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Förfrågningsunderlag för allmän tandvård för barn och unga vuxna i Region Skåne år
2020– Förtydligande till förändringar
Nedan följer ett förtydligande till av Uppdragsgivaren beslutade förändringar (Hälso- och
sjukvårdsnämnden) 2019-09-25 i Förfrågningsunderlag och avtal för allmän tandvård för barn
och unga vuxna i Region Skåne år 2020. Dokumentet Förfrågningsunderlag och avtal för allmän
tandvård för barn och unga vuxna i Region Skåne år 2020 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 2018 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 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
Generella uppdateringar enligt gemensam master.
Avsnitt 2 – Administrativa föreskrifter/Ansökningsförfarande
Generella uppdateringar enligt gemensam master.
Avsnitt 3 - Kontraktsmall
Generella uppdateringar enligt gemensam master
Avsnitt 4 - Definitioner
Inga nya definitioner har tillkommit.
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Avsnitt 5 – Uppdraget
Tillägg av text


5.6.3 Förändring av text avseende Patienter som inte infinner sig på avtalad tid
o I de fall som Leverantören inte anser sig kunna ta ansvar för en listad Patient
ska detta meddelas Region Skåne utifrån de av Region Skåne hänvisade
rutinerna. Leverantören ska efter att Region Skåne godkänt omlistningen
skriftligen informera Patienten/vårdnadshavaren eller myndig person om att
listningen vid aktuell Enhet upphör och att Leverantörsansvaret för patienten
övergår till sistahandsansvarig Leverantör. I de fall en patient blir av Region
Skåne omlistad till sistahandsansvar, ska den nya enheten begära
journalhandlingar från den förra enheten, i de fall detta inte sker ska orsaken
dokumenteras i journalen.

Avsnitt 6 – Listningar
Tillägg av text


6.1.2 Förändring av text avseende Byte av enhet
o Den nya Enheten ska begära ut journalhandlingar från den förra Enheten, som
senast inom sju (7) dagar, ska skicka journalkopior och begärt material till
den nya Enheten. I de fall detta inte sker ska orsaken dokumenteras i
journalen.

Avsnitt 7 – Allmänna villkor
Tillägg av text


7.7 Förändring av text avseende miljö
o Som ett led i miljöarbetet uppmanas medarbetare hos Leverantör att genomföra
Region Skånes webbutbildning om miljö, se avsnitt 9, Referenser, för länk.
o För att minska miljöbelastningen av läkemedel ska Leverantören iaktta god
följsamhet till Läkemedelsrådets rekommendationer och tillse att
antibiotikaförskrivningen är rationell och i enlighet med nationella och
regionala riktlinjer. Leverantörens kassation av läkemedel ska ske på ett
miljömässigt korrekt sätt. Se avsnitt 9, Referenser för länk.

Avsnitt 8 – Ersättningar och kostnadsansvar
Tillägg av text


8.1.1 Förändring av text avseende vårdersättning för allmän tandvård 0-2 år
o För barn i åldern 0-2 år utbetalas Vårdersättningen per listad och år.
Vårdersättningen finns i dokumentet ”Ersättningsberättigade åtgärder allmän tandvård för Barn och unga vuxna 2020”. Se avsnitt 9, Referenser, för
länk.



8.1.2 Förändring av text avseende vårdersättning för övriga barn och unga vuxna
o För Barn och unga vuxna 3 år eller äldre utbetalas Vårdersättningen per
listad och år. Vårdersättningen finns i dokumentet ”Ersättningsberättigade
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åtgärder - allmän tandvård för Barn och unga vuxna 2020”. Se avsnitt 9,
Referenser, för länk.


8.1.1 Förändring av text avseende åtgärdsbaserade och rörliga ersättningar
o Utländska medborgare och utlandssvenskar kan i de fall tandvården är
ersättningsberättigad ersättas från Uppdragsgivaren med en rörlig ersättning
per behandlingstillfälle för planerad och akut tandvård. Denna tandvård
ersätts enligt de åtgärder och ersättningar som finns i dokumentet
”Ersättningsberättigade åtgärder - allmän tandvård för Barn och unga vuxna
2020”. Se avsnitt 9, Referenser, för länk
o Förutsättningen för att Uppdragsgivaren ska betala ut ersättning för utförd
tandvård är att besöken finns registrerade på anvisat sätt och att
fakturaunderlag skickas till Region Skåne senast 30 dagar efter behandling. Se
avsnitt 9, Referenser, för länk.



8.5 Förändring av text avseende faktureringsrutiner
o Enligt en ny lag som gäller från 1 april 2019 ska alla leverantörer till offentlig
sektor skicka e-faktura. För ytterligare information se avsnitt 9, Referenser, för
länk

Avsnitt 9 - Referenser
Avsnitt 9 är en referenslista som innehåller länkar till refererade delar i hela
Förfrågningsunderlag och avtal för allmän tandvård för barn och unga vuxna i Region Skåne
år 2020. Uppdatering av länkar.
I tjänsten
Malin Mesanovic
Hälso- och sjukvårdsstrateg
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