SAMMANFATTNING
Förutsättningar för godkännande/ackreditering för vårdgivare och avtal
för specialisttandvårdsenhet i vårdval för specialiserad barn- och
ungdomstandvård 0 - 19 år i Region Skåne gällande år 2015
I enlighet med vad som anges i kapitel 3.3 i Förutsättningar för Godkännande/ackreditering och

Avtal för tandvårdsenhet i vårdval för specialiserad barn- och ungdomstandvård i Region
Skåne gällande år 2014 äger uppdragsgivaren rätt att, genom politiska beslut, ändra villkoren samt
de ekonomiska förutsättningarna.
Dokumentet Förutsättningar för godkännande/ackreditering för vårdgivare och avtal för

specialisttandvårdsenhet i vårdval för specialiserad barn- och ungdomstandvård 0 - 19 år i
Region Skåne gällande år 2015 bör läsas i sin helhet för att de beslutade förändringarna ska framgå
med tydlighet.
Ackrediteringsvillkoren har genomgått ett arbete med målsättningen att som slutresultat få en klarare
skrivning och ett förtydligande i texter samt om möjligt större stringens i innehållet.

Ändringar i Förutsättningar för godkännande/ackreditering för vårdgivare och avtal för
specialisttandvårdsenhet i vårdval för specialiserad barn- och ungdomstandvård 0 - 19 år i
Region Skåne gällande år 2015 som fattades av hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) 2014-12-15
sammanfattas nedan. Notera att sammanfattningen inte innehåller alla ändringar.

1 Definitioner
Tillägg av Sistahandsansvar och Uppdragsgivare
2.3 Specialisttandvårdsenhet
Femte stycket:

I samband med marknadsföring äger vårdgivaren rätt att använda Region Skånes logotype,
under förutsättning att det av skrivningen framgår att de arbetar på uppdrag av Region Skåne
samt att specialisttandvårdsenheten inte drivs av Region Skåne. Region Skåne ska vara
utskrivet med ord eller ersatt med Region Skånes logotype. Logotypen som ska användas
finns på följande länk,
http://skane.se/organisation-politik/om-region-skane/Kommunikation-ochvarumarke/Koncernlogotyp/
3.4 Hävande av avtalet
Tillägg:
I den händelse att Regionfullmäktige beslutar att helt upphäva valfrihetssystemet har
Beställaren rätt att säga upp avtal och ackreditering till upphörande sex (6) månader från
datum för uppsägningen.
Punkt 3.5 Beslutsgång och handläggningstid
Andra stycket
Inför beslut om godkännande/ackreditering samt avtal bereds ansökan om avtalstecknande av
Enheten för tandvårdsstyrning inför beslut av ordförande i anvisat politiskt organ.
Handläggningstiden för inkommen fullständig ansökan till beslut av ordförande är max 30
dagar. Efter beslut av ordförande i anvisat politiskt organ kan verksamheten påbörjas
månadsskiftet 60 dagar efter eller efter särskild överenskommelse.
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5.1 Allmänt om uppdraget
Fjärde, femte och sjätte stycket:

Vårdgivaren ansvarar för att specialisttandvårdsenheten fortlöpande följer vetenskap och
beprövad erfarenhet i utförandet av barn- och ungdomstandvården. Vid en eventuell tillkomst
av nationella riktlinjer inom barn- och ungdomstandvård ska dessa vara vägledande.
Det åligger vårdgivaren att ansvara för att specialisttandvårdsenheten vid utförande av
uppdraget följer nationella myndighetsbeslut och av Region Skåne beslutade regelverk,
tillämpningar, riktlinjer och vårdprogram.
Samtliga ackrediterade vårdgivare med avtalad specialisttandvårdsenhet omfattas av ett
sistahandsansvar. Om vårdnadshavare/myndig person inte gör något aktivt vårdval kommer
den remitterande vården att hanteras under sistahandsansvaret. Den avtalade
specialisttandvårdsenhet med specialistbehörighet inom aktuell disciplin och som är
geografiskt närmast belägen räknat från patientens folkbokföringsadress, är den
specialisttandvårdsenhet som säkerställer sistahandsansvaret.
5.3.2 Utförande av specialisttandvård
Tredje stycket:

