Krav på vårdgivare
För att Region Örebro län ska lämna ersättning till vårdgivare för barn- och ungas tandvård
ställs nedanstående krav.
I övrigt förbinder sig vårdgivaren att följa de riktlinjer och anvisningar som Region Örebro län
meddelar.

Formella krav
Vårdgivare som ersätts för barn- och ungas tandvård ska





vara legitimerad tandläkare eller ha legitimerad tandläkare anställd
inneha F-skattesedel
ej ha betalningsanmärkning
ha en patientförsäkring som gäller de patienter man tar vårdansvar för.

I övrigt gäller samma krav som för tandvårdsersättning från Försäkringskassan
Om vårdgivarens verksamhet upphör ska landstinget omgående meddelas.

Kompetens och utbildning
De tandläkare som ansvarar för behandlingen av barn och unga inom ramen för Regionens
system för fritt val ska, innan anslutningen till systemet, genomgå en introduktionsutbildning
inom tandvård för barn och unga. Detta kan ske genom deltagande i kurs som Regionen
anordnar eller deltagande i kurser med motsvarande innehåll som annan kursgivare
anordnar.
För de som inom de senaste två åren har dokumenterad erfarenhet av att behandla barn och
unga gäller inte detta krav.
Vårdgivarens personal ska kontinuerligt uppdatera sig inom aktuella ämnesområden
tandvård för barn och unga.

Övrigt
Tandvård för barn och unga ska utföras i enlighet med de bestämmelser som finns i
Tandvårdslagen (SFS 1985:125) och övriga lagar eller förordningar som är tillämpliga för
verksamheten och i enlighet med av Socialstyrelsen utgivna föreskrifter och anvisningar,
samt enligt de överenskommelser som träffats mellan Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) och staten.

Ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas vid kliniken i enlighet med Socialstyrelsens
utgivna föreskrifter.
Vård och omhändertagande av barn och unga ska följa lagen i FN:s barnkonvention. I
Barnkonventionens tredje artikel slås principen om barnets bästa fast. Det finns emellertid
situationer då föräldrar inte förstår eller förmår ta sitt ansvar för sina barn fullt ut. Det finns
också situationer där en annan vuxen i barnets närhet utsätter barnet för misshandel eller
annan kränkande behandling. Samhällets ansvar för att skydda barnen träder då in och
vårdgivare ska se till att det finns klara rutiner och handlingsplaner för




hur en anmälan ska gå till
av vem en anmälan ska göras
till vem en anmälan ska göras.

Det odontologiska ansvaret för att varje individ får adekvat tandvård ska ligga hos
namngiven legitimerad tandläkare. Tandvården kan utföras av legitimerad tandläkare,
legitimerad tandhygienist eller av tandsköterska, med hänsyn taget till formell kompetens
och regler om delegering enligt Socialstyrelsens anvisningar.
Vårdgivaren svarar för att personal som utför tandvård för barn och unga har den formella
och reella kompetens som behövs.

