Bilaga 1
1. Uppdraget
Bolaget ska enligt ägardirektivet bedriva allmän och specialiserad tandvård, för barn och
vuxna i Skåne. Den del av verksamheten som faller under sjukvårdshuvudmannens
tandvårdsansvar för befolkningen regleras i avtal mellan Region Skåne och Folktandvården
Skåne AB.
Hälso- och sjukvårdsnämnden strävar efter en jämlik och god tandhälsa i Skåne. Med detta
mål är Hälso- och sjukvårdsnämndens uppgift att finansiera och tillhandahålla god
tandvård, som genomsyras av ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv och
präglas av kvalitet, servicetänkande och fokus på patientens individuella upplevelse.
Värdeorden i utvecklingen av den skånska hälso- och sjukvården och tandvården, och
därmed också för Bolagets verksamhet, är: tillgänglighet - att ha tillgång till personer med
rätt kompetens inom rimlig tid, kontinuitet - att möta samma människor och en enhetlighet i
vårdens innehåll, helhet - att den enskilde individen förstås i en helhet d v s i beaktande av de
biologiska, psykologiska och sociala faktorer som samverkar vid ohälsa, trygghet - att möta
rätt kompetens, att bli sedd och att känna tillit och delaktighet.

Verksamhetsuppdraget för Folktandvården Skåne AB omfattar mot denna bakgrund följande
verksamhetsområden:
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•

Områdesansvar för barn och vuxna

•

Specialiserad barn- och ungdomstandvård (övergångsperiod i avvaktan på
ackreditering enligt LOV under 2014)

•

Sjukhustandvård

•

Narkostandvård

•

Specialiserad vuxentandvård

•
•

Helgjour
Utbildning

•

OFRS – Odontologisk forskning Region Skåne

Allmän barn- och ungdomstandvård, som också bedrivs av Bolaget, regleras från år 2013
genom vårdval för allmän barn- och ungdomstandvård enligt Lagen Om Vårdval (LOV) och
omfattas inte av detta avtal.

1.1 Områ
ådesansvar fö
ör barn och vuxna
1.1.1 Allmä
änt om områ
ådesansvaret
Omfattning
Områdesansvaret omfattar
•

Sista handsansvaret för allmän barn- och ungdomstandvård 0-19 år

•

Tandvård på lika villkor och insatser i riskområden för barn- och ungdomar 0-19 år

•

Sista handsansvaret för vuxna

Mål för områdesansvaret
Målet med områdesansvar inom allmäntandvården är att uppfylla tandvårdslagens krav om
tandvård på lika villkor för hela befolkningen, såväl barn som vuxna.

Målgrupper
Åtagandet omfattar följande målgrupper:
•

Barn och ungdomar 0-19 år som är folkbokförda i Skåne. Åtagandet gäller även för
övriga icke folkbokförda i och utanför Skåne, folkbokförda i andra landsting, i annat land
samt för personer med skyddade personuppgifter, asylsökande och gömda, som vistas i
Skåne

.

•

Vuxna, 20 år och äldre som är folkbokförda i Skåne. Åtagandet gäller även för övriga
icke folkbokförda i och utanför Skåne, folkbokförda i andra landsting, i annat land samt
för personer med skyddade personuppgifter, asylsökande och gömda, som vistas i Skåne.
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Tillgänglighet

Tandvårdsinsatser i allmäntandvård enligt områdesansvaret ska kunna erbjudas på plats i
Skåne. I kommuner där sådan verksamhet saknas, ska insatser enligt områdesansvaret kunna
utföras i någon av grannkommunerna, eller med mobila insatser.

Bolaget ska kunna ta emot patienter enligt områdesansvaret minst mellan kl 8.00 och 17.00
vardagar. Under denna tid ska Bolaget erbjuda tillgänglighet per telefon för tidsbokning,
rådgivning, bedömning och prioritering av vårdbehov samt kunna ta emot akutbesök.
Patienter med behov av akut tandvård ska omhändertas samma dag om dagen är en vardag.

1.1.2 Sista handsansvar fö
ör allmä
än barn- och ungdomstandvå
ård - 0 till 19 år
Allmänt
Samtliga barn och ungdomars behov av regelbunden kontakt med tandvården samt ett system
som fångar upp dem som inte gjort ett aktivt val av vårdgivare är en förutsättning för att
tandvårdslagens krav ska tillgodoses.

