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 Unga vuxna – övre gränsen kan sänkas från 24 till 23 år från 1 mars 2020
Regionfullmäktige väntas besluta att den fria tandvården i Västra Götaland ska anpassas till den
nationella åldersgränsen och därmed sänkas från 24 till 23 år. Under förutsättning att beslutet tas
4 februari 2020 kommer den fria tandvården för 24-åringar att upphöra 1 mars. Då går alla 24-åringar
födda 1996 över till det statliga tandvårdsstödet för vuxna.
Avtalen för tandvård till unga vuxna kommer att uppdateras avseende den nya åldersgränsen.
Övergångsregler

Patienter som har en pågående planerad behandling genom en revisionsundersökning under 2019 och
fram till 29 februari 2020, får fri tandvård avseende denna behandling. Den pågående behandlingen ska
genomföras enligt uppgjord plan vid undersökningen. Inga nya undersökningar eller starter av
behandlingar godkänns efter 1 mars 2020.
Mer information kommer till vårdgivare med avtal efter att Regionfullmäktige har fattat sitt beslut. Det
kommer samtidigt att gå ut information direkt till samtliga unga födda 1996.

 LOV i den fria allmäntandvården för barn och unga
I samband med att VGR reviderar avtalen för allmäntandvård för 3-19 år och 20-24 år utreds också
möjligheten att tillämpa Lag om valfrihetssystem – LOV.
I våras tog Enhet tandvård fram revideringar i ett utkast till Krav- och kvalitetsbok och under hösten
genfördes en riskanalys tillsammans privata vårdgivare, Folktandvården med flera. Den politiska
beslutsprocessen planeras till våren 2020 och ett eventuellt införande till början av 2021.
Riskfond

I samband med nämnda utredning ska det även skapas förutsättningar för en ny riskfond samt ta fram ett
förslag på utformning till början av 2021.

Enhet Tandvård
Regionens Hus
koncernkontoret.tandvard@vgregion.se

405 44 Göteborg
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 Våld i nära relationer – utbildningar, RMR och filmer för tandvårdspersonal
Tandvården och hälso- och sjukvården är första instans för många som utsatts för våld i nära relationer.
Tillsammans har vi ett tydligt ansvar att upptäcka och identifiera våldsutsatta barn och vuxna – och se
till att de får ett adekvat omhändertagande både medicinskt och psykosocialt.
Särskilt för barn medför

våld i nära relationer allvarliga och långvariga konsekvenser för den psykiska
och fysiska hälsan. Våldsrelaterad stress kan hämma hjärnans utveckling och skada nervsystem och
immunförsvar. Yngre barn i våldsutsatta familjer riskerar att utveckla en desorganiserad anknytning till
föräldrarna, på grund av att de som ska garantera omsorg och trygghet är oförutsägbara och
skrämmande. I våldssituationen är barnet övergiven både av den våldsamma föräldern och av den andre
som utsätts för våldet.
Läs mer på valdinararelationer.se > Om våld > För dig inom hälso- och sjukvården > Våldets
konsekvenser

Viktigt att förnya din kunskap
VGR:s kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) erbjuder kostnadsfri och regelbunden
halvdagsutbildning för vårdpersonal hos offentliga och privata vårdgivare med vårdavtal, se nedan.
Dessa är ett led i utbildningskravet som anges i VGR:s regionala medicinska riktlinjer gällande våld i
nära relationer samt den nyligen beslutade riktlinjen Hedersrelaterat våld och förtryck.
På sidan valdinararelationer.se > VKV > Material > RMR finns alla RMR i ämnet.
Folktandvården har under flera år utbildat sin personal och bedömer idag att alla kliniker har minst en i
personalen som gått utbildningen.

