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 Revidering av avtalen i den fria allmäntandvården för barn och unga 
Återupptagandet av revisionsarbetet har fortsatt fått skjutas upp till följd av konsekvenser av den 

pågående pandemin. Koncernkontoret avser under våren att återuppta arbetet med revidering av avtalen 

för barn och unga vuxna. Så snart en tidplan upprättats kommer ytterligare information.  

 

 

 Nytt Regelverk Särskilt tandvårdsstöd NFS 
Från den 15 januari 2022 gäller reviderat regelverk och ersättningslista för det särskilda tandvårdsstödet 

(NFS). Regelverk och Ersättningslista 

 

Ett flertal förenklingar och justeringar har gjorts så läs gärna igenom regelverket när det publiceras på 

Vårdgivarwebben i mitten av december. 

Bland annat har den elektroniska förhandsbedömningen förbättrats och förenklats och en annan nyhet är 

att privata vårdgivare kan se upparbetat fakturerat belopp och antal använda undersökningsåtgärder i 

fakturaportalen. Det finns också några helt nya åtgärder för digitala vårdmöten.  

 

 

 Projekt VIBB i fyra kommuner förlängs 
Projektet har genom ett beslut i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fått förlängning med ytterligare ett år och 

kommer att gälla till och med 2022-12-31. Alla personer som hittills tackat ja till erbjudandet har 

informerats om att de kan besöka tandvården även under 2022. 

 

VIBB står för vårdinventering vid biståndsbeslut. De sköra äldre som deltar får en gratis årlig 

undersökning hos valfri tandläkare eller tandhygienist under 2020-2022. Projektet drivs av VGR i 

samarbete med Skövde, Partille, Mölndal och Stenungsund.  

 

 

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

ska digital ansökan göras av personens läkare och skickas till Tandvårdssamordning Koncernkontoret. 

Den blankett som tidigare funnits för läkare och berättigad person upphör. Mer info finns på 

vårdgivarwebben. 

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

tandvardsstod/ 

 

 

 LMA-kort 
Med start 1 januari 2022 inför Migrationsverket nya LMA-kort. De nya korten uppdateras digitalt och 

ger alltid aktuell information om giltighetstid. På de nya korten finns en QR-kod och via den kan kortets 

giltighetstid avläsas.  
Den som inte har möjlighet att använda QR-koden, kan göra samma sökning via en webbadress som står 

på baksidan av det nya kortet. 

De gamla LMA-korten kommer succesivt att fasas ut, och under första halvåret 2022 kommer det att 

finnas två olika sorters kort i omlopp.  
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Information kommer att finnas från årsskiftet på Migrationsverkets hemsida 

https://www.migrationsverket.se/.  

 
 

 Höjd gräns för högkostnadsskydd 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att från och med 1 januari 2022 höjs högkostnadsskyddet i 

öppen hälso- och sjukvård till 1 200 kr.  

För mer info följ länk: Högkostnadsskydd 

 

 

Öppettider support under Jul och Nyår 

 23 december – telefonsupport stängd. Mejl till funktionsbrevlådan besvaras som vanligt.  

 27 - 30 december – supporten stängd. Mejl till funktionsbrevlådan besvaras med begränsad 

kapacitet.   

 3 - 7 januari – telefonsupport stängd. Mejl till funktionsbrevlådan besvaras som vanligt. 

 

Bedömningstandläkarnas telefon är stängd från 23 december och öppnar igen måndag 10 januari. 

 

 

 

Tandvårdssamordning Koncernkontoret önskar  
 

God Jul och Gott Nytt År! 
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