Uppdraget
I sista handsansvaret ingår att aktivt kalla och söka passivt listade barn och ungdomar 0-19
år, det vill säga de som inte själva valt att lista sig på en tandvårdsenhet. Dessa barn och
ungdomar ska kallas och erbjudas fullständig vård, aktiv listning och vid behov
akuttandvård. Barn och ungdomar som tillhör målgruppen kan inte nekas behandling och inte
nekas aktiv listning.
Barn och ungdomar som inte har gjort ett aktivt val av vårdgivare blir per definition passivt
listade på närmaste tandvårdsenhet hos Bolaget. Barn och ungdomar som blivit avförda från
annan vårdgivare än Bolaget enligt förutsättningarna i ackrediteringsvillkoren ingår också i
Bolagets sistahandsansvar. Detta gäller alla barn och ungdomar som ingår i målgruppen.

Passivt listade barn och ungdomar ska årligen kallas skriftligen minst två gånger, i de fall
patienten inte hörsammar den första kallelsen. Det åligger Bolaget att ha upparbetade rutiner
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för samverkan med sociala myndigheter runt behoven hos de barn och ungdomar som uteblir
från tandvård
Barn och ungdomar tillfälligt bosatta i Region Skåne skall alltid erbjudas akutbehandling, om
klinikens resurser medger det ska även fullständig behandling erbjudas. Överenskommelse
om ersättning träffas mellan Bolaget och patientens hemlandsting.
Bolaget har, enligt vad som regleras i ackrediteringsvillkoren, även betalningsansvar för de
passivt listade barn och ungdomarna som tillhör målgruppen och som söker för
akutbehandling hos annan vårdgivare
För uppdraget används av Beställaren anvisat IT-stöd, för information om passivt listade
barn och ungdomar.
Bolaget kan lista barn och ungdomar, som aktiva, om de tillhör målgruppen. Bolaget ska
informera patienternas/vårdnadshavares rätt att välja annan tandvårdsenhet/vårdgivare och
uppmana till ett aktivt val samt om så krävs hänvisa till 1177.se om tandvårdsutbudet i
Region Skåne.

Uppföljning och måltal
Uppföljning ska ske i enlighet med Uppföljningsplan, bilaga 2.
Målet är att alla passivt listade barn ska erbjudas fullständig behandling under
avtalsperioden. Det generella måltalet är att 95% av alla barn- och ungdomar i befolkningen
ska erhålla fullständig behandling.

Ersättning.
Ersättning för barn och ungdomar är vårdersättning enligt gällande ackrediteringsvillkor för
den allmänna barn och ungdomstandvården. De barn och ungdomar som inte har gjort ett
aktivt val blir passivt listade på geografiskt närmast ackrediterad tandvårdsenhet hos Bolaget.
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1.1.3 Tandvå
ård på
å lika villkor och insatser i riskområ
åden – allmä
än barn- och
ungdomstandvå
ård 0-19 år
Uppdraget
Bolaget har uppdrag att i områden med sämre tandhälsa och i riskområden bedriva
tandhälsoinsatser och projekt för att bevara tandhälsan där den är god samt förbättra den i
områden där tandhälsan är sämre. Arbetet ska genomsyras av ett hälsofrämjande och
förebyggande synsätt
Barn och ungdomstandvården ska präglas av en kombination av populations-, individ- och
gruppinriktad prevention för att genomföra det hälsofrämjande och förebyggande uppdraget
inom barn- och ungdomstandvården, se figur nedan. Den populations- och individinriktade
preventionen ingår i den allmänna barn- och ungdomstandvården 0-19 år enligt villkor i
ackrediteringsvillkor och vårdprogram och ingår inte i detta avtal. Den gruppinriktade
preventionen ingår som en del i tandvård på lika villkor och insatser i riskområden.

.

