Enhet Tandvård

REGIO 4 december 2017
Dags att flagga för nyheter 2018 – och runda av ett händelserikt år
 Den nationella åldersgränsen för fri tandvård höjs till 22 år
 Ersättningslista & regler för Särskilt tandvårdsstöd – 2018-01-15
 eFHB – undvik att komplettera med fysiska dokument som utskrifter, USB och CD
 Ändrade supporttider – måndag till torsdag 09.00-11.00
 IT-system som stänger för uppdatering runt nyår
 2017 – många saker på gång och en spännande utveckling
Den nationella åldersgränsen för fri tandvård höjs till 22 år
Från 1 januari omfattar den fria tandvården i Sverige även alla som fyller 22 år under 2018. På grund
av de befintliga vårdavtalen mellan vårdgivare och VGR är den gamla indelningen kvar tills vidare.
- Barn och unga
- Unga vuxna

3-19 år
20-24 år

-

För unga vuxna i Västra Götaland – upp till den övre åldersgräns på 24 år som beslutats av Västra
Götalandsregionen, se nedan – ska vårdgivaren ta ut allmänt och eventuellt särskilt tandvårdsbidrag via
Försäkringskassan (ATB & STB).
År
2018
2019 och framåt

Lagstiftade åldrar – unga
20-22 år
20-23 år

Unga vuxna i Västra Götaland
23-24 år
24 år

Ersättningslista & regler för Särskilt tandvårdsstöd – 2018-01-15
Beloppen har justerats inför nästa år och har i genomsnitt räknats upp med 1,91 procent. Ändringarna
gäller från och med 15 januari 2018 då även eFHB och Fakturaportalen är uppdaterad enligt de nya
priserna. Vårt mål är att publicera Regler för Särskilt tandvårdsstöd samt Ersättningslistan 10 januari på
sidan Ersättning – Fakturaportalen.
eFHB – undvik att komplettera med fysiska dokument som utskrifter, USB och CD
Alla e-tjänster syftar till att underlätta och kvalitetssäkra handläggning och administration – både för
vårdgivare och Enhet Tandvård. Idag får vi allt fler kompletteringar till förhandsbedömningar i eFHB i
pappersform, vilket kräver en manuell handläggning. Vi vill understryka att röntgenbilder, remisser,
läkarutlåtande, foton med mera ska skickas in digitalt via eFHB. Det är endast i undantagsfall vi kan ta
emot bilagor via post – och dessa fall ska motiveras av vårdgivaren.
Ändrade supporttider – måndag till torsdag 09.00-11.00
På grund av personalbrist kan vi tillsvidare inte bemanna supporten på fredagar.
IT-system som stänger för uppdatering runt nyår
- Uppsök2011
29 december – 7 januari
- Barn2011
30 december – 7 januari
- eFHB och Fakturaportalen
30 december – 7 januari
Enhet Tandvård
Regionens Hus
koncernkontoret.tandvard@vgregion.se

405 44 Göteborg
vgregion.se/tandvard
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2017 – många saker på gång och en spännande utveckling
Enhet Tandvård har hand om övergripande tandvårdsfrågor i Västra Götaland och ansvarar för strategi
och långsiktiga frågor. På olika sätt tar vi råd och stöd av flera instanser. Det kan handla om
tandvårdens utveckling, kommande behov och tillgänglighet samt politiska förslag till regionfullmäktige.
Under året har många ämnen varit aktuella – och mycket kommer att visa sig under de närmaste åren.

Ersättning inom den fria tandvården 3-24 år – förslag om nya villkor och modeller
Vi har arbetat en längre tid med att föreslå nya villkor för ersättningen inom allmäntandvård till
offentliga och privata vårdgivare som utför avtalsreglerad tandvård till barn och unga samt unga vuxna.
Det behövs en modell som är transparant, tydlig och konkurrensneutral – och som främjar effektivitet i
tandvården och kan utjämna skillnader i tandhälsa. De nya villkoren får inte innebära ytterligare
administrativ belastning för vårdgivarna. Beslut kommer att tas av Regionfullmäktige inom kort.
Tandvårdsforum – om behov och villkor för barn och unga samt äldre och sköra
Tandvårdsforum är en återkommande konferens för tandvårdens privata och offentliga vårdgivare
tillsammans med politiker och tjänstemän från kommuner och Västra Götalandsregionen. Målet är att få
ett bredare och djupare underlag för fortlöpande planering och utveckling.
Årets Tandvårdsforum handlade om tandvården för barn och unga samt för äldre och sköra.
Läs gärna Referat – Tandvårdsforum 2017. På sidan Tandvård – idag och morgon finns även alla
presentationer från Tandvårdsforum.
Kvalitetsdialog – en givande kväll med offentliga och privata tandvårdare
Vid fem tillfällen i oktober samlades totalt drygt 250 personer för att bland annat diskutera infektionsbehandling, smärtlindring och hemostas. Föreläsare var Johan Blomgren, övertandläkare i oral medicin
och en av Sveriges mest framstående inom oral farmakologi. Deltagarna fick diskutera adekvat smärtlindring för patienter med svåra akuta smärttillstånd. Det blev även tid för att uppdatera kunskaperna
kring den nya sortens antikoagulantia (NOAK) som allt fler patienter medicinerar med.
Kvalitetsdialogerna var som vanligt mycket uppskattade, vilket visade sig i det stora antalet
deltagare. Anordnare är Sektorsrådet i Odontologi med ordförande Anders Jonsson – och redan nu
utlovas fler kvalitetsdialoger nästa år.
Läs gärna Johan Blomgrens presentation

FoU-anslag för hälsopromotion
Liksom förra året hade vi i år två ansökningsperioder under våren och hösten. Vi vill vi gärna påminna
om att alla som invånare i Västra Götaland kan söka en del av den årliga miljonen i FoU-medel.
Läs gärna mer på sidan FoU & planering.
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God Jul & Gott Nytt År!

Enhet Tandvård jobbar som vanligt under mellandagarna.
Supporten via telefon är dock stängd.

Ann-Marie Olhede
Enhetschef – Enhet Tandvård
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