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Direktiv avseende fakturering av underårigas avgifter i 
hälso- och sjukvård och tandvård inom Stockholms läns 
landsting 
 
Från och med 1/6 2010 får förmyndaren eller förmyndarna enligt beslutade 
lagändringar betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och 
sjukvård och tandvård. Förmyndare är normalt förälder eller föräldrar men 
det kan också vara en annan särskilt utsedd person. De lagändringar som 
träder i kraft finns förutom i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), även i 
tandvårdslagen (1985:125), lagen om läkarvårdsersättning (1993:1651) och 
lagen om ersättning för sjukgymnastik (1993:1652).  
 
 
Den nya lydelsen av 26 § andra till fjärde styckena i hälso- 
och sjukvårdslagen  
 
   Avgiften tas ut av patientens förmyndare om patienten är under 18 år när  
1. vården ges, eller 
2. han eller hon uteblir från ett avtalat besök. 
   Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för avgiften. 
   Om det finns särskilda skäl får avgiften tas ut av den underårige. 
 
Motsvarande text återfinns också i tandvårdslagen, lagen om 
läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för sjukgymnastik. 
 
 
Riktlinjer 
 

 Första fakturan ska riktas mot förmyndaren. I de fall det finns fler 
än en förmyndare får vårdgivaren rikta krav på betalning av hela 
beloppet mot vem som helst av dessa solidariskt ansvariga.  

 Av fakturan ska framgå vårdgivare, datum för när besöket ägde rum 
eller skulle ha ägt rum samt vem besöket eller det uteblivna besöket 
avser.  
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 Särskilda skäl för att ta ut avgiften av den underårige finns då denne 
kan antas lida skada om det kommer till förmyndares kännedom att 
den underårige har haft ett besök bokat hos vårdgivaren.  

 
Producenten är ansvarig för samtliga kostnader avseende utveckling av IT-
system i samband med att lagändringarna träder i kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
Catarina Andersson Forsman 
 


