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Ersättning för ej antecknade barn och ungdomar inom tandvården
RS 680-2022
Sammanfattning
I regionens uppdragsbeskrivning till allmäntandvården framgår det att ett ”slutansvar” omfattar
regionen, vilket innebär att identifiera och erbjuda tandvård till samtliga barn (3 - 23 år) som bor
eller stadigvarande vistas i Västerbotten och som inte finns antecknade som patienter vare sig hos
privat vårdgivare eller hos folktandvården. Uppdraget innebär att när patienten inte kommer till
tandvården så måste folktandvården söka, identifiera, följa upp och bevaka eventuellt inflyttade
eller utflyttade ej antecknade barn, för att fullfölja regionens uppdrag. Det tar tid och resurser från
folktandvården att genomföra uppdraget och medför även att första besöket för de ej antecknade
barnen uteblir och starten försenas eller i värsta fall inte genomförs alls. Orsakerna till att de ej
antecknade barnen uteblir är flera, bland annat att vårdnadshavaren inte gjort ett aktivt val eller att
barnet är folkbokfört i Västerbotten men bor i annan del av landet eller världen.
Regionen har en ersättningsmodell för tandvården som gäller till dess att en ny beslutas. Den
aktuella ersättningsmodellen tar år 2022 inte hänsyn till uppdraget med ej antecknade barn. Därav
ersätts inte folktandvården för sina insatser kring barn som inte antecknats hos någon utförare,
vilket innebär att folktandvården inte får ersättning för att identifiera och följa upp dessa barn.
Ersättningen år 2022 är enligt modellen 1 243 kronor per barn och exklusive behandling. Under
året prognostiseras att antalet ej antecknade barn utgörs av 6,4% eller 4 254 st. Det innebär att
prognos för året är ett belopp om ca 5,3 miljoner kronor som folktandvården går miste om i
ersättning.
Ovanstående har lyfts upp efter dialog med folktandvården. I ersättningsmodellen inför år 2023
kommer därför ersättning för ej antecknade barn att finnas med.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen genom Beställarenheten tandvårdsverksamhet, ersätter folktandvården inom
Hälso- och sjukvårdsnämnden år 2022 enligt nuvarande ersättningsnivå 1 243 kronor per barn och
utebliven behandling och insatser avseende faktiskt antal ej antecknade barn (3 – 23 år) år 2022.

Bedömda resultat och konsekvenser
Ej tillämpbar.
Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
Ej tillämpbar.
Resurser och finansiering
Finansiering från beställaren inom Regionstyrelsen av utfört arbete kring utredning och uppföljning
inom folktandvården.
Bilagor
Ej tillämpbar.
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Beslutet expedieras till
Regiondirektör
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beställarenheten
Ekonomidirektör och Budgetchef

