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Reviderat Förfrågningsunderlag för allmän tandvård för barn och unga vuxna i Region
Skåne år 2020-10– Förtydligande till förändringar
Nedan följer ett förtydligande till av Uppdragsgivaren beslutade förändringar (Hälso- och
sjukvårdsnämnden) 2020-05-14 i Förfrågningsunderlag och avtal för allmän tandvård för barn
och unga vuxna i Region Skåne år 2020, reviderat år 2020,gäller fr om 2020-10-01 enligt beslut
HSN 2020-05-14. Dokumentet Förfrågningsunderlag och avtal för allmän tandvård för barn och
unga vuxna i Region Skåne år 2020, reviderat år 2020,gäller fr om 2020-10-01 enligt beslut HSN
2020-05-14 bör läsas i sin helhet för att de beslutade förändringarna ska kunna förstås.
Redaktionella förändringar tydliggörs inte i förtydligandet.
I enlighet med vad som anges i Förfrågningsunderlag och avtal för allmän tandvård för barn och
unga vuxna i Region Skåne år 2020, reviderat år 2020,gäller fr om 2020-10-01 enligt beslut HSN
2020-05-14 i kapitel 3 § 5 äger Uppdragsgivaren rätt att, genom politiskt beslut, ändra villkoren i
Förfrågningsunderlag och avtal för allmän tandvård för barn och unga vuxna i Region Skåne år
2020, reviderat år 2020,gäller fr om 2020-10-01 enligt beslut HSN 2020-05-14 samt de
ekonomiska förutsättningarna. Om Leverantören inte accepterar de nya villkoren, ska
Leverantören inom trettio (30) dagar skriftligen meddela Uppdragsgivaren att denne inte
accepterar de ändrade villkoren. Om sådant meddelande inte mottagits av Uppdragsgivaren inom
den angivna tidsfristen blir Leverantören bunden av de nya villkoren.
Inledning

I syfte att underlätta för läsaren samt att vara konsekvent med de begrepp vilka har sitt
ursprung i den lagstiftning som ligger till grund för vårdvalen, lagen om valfrihetssystem
(LOV) 2008:962, har texterna i avsnitt 5-8 där texten återfanns både i förfrågningsunderlag
och vårdprogram/regelverk renodlats.
Avsnitt 1 – Allmänt om valfrihetssystemet i Region Skåne
Inga förändringar.
Avsnitt 2 – Administrativa föreskrifter/Ansökningsförfarande
Inga förändringar.
Avsnitt 3 - Kontraktsmall
Inga förändringar
Avsnitt 4 - Definitioner
Redigering av definition – Urval till tandregleringsbehandling via remiss eller visning på
enhet
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Avsnitt 5 – Uppdraget
Tillägg av text


5.3.2
o

o

Förändring av text avseende ortodonti
Barn och unga vuxna som i samband med urval för tandregleringsbehandling bedöms
tillhöra Skåneindex grupp 1 eller 2 och där tandregleringsbehandlingen är att betrakta
som akut eller inte kan anstå eller det finns risk för behandlingskomplikationer ska bli
föremål för urval och identifieras för eventuell tandregleringsbehandling inom Allmän
eller specialiserad tandvård för Barn och unga vuxna.
Leverantören ska ha kunskap om och följa gällande Regelverk Ortodonti, innehållande
Skåneindex, som är styrande för arbetet inom tandregleringsbehandling i Skåne. Se
avsnitt 9, Referenser, för länk.

o

Avsnitt 6 – Listningar
Inga förändringar
Avsnitt 7 – Allmänna villkor
Tillägg av text


7.11.2 Tillägg av text avseende eID-kort och SITHS certifikat
o Leverantören ska inom 10 dagar meddela förändringar till
uppdateringsansvarig i Region Skåne

Avsnitt 8 – Ersättningar och kostnadsansvar
Tillägg av text


8.1.12 Tillägg av text gällande särskild momskompensation
o Som kompensation för utebliven möjlighet att göra avdrag för ingående
moms lämnas en särskild ersättning motsvarande 1,5 procent enligt
dokumentet ”Ersättningsberättigade åtgärder - allmän tandvård för Barn
och unga vuxna 2020” se avsnitt 9, Referenser, för länk.

Avsnitt 9 - Referenser
Inga förändringar
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