Remissmottagaren ska senast inom fem (5) dagar från mottagande av remissen skicka en egen
remissbekräftelse till patienten/vårdnadshavaren. Den av specialisttandvårdsenheten eget
utformade remissbekräftelsen ska förutom adekvat vårdinformation innehålla följande text:
Denna specialisttandvårdsenhet arbetar på uppdrag av Region Skåne.
I Region Skåne råder fritt vårdval inom barn- och ungdomstandvård till avtalade
specialisttandvårdsenheter. Detta innebär att du som patient efter samråd med
remitterande tandläkare själv kan välja var du önskar få din tandvårdsbehandling utförd.
I samband med att remissmottagaren rapporterar remiss som mottagen (Svara ja/nej till
vårdmöjlighet för inkommen remiss – remissmottagare) i anvisat IT-stöd skickas ett
automatiskt meddelande till remittenten.
Sjätte stycket:

I remisskategorin Remiss där odontologin eller medicinen inte kräver ett första patientbesök
inom nittio (90) dagar för att fastställa en terapiplan eller få patientens/vårdnadshavarens
medgivande till tänkt behandling, kan det första besöket senareläggas till maximalt
trehundrasextio (360) dagar från remissens ankomstdatum. I dessa fall ska
patienten/vårdnadshavaren samt remittenten meddelas via remissbekräftelsen när det första
patientbesöket är inplanerat.
Efter tvåhundrasjuttio (270) dagar meddelas remissmottagaren, som en påminnelse, via ett
automatiskt meddelande i anvisat IT-stöd, att det finns en remiss som inte har någon
inrapporterad åtgärd för ett första patientbesök.
Tolfte stycket:

Ackrediteringsvillkoren Förutsättningar för godkännande/ackreditering för vårdgivare och
avtal för tandvårdsenhet i vårdval för allmän barn- och ungdomstandvård 0 - 19 år i Region
Skåne gällande år 2015 möjliggör för avtalad tandvårdsenhet inom allmäntandvården att
utföra lustgasbehandling för patienter listade vid annan tandvårdsenhet än egen.
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I de fall som en lustgasbehandling sett ur ett behandlingspanorama går att utföra inom allmän
barn- och ungdomstandvård finns möjlighet att efter överenskommelse med remittent
återremittera patienten till listad tandvårdsenhet. Patientansvarig tandläkare utfärdar då en ny
remiss till tandvårdsenhet inom allmän barn- och ungdomstandvård med möjlighet att utföra
lustgasbehandling. För lustgasbehandling inom allmän barn- och ungdomstandvård se rubrik
Lustgasbehandling i Förutsättningar för godkännande/ackreditering för vårdgivare och avtal
för tandvårdsenhet i vårdval för allmän barn- och ungdomstandvård 0 - 19 år i Region Skåne
gällande år 2015.
5.3.8 Hälsoinriktat arbetssätt
Fjärde stycket:

I arbetet med att identifiera barn som far illa är det viktigt att det vid
specialisttandvårdsenheten finns en utsedd kontaktperson som är väl insatt i aktuell
lagstiftning, vårdpersonalens ansvar och rutinerna kring kontakter med Socialtjänsten. Flera
specialisttandvårdsenheter/tandvårdsenheter kan ha en gemensam kontaktperson. För mer
information se www.skane.se/barnsomfarilla.
5.3.15 Råd för dialog med privata och offentliga vårdgivare inom tandvårdsområdet
Tillägg:

