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Återkrav från Försäkringskassan  
om labbet inte är registrerat 

Tandläkare som anlitar tandtekniska labb, som 
inte är registrerade hos Läkemedelsverket, kan 
få återkrav från Försäkringskassan.  

Sedan 1 maj 2019 finns ett tillägg i förord-
ningen om statligt tandvårdsstöd. Försäkringskassan kan 
återkräva tandvårdsstöd som har utbetalats för åtgärder 
som ”är utförda i strid med vetenskap och beprövad erfa-
renhet”. 

Grundtanken är att statliga medel inte ska gå till skad-
lig vård eller vård som riskerar att ge skador.

När Försäkringskassan numera gör efterhandskontrol-
ler, undersöker de även om de tandtekniska arbetena 
har gjorts av registrerade labb. 

Reglerna omfattar all tandvård som har gjorts efter 
den 1 maj 2019.

I princip handlar det om att alla tandtekniska arbe-
ten ska framställas av tandtekniska laboratorier som är 
registrerade hos Läkemedelsverket, eller motsvarande 
instans i andra länder inom EU/EES.

Lars Sjödin är Försäkringskassans expert i tandvårds-
frågor. Han säger att Försäkringskassan inte för någon 
statistik över de återkrav som görs och att det inte går 
att säga hur mycket pengar som myndigheten har krävt 
tillbaka.

Lars Sjödin menar att det egentligen inte handlar om 
några nyheter, reglerna har funnits länge.  
 
Är labbägare och tandläkare dåligt  
pålästa på lagar och regler? 
– Försäkringskassan kan inte uttala sig om labb och 
tandläkare generellt är dåligt pålästa om regler. Vi har 
inte fått några sådana indikationer och har ingen anled-
ning att misstänka det. 

– Försäkringskassans kontroller inriktar sig på vårdgi-
vare där våra sök algoritmer visar att det kan finnas stor 
risk för felaktiga utbetalningar. Vi har därför ett skevt 
urval av vårdgivare vi granskar som det inte går att dra 
generella slutsatser om. 

Borde man ha tydligare information till labbägare 
och tandläkare vilka regler som gäller?
– Att nå fram med information och få mottagaren att 

agera efter den är svårt, det har inte minst information 
om tandvårdsstödet visat. 

– Information kan alltid behöva uppdateras och motta-
garen få en påminnelse, även om innehållet i sig inte är 
annorlunda. 
 
Kan en kraftig höjning av registreringsavgiften till 
Läkemedelsverket komma att påverka antalet åter-
krav i framtiden? 
– Höjningen av registeravgiften och antalet återkrav 
bedömer vi inte kommer att ha ett samband. 

– Antalet återkrav beror framförallt på hur effektiva 
vi är på att hitta ärenden där det finns risk för felaktiga 
utbetalningar av statligt tandvårdsstöd.
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