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Webbutbildning – antibiotikasmart.se
STRAMA Stockholm har tagit fram en webbutbildning om när det är lämpligt att använda antibiotika
och när det inte fungerar. Utbildningen har tre delar:
- FAKTA – bakterier, laboratoriediagnostik, antibiotika och resistens.
- 10 KORTA FRÅGOR – kliniska kunskaper inom tandvård.
- PATIENTFALL – handlägg patienter inom tandvård.
Testa, repetera och uppdatera dina kunskaper om antibiotika – klicka på länken i rubriken.

Kvalitetssäkrad riskgruppering av karies 3-24 år – stöd för bedömningen
Riskgruppering av karies är en del av riskbedömningen av barn, ungdom och unga vuxna. Enligt
vårdavtalen om fri tandvård till barn och ungdomar 3-19 år samt unga vuxna 20-24 år ska vårdgivaren
rapportera en samlad riskgruppering när undersökningen och nästa planerade undersökningstillfälle
rapporteras.
Stöd för bedömning av kariesrisken

- Folktandvården använder underlaget i R2-programmet.
- Privata vårdgivare ska använda den nya blanketten som är framtagen i samråd med företrädare för
privata vårdgivare.
Skrivbar blankett: Riskgruppering av karies – barn, ungdom och unga vuxna
Ladda ner blanketten, öppna den, fyll i, spara pdf:en och lägg gärna in den i patientjournalen.
(Blanketten finns även på vgregion.se/tandvard > Fri tandvård – barn och unga under rubriken
Blanketter & Avtalsdokument – 3-24 år)
Liksom tidigare begär VGR endast in den samlade riskbedömningen på varje patient.
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Vårdval Tandreglering – specialisttandvård 3-24 år
I den fria tandvården för 3-24 år ska all specialisttandvård utföras av Folktandvården. Men nu ska ett
vårdvalssystem inom ortodonti för barn och ungdomar, unga samt unga vuxna ska utarbetas enligt beslut
i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Målet är valfrihet inom den specialiserade tandregleringen med stor
mångfald och god tillgänglighet som bevarar Västra Götalands befintliga kompetens inom den fria och
specialiserade tandregleringen för patienter 3-24 år – se uppdelningen nedan.
År
2018
2019 och framåt

Nationella åldrar *
Barn och ungdomar
3-19 år
3-19 år

Nationella åldrar *
Unga
20-22 år
20-23 år

VGR-åldrar **
Unga vuxna i Västra Götaland
23-24 år
24 år

*
Tandvård finansierad av staten
** Tandvård finansierad av VGR
Åldrarna 20-24 år regleras i samma avtal – men har olika finansiering.
Konsultbolaget Prové har fått uppdraget att projektleda utredningen, de har tidigare gjort vårdvalsutredningen inom mödravård i Västra Götaland. Arbetet har inletts med att ta fram en utrednings- och
tidplan, sätta samman arbetsgrupper och göra omvärldsanalyser med mera.
Mer info i kommande Regio.

Statlig utredning om ett mer effektivt och jämlikt tandvårdssystem
Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att se hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer
resurseffektivt och jämlikt. Förslagen ska gynna en regelbunden och förebyggande tandvård och minska
skillnaderna i befolkningens tandhälsa. Utredningen redovisas i mars 2020.

Verksamhetsanalys 2018 – analys av tandvården föregående år
Varje år presenterar VGR en analys baserad på en stor mängd data sammanställd av Enhet regional
vårdanalys. Verksamhetsanalys 2018 publicerades 7 juni.
Avsnittet Medicinsk kvalitet – Tandvård är indelat i:

- Inledning tandvård
- Barn- och ungdomstandvård – kariesförekomst finns grafiskt beskrivet per kommun i interaktiva
kartor och diagram.
- Särskilt tandvårdsstöd – NSF-tandvård
- Tandvård för asylsökande med flera
Utöver tandvård finns det mycket intressant att läsa om befolkningen i Västra Götaland, patienternas
uppfattning om hälso- och sjukvården, medicinsk kvalitet, patientsäkerhet och mycket mera.
Läs gärna Verksamhetsanalys 2018.
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Sommaren med Enhet Tandvård
Från 2 till 22 juli (veckorna 27-29) har flera av oss semester.
- Mejl besvaras som vanligt – men telefonsupporten är stängd.
- Bedömningstandläkare jobbar vissa dagar vecka 29.
I övrigt är enheten bemannad under sommaren.

Vi passar på att önska alla
tandvårdare i Västra Götaland

En Riktigt Go’ Sommar 2018!

Ann-Marie Olhede
Enhetschef – Enhet Tandvård
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