ERSÄTTNINGSMODELL
HÄLSOVAL TANDVÅRD 2023
Allmän tandvård för barn och unga vuxna
3–23 år
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1. ERSÄTTNINGSMODELL HÄLSOVAL TANDVÅRD 2023
Ersättningsmodellen består av kapiteringsersättning per listat barn/ung vuxen 3–23 år
och en särskild ersättning för tandreglering. Tillägg till kapiteringsersättning ges per
listat barn/ung vuxen som är nyanländ och folkbokförd i Västerbotten. Tillägg ges från
månaden efter folkbokföring till och med 2 år efter denna.
Ersättningsmodellen består därtill av ersättning för speciella uppdrag enligt fastställt
belopp till Folktandvården. De speciella uppdragen är barn 0–2 år, områdesansvar 0–
23 år och folkhälsoarbete. I Uppdrag och Regler för hälsoval tandvård 2022 framgår
mer specifikt vad som ingår i Folktandvårdens områdesansvar.

1.1 Kapiteringsersättning
Fast ersättning per listad, kapiteringsersättning, utgår till den tandklinik där barnet
eller den unga vuxna är listad.
Kapiteringsersättningen täcker samtliga kostnader som leverantören har inom ramen
för verksamheten inom hälsovalet.

1.2 Särskild ersättning
1.2.1

Ersättning för ortodonti

Behandling med laboratorieframställd ortodontisk apparatur samt med LM-aktivator
ersätts med 6000 kronor.
Ersättning lämnas efter att apparaturen utlämnats. Ersättning utgår en gång under en
tvåårsperiod med undantag för kombinationsbehandling som då ska föregås av
konsultation av specialist i ortodonti. Byte av apparatur av annan anledning ersätts ej.
Förlorad apparatur ersätts ej utan åläggs patienten att betala enligt avsedd avgift.
Faktura på beloppet skickas till Beställarenheten. Underlag som styrker att behandling
har genomförts ska på förfrågan lämnas till Beställarenheten.

1.3 Ersättning för akut tandvård
Akut tandvård som genomförs av privat vårdgivare till patient som inte är listad vid
kliniken, debiteras den klinik där patienten är listad. Om patienten inte är listad vid
någon klinik, debiteras områdesansvarsklinik. Debitering görs enligt Folktandvårdens
prislista i Region Västerbotten. Folktandvårdens prislista i Region Västerbotten.

1.4 Ersättning för olistade på slutansvarsklinik
Gäller endast Folktandvården. För att ersättning ska utbetalas ska barnet/den unga
vuxna listas på i Symfoni. Regler för listning i Symfoni se ”Manual för hantering i
Symfoni av olistade på slutansvarsklinik”.

1.5 Avgifter
Avgifter som kan tas ut av vårdnadshavare eller ung vuxen är:
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1. Avgift för uteblivande, men endast om tiden avtalats och godkänts av både
kliniken och patienten/vårdnadshavare. Avgiften för uteblivande är 500 kr.
2. Avgift för förlorad tandställning. Avgiften vid förlorad tandställning är 500 kr.
Tandkliniken behåller avgifterna som anges under punkt 1 och punkt 2.

1.6 Ersättning för personer med skyddad identitet m. m
Personer med skyddade personuppgifter kan välja tandklinik, men får inte registreras i
listningssystemet. Vårdgivaren ersätts för utförd tandvård enligt Region Västerbottens
tandvårdstaxa. Vårdgivaren skickar faktura till beställarenheten på aktuellt belopp.

1.7 Språktolk, teckenspråkstolk och vuxendövtolk
Vårdgivaren ska tillhandahålla tolk till patient som inte förstår eller kan uttrycka sig på
svenska språket samt teckenspråkstolkar och vuxendövtolkar till döva, dövblinda och
hörselskadade patienter. Region Västerbotten ansvarar för kostnader som uppstår då
språktolk anlitas av leverantör som Regionen anvisar och då teckenspråkstolk eller
vuxendövtolk anlitas av Tolkcentralen i Umeå. Tandkliniken får själv stå för kostnaden
när tolk anlitas av annan leverantör än den som Regionen anvisat.

1.8 Utbetalning av ersättning
Ersättning utbetalas månatligen och utgår från listning med avräkning av antal listade
den 20:e varje månad. Avräkningen utgör underlag för ersättning nästkommande
månad. Utbetalning sker mellan den 22:e och den 31:a varje månad.

1.9 IT-stöd
Tandklinikerna införskaffar själva SITHS-kort och betalar SITHS-kortsutfärdaren för
kostnaden.
Tandklinikerna betalar även för möjlighet till uppkoppling mot Symfoni.
Beställarenheten administrerar behörigheter, koppling till leverantörsfakturor i Region
Västerbottens ekonomiadministrativa system.

1.10 Prisjustering
Prisjustering avseende kostnader sker årligen.
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1.11 Ersättning Hälsoval tandvård Västerbotten barn och unga vuxna 3-23 år
Ersättning tandvård barn och unga
vuxna

Belopp, kr

Kapitering ålder 3–23 år, per listad

1500

Kapitering tillägg nyanlända svenskar
3–23 år, per barn/ung vuxen

750

Ortodonti, apparatur

7000

Akut tandvård till olistad privat
vårdgivare

Debiteras den klinik där patienten är
listad alternativt slutansvarsklinik
enligt prislista

Ersättning för speciella uppdrag,
Folktandvården
Kapitering ålder 0–1 år, per barn

Belopp, kr

Kapitering ålder 2 år, per barn

820

Områdesansvar ålder 0-23 år, per
barn/ung vuxen
Folkhälsoarbete

50

330

545 000 kr fast budget

5

