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INBJUDAN till tandvården
Du har tackat ja till en fri undersökning* hos tandläkare eller tandhygienist under både 2020 och 2021 i Projekt VIBB.
* Kostnadsfri basundersökning och vid behov även enstaka röntgenbilder.
Erbjudandet gäller dig som fyllt 65 år och bor i Stenungsund, Mölndal, Partille eller
Skövde – och har beviljats en biståndsinsats av din kommun enligt socialtjänstlagen.
Projektet kallas VIBB, vårdinventering vid biståndsbeslut. Det drivs av Västra Götalandsregionen
genom Enhet Tandvård i samverkan med Folktandvården, privattandvården och de kommuner som
medverkar. Syftet är att hitta vägar för att äldre ska ha en regelbunden kontakt med tandvården
och därför kunna upptäcka sjukdomar i tänder och munhåla tidigt.

Så här går det till:
Du får själv ta kontakt med valfri tandvårdsklinik och boka ditt kostnadsfria besök
– ange att det gäller en VIBB-undersökning. Tänk på att boka ditt besök i god tid,
projektet avslutas 31 december 2021.
Uteblivet besök eller sent återbud

Din vårdgivare har rätt att ta ut en avgift om du uteblir från ett bokat besök eller avbokar för sent.
Hur dina personuppgifter behandlas kan du läsa i bifogat informationsblad.

Ann-Marie Olhede, chef
Enhet Tandvård

____________________________________________________________________________________________

Enhet Tandvård
Regionens Hus
405 44 Göteborg

010-441 27 00 Telefontid 09.00–11.00
koncernkontoret.tandvard@vgregion.se

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Västra Götalandsregionen, VGR, behandlar* de personuppgifter du angav när du tackade
ja till att delta i Projekt VIBB. Det gäller också de uppgifter din klinik lämnar till oss om
själva tandvårdsundersökningen (endast åtgärdskoder vid fakturering).
Dina personuppgifter har registrerats i datasystemet TEARS för att:
 Din tandvårdsklinik ska kunna få betalt av VGR för den utförda undersökningen.
 Vi kan behöva kontakta dig under projektets gång och vid uppföljning.
 Resultatet av Projekt VIBB ska kunna följas upp efteråt och utvärderas.
Rättslig grund: Grunden för VGR:s behandling av dina personuppgifter är att det är nödvändigt
för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse (Dataskyddsförordningen Artikel 9.2 g)).
Tidsperiod: Under perioden 2020/2021 och upp till två år efteråt kommer dina personuppgifter
att sparas inom Projekt VIBB. I övrigt sparas de tills vidare i väntan på gallringsbeslut.
Mottagare: Vi kommer endast att lämna uppgifter till någon annan under förutsättning att vi är
skyldiga att göra det enligt lag. Den tandvårdsklinik du väljer lämnar uppgifter om dig till VGR
när den fakturerar kostnaden för undersökningen du fått.
Kontakta oss gärna
Du kan när som helst begära ut information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan också
begära rättelse eller att vi begränsar behandlingen.
Enhet Tandvård, VGR
Regionens Hus
405 44 GÖTEBORG

koncernkontoret.tandvard@vgregion.se

010-441 27 00

vardagar: 09.00-11.00

(Märk kuvertet med Projekt VIBB)

Personuppgiftsansvarig är Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, VGR – org.nr 232100-0131.
Dataskyddsombud
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Regionens Hus
462 80 VÄNERSBORG

koncernkontoret.dso@vgregion.se

010-441 00 00
Om du här missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du inge klagomål till
Datainspektionen.

*

Behandling av personuppgift omfattar i princip alla åtgärder som att:
- Samla in
- Läsa
- Registrera
- Lämna ut
- Arkivera