Kostnadsfri basutbildning i Göteborg sex gånger per år
Föreläsningarna har både barn- och vuxenperspektiv, och varje tillfälle är ungefär 3,5 timmar och
handlar om:
- Våldets prevalens och hälsoeffekter
- Hur vårdpersonal kan upptäcka utsatta
- Lämpligt bemötande
- Dokumentation av skador
- Hjälp som finns att erbjuda.
Välj dag och anmäl dig på valdinararelationer.se > Utbildning
Där finns mer att läsa om utbildningen, alla tillfällen under 2020 med början 20 februari samt mejladress
och telefonnummer till kontaktpersonen.
Filmer och webbutbildning från NCK

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har tre filmer för dig som arbetar i tandvården:
- Tandvårdens ansvar att upptäcka våldsutsatta patienter – tandläkare och odontologer diskuterar
frågan
- Hos tandläkaren, planerat besök – att ställa frågor om våld
- Hos tandläkaren, nybesök – att ställa frågor om våld
På webbkursomvald.se finns introduktionskursen Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den
har fyra kapitel, kan genomföras enskilt eller i grupp och avslutas med ett test.
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 Anmäl till socialnämnden vid misstanke om att barn far illa
Du som är anställd i verksamhet som berör barn och unga är skyldig enligt lag att genast anmäla om du i
ditt arbete misstänker att ett barn far illa. På Vårdgivarwebbens sidor om tandvård till barn och unga
vgregion.se/fri-tandvard--barn-och-unga finns nu länkar till alla aktuella RMR som kan bli aktuella i den
fria tandvården, exempelvis om spädbarnsmisshandel och hedersrelaterat förtryck.
finns på samma sida i rutan Orosanmälan till socialnämnden vid misstanke om
att barn far illa. Där finns även länk till Socialstyrelsens folder och film om din anmälningsplikt – hur
och till vem anmälan ska göras och mycket mer.
Blankett för orosanmälan

 NFS-tandvård – uppdateringar & nyheter i Regler och Ersättningslista 2020-01-15
Regler och Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd har uppdaterats inför 2020 och beslutats av hälsooch sjukvårdsstyrelsen 4 december. De träder i kraft 15 januari 2020, då även eFHB och Fakturaportalen
är uppdaterade enligt de nya priserna.
Alla ändringar anges inledningsvis i båda dokumenten, som 10 januari publiceras på
vgregion.se/sarskilt-tandvardsstod--nfs > Ersättning – Fakturaportalen. Dokumenten för 2019 kommer
att finnas där tills i början på augusti.
Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd

vgregion.se/sarskilt-tandvardsstod--nfs kommer att uppdateras

inom kort efter 15 januari.

 Projekt VIBB flyter på planenligt i fyra kommuner
Intresset för att delta i VIBB har varit över förväntan bland de som fått erbjudandet i de fyra VIBBkommunerna Partille, Mölndal, Skövde och Stenungsund. Hittills har drygt 250 personer svarat, var av
ett tiotal redan hade intyg om N-tandvård. Bland de som anmält sitt intresse för VIBB-erbjudandet har
30 personer angett att de helt saknar kontakt med tandvården idag. Några har hört av sig för att visa sin
tacksamhet och glädje över erbjudandet. Det finns även ett stort intresse från andra regioner för projektet
och de kommande resultaten.
Partille har redan delat ut erbjudandet till alla befintliga biståndstagare som fyllt 65. De andra
kommunerna är på god väg, även Stenungsund som hade lite kortare startsträcka eftersom de kom in sist
i projektet.
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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
23 december – vanlig arbetsdag på enheten, supporten är öppen 09.00-11.00.
- Mellandagar 27 och 30 december – mejl till funktionsbrevlådan besvaras men telefonsupporten
är stängd. Enheten i övrigt har begränsad bemanning.
- Efter nyår
2 januari – supporten är öppen 09.00-11.00. Mejl till funktionsbrevlådan besvaras
som vanligt.
Den 7 januari är det full fart som vanligt.

Ann-Marie Olhede
Chef för tandvårdsfrågor

4

REGIO från Enhet Tandvård 18 december 2019

