
 

Nyhetsbrev sommar 2021 

Tandvårdsstöd, Beställarenheten 

Här kommer sommarens nyhetsbrev från oss på Tandvårdsstöd. Pandemin har 

fortsatt hållit grepp om oss under det sista halvåret. Nu hoppas vi på en 

ljusning när vaccineringarna är i full gång och att vi sakteligen kan återgå till 

det “normala” igen. Tack för era extraordinära insatser under pandemin! 

 

Regionens tandvårdsstöd för vuxna 

På grund av hög arbetsbelastning har handläggningstiderna för 

förhandsbedömningar varit längre än önskvärt under våren. Vi ber om ursäkt 

för detta och vår förhoppning är att det här ska rätta till sig under hösten.  

 

LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom allmäntandvård för barn och unga 

vuxna  

Processen med att förbereda införandet av LOV inom allmäntandvård för barn 

och unga vuxna är i full gång. Enligt politiskt beslut ska det ske senast den 1 

januari 2022. Under hösten kommer mer information. 

 

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.  

 

Tandvårdsutredningen 

Regionen och Folktandvården har gemensamt lämnat yttrande i “Utredningen 

om jämlik tandhälsa” som innehåller förslag till hur tandvårdssystemet kan 

förändras för att bli mer jämlikt, resurseffektivt samt gynna regelbunden och 

förebyggande tandvård. Läs mer om utredningens förslag här: 

När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa - 

Regeringen.se 
 

Kontakta oss 

Kontakta oss via tandvardsstod@regionvasterbotten.se, dit ni är välkomna att 

skicka frågor, funderingar och synpunkter.  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/03/sou-20218/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/03/sou-20218/
mailto:tandvardsstod@regionvasterbotten.se


Vid inloggningsproblem till Symfoni ska ni dock kontakta Servicedesk på 

telefon 090-785 90 90 eller för regionanställda göra ärendet i WebbFasit.  

 

Telefonnummer till vår telefonsupport är 090-785 71 95 och våra telefontider 

är måndag-fredag kl. 09.00—11.30. 

 

Sommartider 

Under perioden 24 juni– 9 augusti är telefonsupporten stängd. Kontakta oss 

under denna tid via funktionsbrevlådan, 

tandvardsstod@regionvasterbotten.se, som vi läser av regelbundet, dock 

med förlängda svarstider. 

 

Om ni behöver mejla frågor med personuppgifter så använd personens kort-

nummer eller förhandsbedömningsnummer så att vi kan identifiera personen. 

Inga personnummer får användas i mejl med personuppgifter. Känsliga 

personuppgifter bör undvikas i mejl. Anställda på Region Västerbotten har 

dock möjlighet att kryptera mejl.  
 

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.  

 

Trevlig sommar! 

 önskar vi på Tandvårdsstöd, Beställarenheten 
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