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Ramavtal för privat barn- och ungdomstandvård i Värmland  

§1 Avtalets omfattning  

Inom Landstinget i Värmland råder valfrihet inom barn- och ungdomstandvården. Detta avtal gäller 
tandvård för barn och unga 0-21 år i Värmland, år 2018 gäller det åldrarna 0-22 och från år 2019 
omfattas barn och unga till och med 23 år. Valfriheten gäller rätten att fritt välja vårdgivare i 
Värmland. Vårdgivaren och dess anställda behandlare skall då ta ansvar för all munhälsovård som 
behövs eller som kommer att behöva utföras.  

Nedan kommer vi att använda uttrycket vårdgivare vilket avser den juridiska person där patientens 
behandlande tandläkare är anställd. Vårdgivare åtar sig vårdgivaransvar för barn- och 
ungdomspatienter i Värmland och underkastar sig villkoren i detta Ramavtal genom att underteckna 
ett separat anslutningsavtal.  

Vissa större vårdgivare driver flera kliniker i Värmland. Varje verksamhetschef (ibland kallad 
kostnadställeansvarig) undertecknar ett separat anslutningsavtal för att kunna ta emot barn- och 
ungdomspatienter enligt detta Ramavtal. Varje anslutningsavtal för klinik ska undertecknas, förutom 
av verksamhetschefen, av legal företrädare för vårdgivaren. 

§2 Avtalsparter  

Detta avtal har ingåtts mellan Landstinget i Värmland (LiV), organisationsnummer 232100-0156 och 
Svensk Privattandvård AB (Privattandläkarna), 556242-4803, med lokalavdelning i Värmland.  

§3 Avtalets löptid  

Detta avtal gäller från 1 januari 2017 och tills vidare.  

§4 Anslutningskrav  

Vårdgivare som är anslutna till detta avtal förbinder sig att följa gällande lagstiftning, riktlinjer och 
anvisningar. Vårdgivare är skyldig att i den mån det är möjligt ta emot de barn och ungdomar 0-21 år 
under 2017, 0-22 år under 2018 och 0-23 år under 2019, som önskar få sin munhälsovård hos viss 
vårdgivare.  

Vårdgivaren ansvarar för att den personal som utför barn- och ungdomstandvård har den kompetens 
som behövs för patientbehandlingen.  



Vårdgivaren skall utföra all munhälsovård som patienten har behov av. För detta erhåller vårdgivaren 
en fast ersättning, en s.k. barntandvårdspeng.  

Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador i 
enlighet med gällande föreskrifter i Patientsäkerhetslagen, 2010:659.  

Vid anslutning till detta Ramavtal ska vårdgivaren intyga att:  

a) tandläkaren har legitimation  

b) vårdgivaren har F-skattsedel  

c) vårdgivaren inte har betalningsanmärkningar gentemot stat, landsting eller kommun  

d) vårdgivaren har patientförsäkring som gäller för åldersklassen 0-19 år.  

§5 Ingående och upphörande av vårdansvar  

Vårdgivaren ska anmäla övertagande av patient på av målsman undertecknad blankett 
”Behandlingsbegäran”, se separat rutin. Vårdgivaren blir då registrerad som ansvarig för patientens 
munhälsovård tills vidare. För åldersgruppen född 1996 ska en förnyad behandlingsbegäran skickas 
in, under 2017, till avlämnande folktandvårdsklinik. 

Vid en större förändring av verksamheten som till exempel nedläggning, längre sjukdomstid eller 
föräldraledighet ska LiV omgående informeras.  

Om vårdgivare överlåter eller försäljer hel eller del av verksamhet återgår vårdansvaret till 
landstinget. (Att en större vårdgivare byter verksamhetschef för en vårdenhet betraktas inte som 
överlåtelse av verksamhet.) Föräldern eller barnet/ungdomen behöver då göra ett val av ny 
vårdgivare på blanketten ”Behandlingsbegäran”.  

§6 Åtgärder vid byte av vårdgivare  

Vid byte av vårdgivare är det viktigt att övertagande vårdgivare tar hänsyn till tidigare vårdplan.  

Den föregående vårdgivaren ska, om patienten/-s målsman så medger, snarast skicka kopia av 
patientjournalen till den övertagande vårdgivaren. Röntgenbilder och gipsmodeller skall utlånas i 
original och ska på begäran återlämnas till ursprungskliniken.  

