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Förslag till beslut
1. Förfrågningsunderlag Vårdval Allmän barn och ungdomstandvård 2018
fastställs.

Sammanfattning
Förfrågningsunderlaget reglerar kraven för att en leverantör skall kunna
verka som vårdgivare inom barn- och ungdomstandvården i Norrbotten.
Justeringar i förfrågningsunderlaget har gjorts för att innehållet ska vara
samstämmigt med aktuella föreskrifter och regelverk. Åldersgränsen för fri
tandvård har höjts genom lagändring från och med 2017. Kapiteringsersättning som betalas ut per barn är oförändrad för år 2018.

Ärendet
Regionen har ett lagstadgat ansvar att erbjuda alla barn (0- 22 år) en regelbunden fullständig tandvård. Tandvården ska vara avgiftsfri för patienten
under förutsättning att den inbegrips i tandvård som är nödvändig för att
uppnå ett funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat. En region får
sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som regionen ansvarar för. Sedan 2004 är det fritt vårdsökande för barn och ungdomar i Norrbotten. Vårdval för allmän barn- och ungdomstandvård inom Region Norrbotten infördes 2015 för barn och ungdomar i enlighet med Lagen
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV).
Vårdvalet innebär att medborgaren har rätt att välja mellan de vårdgivare
som landstinget godkänt och tecknat avtal med. Målgruppen är barn och
ungdomar (3-22 år) som är folkbokförda i Norrbottens län. Antalet barn och
ungdomar i aktuella målgruppen i Norrbotten är drygt 48 000, av dessa har
ca 1 100 valt privattandläkare.
Division Folktandvård har ett områdesansvar för samtliga barn och ungdomar i länet, vilket innebär att de ansvarar för samtliga barn 0-2 år samt de
barn 3-22 år som inte valt privattandläkare. Regionstyrelsen fastställer förfrågningsunderlaget årligen i september eller oktober och den börjar gälla
från och med januari året därpå.
Inom ramen för förfrågningsunderlaget regleras kraven för att en leverantör
skall kunna verka som vårdgivare inom barn- och ungdomstandvården i
Norrbotten. Justeringar i förfrågningsunderlaget har gjorts för att innehållet
ska vara samstämmigt med aktuella föreskrifter och regelverk. Åldersgränsen för fri tandvård har höjts genom lagändring från och med 2017. Kapiteringsersättning som betalas ut per barn är oförändrad för år 2018.
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Bilagor:
Inbjudan att lämna ansökan om att delta i valfrihetssystem avseende allmän
barn och ungdomstandvård i Region Norrbotten.
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Divisionschef för Division Folktandvård
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