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Regelbok för specialisttandvård för barn och
ungdomar samt inbjudan till vårdgivare att ansöka om
auktorisation
Ärendet
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 17 mars 2009
(HSN 0806-0861, ärende nr 4) att införa en auktorisationsmodell inom
specialisttandvården för barn och ungdomar. I detta ärende föreslås att
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att inbjuda vårdgivare att ansöka
om auktorisation inom specialsittandvård för barn och ungdomar enligt
Regelboken, bilaga 1.
Ärendet har beretts i programberedningen för tandvård.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

inbjuda vårdgivare att ansöka om auktorisation för specialisttandvård
för barn och ungdomar inom specialiteterna pedodonti,
parodontologi, oral kirurgi, endodonti, oral protetik, odontologisk
radiologi samt bettfysiologi,

att

godkänna framlagt förslag till regelbok att gälla fr o m 2010-03-01,

att

fastställa pris- och åtgärdsförteckning,

att

respektive sjukvårdsutskott ges i uppdrag att besluta om
godkännande av auktorisation för vårdgivare av specialisttandvård för
barn och ungdomar,

att

godkännande av enskild mottagning hos redan auktoriserad
vårdgivare beslutas enligt delegationsordning i förvaltningen samt

att

omedelbart justera beslutet.

Bilagor
1 Regelbok för specialisttandvård för barn och ungdomar
2 Pris- och åtgärdsförteckning
3 Anvisning till pris- och åtgärdsförteckning
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Förvaltningens synpunkter
Auktorisation av vårdgivare inom specialisttandvården för barn och
ungdomar föreslås ske i enlighet med lagen (2008:982) om
valfrihetssystem (LOV), Regelboken bilaga 1. Auktorisationen omfattar sju
av tandvårdens åtta specialiteter: Specialiteten ortodonti (tandreglering)
ingår inte eftersom det för denna vård sedan många år finns ett system med
auktorisation och valfrihet.
Vårdgivare av allmäntandvård och/eller specialisttandvård för barn och
ungdomar samt läkare får i samråd med patient/målsman remittera
patienten för specialisttandvård till valfri auktoriserad vårdgivare.
Remissen får endast avse behandling som kräver specialisttandvårdens
kunskaper och/eller resurser i övrigt.
Beställaren betalar ersättning för utförda vårdåtgärder enligt prisåtgärdsförteckning som fastställs av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Godkännande av auktorisation
Ett företag eller motsvarande kan ansöka om auktorisation för att bedriva
specialisttandvård för barn och ungdomar enligt villkoren i regelboken. I de
fall vårdgivaren har flera mottagningar ska de förtecknas och bifogas
ansökan.
Förvaltningen föreslår att respektive sjukvårdsutskott fattar beslut om
godkännande av auktorisation efter vårdgivarens geografiska lokalisering.
Om en vårdgivare som redan har auktorisation startar verksamhet vid en ny
mottagning ska den nya mottagningen godkännas av förvaltningen.
Ekonomiska konsekvenser
Av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut att införa auktorisationsmodell för
specialisttandvård framgår att de tillkommande kostnaderna för det nya
systemet uppskattas till 10 miljoner kronor per år, utöver de 55 miljoner
kronor som är kostnaderna för den nuvarande verksamheten. En
omfattande uppföljning av verksamheten ska ske. Denna uppföljning måste
delvis bedrivas med extern odontologisk konsult.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för patientsäkerheten.
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Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön.
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