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 Sommarstängning för tandvårdssupporten vecka 28-32 
Från 11 juli till 14 augusti har telefonsupporten stängt. Inkommande mejl besvaras med begränsning. 

Även bedömningstandläkarnas supporttelefon stängs under samma period. 

 
 

 Revidering av avtalen i den fria allmäntandvården för barn och unga 
Regionfullmäktige fattade nyligen beslut om en ny politisk organisation för nästkommande 

mandatperiod. Detta innebär en förändring för regionens avtalspart, som inte längre kommer att bestå av 

sex olika nämnder, utan samlas under en övergripande operativ nämnd. Avtal bedöms kunna fortlöpa 

som tidigare. I övrigt avser Koncernkontoret att återuppta revisionsarbetet under hösten, under ledning 

av ny regiondirektör, då Ann-Sofi Lodin slutar efter att rekrytering av hennes ersättare slutförs i höst.  

 

 Projekt VIBB i fyra kommuner avslutas vid årsskiftet 
Projektet VIBB (Vårdinventering vid biståndsbeslut och gäller kommunerna Skövde, Partille, Mölndal 

och Stenungsund) fick genom ett beslut i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förlängning och gäller till och 

med 2022-12-31. Kommunerna avslutar att dela ut erbjudande till berättigade personer från och med 1 

september 2022. Personer med VIBB-erbjudande kan besöka tandvården för att ta del av erbjudandet 

fram till 31 december 2022. Fakturering för de åtgärder som ingår i erbjudandet kan faktureras till och 

med 2023-06-30. 

 

 Digital ansökan för F- och N-tandvård 
För de personer som har rätt att få intyg om F- och N-tandvård och som saknar kommunala stödinsatser 

ska ansökan göras till Tandvårdssamordning Koncernkontoret av personens läkare. Från och med  

2022-01-01 tas endast digital ansökan via IT-systemet emot.  

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-

tandvardsstod/ 

 

 

Regionala medicinska riktlinjer (RMR) 
Nedanstående regionala medicinska riktlinje har uppdaterats. Riktlinjerna ska följas av Folktandvården 

och privata utförare som har avtal med Västra Götalandsregionen. 

 

 Tandvård vid behandling med antikoagulantia och/eller trombocythämmare 

 Antibiotikaprofylax i tandvården 

 

Samtliga RMR:er finns på vårdgivarwebben: RMR - Vårdgivarwebben VGR 

 

 

 

Tandvårdssamordning Koncernkontoret önskar alla en härlig 
sommar! 
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