PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 39-55
Tid:

2016-05-18, kl 08:00-09:45

Plats:

Sal C, Regionens hus

§ 48

Hemtandvård (Bedside dentistry)
Diarienummer: RJL2016/1566
Beslut
Presidiet föreslår nämnden för Folkhälsa och sjukvård besluta att


regelverket för hemtandvård (bedside dentistry) förtydligas
enligt förslag

Sammanfattning
I Region Jönköpings läns regelverk för nödvändig tandvård har
uppdagats oklarheter i skrivningen för hemtandvård (bedside
dentistry). En riktlinje är framtaget med förtydligande av vilket
regelverk som gäller.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse med Riktlinje Ersättningsbar hemtandvård
daterad 2016-05-10

Beslutet skickas till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist
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Avsändare
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Hemtandvård (bedside dentistry)
Förslag till beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta
 att regelverket för hemtandvård (bedside dentistry) förtydligas.

Sammanfattning
I Region Jönköpings läns regelverk för nödvändig tandvård har uppdagats oklarheter i skrivningen för hemtandvård (bedside dentistry). En riktlinje är framtaget
med förtydligande av vilket regelverk som gäller.

Information i ärendet
Personer med intyg om nödvändig tandvård ska erbjudas behandling vid stationär
tandvårdsmottagning, alternativt vid patientnära uppställd mobil mottagning som
har undersöknings- och behandlingsmöjligheter motsvarande en konventionell
stationär klinik. Tekniskt svår och avancerad tand- och munhälsovård kräver tandläkarutrustning motsvarande en stationär tandvårdsmottagning. Alla avsteg från
den utrustningsnivån påverkar direkt valet av vilken terapi som kan utföras.
I särskilda fall kan akut nödvändig tandvård utföras i hemmet, så kallad hemtandvård (bedside dentistry). Det kan vara till fördel för svårt sjuka patienter och personer med svåra funktionsnedsättningar. Påfrestande resor, väntetider och onödig
oro kan undvikas. I journalen ska valet av vårdmodell motiveras och det ska tydligt framgå varför terapin inte utförs vid stationär tandvårdsmottagning.
Patientsäkerhet, kvalitet och hygien måste alltid tillgodoses vid alla typer av vård.
Hemtandvård (bedside dentistry)
Med hemtandvård avses här tand- och munhälsovård som utförs i patientens hem
eller boende. Vad gäller hemtandvård ställer Region Jönköpings län lägre krav på
utrustning. Enklare dentalutrustning kan användas.
Alla slags tandvårdsbehandlingar kan inte utföras i patientens hem, vilket beror på
att en fullständig tandläkarutrustning inte finns till hands. Ergonomin för behandlande personal kan försvåra insyn och åtkomlighet och strålskyddet är inte full-
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gott. Det är viktigt att patientsäkerheten gällande till exempel hygien och hantering av eventuella komplikationer under behandlingen säkerställs vid hemtandvård, precis som vid tandvård utförd vid en stationär klinik.
I Region Jönköpings läns regelverk för nödvändig tandvård har uppdagats oklarheter i skrivningen för hemtandvård (bedside dentistry). För att få tydlighet föreslås att följande behandlingar ersätts i regelverket för hemtandvård (bedside
dentistry).





undersökning av akuta problem
profylax (förebyggande tandvård)
långtidstemporära fyllningar
justering och framställning av protes.

Beslutsunderlag
Se riktlinje daterad 2016-05-10, RJL2016/1566

Beslutet skickas till
Folkhälsa och sjukvård

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Riktlinje
2016-05-10

RJL 2016/1566

Regionledningskontoret
Folkhälsa och sjukvård

Ersättningsbar hemtandvård
Det av Region Jönköpings län fastställda ersättningsbara vårdutbudet enligt det
särskilda tandvårdsstödet begränsas inom hemtandvård till akut undersökning,
profylax, temporära fyllningar och reparation och framställning av avtagbar protetik.
Följande åtgärder enligt taxa ”Nödvändig tandvård” ersätts:
 Åtgärd 103 alternativt 113 högst 3 gånger per kalenderår.
 Åtgärd 121, 122
 Åtgärd 162
 Åtgärder 205, 206, 311, 312, 321 alternativt 341. Högst 6 av dessa åtgärder
per kalenderår.
 Vid kirurgisk behandling lämnas endast ersättning för åtgärder 401, 403 och
480.
 Vid fyllningsterapi ersätts endast långtidstemporär fyllning. Sådan debiteras
med åtgärder 301, 302 och 303 varav åtgärd 303 kräver journalkopia vid fakturering.
 Åtgärd 521
 Åtgärd 811
 Åtgärd 822, 823
 Reparation av avtagbar protetik, åtgärder 831-835.
Innehållet i samtliga åtgärder ska följa Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling avseende föreskrifter och allmänna råd om
statligt tandvårdsstöd.
Regler som styr tandvården i övrigt gäller även för nödvändig tandvård samt hemtandvård. Om en behandlingsåtgärd inte bedöms kunna utföras med god kvalitet
ska den inte utföras.