Ackrediterad vårdgivare kan komma att få förfrågan från Beställaren att ingå i ett
samrådsorgan för dialog mellan förtroendevalda, tjänstemän från Enheten för
tandvårdsstyrning och offentliga/privata vårdgivare på den skånska tandvårdsmarknaden.
”Råd för dialog med privata och offentliga vårdgivare inom tandvårdsområdet” ska vara ett
samverkansorgan för att säkerställa ett kunskapsutbyte mellan beställare och utförare av
tandvård i Skåne. Antalet mötestillfällen är maximerat till 4 gånger per år.
De ekonomiska villkoren för deltagande i ”Råd för dialog med privata och offentliga
vårdgivare inom tandvårdsområdet” fastställs med utgångspunkt från Enheten för
tandvårdsstyrnings fastställda ersättningar se rubrik Ersättning för råd för dialog/expertgrupp
under avsnitt Ekonomi.
5.3.16 Expertgrupp/referensgrupp
Tillägg:
Ackrediterad vårdgivare kan komma att få förfrågan från Beställaren att ingå i tillsatta
expertgrupper eller referensgrupper.
De ekonomiska villkoren för deltagande i expertgrupp eller referensgrupp fastställs inför
respektive grupps tillsättning med utgångspunkt från Enheten för tandvårdsstyrnings
fastställda ersättningar se rubrik Ersättning för råd för dialog/expertgrupp under avsnitt
Ekonomi.
6.1 Ansvar för remissregistrering av medborgare
Andra stycket:
Om specialisttandvårdsenheten uppskattar att det finns en kösituation överstigande nittio (90)
dagar kan specialisttandvårdsenheten tacka nej till remissen.
6.1.1 Undantag av sistahandsansvar pga avslutande yrkesutövande
Tillägg:

