Förhandsbedömning
Förhandsbedömning ska göras innan behandling påbörjas inom S-tandvård och i de
fall reglerna så föreskriver för N- och F-tandvård (se resp. avsnitt).
För att vården ska omfattas av regionens tandvårdsstöd är huvudregeln att regionen har
lämnat besked i bedömningsärendet innan behandlingen påbörjas.
Efterhandsbedömningar kan godkännas om orsaken är odontologiskt motiverat.
Syftet med förhandsbedömningen är i huvudsak att pröva om
 behandlingen ska omfattas av regionens tandvårdstöd
 en föreslagen behandling är odontologiskt motiverad och acceptabel samt anpassad
till patientens hälsotillstånd
 nödvändiga förbehandlingar finns medtagna i terapiplaneringen
 det är säkerställt att patienten får hjälp med den dagliga munhygienen eller själv
klarar av att sköta denna
 en föreslagen behandling har en godtagbar prognos vad gäller förväntad
funktionstid
Vid tveksam prognos för den planerade behandlingen kan bedömningen göras i två
steg, där en utvärdering av steg ett görs innan steg två påbörjas.
Patienten ska informeras om att begäran om förhandsbedömning har lämnats till
regionen. Behandlaren ska förklara gällande regler för patienten och delge patienten
regionens besked samt förklara dess innebörd.Till hjälp vid bedömningen kan
regionen anlita utomstående odontologisk och medicinsk expertis.
Regionen lämnar i normalfallet besked i bedömningsärende inom en månad från den
dag en komplett förhandsbedömning har inkommit. I de fall då utomstående
odontologisk eller medicinsk konsult anlitas kan längre tid krävas. Bedömningen
resulterar i ett besked om på vilka villkor ersättning till vårdgivaren kommer att
utbetalas.
En godkänd förhandsbedömning är normalt giltig i ett år efter beslut, om inte särskilda
skäl för längre tid föreligger.
Endast de åtgärder som har godkänts i förhandsbedömningen kan faktureras. Vid
mindre ändringar i terapin under behandlingens gång skickas en komplettering till
gällande förhandsbedömning till regionen. Vid omfattande förändringar i terapiplanen
görs en ny förhandsbedömning.
Begäran om förhandsbedömning ska göras på regionens blankett. Vid behandling som
involverar flera behandlare ska förhandsbedömningen omfatta hela terapin. Av
förhandsbedömningen ska framgå vilken vård respektive behandlare ska utföra. Den
behandlare som sänt in begäran om förhandsbedömningen ansvarar för att
behandlingsplan och kostnadsförslag följs.
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