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Bedömning av kostnadsförslag gällande tandvårdsbehandling 
Avtal mellan socialtjänsterna i Örebro läns kommuner och Region Örebro läns 
Tandvårdsenhet 
 
Författad av: Camilla Hofström, Ljusnarsbergs kommun, Carin Westmark och Martin 
Weidinger, Örebro kommun, Jenny Wiik, Josefine Sannevik och Tarja Nordling, Region 
Örebro län 
 
Beslutad av: Chefsgrupp för social välfärd samt vård och omsorg  



 Dokumentrubrik  Dokumentnr Revision 

 
 Bedömning av kostnadsförslag gällande 

tandvårdsbehandling 
 555582   R2 

Diarienr  Dokumentkategori  Reviderat datum  Giltigt datum fr o m 

  Avtal  2020-02-12  2020-02-12 

 

Kopia utskriftsdatum: 2020-02-12  Sid 3 (5) 

Innehåll 
1. Bakgrund .........................................................................................................................................4 

2. Innehåll och mål .............................................................................................................................4 

3. Tandvårdsenhetens ansvar och åtaganden .................................................................................4 

4. Kommunens åtaganden .................................................................................................................4 

5. Sekretess .........................................................................................................................................4 

6. Kontaktpersoner .............................................................................................................................5 

7. Ersättning och betalningsvillkor ...................................................................................................5 

8. Överlåtelse av avtal ........................................................................................................................5 

9. Avtalstid, uppföljning och uppsägning ........................................................................................5 
 

 

  



 Dokumentrubrik  Dokumentnr Revision 

 
 Bedömning av kostnadsförslag gällande 

tandvårdsbehandling 
 555582   R2 

Diarienr  Dokumentkategori  Reviderat datum  Giltigt datum fr o m 

  Avtal  2020-02-12  2020-02-12 

 

Kopia utskriftsdatum: 2020-02-12  Sid 4 (5) 

1. Bakgrund 
Tandvårdsenheten bistår med bedömning av kostnadsförslag för tandvård för försörjningsstödsklienter 
som ansöker om ekonomiskt bistånd för tandvårdsbehandling utifrån riktlinjer gällande nödvändig 
tandvård. Vid val mellan olika behandlingar väljs alltid den mest kostnadseffektiva behandlingen. 
Behandlingsförslaget  bedöms individuellt, inte enbart i ett kortsiktigt perspektiv utan även över en 
längre tidsperiod och utifrån hur lång tid personen beräknas vara beroende av försörjningsstöd. 
Sammantaget ska det finnas en rimlig relation mellan kostnader och förbättrad munhälsa utifrån skälig 
levnadsnivå, det vill säga vad en låginkomsttagare kan kosta på sig. 

2. Innehåll och mål 
Pröva kostnadsförslag gällande begärd tandvårdsbehandling, enligt Socialstyrelsens riktlinjer. 

3. Tandvårdsenhetens ansvar och åtaganden 
Bedömningstandläkare och vid behov bedömningsgrupp bestående av olika specialisttandläkare går 
igenom tillhandahållet material samt kostnadsförslag och bedömer den föreslagna behandlingen och 
kostnader i förhållande till åtgärd. Vid behov kontaktar Tandvårdsenheten behandlande tandläkare för 
komplettering av material. Tandvårdsenheten presenterar, då det är lämpligt, flera olika alternativ för 
kort- och mer långsiktiga behandlingsalternativ. 

 

Bedömningen ska vara kommunen tillhanda senast 30 dagar efter det att journalhandlingar och 
underlag för bedömning inkommit till Tandvårdsenheten.  

4. Kommunens åtaganden 
Kommunerna tillhandahåller dokumenterat kostnadsförslag med relevanta frågeställningar, uppgift om 
ansvarig handläggare i ärendet, kontaktuppgifter till behandlande tandläkare samt fakturauppgifter 
enligt bifogad mall.  

 

När föreslagen behandling bedöms vara för kostsam tar kommunen kontakt med behandlande 
tandläkare, i regel via klienten. 

5. Sekretess 
Det är kommunens ansvar att från klienten begära samtycke till kontakt med behandlande tandläkare 
och förtroendetandläkare. 
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6. Kontaktpersoner 
För Tandvårdsenheten: sekreterare Ingela Öjwiid, telefon: 019-602 7178, e-post: 
ingela.ojwiid@regionorebrolan.se  

 

För kommunen: ansvarig handläggare. 

7. Ersättning och betalningsvillkor 
Ersättning utgård med 1500 kr per uppdrag, exklusive moms 2020. Betalning sker mot faktura, senast 
30 dagar efter fakturadatum, som skickas till respektive kommun enligt adress på begäran om 
kostnadsbedömning. Ändring av taxa enligt kpi kan ske årligen utan särskilt meddelande. Annan 
ändring betraktas som uppsägning av avtalet, se punkt 9. 

8. Överlåtelse av avtal 
Tandvårdsenheten får inte överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annan juridisk 
eller fysisk person. 

9. Avtalstid, uppföljning och uppsägning 
Beslut om avtalet fattas i den samverkansorganisation som finns mellan kommunernas socialtjänster 
och Region Örebro län.  

 

Avtalet gäller 2020-01-31 och tills vidare.  

 

Avtalet följs upp årsvis, i samverkansorganisationen, ansvarig enhet är Välfärd och folkhälsa Regional 
utveckling. 

 

Vid större förändring under avtalstid kan avtalet sägas upp skriftligt av någon av parterna. 
Uppsägningstiden är tre månader eller annan överenskommen tid. 
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