Gruppinriktad prevention ska genomföras i riskområden identifierade genom det så
kallade ohälsotalet (medeltalet kariesskadade tänder för alla 3-19-åringar). En
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tandvårdsenhets upptagningsområde definieras som riskområde om ohälsotalet i området
överstiger ett överenskommet gränsvärde. För närvarande är detta gränsvärde ≥0,5..
•

Om ett upptagningsområde definierats som ett riskområde har Bolaget ansvar för att i
området bedriva riktade hälsofrämjande och förebyggande insatser på gruppnivå.
Grupper av barn och ungdomar med ökad risk i ett s.k icke-risk område kan även bli
aktuella för insatser. Insatserna ska i så stor utsträckning som möjligt vara
evidensbaserade

Definierade riskområden och planering för riktade insatser i respektive område ska redovisas
skriftligt till beställaren. Bolaget ska inkomma med sin planering senast den 31 mars aktuellt
år. Planen ska godkännas av beställaren.

Uppföljning
Uppföljning ska ske i enlighet med Uppföljningsplan, bilaga 2.

Ersättning
Ersättning för år 2014: 8 260 000 kr

1.1.4 Sista handsansvar för vuxna

Uppdraget
Bolagets sista handsansvar för vuxna innebär att Bolaget ska erbjuda samtliga vuxna patienter
som tillhör målgruppen och som söker vård fullständig och/eller akut tandvård. Detta
innebär att patienter som tillhör målgruppen inte kan nekas behandling.
Sista handsansvaret gäller de patienter ur målgruppen som söker allmäntandvård, men kan
efter remiss även omfatta insatser från specialiserad tandvård i de fall specialisttandvårdens
resurser krävs för att patienten ska kunna erhålla fullständig och/eller akut behandling.
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Patienter som inte kan betala vid betalningstillfället eller har en skuld till Bolaget sedan
tidigare ska ändå behandlas för sina akuta besvär. Med akuta besvär menas här tandvård
som inte kan anstå. Områdesansvar för vuxna kan för Bolaget medföra kostnader i form av
kreditförluster vid akuttandvård. Ersättningen från beställaren är avsedd att täcka dessa
kreditförluster och andra merkostnader för uppdragets utförande.
Vuxna som önskar fullständig undersökning och behandling som ej är av akutkaraktär ska
erbjudas att ställas på väntelista i de fall kliniken inte kan ta emot patienten omedelbart.
Sista handsansvaret för vuxna omfattar även vuxentandvård enligt hälso- och sjukvårdens
avgiftssystem , enligt Tandvårdsreform 1999/2013. Detta innebär då att patienten betalar
patientavgift enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem.
Reformen omfattar:
•

N – tandvård – nödvändig tandvård för patienter med ett bestående och stort
omsorgsbehov

•

S – tandvård – tandvård som led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid

•

F – tandvård – patienter med stort behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom
eller funktionsnedsättning

Sista handsansvaret innebär här att Bolaget inte kan neka behandling av patienter ur
målgruppen som är i behov av tandvårdsbehandling.

Uppföljning
Uppföljning ska ske i enlighet med Uppföljningsplan, bilaga 2.

Ersättning
Ersättningen för merkostnader kopplade till sista handsansvaret, inklusive eventuella
kreditförluster för år 2014: 3 669 000 kr
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1.2 Specialiserad BoU-tandvå
ård 0-19 år – Avtalas fö
ör
övergå
ångsperiod till 2014-03-01
Allmänt
Från och med den 2014-03-01 införs i Region Skåne Vårdval enligt Lagen om valfrihet, för
den specialiserade Barn- och ungdomstandvården i åldrarna 0-19 år. Uppdragets innehåll,
ersättning och regelverk i övrigt kommer från denna tidpunkt att regleras i
ackrediteringsvillkoren för den specialiserade barn- och ungdomstandvården.
För perioden 2014-01-01- 2014-02-28 ska Bolaget mot denna bakgrund utföra den
specialiserade barn- och ungdomstandvården enligt samma principer som Folktandvården
Skåne hittills gjort som förvaltning. Övergången per 2014-03-01 regleras i
ackrediteringsvillkoren.

Bolaget ska vid behov erbjuda nödvändiga specialistresurser, dels i form av konsultationer
dels i form av specialisttandvård. Bolagets specialister ska inom ramen för sina tjänster
genomföra utbildningsinsatser i syfte att höja kompetensen och säkra vårdkvaliteten i såväl
allmäntandvård som specialiserad tandvård, offentlig såväl som privat.

