
  
Nyhetsbrev december 2021  
 

Tandvårdsstöd, Beställarenheten  
Här kommer årets sista nyhetsbrev från oss på Tandvårdsstöd.  
  
Regionens tandvårdsstöd för vuxna 

Under hösten har det har det varit hög arbetsbelastning på grund av pandemin 

och vårdberget den medfört med förlängda handläggningstider för 

förhandsbedömningar. Nu ser vi en ljusning och kan ge snabbare svarstider.  

Nyheter i Riktlinjer regionens tandvårdsstöd 

Fribeloppet som tidigare har varit 20 000 kr höjs till 40 000 kr under en 

provperiod året 2022. Utförd vård som ej kräver FHB ska faktureras senast 

inom 180 dagar från utförandedatum. 

Taxor N, S och F-patienter  

Tandvårdstaxan höjs med 2,5 % för 2022. Påslag för N-tandvård allmän-
tandvård är som tidigare 25 % och för all F-tandvård 10 %. 
Karensbeloppet inom högkostnadsskyddet för patienter höjs till 1 200 kr den 1 
januari 2022. 
 

Fakturering i december 

Vi kommer att attestera inkomna Symfoni-fakturor under vecka 1 2022. 
 

LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom allmäntandvård för barn och unga 
vuxna   
Arbetet med införandet LOV inom allmäntandvård för barn och unga vuxna 
löper på som planerat. För er som tecknat avtal gäller villkoren från och med 
2022-01-01. För er som inte tecknat avtal och har listade barn inträder en 
övergångsperiod som avslutas senast 2022-06-30 då listningen upphör om ni 
inte tidigare har lämnat besked. Vi önskar snarast besked från er som har 
listade barn, men ännu inte ansökt om LOV-avtal. Detta för att kunna 
handlägga eventuella förändringar i vårdåtagande.  
 

Höjda belopp inom barntandvården  
1 243 kr per barn och år 
621 kr i tillägg för nyanlända de två första åren  
6000 kr ortodontisk avtagbar apparatur 



Ortodonti avtagbar apparatur (åtgärd 9992) 

Vi påminner er om att registrera åtgärd 9992 enligt bilaga. Obs! Åtgärden 

gäller även för egenframställd apparatur typ EOD och Quad Helix. 

 

Påminnelse! Skriv in behandlingsperiod i T4 (gäller endast Folktandvården) 

Vi har observerat att det ofta glöms bort att föra in förhands-

bedömningsnummer i T4. Då en förhandsprövning har godkänts ska 

förhandsbedömningsnummer alltid läggas in i T4 i rutan ”ärendenummer 

förhandsbedömning” under fliken ”extra information”. Observera att det är 

viktigt att ärendenumret hamnar i rätt behandlingsperiod. Om informationen 

inte läggs in rätt kommer Symfoni inte att känna av att förhandsbedömningen 

är gjord. Detta försvårar hanteringen vid utbetalning av fakturerat belopp. 
 

Kontakta oss  
Vi som jobbar inom Tandvårdsstöd på Region Västerbotten är: 
 

Anu Janhunen (administratör) 

Ingrid Bäckström och Lena Johansson (bedömningstandläkare) 

Anna Johansson (tandsköterska) börjar 1 januari som administratör 

 

Kontakta oss via tandvardsstod@regionvasterbotten.se, dit ni är välkomna att 
skicka frågor, funderingar och synpunkter. Nummer till telefonsupporten är 
090-785 71 95 (telefontid mån-fre kl. 09.00—11.30). 
  
Vid inloggningsproblem till Symfoni ska ni kontakta Servicedesk på telefon  
090-785 90 90 eller för regionanställda via Servicecenter. 
 

Jul- och nyårstider  
Under mellandagarna runt jul- och nyårshelgerna är telefontiderna följande:  
 

Vecka 52 måndag-torsdag kl. 9.00-11.30 

Vecka 53 måndag-torsdag kl. 9.00-11.30 

Vecka 1 telefonen är stängd. Kontakta oss via funktionsbrevlådan 

tandvardsstod@regionvasterbotten.se   

mailto:tandvardsstod@regionvasterbotten.se
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Information på webben  

Information om Regionens tandvårdsstöd samt barntandvård finns på Region 

Västerbottens webbplats under:  

För vårdgivare>Tandvård för vårdgivare>Regionens Tandvårdsstöd respektive 
Barn och- ungdomstandvård.  
 

Symfoni  
Vi påminner om att det finns en online-manual i Symfoni som 
uppdateras löpande. Här finns alla riktlinjer, inloggning till Symfoni samt 
vanliga frågor och svar.  
 

God jul och gott nytt år!  

 önskar Ingrid, Lena och Anu på Tandvårdsstöd, Beställarenheten  

 
 


