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Beställning Allmän barn- och 
ungdomstandvård 2021 
Dnr 01432-2020 

Förslag till beslut 
1. Regionstyrelsen avsätter 83,8 mnkr till Vårdval Allmän barn och ung-

domstandvård 2021. 

2. Regionstyrelsen fattar beslut att godkänna Beställning Allmän barn- och 

ungdomstandvård 2021. 

Sammanfattning 
Beställning Allmän barn- och ungdomstandvård reglerar kraven för att en 

leverantör skall kunna verka som vårdgivare inom barn- och ungdomstand-

vården i Norrbotten. Ersättning per listad är 1 513 kronor, vilket är en ökning 

med 6,1 procent jämfört med 2020.  

Ärendet 
I bilagan, Beställning Allmän barn-och ungdomstandvård 2021, har ny text 

grönmarkerats och borttagen text är överstruken. 

Regionen har ett lagstadgat ansvar att erbjuda alla barn och ungdomar (0- 23 

år) en regelbunden fullständig tandvård. Tandvården ska vara avgiftsfri för 

patienten under förutsättning att den inbegrips i tandvård som är nödvändig 

för att uppnå ett funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat. En 

region får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som reg-

ionen ansvarar för. Sedan 2004 är det fritt vårdsökande för barn och ungdo-

mar i Norrbotten. Vårdval för allmän barn- och ungdomstandvård inom Reg-

ion Norrbotten infördes 2015 för barn och ungdomar i enlighet med Lagen 

(2008:962) om valfrihetssystem (LOV).  

Vårdvalet innebär att medborgaren har rätt att välja mellan de vårdgivare 

som regionen godkänt och tecknat avtal med. Målgruppen är barn och ung-

domar (3-23 år) som är folkbokförda i Norrbottens län.  Division Folktand-

vård har ett områdesansvar för samtliga barn och ungdomar i länet, vilket 

innebär att de ansvarar för samtliga barn 0-2 år samt de barn 3-23 år som inte 

valt privat tandläkare.  

Förfrågningsunderlaget som benämns Beställning allmän barn- och ung-

domstandvård fastställs årligen av regionstyrelsen. Beställning allmän barn- 

och ungdomstandvård reglerar de krav som ställs på leverantörer samt be-

skriver uppdraget och vårdvalsersättningen 

Regionstyrelsen har av regionfullmäktige fått en ram på 8 410,9 mnkr. Av 

dessa fördelas 83,8 mnkr för vårdval Allmän barn- och ungdomstandvård. 
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Ersättningen är baserad på antal listade barn och ungdomar 3- 23 år. Samma 

ersättningsbelopp ges per listad individ.  Ersättningen avser vårdenhetens 

samtliga kostnader och är 1 513 kronor för år 2021, vilket är en ökning med 

6,1 procent. En analys gjord av SKR visar att den finansiering som regioner-

na erhållit från staten för avgiftsfri tandvård till 20-23 åringar inte räcker för 

att täcka kostnaderna. Regionen kompenserar för den underfinansieringen 

genom en höjning av ersättningen till vårdvalet med 3,2 procent utöver upp-

räkning med LPIK. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Beställning Allmän barn- och ungdomstandvård 2021 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Divisionschef Folktandvård 
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