
 

Nyhetsbrev december 2020  
Tandvårdsstöd, Beställarenheten. 

Här kommer årets sista nyhetsbrev från oss på Tandvårdsstöd. Det har varit ett 

år som inte liknar något annat och vi vet att ni har gjort stordåd mitt i 

pandemin med uteblivna behandlingar, extraordinära insatser och, för vissa av 

er, permitteringar och annat som följt med. Vi hoppas på en ljusning under 

2021! 

Regionens tandvårdsstöd för vuxna 

På grund av Covid-19 har framförallt N-tandvården påverkats med färre 

behandlade och många uteblivna uppsök på grund av besöksförbud på 

boenden. F- och S-tandvården har inte varit lika påverkad. 

Nya prislistan med påslag för N- och F-tandvård samt Riktlinjer för regionens 

tandvårdsstöd 2021 publiceras inom kort på regionens webbplats. 

Tandvårdsutredningen 

Den statliga utredningen ”Utredningen om ett tandvårdssystem för jämlik 

tandhälsa” (Dir 2018:16) ska slutredovisas 2021-03-01. Samtliga offentligt 

finansierade tandvårdsstöd ses över och kan efter politiskt beslut på sikt leda 

till förändringar. Målet är att tandvårdssystemet ska bli mer resurseffektivt, 

förutsägbart och jämlikt samt gynna regelbunden och förebyggande vård.  

LOV-upphandling av allmäntandvård för barn och unga 

Upphandlingen inom LOV (Lagen om valfrihetssystem – upphandling finns även 

inom primärvård) är planerad att införas i januari 2022. Vi återkommer med 

mer information om det längre fram. 

Barn och unga 

Regionfullmäktige beslutade i juni om att tillskjuta medel från 2021 för 

tandvård till unga vuxna 20–23 år. Det gör att kapiteringsersättningen nu blir 

lika för alla barn och unga 3–23 år, både i allmän- och specialisttandvården. 

10 Mkr tillskjuts varav 7.7 Mkr går till allmäntandvård och 3.3 Mkr går till 

specialisttandvård. 

Nytt för 2021 är även att ortodontibehandling med tandteknisk apparatur 

ersätts särskilt med ett schablonbelopp på 5 500 kr. Instruktioner med 

förutsättningar, krav och rutiner finns i bifogat dokument. 

NYTT 2021! 

”TANDREGLERINGS-

CHECK” BARN 



Här är ersättningarna för 2021: 

Kapitationsersättningen 3–23 år blir 

1 136 kr 

Tillägg på grundersättningen 3–23 år för utomnordisk nyanländ under två 

första år som folkbokförd blir 

659 kr 

Tandreglering med ortodontisk apparatur 3-23år, schablonersättning, blir 

5 500 kr 

Fakturor mm. 

Fakturaattestering kommer att göras under v 1 och utbetalningen kommer 

under vecka 2. 

Den incident som uppstod 24 november efter ny driftsättning innebar att det 

inte gick att skicka in vårdrapporter i Symfoni. Problemet är åtgärdad hos 

systemleverantören och vi ber er skicka in vårdrapporterna innan mitten av 

januari.   

Kontakta oss 

via vår funktionsbrevlåda, tandvardsstod@regionvasterbotten.se,  

Vid inloggningsproblem till Symfoni ska ni kontakta Servicedesk på telefon   

090-785 90 90 eller för regionanställda, gör ärendet i WebbFasit.  

Jul- och nyårstider 

Telefontider för vår telefonsupport, 090-785 71 95 är vardagar kl. 9.00-11.30. 

Under mellandagarna runt jul- och nyårshelgerna är telefontiderna följande:  

Vecka 52 måndag-onsdag kl. 9.00-11.30 

Vecka 53 onsdag kl. 9.00-11.30 

Vecka 1 måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 9.00-11.30 

När nu 2020 närmar sig sitt slut så vill vi passa på att tacka alla utförare av 

tandvård för fina insatser under året! 

God Jul och Gott nytt År! 

 önskar Ingrid, Lena och Anu på Tandvårdsstöd, Beställarenheten.  


