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Regionsubvention av fluormedel  
Gäller för: Folktandvården Värmland  

Information till Folktandvården  

Gäller för  
Personer med förhöjd kariesrisk bosatta i Värmlands län från 18 år till och med det kalenderår de 
fyller 23 år. Till barn under 18 år är läkemedel kostnadsfria och expeditionen sker utifrån de reglerna.  

Till asylsökande eller papperslösa ungdomar samt ungdomar på flykt enligt massdirektivet är reglerna 
tillämpliga till och med 18-årsdagen och hanteras enligt reglerna för kostnadsfria läkemedel för barn.  

Förskrivare  
Alla tandläkare och tandhygienister inom Folktandvården Värmland och privat tandvård med 
barnavtal i Värmland.  

Läkemedel 
Läkemedel mot karies som ingår i läkemedelsförmånen: 

 med natriumfluorid – hela ATC-kod A01AA01  
till exempel munsköljvätska, tandkräm, sugtablett, medicinskt tuggummi och dentalgel.   

 med natriumfluorid och klorhexidin - inom ATC-kod A01AA30  
till exempel tandkräm och dentalgel. 
 

Uppgift på receptet  

Debiteras Folktandvården Värmland infogas i fältet under Fler parametrar (se figur nedan). Klicka på 
+-et så öppnas textraden. OBS! Ska inte skrivas på recept till barn 18 år eller yngre.  

 

Information till apoteksaktör  
Generiskt utbyte görs till läkemedel inom läkemedelsförmånen enligt gällande utbytesregler. 
Förskrivningen registreras därefter utan förmån (U) i apotekens expeditionssystem så att beloppet 
inte påverkar patientens högkostnadstrappa. Hela kostnaden faktureras Region Värmland.  
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För barn under 18 år bosatta i Värmland expedieras varan med förmån (R), utifrån reglerna för 
kostnadsfria läkemedel till barn.  

Faktura ställs till 
Region Värmland, Box 5018, 650 05 Karlstad, organisationsnummer 232100-0156.  

Elektroniska fakturor  
Fakturor till Region Värmland ska skickas elektroniskt. Enligt lag ska all fakturering till offentlig sektor 
ske elektroniskt via e-faktura. Läs mer om fakturering på https://www.regionvarmland.se/om-
regionen/Fakturering/. 

Referens/beställar-ID 
Beställar-ID 5304101 ska anges på fakturan.  

Fakturan  
Fakturaspecifikationen ska som minst innehålla: namn på försåld vara inklusive eventuell styrka och 
förpackningsstorlek, varunummer, belopp och arbetsplatskod. 

Kontaktperson 
Camilla Nordin, munhälsostrateg, Folktandvården Värmland 
camilla.nordin@regionvarmland.se eller 010 – 831 94 61 
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