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Skicka e-remiss via Folktandvårdens T4 Webremiss
Nu kan tandläkare hos privata vårdgivare skicka e-remiss till Folktandvårdens kliniker. Tjänsten heter
T4 Webremiss och hanterar hela remissflödet från sändande till bekräftelse och remissvar. Röntgenbilder och scannade journalhandlingar kan också bifogas. Syftet är att minimera antalet manuella
remisser för att både höja patientsäkerheten och effektivisera omhändertagandet.
Läs mer på sidan Om Folktandvården – För vårdgivare i rutan Remiss – e-remiss för vårdgivare.
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Projekt VIBB – gratis undersökning för sköra äldre

Tillsammans med fyra kommuner ska VGR driva ett projekt under 2020-2021, där sköra äldre i
riskzonen för försämrad tandhälsa erbjuds en fri undersökning per år hos valfri tandläkare eller tandhygienist. Projektet kallas VIBB – Vårdinventering vid biståndsbeslut. Det gäller personer som har
fyllt 65 år och beviljats sin första biståndsinsats enligt socialtjänstlagen.
VIBB-kommunerna är Skövde, Mölndal, Partille och Stenungsund

Kommunerna delar ut Erbjudande med svarstalong och GDPR-info till nya och befintliga brukare.
De personer som tackar ja kommer att identifieras med ett VIBB-nummer, på motsvarande sätt som
personer med N- och F-intyg. VGR skickar Inbjudan till tandvården – med alla uppgifter de behöver
för att boka sin VIBB-undersökning.
Läs mer om bakgrund & syfte, målgruppen och genomförandet med mera via länken nedan.
Åtgärdskoder & Fakturaportalen – allt finns på sidan Projekt VIBB i fyra kommuner (VIBB-sidan)

Både Folktandvården och privata vårdgivare fakturerar på samma sätt som för NFS-tandvård:
- Folktandvården – via T4 enligt sina egna rutiner och instruktioner.
- Privata vårdgivare – via Fakturaportalen.
Godkända åtgärdskoder finns på VIBB-sidan i rutan Åtgärdskoder & Fakturaportalen.
För den årliga VIBB-undersökningen gäller följande åtgärder:

 Tandläkare
101 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare
Möjlighet att komplettera med åtgärd 121 eller 127
- 121 Röntgenundersökning av enskild tand
- 127 Röntgenundersökning, delstatus
eller
 Tandhygienist
111 Basundersökning utförd av tandhygienist
eller
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning utförd av tandhygienist
Möjlighet att komplettera med åtgärd 121 eller 127
- 121 Röntgenundersökning av enskild tand
- 127 Röntgenundersökning, delstatus
Se Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd på sidan Ersättning – Fakturaportalen
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Barnpengen räknas inte upp 2020
Det kommer att bli en del prioriteringar och omfördelning av resurser i VGR med anledning av det
ekonomiska läget. Som en följd av det, blir det exempelvis ingen indexuppräkning av ersättningen för
allmäntandvård 3-19 år 2020.

Fri tandvård för 24-åringar – förslag om utfasning och upphörande under 2020
Den nationella gränsen för fri tandvård höjdes 2017 till 23 år. Nu finns ett förslag att VGR ska anpassa
sitt erbjudande om fri tandvård till den lägre nivån genom att ta bort det befintliga regionala beslutet
om fri tandvård för 24-åringar.
Enligt förslaget kommer en utfasning att ske under 2020 för de patienter som har pågående
behandlingar, och berörda patienter och vårdgivare kommer att informeras. Vårdgivare som har avtal
om fri tandvård till unga vuxna kommer enligt förslaget att få ett justerat avtal för åldersgruppen.
Förslaget görs med anledning av det ekonomiska läget, och åtgärden motsvarar ungefär 20 miljoner
per årskull. Läs gärna tjänsteutlåtandet HS 2019-00840-1
Regionfullmäktige fattar beslut 4 december 2019.

Lag om valfrihetssystem – vårdval i den fria tandvården för barn och unga
VGR utreder möjligheten att tillämpa Lag om valfrihetssystem (LOV1) för allmäntandvård till barn
och unga. I våras gjorde Enhet Tandvård ett förslag på Krav- och kvalitetsbok, som skickades till ett
antal referensgrupper där bland andra privata vårdgivare och Folktandvården ingår. Den politiska
beslutsprocessen planeras till våren 2020 och ett eventuellt införande till början av 2021.
När det gäller vårdval tandreglering för barn och unga, avslog Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fortsatt
utredning i början av 2019.

Riskfonden – privata vårdgivare
I samband med utredningen om LOV i den fria allmäntandvården för barn och unga, enligt ovan, ska
Enhet Tandvård även skapa förutsättningar för en ny riskfond samt ta fram ett förslag på utformning
till början av 2021.

1

LOV gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom
hälsovård. Med valfrihetssystem menas ett förfarande där den enskilde har rätt att välja en leverantör bland de
som blivit godkända och har avtal med den upphandlande myndigheten. Samma valfrihetssystem behöver inte
tillämpas inom alla berörda områden.

VGR tillämpar inte LOV inom tandvården, men den fria allmäntandvården för barn och unga är ändå
konkurrensutsatt.
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F-tandvård – folder och föreläsningar för vårdpersonal i primärvården och psykiatrin
Enhet Tandvård har fått en inbjudan att sprida kunskap om tandvårdsstöd för personer med
funktionsnedsättningar till följd av psykiatriska diagnoser. Främst handlar det om F-tandvård – som är
det avgjort viktigaste stödet för dessa patienter. Under oktober och november håller en av våra
bedömningstandläkare åtta föreläsningar runt om i Västra Götaland. Varje tillfälle deltar cirka 60
läkare och sjuksköterskor inom primärvård och psykiatri.
Inbjudan är en utmärkt möjlighet att lyfta munhälsan i hälso- och sjukvården – och få sprida kunskap
om tandvårdsstöden hos läkare, som är de som ansvarar för att ansökan om F-tandvård görs för
patientens räkning. Vi når andra patientgrupper än tandvårdens egna, och fler kan dra nytta av
tandvårdsstöden tack vare den ökade kunskapen hos sina ordinarie vårdkontakter.
Läs gärna presentationen F-tandvård – föreläsning för primärvård och psykiatri – webbversion
(patientbilderna har förminskats).

Riktlinjer om tandvård till asylsökande med flera – uppdateringar och ny form
Det tidigare dokumentet Riktlinjer om fri tandvård till asylsökande med flera har nu övergått till att
vara en Riktlinje/Rutin som beslutas av hälso- och sjukvårdsdirektören. Innehållet är ungefär det
samma – länkar, kontakt- och faktureringsuppgifter har uppdaterats.
Riktlinje – Tandvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

På sidan Tandvård till asylsökande med flera i rutan om förhandsbedömning finns också en ny
blankett: Begäran om förhandsbedömning – asyltandvård

Trevlig höst!
önskar Enhet Tandvård
alla tandvårdare i Västra Götaland

Ann-Marie Olhede
Enhetschef – Enhet Tandvård
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