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Beslut om möjlighet för vårdgivare inom den regionalt finansierade
tandvården för vuxna att ersätta ett fysiskt patientbesök med ett
synkront icke fysiskt besök med ersättning enligt gällande
regelverk
För att komplettera och öka tillgängligheten för tandvård inom det regionala tandvårdsstödet och samtidigt
medverka till att begränsa smittspridning av covid-19 samt för skydda utsatta grupper beslutas att:
Från den 1 januari 2021 ge möjlighet för vårdgivare inom den regionalt finansierade tandvården för vuxna ersätta
ett fysiskt patientbesök med ett synkront1 icke fysiskt besök med ersättning enligt gällande regelverk för Region
Skånes tandvårdsstöd.
Beslutet gäller från 2021-01-01 – 2021-12-31 för följande av Region Skåne finansierad verksamhet, vilket kan
komma att omprövas under perioden.
Tandvård inom Region Skånes Tandvårdsstöd:
-

N-tandvård - Nödvändig tandvård,
F-tandvård - För personer med stora behov av tandvård på grund av långvarigsjukdom eller
funktionsnedsättning
S-tandvård - För personer med behov av särskilda tandvårdsinsatser som led i kortvarig
sjukdomsbehandling inom kategori S5, S8 och S10

Beslutet innebär att vårdgivare som använder sig av digitala vårdtjänster inom sin verksamhet ska säkerställa
användandet av stark autentisering, det vill säga ID-kontroll med inloggning med lösenord, mobilt Bank-ID eller
liknande, vid digitala patientbesök.
Det är av stor vikt att vårdgivaren vid varje enskilt patientfall genomför adekvat bedömning om det icke fysiska
besöket är lämpligt. Det synkrona icke fysiska besöket får inte innebära avkall på den behandling som patienten
skulle ha fått vid ett fysiskt besök, vidare måste bedömning ske i syfte att upprätthålla en god patientsäkerhet.
Det icke fysiska synkrona besöket ska innehållsmässigt motsvara ett fysiskt besök. Besöket ska journalföras och
det ska framgå av daganteckningen när ett fysiskt besök ersatts med ett synkront icke fysiskt besök. För att rätt
ersättning ska utgå måste utförd digital vårdtjänst (åtgärder) registreras i Region Skånes ärendehanteringssystem, Tandvårdsfönster. Detta beslut omfattar inte i något avseende telefonsamtal.
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Synkron vårdkontakt är en vårdkontakt som sker i realtid, tex genom videosamtal eller telefonsamtal, till skillnad från asynkron
vårdkontakt vilken sker med fördröjning, tex chatt eller kontakt i dialog via 1177 eller mail.
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