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Eva Klingefors
Beställarenheten

Driftsformer för den allmänna barn- och ungdomstandvården i Västerbottens län
RS 1725-2019
Sammanfattning
Tandvården för vuxna >23 år är konkurrensutsatt och det råder fritt val, med stöd av rådande
lagstiftning. Allmän tandvård för barn upp till och med 23 år ansvarar regionen för, och det finns
möjlighet att tillämpa LOV (lagen om valfrihetssystem) alternativt LOU (lagen om offentlig
upphandling).
I Västerbotten har det under flera decennier givits möjlighet att välja vårdgivare (3-23 år), utan att
det funnits juridiskt stöd i form av tillämpning av LOV alternativt upphandling via LOU.
Tandvården i Västerbotten hanteras således inte inom ramen för LOV på likartat sätt som
primärvården. Varken roller eller gränssnitt mellan beställare och egenregin har varit helt klarlagda.
Det är tveksamt att utan avtalsreglering utbetala ersättningar till externa vårdgivare, där reglering
av krav på kvalité eller vidare möjligheter till uppföljning saknas.
Syftet med denna utredning har varit att klarlägga förutsättningarna för var ansvaret för styrning
och uppföljning av den allmänna barn- och ungdomstandvården ska ligga, samt tydliggöra frågan
om vilken/vilka driftsformer som ska gälla. Förvaltningen har därför genomfört en
omvärldsbevakning och en risk- och konsekvensanalys i samarbete med Folktandvården.
Bedömningen är att det finns två alternativa lösningar. Oavsett vilket av alternativen som blir
aktuellt, behöver anpassningar av ersättningsmodellen göras. Mest ändamålsenligt skulle vara att
hela tandvårdsbudgeten 2020 ligger kvar hos regionstyrelsen, till dess att en anpassad
ersättningsmodell inför 2021 är framtagen och beslutad.
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar:
Alternativ 1.
Med stöd av Lagen om valfrihetssystem 2008:963 LOV, införs Hälsoval för den allmänna barn- och
ungdomstandvården 3-23 år i Västerbotten införandet av Hälsoval ska ske under 2020.
Regionstyrelsen ges i uppdrag att inför 2021 utarbeta ett förslag till ändamålsenlig
ersättningsmodell för hela tandvården.
Alternativ 2.
All barn- och ungdomstandvård (3-23 år) ska bedrivas i egenregi.
Ej finansiera privat tandvård för nämnda målgrupp
Bedömda resultat och konsekvenser
Resultat samt risk- och konsekvensanalys av de båda förslagen framgår av underlaget.
Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
Nej
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Resurser och finansiering
Inte aktuellt i detta skede
Bilagor
Utredning driftsformer inom tandvården
Beslut expedieras till
Solveig Hällgren, Chef Beställarenheten Hälsoval
Brita Winsa, Hälso- och sjukvårdsdirektör
Anna-Maria Stenlund, Områdeschef Tandvård

