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Ingår ej i avtal -patient betalar själv 
 

Obs!  

Om patienten har ett Frtv-avtal och det finns en behandling som ligger utan-

för avtalet med åtgärder som patienten ska betala själv, är det viktigt att ni 

först skapar en faktura på dessa åtgärder även om patienten betalar kon-

tant eller med kort på kliniken. Detta för att undvika att betalningen hamnar i 

fel behandling. 

Behandlingar som inte ingår i frisktandvårdsavtal är 

 Arbetsskada/olycksfall 

 Protetik som inte ingår i avtalet men ersätts av Försäkringskassan. 

Protetik på frisktandvårdspatient 

 

Starta ett kostnadsförslag (vid olycksfall) i Frisktandvårdsomgången på aktu-

ell patient och ändra uppgifterna på åtgärden via Åtgärdsdata-knappen 

genom att bocka i ”Arbetsskada/olycksfall, undanta abonnemang” (se nedan)  

När försäkringsbolaget beviljat kostnadsförslaget kan vården utföras och de-

biteras.  

OBS! om patienten har ett Frtv-avtal med autogiro måste bocken för 

autogiro tas bort i behandlingen till ”Arbetsskada/olycksfall, undanta abon-

nemang” innan faktura skickas, annars går fakturan i en autogirofil. 

 

 När patienten har ett Frtv-avtal och den behandling som ska utföras är 

med anledning av arbetsskada/olycksfall kan man åsidosätta abonne-

manget, genom att gå via Åtgärdsdata-knappen 

 

 

 Bocka i Arbetsskada/olycksfall, undanta abonnemang Typ av debite-

ring ändras då till Debiterad. Klicka på OK.  

Du måste aktivt sätta bocken för varje åtgärd du registrerar. 

 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/divtv/Publicerade/Publik/Styrande/Rutindokument/Protetik%20-%20patient%20betalar%20sj%c3%a4lv.pdf
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 I samband med registreringen startar ett FK besöksfönster där man ser 

att det gäller en ”Arbetsskada/olycksfall, undanta abonnemang”. OK 

 
 

 Spara 

 
 

 I samband med att registreringen gjordes med undantag från abonne-

manget skapas en egen rad på "Behandling till omgång". 
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 Kom ihåg att stänga den behandlingen.  

 När registreringen är klar skickas besöket in som vanligt till FK.   

 Dessa åtgärder kommer att registreras som arbetsskada/olycksfall och 

vara ersättningsgrundande mot FK. 

 

Speciella fall 
Vid åtgärd av ett försäkringsärende utan aktiv skada måste kostnadsförslag 

göras i P100 eftersom FK inte ger någon ersättning i dessa fall.   

När åtgärden sen registreras måste den läggas i P100 – Debiterad. 


