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Förfrågningsunderlag för Leverantör i vårdval allmän tandvård för barn och unga
vuxna i Region Skåne år 2018– Förtydligande till förändringar
Nedan följer ett förtydligande till av Uppdragsgivaren beslutade förändringar (Hälso- och
sjukvårdsnämnden) 2017-12-08 i Förfrågningsunderlag för Leverantör i vårdval allmän
tandvård för barn och unga vuxna i Region Skåne år 2018. Dokumentet
Förfrågningsunderlag för Leverantör i vårdval allmän tandvård för barn och unga vuxna i
Region Skåne år 2018 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 för Leverantör i vårdval allmän
tandvård för barn och unga vuxna i Region Skåne år 2017 i kapitel 3 § 5 äger
Uppdragsgivaren rätt att, genom politiskt beslut, ändra villkoren i Förfrågningsunderlag för
Leverantör i vårdval allmän tandvård för barn och unga vuxna i Region Skåne år 2017 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
Uppdateringar enligt gemensam master.
Avsnitt 2 – Administrativa föreskrifter/Ansökningsförfarande
Uppdateringar enligt gemensam master.
Avsnitt 3 - Kontraktsmall
Uppdateringar enligt gemensam master
Avsnitt 4 - Definitioner
Några nya definitioner har tillkommit.

Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 74 Malmö
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Telefon Malmö (växel) 040-675 30 01 Fax: 040-611 02 06
Internet: www.skane.se
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Avsnitt 5 – Uppdraget
Tillägg av text














5. Uppdatering av krav enligt Region Skånes funktionshinderspolitiska program:
o Uppdragsgivaren arbetar aktivt med att de internationella och nationella
funktionshinderspolitiska målen ska beaktas och uppnås i verksamheterna och
i samhället. Alla verksamheter inom Region Skåne, likväl som verksamheter
som Regionen finansierar genom bidrag eller köper tjänster och varor av, ska
sträva efter att leva upp till programmets målsättningar och intentioner.
Arbetet bedrivs i enlighet med Region Skånes funktionshinderspolitiska
program ”Allas delaktighet i samhället”, se avsnitt 9, Referenser, för länk.
5.1 Tillägg av text gällande språkkrav
o Leverantörens anställda, som har kontakt med Patienten och närstående, ska
tala, skriva och förstå svenska.
5.1.2 Förtydligande av mål
o De övergripande målen för Region Skånes tandvård för Barn och unga vuxna
är:
o År 2020 ska minst 80 procent av alla 6-åringar vara kariesfria
o År 2020 ska det genomsnittliga antalet kariesskadade tänder bland 12-åringar
inte överstiga 1,5
o Det genomsnittliga antalet kariesskadade tänder, bland den tredjedelen av 12åringar med den sämsta tandhälsan, ska understiga 3 kariesskadade tänder
o Minst 35 procent av 19-åringar ska ha helt intakta tänder
5.3.1 Förtydligande av krav i samband med remittering
o Vid mottagande av en analog remiss ska ett digitalt ärende skapas och den
analoga remissen ska scannas in och bifogas som dokument. All vidare
hantering av remissen ska sedan ske digitalt enligt ovan.
o Leverantören ska följa de krav gällande remiss som anges i Vårdprogram för
barn och unga vuxna i Region Skåne, se avsnitt 9, Referenser, för länk.
5.3.4 Tillägg av text och förtydligande avseende remissflödet för narkosbehandling
o Remissinstans för narkosbehandling inom tandvård för Barn och unga vuxna
från och med 20 år är Leverantör med Enhet inom sjukhustandvård.
5.4.2 Tillägg av text Kompetens och legitimation
o Leverantören ansvarar för att all personal omfattas av tystnadsplikt på samma
villkor som hälso- och sjukvårdspersonal. Detta gäller även
underleverantörer, samarbetspartners och deras.
5.4.3 Förtydligande gällande Utbildning och information
o Leverantören ska tillse att samtliga vid Enheten engagerade
personalkategorier fortlöpande får nödvändig fort- och vidareutbildning.
Leverantören ansvarar även för att Enheten deltar i sådan utbildning som
anmodas av Uppdragsgivaren.
5.6 Tillägg av text Riktlinjer Region Skånes vårdprogram
o Riktlinjer för den tandvård som uppdraget omfattar anges i gällande
Vårdprogram för barn och unga vuxna i Region Skåne. Se avsnitt 9, Referenser,
för länk. I vårdprogrammet anges bl.a. riktlinjer för:
o Munhälsobedömning
o Revisionsintervall
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o Riskgruppering
o Samverkan mellan allmän tandvård, specialiserad tandvård och
sjukhustandvård
o Gränssnitt per odontologisk disciplin
o Hälsofrämjande och förebyggande tandvård
Ansvaret för att Enheterna följer gällande vårdprogram ska säkerställas av
Leverantören.

Nya underavsnitt tillagda






5.1.1 Mål – nytt underavsnitt tillagt
5.6.1 Ortodonti – nytt underavsnitt tillagt.
5.6.2 Akut tandvård – nytt underavsnitt tillagt.
5.6.3 Patienter som inte infinner sig på avtalad tid – nytt underavsnitt tillagt.
5.6.4 Sistahandsansvar

Avsnitt 6 – Listningar
Inga förändringar
Avsnitt 7 – Allmänna villkor
Tillägg av text
 7.8 Förtydligande avseende hemsida
o Leverantör ska för Enhet ha en hemsida med uppdaterade och lättförståeliga
uppgifter såsom Enhetens namn, adress(-er), telefon, öppettider - såväl dagtid
som för kvälls- och helgmottagning samt vilka kompetenser som arbetar där,
inkluderande eventuella underleverantörer och samarbetspartners. Nya
Leverantörer ska uppfylla detta krav inom sex(6) månader från
avtalstecknande.
 7.16 Tillägg av krav
o Under 2018 kommer ett webbaserat kunskapsorienterat program
"Antibiotikasmart tandläkare" gällande antibiotikaförskrivning att finnas
tillgängligt för bl.a. receptförskrivare inom tandvården, se avsnitt 9,
Referenser, för länk.
o Leverantören ansvarar för att anställd personal, med receptförskrivningsrätt
av antibiotika, årligen, från och med 2019-01-01, genomför webutbildningen
"Antibiotikasmart tandläkare".
Avsnitt 8 – Ersättningar och kostnadsansvar
o
Ersättningarna uppdaterade för 2018 enligt beslutade förändringar (Hälso – och
sjukvårdsnämnden) 2017-12-08
Tillägg av text
o Förutsättningen för att Uppdragsgivaren ska betala ut ersättning för utförd
tandvård är att besöken finns registrerade på anvisat sätt. Se Avsnitt 9, Referenser,
för länk.
o 8.1.9 förtydligande av text gällande fakturering av ekonomisk reglering akut
tandvård.
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Avsnitt 9 - Referenser
Avsnitt 9 är en referenslista som innehåller länkar till refererade delar i hela
Förfrågningsunderlag för Leverantör i vårdval allmän tandvård för barn och unga vuxna i
Region Skåne år 2018. Uppdatering och tillägg av länkar.
I tjänsten
Malin Mesanovic
Hälso -och sjukvårdsstrateg

Region Skåne
Koncernkontoret

