@regiongavleborg.se 

  

                                                                                                                                              

3. Rutiner i regioner som inte tillämpar LOV inom allmäntandvård för barn och unga 

vuxna och där regionala rutiner gäller 

 

Regionala rutiner gäller. Tag kontakt med respektive region för vidare information. 

 

Region Gotland                                                                                                          
Kontaktperson: Helen Hultnäs 

Tandvårdsenheten, Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Telefonnummer: 070-447 72 96 

E-postadress: helen.hultnas@gotland.se 

 

Region Blekinge 

Kontaktperson Marie Drugge 

Region Blekinge 

Folktandvårdens stab 

Fridhemsvägen 19-21,                                                                         

Soft Center 8:1 plan 2 

372 38  RONNEBY 

Telefonnummer: 0455-73 64 05  

E-postadress: marie.drugge@ltblekinge.se 

 

 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/fri-tandvard---barn-och-unga/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/fri-tandvard---barn-och-unga/
mailto:joselin.nunez.vergara@vgregion.se
mailto:koncernkontoret.tandvard@vgregion.se
mailto:edgardo.alfaro@vgregion.se
mailto:jeanette.pettersson@regionorebrolan.se
mailto:tandvardsenheten@regionorebrolan.se
http://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/halsa-vard-och-tandvard/tandvard/tandvard-for-personer-3-till-och-med-22-ar/
http://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/halsa-vard-och-tandvard/tandvard/tandvard-for-personer-3-till-och-med-22-ar/
mailto:bestallarsidan.tandvard@regiongavleborg.se
mailto:helen.hultnas@gotland.se
mailto:marie.drugge@ltblekinge.se
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Region Värmland  

Kontaktperson: Henrik Westerhaag  

Telefonnummer: 054-61 44 56  

E-postadress: henrik.westerhaag@regionvarmland.se 

                                                                                                           

Region Dalarna                                                                                              
Kontaktperson: Henrik Wass 

Telefonnummer: 023-49 07 66                                                                                    

E-postadress: henrik.wass@ltdalarna.se 

         

Region Västerbotten 

Kontaktpersoner:  

Ingrid Bäckström, bedömningstandläkare 

Lena Johansson, bedömningstandläkare 

Anu Janhunen, administratör 

Telefonnummer: 090-785 71 95, telefontid klockan 09.00-11.30 

E-postadress: tandvardsstod@regionvasterbotten.se 

     

Ingen kapiteringsersättning betalas för utflyttade patienter som önskar gå kvar eller för de 

patienter som önskar få sin vård utanför regionen. Detta får i förekommande fall vara en 

uppgörelse mellan berörda vårdgivare.” 

 

                                                                                                                                                                                                                

mailto:henrik.westerhaag@regionvarmland.se
mailto:henrik.wass@ltdalarna.se
mailto:tandvardsstod@regionvasterbotten.se

