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 Uppgradera ditt eTjänstekort/SITHS-kort före juni
I annat fall kommer du inte att kunna logga in i Barn2011, eFHB eller Fakturaportalen.
På Samverkan Västra Götaland – uppgradera finns allt du behöver veta. Det tar bara 1-2 minuter – och
måste göras i Internet Explorer 11. (Firefox fungerar inte vid inloggning med SITHS-kort.)
Kontakta gärna TjänsteID Service om du behöver hjälp.
 Fri tandvård till patienter som fyller 24 under året
Regionfullmäktige beslutade 4 februari att återremittera ärendet gällande avslut och utfasning av fri
tandvård till 24-åringar. Det innebär att 24-åringar har fortsatt fri tandvård. Beredningen fortsätter nu
med att sammanställa en risk- och konsekvensanalys inför ett definitivt beslut i ärendet, innan dess sker
ingen förändring.
 Riskfond
Uppdraget med att ta fram ett förslag på riskfond fortsätter och beräknas komma upp till beslut när de
reviderade avtalshandlingar för fri tandvård till barn och unga beslutas.
 Revidering av avtalen i den fria allmäntandvården för barn och unga
I samband med revideringen utreds möjligheten att tillämpa lagen om valfrihetssystem, LOV. Den
politiska beslutsprocessen är planerad till våren 2020 och ett eventuellt införande till hösten 2021.
Eventuellt kan det bli förseningar med anledning av nuvarande situation med Covid-19.
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 Akut tandvård hos Folktandvården med anledning av Covid-19
För patienter UTAN förkylningssymtom eller bekräftad Covid-19 sker akut tandvård på
Folktandvårdens helgjour precis som vanligt.
För patienter MED misstänkt eller bekräftad Covid-19 sker akut tandvård på utsedda kliniker.
  Patienter får under inga omständigheter hänvisas direkt till klinik
vid misstänkt eller bekräftad Covid-19.  
Om en privat vårdgivare behöver överföra en akut patient till Folktandvården, kan det endast ske
genom telefonkonsultation med närmast tillgängliga Folktandvårdsklinik för vidare information.
 Tillfälligt ändrade regler för sjukresor för patienter 70+
Patienter som är 70 år eller äldre och behöver vård får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården trots att
de inte uppfyller krav på sjukresa (medicinsk bedömning). Dessa personer bör enligt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte resa med kollektivtrafiken.
Beslutet finns på Vårdgivarwebbens nyhetssida och gäller från 9 april till 30 april på grund av Covid-19.
 Projekt VIBB i fyra kommuner – en lägesrapport
Projektet fortsätter även om de flesta med VIBB-intyg i dagsläget inte får komma till tandvården på
grund av Covid-19. Om pandemin blir så långvarig att projektet riskeras, är förhoppningen att
politikerna förlänger projekttiden.
VIBB står för vårdinventering vid biståndsbeslut. De sköra äldre som deltar får en gratis årlig
undersökning hos valfri tandläkare eller tandhygienist under 2020-2021. Projektet drivs av VGR i
samarbete med Skövde, Partille, Mölndal och Stenungsund.
42 procent av personer över 65 år har redan vid sitt första beslut om kommunal biståndsinsats förlorat
sin tidigare regelbundna tandvårdskontakt. Bland de som fått erbjudandet i de fyra VIBB-kommunerna
har drygt 500 personer svarat och anmält sitt intresse. Drygt 100 personer av dessa har angett att de helt
saknar kontakt med tandvården idag.

 Finnes: 1 miljon i FoU-anslag. Sökes: Metoder som ökar individens deltagande och
ansvar för sin mun- och tandhälsa.
Ansökningstiden för årets anslag är 15 april-15 maj. Sökanden kan vara socionom, psykolog, tandläkare
eller ha helt andra utgångspunkter och kan vara verksamma hos offentliga och privata vårdgivare,
forskningsenheter, i kommunala verksamheter och föreningar lokalt verksamma i Västra Götaland.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen välkomnar särskilt forskning med tvärvetenskapliga perspektiv och som
involverar flera yrkesgrupper och kompetenser.
Flera nyckelpersoner och folkhälsostrateger i alla kommuner i Västra Götaland, utvalda sjukhus och
Göteborgs universitet har fått underlag för att annonsera i sina intranät och sprida nyheten i sina nätverk.
Läs mer på FoU & planering. Ansök via Regionala FoU-medel – Hälsopromotion tandvård
Din ansökan bedöms av Tandvårdssamordning Koncernkontoret (fd Enhet Tandvård) och en fristående
vetenskaplig granskningsgrupp.

2

REGIO 16 april 2019

 Ny organisation och tre nya enheter
Ann-Marie Olhede har nu gått i pension och slutat som chef för övergripande tandvårdsfrågor i Västra
Götaland med ansvar för strategi och långsiktiga frågor. I samband med en omorganisation har Enhet
Tandvårds verksamhet fördelats på tre nya enheter – men de flesta av oss som i många år drivit
tandvårdsfrågorna arbetar vidare med samma frågor. De tre enheterna kommer att samverka kring
tandvårdsfrågor under benämningen:
Tandvårdssamordning Koncernkontoret
Koncernstab Beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård
 Minskade telefontider i supporten och för bedömningstandläkarna
Måndag, onsdag och torsdag mellan 09.00 och 11.00 svarar våra administrativa koordinatorer i telefon.
Alla mejl besvaras i tur och ordning. Du kan räkna med mejlsvar inom två eller tre arbetsdagar.
Bedömningstandläkarna har telefontid på måndag, onsdag och torsdag mellan 09.00 och 12.00.
Kontakta oss gärna
 Semestertider vecka 28-31
Från 6 juli till 3 augusti har supporten sommarstängt – mycket brådskande frågor kommer att besvaras via
mejl, men telefonsupporten är stängd.

Tandvårdssamordning Koncernkontoret
Koncernstab Beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård
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