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 Stängning för tandvårdssupporten under jul/nyår 
Från 23 december till 2 januari har supporten stängt. Bedömningstandläkarnas supporttelefon är öppen 

torsdag 29 december. Kontakt 

 

 Nytt Regelverk Särskilt tandvårdsstöd NFS 
Från den 15 januari 2023 gäller reviderat regelverk och ersättningslista för det särskilda tandvårdsstödet 

(NFS). Detta publiceras på vårdgivarwebben under vecka 1, 2023. Vårdgivarwebben 

 

 Info om införande SITHS eID 
SITHS-korten kommer att uppgraderas till nutida krav och teknik, och ge användarna ett mer modernt 

gränssnitt. Bland annat kommer mobilt SITHS införas som en del av detta. De nationella 

förändringarna kräver att allas IT-miljöer anpassas. 

Se separat info i bifogat dokument. 
 

 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 nämnd. Avtal bedöms kunna fortlöpa som 

tidigare. I övrigt avser Koncernkontoret att återuppta revisionsarbetet under våren, under ledning av ny 

regiondirektör, Håkan Sandahl.  

 

 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 har sedan 1 september 2022 slutat 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. 

 

 Omorganisation Koncernkontoret 
Koncernkontoret genomgår just nu en omorganisation som kommer vara klar i januari, Vi återkommer 

då med information om den nya organisationen, funktioner och kontaktuppgifter.  

 

 

Tandvårdssamordning Koncernkontoret önskar alla en God Jul 
och ett Gott Nytt År! 
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