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Vårdavtalen i den fria tandvården – uppdatering, förtydligande & lite siffror
Under 2019 ska alla avtalshandlingar ses över. Det innebär att det kan bli förändringar
i nedanstående dokument, och att befintliga avtal måste sägas upp och tecknas på nytt under 2019/2020.
- Mall för avtal om fri tandvård till barn och ungdomar 3-19
- Underlag för avtal om fri tandvård till barn och ungdomar 3-19 år – Riktlinjer
- Mall för avtal om fri tandvård till unga vuxna
- Underlag för avtal om fri tandvård till unga vuxna – Riktlinjer
- RMR – Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård
Uppdatering:

Alla avtalsdokument finns på sidan Fri tandvård – barn och unga under rubriken Vårdgivarbanketter &
Avtalsdokument – 3-24 år.
Patientansvar och listning av patienter under uppsägning av vårdavtal samt vid
stängning/överlåtelse av klinik.
- Under uppsägningstiden, sex månader: Vårdgivaren har fortsatt patientansvar men får inte lista
nya patienter.
- Inför stängning: Vårdgivaren ska omedelbart och skriftligt informera patient/vårdnadshavare om
hur de kan lista sig hos annan vårdgivare.
- Vid överlåtelse: Frånträdande vårdgivare ska omedelbart och skriftligt informera patient/vårdnadshavare. Nya vårdgivaren ska inhämta skriftligt samtycke av patient/vårdnadshavare – i annat fall
kommer beställaren omedelbart att lista patienten på närmaste Folktandvårdsklinik.
Förtydligande:

Antal vårdavtal från december 2017 till november 2018:
306 avtal 3-19 år
319 avtal 20-24 år
625 avtal totalt, varav 433 med privata vårdgivare och 192 med Folktandvården.
Under perioden påbörjades 75 avtal medan 52 avtal sades upp.

Lite siffror:

-
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Kapitationen – justering angående patienter 7-24 år i riskgrupp 1
Med anledning av det förlängda revisionsintervallet för patienter 7-24 år som har låg risk att utveckla
sjukdom (riskgrupp 1) kommer samtliga ersättningsnivåer att ses över för att justeras under 2019.
Målsättningen är uppnå både förenkling samt en enhetlig och korrekt ersättningsnivå.
Kapitation: Fast

årlig ersättning, som utbetalas månadsvis för varje listad patient där vårdgivaren
uppfyllt sitt åtagande enligt avtal oavsett vilken behandling vårdgivaren utför. En del av beloppet
relateras till ålder och riskgrupp. Den andra delen beräknas med relativt-CNI (Care Need Index).

Lägesrapport: Vårdval Tandreglering – specialisttandvård 3-24 år
I sommarens Regio informerade vi om uppdraget att utreda och ta fram ett beslutsunderlag för införande
av vårdval för den regionfinansierade tandreglering till 3-24 år. Under året har projektledningen
genomfört en omvärldsanalys samt skrivit en risk- och konsekvensrapport. Ärendet togs upp som en
informationspunkt på hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde 18 december.

NFS-tandvård – uppdateringar & nyheter i Regler och Ersättningslista
Ersättningsbeloppen har i genomsnitt räknats upp med 2,18 procent. Ändringarna gäller från och med
15 januari 2019, då även eFHB och Fakturaportalen är uppdaterade enligt de nya priserna.
De viktigaste ändringarna för 2019 finns samlade på nyhetssidorna:
- Regler för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland 2019 – sidan före innehållsförteckningen.
- Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland 2019 – sidan 2.
- OBS: Garantitiden för fast protetik är tre år.
Både Regler och Ersättningslista publiceras 10 januari på sidan Ersättning – Fakturaportalen. Även
webbsidorna kommer att uppdateras.
Redan nu finns Ersättningslistans viktigaste nyheter på sidan Ersättning – Fakturaportalen.

SITHS-kort fungerar inte i webbläsaren Edge
Webbläsaren Edge för Windows 10 fungerar inte med våra eTjänster – Barn2011, eFHB, eFrikort och
Fakturaportalen – där inloggning görs med SITHS-kort.
Använd senaste version av Internet Explorer eller Chrome:
- Internet Explorer 11
Se vilken version du har och ladda ner senaste version
- Google Chrome
Ladda ner Chrome – uppgradering sker automatiskt
iD Version 6.5.0.17 fungerar med eTjänstekort/SITHS-kort – nyare versioner är
inte testade och godkända än.
För IT-ansvarig: Net
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Öppettider – före Jul, under mellandagarna och efter nyår
Nu höjs julstämningen bland oss alla – men vi släpper inte taget om supporten till våra tandvårdare:
- Före Jul:
Supporten är öppen 09.00-11.00 till och med fredag 21 december.
- Mellandagar: Mejl besvaras 27 och 28 december – telefonsupporten är stängd.
Enheten i övrigt har begränsad bemanning
- Efter nyår:
Mejl besvaras 2, 3 och 4 januari – telefonsupporten är stängd.
Enheten i övrigt har begränsad bemanning.
Den 7 januari är supporten öppen som vanligt – och hela Enhet Tandvård har full fart igen.
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