
 

 
ANVISNINGAR TILL PATIENTER SOM MOTTAGIT EN ELEKTRONISK 
SERVICESEDEL 

 
 

GÖR SÅ HÄR NÄR DU FÅTT EN SERVICESEDEL AV MUNHÄLSOVÅRDEN: 
 

1. Du får ett sms när din servicesedel är klar. 

• Du hittar din servicesedel på webbplatsen palse.fi  

• Gå in på palse.fi och klicka på Till ärendehantering under För kunder och logga in 
med hjälp av Suomi.fi-identifiering (bankkoder eller certifikat).  

• När du loggat in dig i systemet ser du dina servicesedeluppgifter och en lista på 
tandläkarmottagningar av vilka du kan välja den tandläkare du önskar.  

• Din servicesedel gäller i fyra (4) månader från den dagen den beviljats. 
 

2. Välj en privat tandläkarmottagning där du vill få vård. Servicesedeln inom 

munhälsovården som beviljats dig är personlig. Du kan använda servicesedeln endast 

för sådan tandvård som servicesedeln fastställts för. 

 

3. Boka själv en tid till den mottagning du valt.   

- När du bokar tid ska du meddela att du har en servicesedel av Affärsverket för mun- 

och tandhälsa i Vanda och Kervo välfärdsområde.  

- En faktura för en mottagningstid som inte avbokats kan inte betalas med en 

servicesedel, så vänligen kom ihåg att omboka eller avboka din mottagningstid om du 

har förhinder.  

- Dina vårdplaner och röntgenbilder som tagits på tandkliniken överförs elektroniskt till 

serviceproducenten.  

- Om du behöver en röntgenbild av hela käken (OPTG) måste du själv be om 

röntgenbilden av HUS (begäran om journalhandling) 

- Om du har mottagit handlingar relaterade till servicesedeln ska du ta med dem till 

serviceproducenten. 

- Det är bra att boka tid genast när du fått servicesedeln.  

 

4. Betalning av vården:  

- Servicesedeln täcker en del av vårdkostnaderna, självriskandelen betalar du själv 

direkt till servicesedeltandläkaren.  

- Självriskandelens belopp beror på vilken av servicesedeltandläkarna du väljer.   

Självriskandelen varierar beroende på servicesedeltyp och/eller åtgärd.  



 

- Du kan inte få FPA-ersättning för den självriskandel du betalat. Självriskandelen ökar 

inte heller hälsovårdens avgiftstak.  

- Den andel som överskrider servicesedeln godkänns inte som utgift i utkomststödet. 

Om du är klient inom utkomststödet får du den tandvård du behöver som kommunal 

service. Du svarar själv för eventuella kostnader för uteblivna besök som inte 

avbokats.   

- Självriskandelen kan efter övervägande beaktas som annan grundutgift inom det 

grundläggande utkomststödet. 

- Ingen kontorsavgift tas ut för servicesedelvård.  

 

Servicesedeln innehåller inga eventuella premedicinerings-, generella anestesi- eller 

tandlaboratoriekostnader.  

 

Det kan ske förändringar i vårdplanen under vården. Om en privat tandläkares 

vårdförslag avviker från den vård som fastställts i servicesedeln, ska den privata 

tandläkaren komma överens om detta och förändringarna i klientavgifterna med 

affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda och Kervo välfärdsområde och dig.  

Journalhandlingsuppgifterna om den vård som genomförts med servicesedel skickas av 

servicesedeltandläkaren till munhälsovården i Vanda och Kervo välfärdsområde som är 

registeransvarig för journalhandlingsuppgifterna. 

 

5. Kontaktuppgifter: Om du har frågor om servicesedeln och hur du ska gå till väga kan 

du kontakta munhälsovårdens köptjänstsekreterare/information. 

• mån.–fre. kl. 8–15 tfn 040 664 4274 

• palveluseteli.suunterveydenhuolto@vakehyva.fi 

 
 

Vänligen beakta också att det är fråga om ett avtal som ingås mellan klienten som 
konsument och serviceproducenten som näringsidkare. Du kan byta serviceproducent under 
servicesedelns giltighetstid.  
 
Om du under den period du får servicesedelvård behöver sådan vård som uppfyller 
jourkriterierna kan serviceproducenten vidta nödvändiga förstahjälpsåtgärder. 
Serviceproducenten ska ändå kontakta affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda och 
Kervo välfärdsområde som kan inkludera åtgärden i servicesedeln.  
 
Din övriga vård inom munhälsovården i Vanda avbryts för den tid du får servicesedelvård, 
med undantag av brådskande vårdbesök.  
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DU HAR FÅTT FÖLJANDE SERVICESEDEL: 

 

1. Servicesedel för behandling av 1–2 tänder, helhetsvård 

är avsedd för behandling av en eller två tänder. Behandlingen kan omfatta bedövning, plombering, 

rotfyllning eller utdragning av tand (tandextraktion) beroende på vårdbehovet. Begränsad 

undersökning (SAA01) ingår alltid i behandlingen. Det slutliga priset, dvs. självriskandelen som ska 

betalas, fastställs utifrån vidtagna åtgärder. Självrisken bildas enligt följande: servicesedelns 

åtgärdsvärden dras av från servicesedeltandläkarens åtgärdspriser.  

