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 24-åringarnas fria tandvård har upphört 1 januari 2021
Regionfullmäktige har beslutat att avsluta den fria tandvården för 24-åringar. VGR har därmed anpassat
reglerna om fri tandvård till unga vuxna till den nationella åldersgränsen som tidigare höjts till 23 år.
Från och med i år har alltså patienter fri tandvård till och med 31 december det år de fyller 23.
Gällande vårdavtal med vårdgivarna har de justerats i enlighet med § 5 i avtalet. Avtalen har därför
inte behövt tecknas om.
Inga övergångsbestämmelser – när patienten lämnar den fria tandvården går hen över till att omfattas
av det statliga tandvårdsstödet. Tandregleringar inom specialisttandvården som påbörjats på aktuell
målgrupp innan årsskiftet 20/21 kommer inte att generera någon patientkostnad, då ersättningen lämnas
vid behandlingsstart.
 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 var planerad till våren 2020 och ett eventuellt införande till hösten 2021.
Handläggningen har blivit försenad, bland annat till följd av Covid-19 pandemin. Mer information
kommer så snart den finns.
 Höjd åldersgräns för Särskilt tandvårdsstöd NFS från 1 januari 2021
Från och med 1 januari 2021 kan patienter tidigast få intyg om N- och F-tandvård det år de fyller 24 och
går över till vuxentandvården. Den höjda åldersgränsen gäller även vid S-tandvård. Regler för Särskilt
tandvårdsstöd i Västra Götaland anpassas därmed till den nationella åldersgränsen för fri tandvård – det
samma gäller i alla regioner.
Behandling och fakturering fortsätter som tidigare för unga vuxna med befintliga intyg

Intyg om N- och F-tandvård som är utfärdade till unga vuxna före 2021 fortsätter att löpa sin
giltighetstid. Behandling av dessa patienter ska faktureras som tidigare.
 Tillfälligt ändrade regler för sjukresor för patienter 70+
Tillfällig förändring av vissa patientavgifter och sjukreseregler med anledning av covid-19. Besluten
gäller fr.o.m. 1 januari 2021 t.o.m. 28 februari 2021.
• 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).
• Ersättning betalas för resor med egen båt till och från fastlandet från öarna i Västra Götalands
skärgård för personer över 70 år eller de som har sjukreseintyg för taxi. Ersättningen är 450 kr
för tur- och returresan.
 Information Covid-19
Läs gärna uppdaterad covid-info på vårdgivarwebben:
Covid-19 - information till vårdgivare
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 NFS-tandvård – uppdateringar & nyheter i Regler och Ersättningslista 2021-01-15
Regler och Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd har uppdaterats inför 2021 och beslutats av hälsooch sjukvårdsstyrelsen den 9 december 2020. De träder i kraft 15 januari 2021, då även eFHB och
Fakturaportalen är uppdaterade enligt de nya priserna. Alla ändringar hittar du i respektive dokument på
Vårdgivarwebben. Vårdgivarwebb, tandvård
Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd på vårdgivarwebben kommer att uppdateras inom kort och en
mer utskriftsvänlig version av Regelverk för särskilt tandvårdsstöd kommer att publiceras.
 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.
 Regionala medicinska riktlinjer (RMR)
Nedanstående regionala medicinska riktlinjer har uppdateras. Riktlinjerna ska följas av Folktandvården
och privata utförare som har avtal med Västra Götalandsregionen. De ändringar som har gjorts beskrivs
i respektive RMR under rubriken ”Förändringar sedan föregående version”.
• Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård
• Våld i nära relationer indikationer och handläggning.
• Barn under 18 år som far illa eller riskerar att fara illa inklusive barn som har bevittnat/upplevt
våld - indikationer och handläggning.
Samtliga RMR:er finns på vårdgivarwebben: RMR - Vårdgivarwebben VGR. RMR:er för våld i nära
relation och barn som far illa samt andra relaterade RMR:er finns samlade på den här länken.
Handbok om våld i nära relationer
I riktlinjerna nämns en handbok om våld i nära relationer som riktar sig till personal inom hälso- och
sjukvård och tandvård, den finns på den här länken.
Utbildningar om våld i nära relationer
Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) arrangerar regelbundet
utbildningar för vårdpersonal. Dessa är ett led i att uppfylla utbildningskravet för vårdpersonal, som
finns i de regionala medicinska riktlinjerna gällande våld. Utbildningarna riktar sig både till regionens
egna verksamheter och till privata vårdgivare som har avtal med regionen.
Under våren 2021 kommer VKV:s bas- och metodutbildningar hållas digitalt med live-sändning via
webben. Mer information och datum för utbildningarna finns på VKV:s hemsida:
https://www.valdinararelationer.se/vkv/utbildning/
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