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Fem vårnyheter för alla tandvårdare i Västra Götaland
 Vårdgivarwebben lanserades 6 april
 Ny kreditfunktion i Fakturaportalen från 24 april för privata vårdgivare
 1 miljon i FoU-medel för hälsofrämjande projekt
 Boka in höstens Kvalitetsdialog redan nu
 TD – över 1000 VGR-verksamheter är tillgänglighetsinventerade
Vårdgivarwebben lanserades 6 april
Allting som vårdgivare i Västra Götaland kan behöva känna till, finns nu på en gemensam webbplats
med modern navigering och struktur: Vårdgivarwebben. På startsidan finns länken Tandvård som leder
till sidorna Allt om tandvården i Västra Götaland – med all vårdgivarinfo från den tidigare webbplatsen.
Kortadressen till tandvårdssidorna är vgregion.se/tandvard
Patientinformation finns på 1177.se – tema tänder – där finns även blanketter för klinikval med mera.

Ny kreditfunktion i Fakturaportalen från 24 april för privata vårdgivare
Med den nya funktionen kan du som privat vårdgivare själv dels kreditera redan utbetalade fakturor, och
dels radera felaktiga eller felregistrerade fakturor som är obetalade. Det gör att du i fortsättningen
slipper kontakta Enhet Tandvård för att få hjälp med detta.
Hur du går tillväga kommer att beskrivas i den uppdaterade manualen och på vgregion.se/tandvard
välj Särskilt tandvårdsstöd och därefter Ersättning – fakturering.

1 miljon i FoU-medel för hälsofrämjande projekt
Nu är det dags att ansöka om forskningsanslagen för 2017 om du har idéer om hur tandhälsan kan
förbättras. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen välkomnar särskilt forskning som sker i samverkan mellan
olika aktörer.
Läs allt om villkor och ansökan med mera på sidan vgregion.se/tandvard välj FoU & planering.
Ansökningstiden är 15 april – 15 maj

Ansök direkt via länken: Regionala FoU-medel – Hälsopromotion tandvård.
Din ansökan bedöms av Enhet Tandvård och en fristående vetenskaplig bedömningsgrupp.
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Boka in höstens Kvalitetsdialog redan nu
Odontologiska sektorsrådet bjuder in till Kvalitetsdialog till hösten. Programmet är inte helt klart ännu,
men vi lovar intressanta ämnen och föreläsare. Det kommer bland annat att handla om blodförtunnande
medicin och smärtlindring. Föreläsare är Johan Blomgren, övertandläkare i oral medicin och en av
Sveriges mest framstående inom oral farmakologi. Även Anders Jonsson, privattandläkare och
ordförande i sektorsrådet, medverkar. Här blir det givande diskussioner kring adekvat smärtlindring för
patienter med svåra akuta smärttillstånd. Det blir även tid för att uppdatera kunskaperna kring den nya
sortens antikoagulantia (NOAK) som allt fler patienter medicinerar med. Hur ska dessa patienter på
bästa sätt tas om hand i tandvården? Vi följer upp den tidigare kvalitetsdialogen om antibiotika. Det
finns ett tydligt förändrat förskrivningsmönster men vi ser också att antibiotika ibland fortfarande
används fel, speciellt när vi har kraftigt smärtpåverkade patienter.
Vi återkommer med en inbjudan lite längre fram. Kvalitetsdialogen är ett utmärkt tillfälle att träffa både
nya och bekanta kollegor i Folktandvården och Privattandvården. Boka in tiden redan nu!
Skövde
Vänersborg
Borås

4 oktober
10 oktober
11 oktober

Göteborg
Göteborg

24 oktober
25 oktober

Alla tillfällen är 17.00 – 21.00.
Att delta är kostnadsfritt – men uteblivet bokat besök debiteras med 200 kronor.

TD – över 1000 VGR-verksamheter är tillgänglighetsinventerade
De kliniker som har avtal med Västra Götalandsregionen om fri tandvård till barn och unga vuxna måste
följa alla regler och lagar om tillgänglighet. Det gäller både Folktandvården och privata vårdgivare.
Inventeringar av den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning görs av TD-enheten,
avdelning mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen.
Inför 2017 kommer fler unga att anställas och utbildas för att bli TD-inventerare, de kommer även
erbjuda praktik för unga nyanlända. För tandvårdsklinikerna innebär det att personalen kommer möta
unga personer med olika etniska bakgrunder och med olika kunskaper i det svenska språket.
Ta gärna en titt i – Tillgänglighetsdatabasen t-d.se

Ann-Marie Olhede
Enhetschef – Enhet Tandvård

2

REGIO från Enhet Tandvård 13 april 2017

