FOLKTANDVÅRDEN

Frisktandvårdsavtal

Namn:
Personnr:
Klinik:
Avtalsperiod fr o m:

tom:

Premieklass:
Avgift per år (exkl ATB*) :
* allmänt tandvårdsbidrag 150 kr resp 300 kr per år beroende på ålder.

Frisktandvårdsprogram

Frisktandvård bygger på att du och vi samarbetar för att du ska ha en god tand- och munhälsa. Vi kallar dig
enligt överenskommelse för undersökning, rådgivning och vid behov behandling. Avtalets omfattning framgår av villkorstexten.
Att sköta egenvården är din del av avtalet, här följer några råd och rekommendationer för din munhälsa.
Kost

Fluor

Det är bra för tänderna att få vila. Ät inte för ofta,
helst inte mer än tre huvudmål och ett par mellanmål
om dagen. Undvik både småätande och söta drycker
mellan målen. Välj vatten som törstsläckare och
tandvänliga alternativ i tabletter, tuggummi och
drycker.

Fluor stärker tänderna. Fluortandkrämen gör större
nytta om du efter borstningen silar tandkrämsskummet mellan tänderna under ca ½ minut. Använd
andra fluorpreparat t ex tabletter, tuggummi eller
fluorsköljning enligt rekommendation från tandvårdspersonalen

Munhygien

Övrigt

Borsta tänderna med fluortandkräm morgon och
kväll. Rengör mellan tänderna enligt rekommendation från tandvårdspersonalen.

Meddela oss om det inträffar något som påverkar din
munhälsa, till exempel långvarig sjukdom eller regelbunden medicinering.

Personliga rekommendationer:

Avtal om Frisktandvård
1 Definition
Frisktandvård är regelbunden, behovsbaserad och hälsofrämjande tandvård till ett riskrelaterat fast pris.
2 Avtalsparter
Avtalet tecknas mellan patienten och Folktandvården i
Västerbotten. Vården utförs på avtalstecknande klinik
eller hos annan klinik som vårdgivaren hänvisar till.
3 Avtalsperiod
Avtalet tecknas för tre år och kan sedan förlängas tills
någon part säger upp avtalet. Vid huvudförfallodagen
kan riskgrupp och premieklass ändras.
4 Avtalets omfattning
Avtalet omfattar sådan tandvård som är ersättningsberättigande enligt tandvårdsstödet inom områdena:
A. undersökningar och utredningar
B. hälsofrämjande insatser
C. behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd
t ex rotbehandling, tanduttagning, bettskena
D. reparativ vård t ex fyllning, krona
Inom dessa områden gäller avtalet även för vård hos
specialisttandläkare som vårdgivaren remitterar patienten till.
5 Avtalet omfattar inte
I avtalet för Frisktandvård ingår inte:
E. området rehabiliterande och habiliterande vård
dvs behandling för att ersätta förlorade tänder eller
lagning/utbyte av sådan ersättning, tandreglering
eller bettstabiliserande åtgärder
▪ akutbesök hos annan än Folktandvården
▪ behandling av arbetsskador och olycksfall
▪ vård enligt merkostnadsprincipen
▪ skriftligt intyg om munförhållanden
6 Rehabilterande vård
För rehabiliterande vård som inte ingår i avtalet, men
är ersättningsberättigande i tandvårdsstödet, finns ett
högkostnadsskydd. Patienten betalar en statligt fastställd egenavgift för vården utanför avtalet innan högkostnadsskyddet träder i kraft.
Mer information om tandvårdstödets omfattning och
om gällande gränser för högkostnadsskydd finns på
Försäkringskassans webbsida.
7 Övrig behandling
Om patienten vill ha vård som inte omfattas av tandvårdsstödet, t ex byte av felfri fyllning eller behandling
av endast estetiska skäl, tillämpas gällande tandvårdstaxa.

8 Akuttandvård
Akuttandvård kan utföras vid alla Folktandvårdskliniker
i Sverige. Vid akutbesök i annat landsting kan behandlande klinik fakturera Folktandvården i Västerbotten.
Alternativt kan patienten betala avgiften och ersätts för
sina utlägg av den klinik som man tecknat avtalet med.
9 Förutsättningar för avtalstecknande
Patienter som behandlas inom det allmänna tandvårdsstödet och som undersökts och genomfört nödvändig behandling kan efter överenskommelse teckna
eller förlänga avtal.
Vården inom avtalet syftar till att behålla det tandstatus
som uppnåtts.
Avtalet bygger på riskbedömningen och ska innefatta
en behandlingsplan och ett program för egenvård.
Vårdgivaren kan välja att inte teckna avtal med patient,
som har oreglerad skuld eller har misskött annan överenskommelse.
10 Uppsägning av avtal
Folktandvården kan säga upp avtalet om patienten
uteblir från överenskomna besök, inte betalar avgifter
enligt avtalet eller inte följer programmet för egenvård
Patienten kan säga upp avtalet utan att ange orsak.
Avtal som sägs upp upphör att gälla månaden efter
uppsägningen. Återbetalning av betald avgift görs inte.
Om patient med månadsbetalning bryter avtal i förtid
kan denne komma att debiteras för utförd vård.
11 Medflyttning av avtal
Vid flyttning kan avtalet fortsätta gälla avtalsperioden
ut. Patienten får sin tandvård enligt gällande avtal utförd vid Folktandvården i det nya landstinget.
12 Avgift
Fastställd premieklass och avgift kan inte ändras under
avtalsperioden. Patientens del av avgiften kan erläggas per år eller via autogiro per månad.
Det allmänna tandvårdsbidraget från staten ska utgöra
en del av avgiften. I och med att avtalet ingås godkänner patienten att Folktandvården årligen hos Försäkringskassan gör anspråk på tandvårdsbidraget så
länge avtalet gäller.
För sena återbud och uteblivande från avtalad tid betalar patienten avgift enligt uteblivandetaxan.
13 Tvist
Tvister om avtalet hanteras i första hand av patienten
och Folktandvården. Tvist som inte kan lösas avgörs
av allmän domstol i Sverige enligt svensk lag.