Tillgänglighet

Specialiserad barn- och ungdomstandvård ska under den avtalade övergångsperioden
erbjudas vid de fyra ”Centrum för Specialisttandvård” som finns i Helsingborg, Kristianstad,
Lund och Malmö.
Remitterad patient ska efter prioritering kallas för vård enligt följande:
Prio 1: Behandling erbjuds omgående, eller senast inom 1 vecka
Prio 2: Behandling erbjuds inom 3 månader
Prio 3: Behandling erbjuds inom 6 månader

8

Uppdraget
Specialiserad ortodonti
I Region Skåne tillämpas fritt val av vårdgivare inom specialiteten tandreglering. Uppdraget
avser behandling åt de barn och ungdomar som erhållit en betalningsgaranti och som väljer
specialisttandvårdsenhet inom folktandvården. Utförd vård ersätts enligt prislista och
redovisas fortlöpande.

Uppföljning
Uppföljning ska ske i enlighet med Uppföljningsplan, bilaga 2.
.
Ersättning
Avtagbar apparatur
Fast apparatur

10 830 kr
23 790 kr

Priserna är inklusive odontologisk radiologi
Ersätts enligt ovan prislista och redovisas fortlöpande.
Ersättning för utförd vård inom specialisttandvården utgår med 60 procent vid start och 40
procent vid avslutad behandling. Påbörjad och avslutad behandling rapporteras och faktureras
månadsvis.
Den specialiserade ortodontin rapporteras in enligt gängse tillvägagångsätt i anvisat IT-stöd.
Tandvård inom den specialiserade ortodontin ska vara inrapporterad i IT-stödet senast 30
dagar efter utförd behandling. Felaktigt inrapporterad data som är att hänföras till
felaktigheter från Bolaget ersätts inte om 30 dagar från behandlingsdatum har passerat. Om
felaktigheter är att hänföra beställaren så frångås regeln gällande 30 dagar från utförd vård
och ersättning ska betalas ut till Bolaget.
Specialisttandvå
ård pedodonti
Uppdraget avser att tillhandahålla specialisttandvård inom specialiteten barn- och
ungdomstandvård för samtliga 0 – 19-åringar som bedömts ha behov av särskilda
behandlingsinsatser på grund av medicinska skäl, psykiskt, fysiskt eller socialt
funktionshinder, särskild odontologisk problematik och/eller tandvårdsrädsla.
Konsultationer/bedömning och utbildningsinsatser ska erbjudas till allmäntandvården och
specialisttandvården, både offentlig och privat. Syftet med detta är att öka möjligheterna för
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att barn och ungdomar med speciella behandlingsbehov i ökad omfattning ska kunna tas om
hand inom allmäntandvården. Uppdraget innebär också att bidra till en generellt förbättrad
tandhälsa hos barn och unga och därmed uppmärksamma patienter med särskilda behov.
Uppföljning
Uppföljning ska ske i enlighet med Uppföljningsplan, bilaga 2.
Ersättning
Ersättning utgår med två tolftedelar (januari och februari 2014) av årsersättning beräknad
enligt 2013-årsersättningsnivå
Pedodonti:

3 772 000 kr

Övrig specialisttandvå
ård
Uppdraget omfattar tandvårdsinsatser för barn och ungdomar i specialiteterna protetik,
parodontologi och endodonti.
Uppföljning
Uppföljning ska ske i enlighet med Uppföljningsplan, bilaga 2.
Ersättning
Ersättning utgår med två tolftedelar (januari och februari 2014) av årsersättning beräknad
enligt 2013-årsersättningsnivå
Övrig specialisttandvård för barn:

900 000 kr

Samverkansuppdrag:
För utveckling av samverkan mellan allmäntandvården och specialisttandvården, utvärdering
av behandlingsresultat samt utbildningsaktiviteter för allmäntandvårdens och
specialisttandvårdens medarbetare både inom folktandvården och inom privattandvården,
utgår under den avtalade övergångsperioden en särskild basersättning. Syftet med insatserna
är att bidra till en ökad kunskap och kompetens inom såväl allmäntandvård som
specialisttandvård.
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Uppföljning
Uppföljning ska ske i enlighet med Uppföljningsplan, bilaga 2.
.
Ersättning
Ersättning utgår med två tolftedelar (januari och februari 2014) av årsersättning beräknad
enligt 2013-årsersättningsnivå
Basersättning:

