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Beställning Vårdval allmän barn- och 
ungdomstandvård 2023 
Dnr 01023-2022 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att godkänna Beställning allmän barn- och ung-

domstandvård 2023 

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

år) en regelbunden fullständig tandvård. Vårdval för allmän barn- och ung-

domstandvård inom Region Norrbotten infördes 2015 för barn och ungdo-

mar i enlighet med lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Beställ-

ning allmän barn- och ungdomstandvård fastställs årligen av regionstyrelsen 

och reglerar de krav som ställs på leverantörer samt beskriver uppdrag och 

ekonomisk ersättning.  

Ärendet 

Bakgrund 

Regionstyrelsen har av regionfullmäktige beviljats en ram på 9279,8 mnkr. 

Av dessa fördelas 87.7 mnkr för Vårdval allmän barn- och ungdomstand-

vård. Vårdvalsersättningen avser vårdenhetens samtliga kostnader och är 

1 595 kronor per ungdom för år 2023, vilket är en ökning med 2,8 procent 

jämfört med 2022. 

Ändringar i Beställning Vårdval allmän barn- och ungdomstand-

vård 2023 

1.5 Förändringar av förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlag revideras årligen och fastställs av Regionstyrelsen på 

delegation av Regionfullmäktige. 

Region Norrbotten äger rätt att ändra villkoren och ersättningsmodellen i Be-

ställning Vårdval allmän barn- och ungdomstandvård 2023. Region Norrbot-

ten ska så snart beslut fattats om ändring i villkoren, meddela leverantörer 

om ändring, 90 dagar innan beslut gäller. Leverantören ska senast 30 dagar 

efter mottagande av meddelandet avlämna svar till Regionen. Lämnar leve-

rantören inget svar inom utsatt tid anses denne ha godkänt ändringen. Om 

Leverantören inom 30-dagarsfristen skriftligen meddelar Regionen att Leve-

rantören inte accepterar ändringarna, upphör Avtalet automatiskt att gälla, 

dvs. utan föregående uppsägning, sex (6) månader efter utgången av 30- da-

garsfristen. Under uppsägningstiden arbetar leverantören vidare under de 

villkor som gällde innan förändringen.  

 

2.8 Patientsäkerhet.  

Ändringen handlar om att det är utgivet en ny handbok, ”Utredning av all-

varliga vårdskador”.  
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Ändringar är markerad med gult.  

Övriga ändringar är de årliga uppräkningarna av ekonomisk ersättning. 

Jämställdhetsperspektiv 

I genomförandet av Beställning Vårdval allmän barn- och ungdomstandvård 

2023 ska jämställdhetsperspektivet beaktas i enlighet med de föreskrifter 

som ges i beställningen.  

 

Barnrättsperspektiv 

I genomförandet av Beställning Vårdval allmän barn- och ungdomstandvård 

2023 ska barnrättsperspektivet beaktas i enlighet med de föreskrifter som ges 

i beställningen.  

Bilagor: 

Beställning allmän barn- och ungdomstandvård 2023 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomidirektör, ekonomi- och uppföljningsavdelningen 

Divisionschef, division Nära 
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