 

2. Servicesedel för antiinfektiös behandling, helhetsvård 

inkluderar avlägsnande av tandsten. Den slutliga självrisken beror på behandlingens omfattning 

och vilken åtgärdskod som använts. Utgångspunkten är att servicesedeln omfattar åtgärden 

SDA04 (avlägsnande av tandsten högst 45 min.), värde 89,1 euro Om behandlingstiden är kortare, 

fakturerar serviceproducenten enligt den mindre åtgärdskoden, och enligt den större koden om 

behandlingen är mer omfattande. 

 

Helhetsvårdens servicesedlar (1 och 2) kan endast beviljas om undersökningen och 

vårdplanen har gjorts av en tandläkare. 

 

3. Servicesedel för behandling av tandspricka  

inkluderar lagning av tandsprickan, vare sig det krävs slipning eller t.ex. utdragning av tanden. 

Servicesedeln för behandling av tandspricka har ett fast värde, 101,3 euro. Värdet är alltid 

detsamma oberoende av vilka åtgärder som vidtas. Beroende på de vidtagna åtgärderna kan 

självrisken också variera. 

 

Tandläkaren eller vårdpersonalen kan bevilja en servicesedel för behandling av tandspricka i 

samband med tidsbokningen eller tandvårdsbesöket.  

 

4. Servicesedel för rotfyllning  

inkluderar rotfyllning av en tand. I behandlingen ingår nödvändiga rotfyllningsåtgärder, bedövning 

och plombering eller utdragning av tanden om det inte går att rotfylla tanden. Begränsad 

undersökning (SAA01) ingår alltid i behandlingen. Det slutliga priset, dvs. självriskandelen som ska 

betalas, fastställs utifrån vidtagna åtgärder. 

 

Tandläkaren kan bevilja en servicesedel för rotfyllning i samband med tandvårdsbesöket.  

 

5. Servicesedel för tandextraktion  

inkluderar utdragning av en tand. Behandlingen omfattar utdragning av en tand (EBA00 eller 

EBA05 beroende på tandextraktionens svårighetsgrad), bedövning och eventuella röntgenbilder.  

Begränsad undersökning (SAA01) ingår alltid i behandlingen. Det slutliga priset, dvs. 

självriskandelen som ska betalas, fastställs utifrån vidtagna åtgärder. 

 

 

 

 

 

 



 

 Tandläkaren kan bevilja en servicesedel för tandextraktion i samband med tandvårdsbesöket.  

 

6. Servicesedel för operativ extraktion av visdomstand  

inkluderar operativ borttagning av visdomstand. Behandlingen omfattar operativ borttagning av 
visdomstand (EBA10 eller EBA12 beroende på tandextraktionens svårighetsgrad), bedövning och 
eventuella röntgenbilder. Begränsad undersökning (SAA01) ingår alltid i behandlingen. Det slutliga 
priset, dvs. självriskandelen som ska betalas, fastställs utifrån vidtagna åtgärder. 
 

Tandläkaren kan bevilja en servicesedel för operativ extraktion av visdomstand i samband med 

tandvårdsbesöket.  

 

 

Samtliga servicesedlar gäller i 4 månader. 

 

 

I tabell 1 anges vanliga kodexempel relaterade till olika servicesedelbehandlingar. Koderna kan variera 

beroende på behandlingens omfattning eller hur krävande behandlingen är.  

 

Tabell 1. 

Kodexempel enligt servicesedel 
Exemplets 
servicesedelvärde 

Rotfyllning 1 (fram/hörntandsregionen): SAA01, 
EB1AA, EB1AA, SGA03, SGB20, SFA20, WX110 273,38 € 

Rotfyllning 2 (kindtand): SAA01, EB1AA, EB1AA, 
SGA04, SGB30, SFA40, WX110 370,58 € 

Tandspricka 101,25 € 

Behandling av 1–2 tänder: SAA01, SFA20, SFA30, 
WX110, WX110) 198,45 € 

Antiinfektiös behandling: SDA04 89,10 € 

Tandextraktion: SAA01, EBA00, WX110 83,03 € 
Operativ extraktion av visdomstand: SAA01, 
EBA10, WX290 196,43 € 

 

 

 

Åtgärdskodernas förklaringar:  

 

SAA01 Begränsad undersökning av munnen 

SDA04 Parodontologisk behandling, mycket krävande. Tar högst 45 min. 

SFA20 Fyllning på två ytor 

SFA30 Fyllning på tre eller flera ytor 

SGA03 Öppnande och utvidgande av tandens rotkanaler, krävande 

SGA04 Öppnande och utvidgande av tandens rotkanaler, mycket krävande 

SGB20 Fyllning av tandens rotkanaler, tand med två rotkanaler 

SGB30 Annan krävande rotfyllning  

 



 

EBA00 Tandextraktion 

EBA05 Krävande icke operativ extraktion av tand  

EBA10 Operativ extraktion av tand  

EBA12 Krävande operativ extraktion av tand. T.ex. djupt liggande oerupterad tand. 

EB1AA Tandröntgen 

WX110 Infiltrationsanestesi  

WX290 Annan ledningsanestesi  

 


