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Hur fyllning som tillverkas utanför munnen ersätts av sjukförsäkringen
Detta meddelande har skickats till tandläkare som tillverkat sådana fyllningar utanför
munnen som det har betalats sjukförsäkringsersättning för i januari – september 2012.
Sjukförsäkringen ersätter kostnader för nödvändig sjukdomsbehandling. Oberoende av
tillverkningssättet är kostnader för fyllningar ersättningsgilla om fyllningarna kan betraktas som behandling som är nödvändig på grund av sjukdom. Fyllningar som tillverkats
av estetiska eller kosmetiska skäl är inte ersättningsgilla.
Den mest omfattande fyllningen tillverkad utanför munnen ersätts som fyllning på tre
ytor, SFB30. Fyllning SFB30 ersätter en betydande del av tre av tandens ytor. Den
sträcker sig inte över fler ytor, så som direkt fyllningsterapi SFA30, fyllning på tre eller
flera ytor, kan göra. I förteckningen över ersättningsgilla åtgärder finns det ingen åtgärd
som omfattar fler än tre ytor när det gäller fyllningar som har tillverkats utanför munnen. Fyllningar som tillverkats utanför munnen och som omfattar fler än tre ytor betraktas som protetiska åtgärder och kostnaderna för dem ersätts inte enligt sjukförsäkringslagen. För fyllningar eller konstruktioner som tillverkats utanför munnen och som
omfattar fler än tre ytor ska inte lämnas utredning för ersättning från sjukförsäkringen.
Kostnader för material och tekniskt arbete som hänför sig till fyllningar utanför munnen
ersätts inte och det ska inte lämnas utredning för dem till FPA. I utredningen ska endast det kliniska arbetet antecknas som kostnad. På kvittot till kunden ska alla kostnader finnas med, specificerade i sådana som ersätts av sjukförsäkringen och sådana
som det inte betalas ersättning för.
FPA följer riktigheten och enhetligheten i de ersättningar för sjukvårdskostnader som
har betalats till kunderna. En serviceproducents utredningar är officiella handlingar och
anteckningarna i dem ska motsvara de åtgärder som har utförts. En tandläkare ansvarar för att de åtgärder som uppges i utredningen motsvarar den behandling som patienten fått och är sådan nödvändig sjukvård som är ersättningsgill enligt lagen. Vid behov kan FPA begära de uppgifter som behövs för att avgöra en ansökan av serviceproducenten och be att få se de handlingar som har anknytning till kundens ansökan
om ersättning.
Vi ber Er beakta anvisningarna om hur fyllningar som tillverkats utanför munnen ersätts.
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