Vid byte av vårdgivare under pågående år, oavsett i vilken riktning bytet sker, skall barnpeng betalas 
till den klinik där den övervägande delen av vården utförts. Som regel kan den vårdgivare som 
undersöker och färdigbehandlar barnet begära ersättning. Det innebär att enstaka profylax och 
tandregleringsbesök som utförs hos annan vårdgivare inte kvalificerar för barnpeng 

§7 Åtagande  

Följande övergripande mål gäller för barn- och ungdomstandvården, 0-19 år i Värmland:  

• alla barn ska ges möjlighet till munhälsovård på lika villkor  
• barn och ungdomar skall stimuleras till att ta eget ansvar för sin munhälsa  
• barnen ska ha ett väl fungerande bett då de lämnar barn- och ungdomstandvården  



• de samlade tandhälsovärden som uppnåtts under närmast föregående år skall kvarstå eller 
förbättras  

§8 Riktlinjer  

Vårdgivaren ska för barn och ungdom 0-18 år i tillämpliga delar följa den riktlinje och det 
vårdprogram som utarbetats av Folktandvården Värmland och som har godkänts av LiV. Riktlinjen 
erhålls från folktandvården i samband med att avtalet undertecknas. Folktandvården, på uppdrag av 
LiV, ansvarar för att informera vårdgivare vid förändringar i innehållet i riktlinjen.  

Patienter i de nytillkommande åldersgrupperna, som omfattas av den utökade tandvården för barn 
och unga, följer vårdgivarens eget vårdprogram för vuxna patienter. 

§9 Ekonomisk ersättning  

Landstinget i Värmland lämnar med en barnpeng ersättning för utförd munvård i åldrarna 0-18 år, 
därefter ersätts vårdgivaren årligen för vårdansvaret. Ersättningen för vårdansvaret utbetalas 
kvartalsvis med 1/12 per månad. Storleken fastställs årligen genom beslut i landstingsfullmäktige. 
Den årliga ersättningen till privata vårdgivare anges i bilaga 1 och inkluderar kompensation för 
moms.  

Viss tandreglering kan utföras av vårdgivaren mot ersättning genom styckdebitering enligt den taxa 
som Privattandläkarnas lokalavdelning i Värmland utformat. Behandlingen skall vara fastställd av 
landstingets specialist inom ortodonti för att vara ersättningsbar ur de medel som avsatts för 
barnpeng. Faktura insändes till: Landstinget i Värmland, Box 5081, 650 05 Karlstad. På fakturan skall 
”Beställar-ID 5302001” anges. 

För finansiering av privata barns ortodonti avsätts del av barnpengen till en pott för ortodonti. 
Pottens storlek beräknas utifrån antal privata barn. Över- eller underutnyttjande av denna pott 
regleras påföljande år. Krav på grund av eventuellt underskott i potten kan under inga 
omständigheter riktas mot Svensk Privattandvård AB 

För barn och ungdomar med särskilt stora allmäntandvårdsbehov avsätts del av barnpengen till en 
pott för högkostnadsskydd dvs. Riskpotten. De anslutna vårdgivarna har ekonomiskt ansvar för 
Riskpotten. Över- respektive underskott regleras genom att avsättningarna till Riskpotten höjs eller 
sänks påföljande kalenderår. Krav på grund av eventuellt underskott i Riskpotten kan under inga 
omständigheter riktas mot Svensk Privattandvård AB. Utbetalning ur potten administreras av 
folktandvården på uppdrag av LiV utifrån utbetalningsunderlag framtaget av Privattandläkarnas 
lokalavdelning i Värmland, vars styrelse genom sin kassör är ansvarig för underlaget.  

Vårdgivaren har fri remissrätt till landstingets specialisttandvård. Respektive specialist avgör om 
patienten är ett specialistfall. Om så bedöms vara fallet behandlas patienten av i folktandvården 
anställd specialist utan kostnad för vårdgivaren. Vårdgivaren har rätt till fri konsultation av 
landstingets specialist. Vårdgivaren har möjlighet att delta i folktandvårdens interna 
utbildningsprogram till självkostnadspris.  



