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 24-åringarnas fria tandvård upphör 1 januari 2021
Regionfullmäktige har beslutat att avsluta den fria tandvården för 24-åringar. VGR anpassar därmed
reglerna om fri tandvård till unga vuxna till den nationella åldersgränsen som höjdes förra året till 23 år.
Från nästa år har alltså patienter fri tandvård till och med 31 december det år de fyller 23.
Gällande vårdavtal med vårdgivarna kommer att justeras i enlighet med § 5 i avtalet. Avtalen behöver
därför inte tecknas om.
Inga övergångsbestämmelser – patienten lämnar bara den fria tandvården och går över till att omfattas
av det statliga tandvårdsstödet. Tandregleringar som påbörjats inom Folktandvården kommer inte att
generera någon patientkostnad eftersom 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 nästa år kan patienter tidigast få intyg om N- och F-tandvård från 1 januari 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.
Webbsidorna om Särskilt tandvårdsstöd kommer att uppdateras, vgreion.se/sarskilt-tandvardsstod--nfs
 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.

Tandvårdssamordning Koncernkontoret
koncernkontoret.tandvard@vgregion.se

vgregion.se/tandvard

REGIO 1 oktober 2020