Om en vårdgivare planerar att säga upp sin ackreditering eller sitt avtal för en
specialisttandvårdsenhet på grund av avslutande av yrkesutövande inom en period om sex (6)
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månader kan vårdgivaren ansöka om befrielse från sistahandsansvaret för remissmottagande.
Vårdgivaren ska då senast trettio (30) dagar innan undantaget för sistahandsansvar träder i
kraft skriftligt ansöka om detta till Enheten för tandvårdsstyrning.
Om en vårdgivare planerar att säga upp sin ackreditering eller sitt avtal för en
specialisttandvårdsenhet på grund av avslutande av yrkesutövande inom en period om tolv
(12) månader kan vårdgivaren ansöka om befrielse från sistahandsansvaret för
betalningsgarantier. Vårdgivaren ska då senast trettio (30) dagar innan undantaget för
sistahandsansvar träder i kraft skriftligt ansöka om detta till Enheten för tandvårdsstyrning.
6.2 Vid byte av specialisttandvårdsenhet
Omskriven:
Vårdnadshavaren/myndig person har rätt att byta till annan specialisttandvårdsenhet inom
samma specialistdisciplin när behov föreligger, t ex byte av bostadsort, relationsproblematik
eller sistahandsansvarshantering vid specialisttandvårdenhetens upphörande.
Vid byte av specialisttandvårdsenhet ska remissmottagaren via remissvar meddela remittenten
att vårdnadshavaren/myndig person önskar byta. Om vårdnadshavaren/myndig person
kontaktar remittenten om önskemål om byte av specialisttandvårdsenhet, ska remittenten
hänvisa vårdnadshavaren/myndig person till den specialisttandvårdsenhet dit remissen är
ställd.
Vid byte av specialisttandvårdsenhet efter behandlingsstart har den ursprungliga
remissmottagaren skyldighet att efter begäran från ny remissmottagande
specialisttandvårdsenhet, senast inom 7 dagar efter begäran skicka önskat underlag.
6.3 Om en specialisttandvårdsenhet upphör
Andra stycket:
Vid påbörjade remissbehandlingar åligger det den specialisttandvårdsenhet som upphör att
säkerställa den fortsatta remissbehandlingen. Detta göres genom att aktuell
specialisttandvårdsenhet skriver en remiss i samråd med vårdnadshavare/myndig person till
en ny avtalad specialisttandvårdsenhet inom aktuell specialistdisciplin. Vidare ska den
specialisttandvårdsenhet som upphör via telefonsamtal med den specialisttandvårdsenhet dit
remissen är ställd säkerställa att remissbehandlingen fortskrider utan avbrott. Nyutfärdad
remiss ska förutom adekvata odontologiska och medicinska uppgifter även innehålla uppgifter
om ursprunglig remittent, så att manuellt slutsvar kan meddelas denne. Den ursprungliga
remittenten ska via ett remissvar från den förste remissmottagaren meddelas om remissens
fortsatta hantering.
7.1.1 Lokaler
Fjärde stycket:
Avtalad specialisttandvårdsenhet ska via anslag informera om att vårdgivaren är ackrediterad
och att avtal finns mellan Region Skåne och specialisttandvårdsenheten. Anslaget ska
innehålla av Region Skåne anvisad text och anslås väl synligt för patienterna. Region Skåne
och Enheten för tandvårdsstyrning tillhandahåller specialisttandvårdsenheten inplastad
information. Önskar specialisttandvårdsenheten använda annan typ av anslag men med
samma logotyp och text är detta fullt möjligt, men ska först vara sanktionerat av Enheten för
tandvårdsstyrning. Kostnader för annan typ av anslag bekostas av den ackrediterade
vårdgivaren.
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7.6 Lagar och förordningar
Detta stycke är uppdaterat
7.7 Regelverk, Vårdprogram och riktlinjer
Första stycket:
Vårdgivaren ansvarar för att specialisttandvårdsenheten fortlöpande följer
vetenskap och beprövad erfarenhet i utförandet av barn- och ungdomstandvården. Vid en
eventuell tillkomst av nationella riktlinjer inom barn- och ungdomstandvård ska dessa vara
vägledande.
7.8 IT-tjänster
Femte stycket:
Om Region Skåne i en framtid möjliggör användning av E-journal inom tandvård ska
ackrediterad vårdgivare ansluta sig. Villkoren för anslutning beslutas i samband med
införandet.
7.23 Information och marknadsföring
Första stycket:
Vårdgivaren ska verka för att avtalad specialisttandvårdsenhet senast 1 juni 2016
har en hemsida med uppdaterade och lättförståeliga uppgifter såsom namn på
specialisttandvårdsenhet, adress(-er), telefon, öppettider - såväl dagtid som för kvälls- och
helgmottagning samt vilka kompetenser som arbetar där, inkluderande eventuella
underleverantörer och samarbetspartners. Beställaren ansvarar för att korrekt hänvisning sker
till specialisttandvårdsenhetens eventuella webbplats via www.1177.se/skane för de
vårdgivare som Region Skåne är HSA-ombud för. För övriga är det vårdgivarens skyldighet
att ansvara för att uppgifterna publiceras på www.1177.se/skane.
7.23.3 Skriftlig information till patienter från specialisttandvårdsenhet
Tillägg:
Vid utskick av information till patienter, exempelvis kallelser, remissbekräftelser, annan
patientrelaterad information från specialisttandvårdsenheten ska följande text finnas i
utskicket:
Denna specialisttandvårdsenhet arbetar på uppdrag av Region Skåne.
I Region Skåne råder fritt vårdval inom barn- och ungdomstandvård till avtalade
specialisttandvårdsenheter. Detta innebär att du som patient efter samråd med
remitterande tandläkare själv kan välja var du önskar få din tandvårdsbehandling utförd.

Ersättningsberättigande specialiståtgärder 2015
Dokumentet är uppdaterat med nya åtgärder och priser. De nya åtgärderna och priserna är att
betrakta som preliminära till dess att budgeten för år 2015 är beslutad.
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