Tandvårdens uppdrag och ersättningssystem 2018.
Sammanfattning
Landstingsfullmäktige i Västerbottens län beslutade 2013 att återgå till en anslagsfinansierad
resursfördelningsmodell för Folktandvården. Beslutet innefattade även att den uppdragsbeskrivning som
fastställdes 2013 skulle vara gällande tills annat beslut fattats.
Den 15 december 2016 beslutade regeringen att från år 2017 förlänga den avgiftsfria tandvården från 19 år till
21 år, från 2018 till 22 år, och från 2019 till 23 år. Detta tillsammans med andra beslut har medfört att
nuvarande uppdragsbeskrivningen reviderades och anpassades till rådande förutsättningar 2017.
Kapitationsersättningen, som baseras på statens ersättning, för gruppen 20–23 år är lägre än för gruppen 3-19
år, vilket medförde en förändring av vårdomhändertagandet för denna grupp. Bland annat förlängdes
Intervallet mellan undersökningar på friska från 24 månader till 30 månader. Denna förändring föreslås även
gälla för den nya årsgruppen 23 åringar 2019.
Andra uppdrag kan påverkas av gjorda budgetjusteringar

Förslag till beslut
Att tandvårdens uppdrag och ersättningssystem för 2019 fastställs
Att tandvårdens uppdrag och ersättningssystem årligen revideras
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Konsekvensanalys och synpunkter
Konsekvenser för patient/medborgare
Inga konsekvenser

Konsekvenser verksamhet
Ringa. I åldern 3–6 år förlängs intervallen mellan 2 undersökningar till maximalt 24 månader och i åldern 16-19
år till 30 månader på friska individer, Revisionsintervallen är fortfarande individuella vilket medför att individer
med förhöjd sjukdomsrisk kallas till kliniken med kortare intervall samt individuell stödbehandling.

Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys
Genom att förlänga revisionsintervallen för friska barn, ungdomar och unga vuxna kan mer insatser ges till de
som behöver vården mest.

Konsekvenser på andra fattade beslut
Nuvarande riktlinjer för Barn, ungdomar och unga vuxna revideras enligt ovanstående förslag

Ekonomi/resurser
Ekonomiska konsekvenser
Klicka här för att ange text.
Beskriv eventuella ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Resurser
Klicka här för att ange text.
Beskriv eventuella andra resursförändringar till följd av beslutet (omprioriterad tid/personal/tillkomst av
system/arbetsmetod etc.).

Finansiering
Klicka här för att ange text.
Beskriv hur eventuella ekonomiska effekter skall finansieras.

Bilagor
Klicka och ange bifogade bilagor i en lista, rubrik och datering
Bifoga de dokument som du tycker ger mer underlag till ärendet och större förståelse för de som ska fatta
beslut i frågan. Det kan vara utredningar, andra underlag, kartor, ritningar etc.

