Sådan beregnes helbredstilskuddet
Helbredstilskuddet udgør en procentdel af borgerens reelle udgift til behandlinger under den almindelige
sygesikring. Denne procentdel kaldes helbredsprocenten og er forskellig fra borger til borger. Vær
opmærksom på, at helbredsprocenten kan ændre sig – specielt ved årsskifte. Hvis borgeren er medlem af
Sygeforsikringen Danmark fraregnes Danmark tilskuddet før helbredstilskuddet beregnes.
Nedenfor ses et eksempel på en typisk tandlægeregning for en borger, der er medlem af Sygeforsikringen
Danmark, og som har en helbredsprocent på 85%:
Behandling
Regelmæssig diagnostisk undersøgelse (RDU)
Tandrensning A
Røntgen

Borgerens Sygesikringsandel
andel
152,08 kr.
101,39 kr.
190,33 kr.
126,88 kr.
194,20 kr.
0,00 kr.

Total

536,61 kr.

Danmark
tilskud
64 kr.
105 kr.
-

228,27 kr.

Da røntgen ikke dækkes af sygesikringen, indgår denne behandling ikke i beregningen af helbredstilskuddet.
Grundlaget for beregningen er således den samlede pris på de to første behandlinger. Tilskuddet fra
Danmark fratrækkes dette beløb, og helbredstilskuddet udgør således 85% af resultatet. Udregningen er
vist nedenfor.
Regelmæssig diagnostisk undersøgelse (RDU)
Danmark tilskud
Tandrensning A
Danmark tilskud
Total
Helbredstilskud
Patientandel for den samlede regning

152,08 kr.
-64,00 kr.
190,33 kr.
- 105,00 kr.
173,41 kr.
173,41 x 85% = 147,40 kr.
536,61 - 147,40 = 389,21 kr.

Den elektroniske faktura, der sendes til Team Pension, vil således lyde på 147,40 kr., og patienten opkræves
de resterende 389,21 kr. Tilsvarende beregninger gælder for andre typer leverandører.

Udvidet helbredstilskud
Det almindelige helbredstilskud gives udelukkende til behandlinger, der er omfattet af sygesikringen.
Borgeren kan dog søge bevilling til udvidet helbredstilskud til visse behandlinger, herunder
protesebehandlinger og briller. Ved digital afregning af behandlinger under udvidet helbredstilskud udgør
tilskuddet det beløb, der fremgår af bevillingen. Hvis der fremgår behandlinger på fakturaen, som er
dækket af sygesikringen, beregnes tilskuddet til disse som forklaret ovenfor. Det er vigtigt at behandlingen
ikke påbegyndes før der foreligger en bevilling, da borgeren ellers risikere ikke at få tilskud.

