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Projekt VIBB – gratis undersökning för sköra äldre i fyra kommuner
Med stigande ålder är det många som tappar kontakten med tandvården och får en ökad risk för
sjukdomar i tänder och munhåla. Tillsammans med Skövde, Mölndal, Uddevalla och Partille ska VGR
driva ett projekt under 2020-2021, där sköra äldre i riskzonen för försämrad tandhälsa erbjuds en
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. Antalet deltagande personer beräknas till
2 000-2 500.
Oral ohälsa ska förebyggas eller upptäckas tidigt

Projektets mål är dels att utveckla en metod för att tidigt upptäcka oral ohälsa, dels att skapa en process
som säkrar regelbunden tandvård med förebyggande behandling. Biståndshandläggare ska också ges
rutiner för att munhälsa och tandvård beaktas redan vid den första bedömningen.
I nästa REGIO kommer info om vilka åtgärder som omfattas och rutiner med mera

Fakturering ska göras på samma sätt som för behandling inom NFS-tandvård. Och de patienter som
omfattas och har tackat ja till erbjudandet identifieras med ett VIBB-nummer, på motsvarande sätt som
för N- och F-intyg. De får ett brev – INBJUDAN till tandvården – med alla uppgifter de behöver, på
samma sätt som nyblivna N- och F-intygshavare får.
Nya RMR för tandvården – antibiotika och Midazolam
Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Särskilt tandvårdsstöd – högkostnadsbeloppet för frikort är 1 150 kronor från 1 juni
Högkostnadsskyddet höjdes till 1 150 kronor 1 juni 2019. Patientavgiftshandboken – senaste nytt
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Sjukhustandvård enligt RMR om behandling av svår tandvårdsrädsla hos vuxna
Folktandvårdens specialisttandvårdskliniker tar emot patienter med extrem tandvårdsrädsla. Både
privata och offentliga kliniker är välkomna att remittera sina patienter till sjukhustandvården – och det
gäller behandlingar enligt RMR om tandvårdsrädsla, se nedan.
Folktandvården – Specialisttandvårdskliniker: Sjukhustandvård
- Göteborg: Odontologen
- Borås
- Uddevalla
- Skövde – troligen till hösten 2019
Rutiner och blankett för remiss

Folktandvården – För vårdgivare.
Läs gärna mer

- Regional Medicinsk Riktlinje – Behandling av svår tandvårdsrädsla/fobi hos vuxna
- S-tandvård – S10 Extrem tandvårdsrädsla

Vårdval Tandreglering – specialisttandvård 3-24 år
I den fria tandvården för 3-24 år ska all specialisttandvård utföras av Folktandvården. Ett
vårdvalssystem inom ortodonti för barn, ungdomar och unga vuxna utreddes under 2018. Hälso- och
sjukvårdsstyrelsen avslog fortsatt utredning i början av 2019.

Vårdval – allmäntandvård 3-24 år
VGR ska utreda möjligheten att tillämpa Lag om valfrihetssystem (LOV) för allmäntandvård 3-19 och
20-24 år. Allmäntandvården för dessa åldersgrupper är redan konkurrensutsatt, men VGR tillämpar inte
LOV.1
Under våren har Enhet Tandvård gjort ett förslag på Krav- och kvalitetsbok, som skickats till ett antal
referensgrupper. I höst ska vi tillsammans med grupperna göra en fullständig risk- och konsekvensanalys. Den politiska beslutsprocessen kommer att ske till våren 2020 och ett eventuellt införande till
början av 2021. Även avtalshandlingar ska då revideras.

Riskfonden – privata vårdgivare
I samband med utredningen om LOV i allmäntandvården 3-24 år, 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.

2

REGIO från Enhet Tandvård 14 juni 2019

Verksamhetsanalys 2019 – analys av tandvården föregående år
Varje år presenterar VGR en analys baserad på en stor mängd data sammanställd av Enhet regional
vårdanalys. Verksamhetsanalys 2019 publiceras 18 juni – länk kommer då att finnas på vår nyhetssida
Nyheter & REGIO.
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.
Enhet Tandvård har flyttat till Nya Regionens Hus i Göteborg – vid Centralstationen
Besöksadress:
Bergslagsgatan 2
Postadressen är oförändrad: VGR
Regionens hus
Enhet Tandvård
405 44 Göteborg

Sommaren med Enhet Tandvård
Från 8 till 26 juli (veckorna 28-30) har vi sommarstängt.
Mycket brådskande frågor besvaras via mejl – men telefonsupporten är stängd.
I övrigt är enheten bemannad under sommaren.

Vi på Enhet Tandvård vill önska alla
tandvårdare i Västra Götaland

En Riktigt Härlig Sommar 2019!

Ann-Marie Olhede
Enhetschef – Enhet Tandvård
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