639 000 kr

1.3 Sjukhustandvå
ård
Allmänt
Sjukhustandvård avser tandvård för patienter vars allmäntillstånd kräver att behandlingen
sker med närhet till sjukhusets resurser. Sjukhustandvården är remissinstans för tandvården
och övriga hälso- och sjukvården för patienter som på grund av sjukdom, funktionshinder
eller tandvårdsrädsla kräver att tandvården utförs vid en tandvårdsenhet med särskilda
förutsättningar och med särskild kompetens, fullnarkos inräknat

Uppdraget
Sjukhustandvården huvuduppgift är att behandla följande patientgrupper:
1. Akutbehandling för inneliggande patienter där den medicinska behandlingen så
kräver
2. Patienter med svår tandvårdsrädsla
3. Patienter med somatisk sjukdom av allvarligare karaktär
4. Patienter med psykisk sjukdom
5. Patienter med kognitiv funktionsnedsättning eller psykiskt funktionshindrad
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6. Patienter med svåra funktionshinder
7. Patienter som av olika orsaker kräver ett nära samarbete mellan tandvård och övrig
hälso- och sjukvård och där detta inte kan uppnås vid ordinarie tandvårdsenhet
Inneliggande patient, ska efter remiss av läkare, erbjudas avgiftsfri akuttandvård om
utebliven akuttandvård äventyrar den medicinska behandlingen. Läkarremissen ska biläggas
journalen. Behandling som inte är att betrakta som akut ska om möjligt anstå till efter
utskrivning och patienten ska då i första hand hänvisas till sin ordinarie tandläkare och i
andra hand till tandvårdsenhet som har ett sistahandsansvar

Tillgänglighet
Bolaget ska minst bedriva sjukhustandvård vid sjukhusen på orterna Malmö, Lund,
Helsingborg och Kristianstad. Upptagningsområdet är hela Skåne.

Uppföljning
Uppföljning ska ske i enlighet med Uppföljningsplan, bilaga 2.

Ersättning
Beställarens ersättning avser merkostnaden för ett högre kostnadsläge i sjukhustandvården
jämfört med kostnaden för motsvarande åtgärd i allmäntandvården Ersättningen inkluderar
även den merkostnad som uppstår när patienten erhåller specialisttandvård.

För att kompensera sjukhustandvårdens högre kostnadsläge utgår en fast ersättning med
3 951 000 kr per år.
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1.4 Narkostandvå
ård
Uppdraget
Tandvård under narkos ska vid indicerade tillfällen erbjudas patienter som inte omfattas av
personkretsen i det statliga tandvårdsstödet för vuxentandvård. Narkostjänsterna ska köpas
från Region Skånes sjukhus eller sjukhus med vilket Region Skåne har avtal.
Uppföljning
Uppföljning ska ske i enlighet med Uppföljningsplan, bilaga 2.

Ersättning
Narkostandvården kommer under en övergångsperiod fram till den 1 mars 2014 att ersättas
via faktura från Bolaget insänd till Enheten för tandvård i Region Skåne. Begärd ersättning
får inte överstiga den kostnad som sjukhuset fakturerat Folktandvården Skåne AB för
narkosbehandlingen. Fakturan ska innehålla uppgifter om behandlad patient och kostnad per
patient. Ersättning av narkoskostnad sker för de patienter för vilka Beställaren har
betalningsansvar.
Under perioden fram till den 1 mars 2014 ska en översyn göras av hur tillgången till
narkostandvård ska säkerställas och hur ersättningsrutinerna ska utformas.

1.5 Specialiserad vuxentandvå
ård
Allmänt
Denna del av uppdraget ska säkerställa att det finns tillgång till specialistkompetens för
medborgarna i Skåne.
Uppdraget
Bolaget ska bedriva specialisttandvård för vuxna minst inom specialiteterna protetik,
parodontologi, endodonti och ortodonti.
Bolaget ska efter remiss ta emot vuxna patienter för specialisttandvård. Patienter ska erbjudas
undersökning, behandlingsförslag samt erforderlig tandvård. Patienter med akuta behov ska
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tas omhand så fort situationen kräver och omständigheterna medger. Bolaget kan inte utifrån
sitt sista handansvar neka omhändertagande av remitterad patient.
Konsultationer av specialisttandläkare ska ges till allmäntandläkare och specialisttandläkare
inom Bolaget och privattandvården samt till övriga hälso- och sjukvården. Konsultationernas
syfte är bland annat att öka kunskapen och ge vägledning samt höja kompetensen och säkra
vårdkvaliteten inom allmän- och specialiserad tandvård.
Bolagets specialister ska inom ramen för sina tjänster genomföra utbildningsinsatser i syfte
att höja kompetensen och säkra vårdkvaliteten i allmäntandvården och den specialiserade
tandvården, offentlig såväl som privat.

