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ANSVARIG AVDELNING  DOKUMENT-ID VERSION 

Region Norrbotten ARBGRP583-382524020-1406 0.6 

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 

Karin Larsson Bodil Larsson 

Förlängd utökad ersättning för resor i 
samband med besök i tandvården 
Dnr 00979-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att: 

1. Höja resebidraget med egen bil från 15 kronor till 18,50 kronor per mil 

för resor i samband med tandvårdsbesök.  

2. Beslutet gäller för perioden 2022-01-01 till och med 2022-10-31.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Då bemanningssituationen är fortsatt ansträngd och vårdförfrågan hög gör 

Region Norrbotten bedömningen att behovet av höjd ersättning för resor i 

samband med besök inom tandvården kvarstår. Åtgärden ska ses som en del 

i att uppnå målsättningen om en jämlik folktandvård i hela länet. 
  

Sammanfattning 
Det råder ett fortsatt ansträngt bemanningsläge inom regionens tandvård och 

därmed ett behöv av att förlänga den höjda ersättningen för resa med egen 

bil under perioden 2022-01-01 till och med 2022-06-30.  

Den tillfälligt ökade ersättningen föreslås till 18,50 kr per mil.  

Ärendet 
Det råder en ansträngd bemanningssituation inom regionens tandvård på 

flera orter i länet. Med anledning av det pressade läget behöver fler vuxna 

patienter än tidigare resa längre för att få sina behov av tandvård genom-

förda.  

Regionstyrelsens ordförande beslutade på delegation om en tillfällig utökad 

ersättning för resor med egen bil i samband med tandvård för hösten 2021. 

Då det fortfarande råder ett ansträngt läge inom regionens tandvård finns 

behov av förlängning av den höjda ersättningen för perioden 2022-01-01- 

2022-06-30. Om behovet kvarstår därefter behöver beslutet omprövas.  

Ordinarie ersättning med egen bil uppgår till 15 kr per mil, förslaget är att 

höja det till 18,50 kr per mil. Ersättningen gäller för både planerade och 

akuta tandvårdsbesök till såväl folktandvården som till privata aktörer. Pati-

entens ordinarie klinik väljer utförare och hänvisar patienten till annan tand-

vård. För att få del av utökat resebidrag fordras att patienten kan visa upp ett 

verifikat på utförd tandvård på annan ort.  

I övrigt gäller regionens regelverk för sjukresor.  
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Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 
 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Protokollutdrag skickas till: 

Divisionschefer 

Hälso-och sjukvårdsdirektör 

Ekonomidirektör 
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