Ersättningen betalas ut när barnet rapporterats som färdigbehandlat. Landstinget i Värmlands 
utbetalning effektueras inom 30 dagar efter ankommet underlag för epidemiologisk och ekonomisk 
uppföljning.  

Vårdgivaren har rätt att debitera patienten för uteblivande enligt taxa som fastställts av 
landstingsfullmäktige.  

För barn och ungdomar med omfattande neuropsykiatrisk beteendeproblematik/funktionshinder 
som har extremt behandlingsbehov gäller ett förstärkt högkostnadsskydd. Detta förstärkta 
högkostnadsskydd är bland annat ämnat för barn och ungdomar med konstaterad/diagnostiserad 
neuropsykiatrisk störning som skall vara dokumenterad.  

Planerad munhälsovård, beteendeterapi/kognitiv terapi och eventuell lustgas/medicinering för 
ångestreducering skall vara extremt tidskrävande för att det förstärkta högkostnadsskyddet skall 
träda in.  

Dokumentation/läkarintyg, förslag till behandling, status och röntgenbilder skall insändas till 
Privattandläkarnas lokalavdelning i Värmland, för bedömning. Om Privattandläkarnas lokalavdelning i 
Värmland finner att föreslagna åtgärder är motiverade, ersätter landstinget hela den del av 
behandlingen som överstiger tandvårdspengens nominella belopp upp till högkostnadsskyddet, 
därefter träder den privata potten för högkostnadsskydd in.  

§10 Akut tandvård  

I de fall då akut tandvård utförs av vårdgivare som inte är ordinarie betalas ersättning ut enligt 
följande:  

• ordinarie vårdgivare privattandläkare - akutbehandling hos annan vårdgivare – 
Privattandläkarnas pott debiteras  

• ordinarie vårdgivare folktandvården - akutbehandling hos privat vårdgivare under helg – 
folktandvården debiteras 

• akutbehandling av asylsökande hos privat vårdgivare – landstinget faktureras enligt 
folktandvårdens taxa.  

Som akutvård gäller endast behandling som inte kan vänta tills ordinarie vårdgivare kan ta emot. 
Nivå på ersättningen finns i bilaga 1.  

För akutbesök som sker under lördag, söndag och annan röd helgdag uppräknas ersättningen med 50 
%.  

§11 Uppföljning av avtalet  

Landstinget i Värmland skall följa upp barn- och ungdomstandvården såväl inom folktandvården som 
inom privattandvården avseende epidemiologi, riskbedömningar och täckningsgrad.  

Vårdgivarens ansvarige behandlare skall senast den 31 december under innevarande år registrera 
barnet i aktuellt webbaserat system enligt aktuell rutin.  

§12 Samverkansorgan för tandvårdsfrågor i Värmland  



Representanter för parterna är överens om att nuvarande samverkansorgan mellan folktandvårdens 
ledning och Privattandläkarnas lokalavdelning i Värmland, ska behållas. Minst ett möte ska hållas per 
halvår. Avstämning/utvärdering huruvida målen enligt paragraferna 7 och 12 har uppnåtts skall göras 
årligen. LiV ansvarar för kallelser.  

§13 Omförhandling av avtalet  

Part får påkalla omförhandling av detta ramavtal om ändrade förhållanden gör att någon 
bestämmelse i ramavtalet väsentligen motverkar någon av parternas intresse och förutsättningar. 
Anmälan om omförhandling ska ske så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den part som 
åberopar omförhandlingsrätten, men befriar inte part från skyldighet att fullfölja avtalsförpliktelse 
intill omförhandling avslutats.  

§14 Uppsägning av avtal  

Uppsägning av avtalet skall göras skriftligt. Uppsägningstid är 6 månader.  

§15 Tvist  

Tvist rörande detta avtal ska avgöras i allmän domstol om parterna inte kommer överens om annan 
ordning. Parterna är överens om att en strävan alltid skall vara att göra upp i godo. Så länge tvist 
pågår löper gällande avtal.  

§16 Hävning av avtal  

Vardera parten har rätt att häva avtalet om den andre parten gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott. 

§17 Underskrifter  

Detta avtal är upprättat i tre exemplar varav parterna tagit var sitt.  

Karlstad 2017-01-   Stockholm 2017-  
För Landstinget i Värmland    För Svensk Privattandvård AB  
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