Tillgänglighet

Bolaget ska bedriva specialisttandvård för vuxna minst vid Skånes fyra ”Centrum för
specialisttandvård” i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö.
Remitterad patient ska efter prioritering kallas för vård enligt följande:
Prio 1: Behandling erbjuds omgående, eller senast inom 1 vecka
Prio 2: Behandling erbjuds inom 3 månader
Prio 3: Behandling erbjuds inom 6 månader

Uppföljning
Uppföljning ska ske i enlighet med Uppföljningsplan, bilaga 2.

Ersättning
Ersättning för år 2014: 20 602 000 kr
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1.6 Helgjour

Uppdraget
Bolaget ska i samverkan med Svensk Privattandvård AB ansvara för behovet av
jourverksamhet på tandvårdsområdet. Ambitionen är att utveckla samverkansformer som på
ett effektivt sätt tillgodoser befolkningens behov av tandvård på jourtid.
Helgjour omfattar lördagar, söndagar, helgaftnar och helgdagar. Som helgaftnar räknas
nyårsafton, påskafton, pingstafton, midsommarafton och julafton.
Beställaren avser att teckna likalydande avtal med Bolaget och Svensk Privattandvård AB för
att reglera fördelningen av helgjouren. Om inte annat överenskommes mellan parterna ska
Bolaget svara för 50 % av antalet helgjourstillfällen.
Helgjouren ska bedrivas vid fem geografiskt definierade områden och där varje område har
en fastställd mottagningstid. Helgjoursområdena och deras mottagningstider är enligt
följande:
•

Jourområde Sydvästra Skåne

3,5 timmar

mottagning 10.00 – 13.30

•

Jourområde Nordvästra Skåne

2,0 timmar

mottagning 10.00 – 12.00

•

Jourområde Mellersta Skåne

2,0 timmar

mottagning 10.00 – 12.00

•

Jourområde Nordöstra Skåne

2,0 timmar

mottagning 10.00 – 12.00

•

Jourområde Sydöstra Skåne

1,0 timme

mottagning 10.00 – 11.00

Folktandvården Skåne AB ska för jouren utse en jouransvarig person som också blir
kontaktperson till Beställaren i Region Skåne. Det åligger Bolaget att med åtta veckors
framförhållning producera jourlistor som redovisar jourtjänstgörande tandläkare vid de olika
jourtillfällena i respektive jourområden. Dessa jourlistor ska också tillsändas 1177.
För samtliga områden gäller att tandvårdsenheten och telefonen är bemannade under hela
mottagningstiden. Patienter i behov av vård ska tas om hand snarast under dagen.

Uppföljning
Uppföljning ska ske i enlighet med Uppföljningsplan, bilaga 2.
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Uppföljningsmöte mellan Beställaren, Bolaget, Svensk Privattandvård AB och 1177 ska
genomföras minst halvårsvis.
.
Ersättning
Region Skåne ersätter Folktandvården Skåne AB med 1 826 kr per mottagningstimme.
Ersättningen som utges för jourkostnader vid bedrivande av helgjouren har som syfte att
täcka en del av de fasta kostnader som Bolaget får genom sitt helgjoursåtagande när
kostnadstäckning inte uppnås genom uppburna patientavgifter. Några övriga
kostnadsersättningar är inte aktuella. Ingen differentiering har gjorts mellan jourområdena i
Skåne.
Den beräknade ersättningen för helåret faktureras med en tolftedel per månad.

