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GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 
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 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

2023-03-03 Maria Pettersson Anna Risberg 

Akuta barn från andra länder 

 
Barn från andra EU/ESS-länder samt Schweiz 
 
Barn och ungdomar har avgiftsfri tandvård till och med 23 år, detta gäller 

även barn och ungdomar från EU/ESS-länder, Schweiz, Australien, Storbri-

tannien samt de brittiska kanalöarna.  

När vi behandlar barn/ungdomar från dessa länder ska vi begära ersättning 

från Försäkringskassan. Rätten till fri tandvård omfattar nödvändig vård, 

detta är ett vidare begrepp än akut vård och innebär att man ger den be-

handling som krävs för att man ska kunna vistas här den tid man pla-

nerat och inte behöva återvända till hemlandet på grund av problem från 

tänderna. 

EU-kortet är utomlands känt som EHIC (European Health Insurance Card). 

Hantering i Carita 
 

Vi fakturerar Försäkringskassan på Gotland enligt tandvårdstaxan 100 pro-

cent, alltså: 

 Avtalstyp: P 100 

 Omgångstyp: Övrigt 

 Betalare: VISF Försäkringskassan i Visby finns inlagd i Carita som 

”annan betalare”  
 

Försäkringskassan kräver att vi specificerar åtgärd för åtgärd därför måste: 

 fakturaunderlaget skickas till administrativ service för att kopplas till 

fakturan.  

 till fakturaunderlaget bifogas en kopia av EU-kort (fram- och bak-

sida) med information om mottagningsnummer för kliniken 
 eller annat intyg som styrker patientens rätt till ersättning ex brittiskt 

EU-kort eller pass.  

Saknas EU-kort kan vi inte debitera FK och inte heller barnet. Starta 

istället ett barn-avtal eftersom tandvårdslagen säger att tandvård till 

barn ska vara kostnadsfri till och med det år man fyller 23 år. 
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Barn från andra nordiska länder: No, Fi, Dk samt 
Island 
 

Hantering i Carita 
 

Vi fakturerar Försäkringskassan på Gotland enligt tandvårdstaxan 100 pro-

cent, alltså: 

 Avtalstyp: P 100 

 Omgångstyp: Övrigt 

 Betalare: VISF Försäkringskassan i Visby 

Försäkringskassan kräver att vi specificerar åtgärd för åtgärd därför 

måste: 

 fakturaunderlaget skickas till administrativ service för att kopplas till 

fakturan.  
 

En patient från de övriga nordiska länderna behöver inte visa upp EU-kort 

eller provisoriskt intyg.  

Däremot krävs från 2019-01-01 kopia på giltig id-handling alternativt kopia 

på id-handling för medföljande vuxen samt uppgift om barnets motsvarighet 

till personnummer i hemlandet. 

Saknas id-handling kan vi inte debitera FK och inte heller barnet. Starta 

istället ett barn-avtal eftersom tandvårdslagen säger att tandvård till barn ska 

vara kostnadsfri till och med det år man fyller 23 år. 

Adress till Försäkringskassan 

Försäkringskassan 

Box 1213 

621 22 Visby 

Finns inte detta bifogat skickar Försäkringskassan tillbaka fakturan utan 

åtgärd.  

 

Barn från övriga länder 
 
Har liksom övriga barn enligt ovan rätt till nödvändig tandvård, men debite-

ras 100 % patientavgift enligt tandvårdstaxan: 

 

 Avtalstyp: P 100. 

 Omgångstyp: Övrigt 

 

Observera att vi aldrig får neka en patient med akuta besvär tandvård, oav-

sett betalningsförmåga.     