1.7 Utbildning
1.7.1 Specialistutbildning/Specialisttjä
änstgö
öring ST-tandlä
äkare
Allmänt
Planerings- och finansieringsansvaret för specialistutbildning av tandläkare åvilar
huvudmännen i södra regionen. Region Skåne ska tillsammans med region Halland och
landstingen Kronoberg, Kalmar och Blekinge tillsammans planera, finansiera och besluta om
platser för specialisttjänstgöring. Regionerna/landstingen i södra regionen bildar ett regionalt
ST-råd (RSATS) med en representant från varje region/landsting. Dessutom ingår
representant från beställaren som tillika är ansvarig från Region Skåne. Till rådet adjungeras
representanter från Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, Tandvårdshögskolan.

Uppdraget
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Folktandvården Skåne AB ska delta med en representant i det södra regionala ST-rådet, som
har uppgiften att planera för den framtida specialistförsörjningen i den södra ST-regionen Det
södra regionala ST-rådet utser två representanter till det nationella ST-rådet (NSATS)
Folktandvården Skåne AB ska möjliggöra specialisttjänstgöring för ST-tandläkare inom
Bolaget vid sina specialisttandvårdsenheter i den utsträckning som beslutas av RSATS.

Uppföljning:
Uppföljning ska ske i enlighet med Uppföljningsplan, bilaga 2.
.
Ersättning:
Specialistutbildning/specialisttjänstgöring i Bolaget ska genomföras i överenskommen del
och ersättas av Beställaren i enlighet med den nationella kostnadsberäkningen från
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING (SKL) enligt dokumentet Finansiering och
betalning för” fakultetsplatser” för specialisttjänstgöring för tandläkare år XXXX.
Region Skånes egna uppdragsutbildningar för ST-tjänstgöring, som beslutas av Beställaren,
ska även dessa kunna beredas plats vid Bolagets specialisttandvårdsenheter i de fall som
Region Skåne så kräver. Ersättningen för dessa platser följer samma dokument från SKL
som ovan nämnts.

1.7.2 Verksamhetsfö
örlagd utbildning - Studenter frå
ån tandvå
årdsutbildningar
Bolaget ska ta emot auskultanter, dels tandläkarstudenter från Malmö högskola,
Odontologiska fakulteten, Tandvårdshögskolan tionde terminen, dels tandhygieniststudenter,
för praktisk tjänstgöring i verksamheten.
De övergripande principerna för verksamhetsförlagd utbildning mellan Högskolan
Kristianstad, Lunds Universitet, Malmö högskola och Region Skåne är för tandhygienister
reglerad i ett särskilt ramavtal avseende ”Övergripande principer för verksamhetsförlagd
utbildning”.
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Uppföljning
Uppföljning ska ske i enlighet med Uppföljningsplan, bilaga 2.

Ersättning
Ersättning för verksamhetsförlagd utbildning utgår med 5000kr per genomförd
utbildningsdag för tandläkare. Ersättning för tandhygienister per genomförd utbildningsdag
är 2500kr. Beställaren faktureras månadsvis i efterskott.
.

1.8 Odontologisk Forskning (OFRS)
Allmänt
För att lösa ohälsoproblem och identifiera faktorer som leder till ökad hälsa och förbättrad
patientsäkerhet har Region Skåne beslutat att stärka den odontologiska forskningen i
regionen. Region Skåne har politiskt beslutat och antagit ”Forskningsplan för tandvården i
Region Skåne 2013-2018” och en till denna forskningsplan kopplad handlingsplan.
Handlingsplanen stipulerar att en ledningsgrupp för den odontologiska forskningen leder
arbetet, samt att i ledningsgruppen ska ingå två representanter för Folktandvården Skåne AB.

Uppdraget
Folktandvården Skåne AB ska i enlighet med handlinsplanen för OFRS deltaga med två
representanter från Bolaget i ledningsgruppen för OFRS. Representanterna utses av Region
Skåne. I uppdraget ingår att representanterna för Folktandvården Skåne AB ska närvara vid
ledningsgruppens sammanträde samt hantera och ansvara för de arbetsuppgifter som är
knutna till arbetet i ledningsgruppen.
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Ersättning
Folktandvården Skåne AB erhåller för uppdraget inom OFRS en fast ersättning på
43 824 kronor för 2014. Som underlag för ersättningen används 4 sammanträde per år med
en sammanträdestid om 3 timmar och en ersättning per timme med 1 826 kronor.
Beloppet faktureras Region Skåne med ¼ var 3:e månad i efterskott och utifrån närvaro.
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