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Överlåtelser av kliniker inom Folktandvården Stockholms
län AB
Förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår dels landstingsstyrelsen besluta
att avslå inkomna utmaningar på Folktandvården Stockholms län AB
dels för egen del besluta
att avslå inkomna avknoppningsansökningar inom Folktandvården
Stockholms län AB
att uppdra åt landstingsdirektören att utreda förutsättningar och villkor för
etablering av personaldrivna mottagningar inom folktandvården enligt
konceptet ”franchising”.

För att stärka patientens makt behövs en väl fungerande tandvårdsmarknad
som kan erbjuda patienten en stor valfrihet och påverkansmöjlighet. Grunden för landstingets tandvårdspolitik är att alla länsinvånares behov av en
god tandvård ska tillgodoses med hög tillgänglighet, till ett för patienten
rimligt pris. Målsättningen är att stärka patientens ställning genom att erbjuda bättre tillgänglighet och ökad mångfald.
Stockholms läns landsting verkar aktivt för en ökad mångfald. Inom hälsooch sjukvården har vårdvalsmodeller med auktorisation och fri etablering
införts inom flera områden. Initiativ från externa aktörer välkomnas genom
bland annat utmaningsrätten som konkurrensutsätter landstingets egen verksamhet. Utmaningsrätten ger privata vårdgivare möjlighet att med bättre
kvalitet och/eller pris utmana landstingsdriven vård. Sedan juni 2008 kan
också försäljning (överlåtelse) av vårdverksamhet ske.
Trots en relativt stor mångfald av utförare inom tandvården i Stockholms
län fungerar inte tandvårdsmarknaden optimalt när det gäller främjande av
verksamhetsutveckling och effektiv användning av tandvårdsresurserna.
Detta då flertalet konkurrenter till Folktandvården är små. För att öka konkurrensen behövs en/flera konkurrensinriktade, större tandvårdsaktörer.
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I december 2007 fattade landstingsfullmäktige beslut om att öka mångfalden
av vårdgivare och öka konkurrensen inom tandvården. Ett flertal intresseanmälningar om avknoppningar av folktandvårdsenheter har inkommit,
samtidigt som flera folktandvårdsmottagningar har utmanats med stöd av
utmaningsrätten. En utmaning har även inkommit på hela Folktandvården i
Stockholm AB.
Antalet intresseanmälningar för avknoppningar samt de inkomna utmaningarna visar på stort intresse att bedriva folktandvård, dvs. tandvård med områdes- och befolkningsansvar i Stockholms län. På grund av juridiska oklarheter bedöms avknoppningar för närvarande vara ett osäkert verktyg att använda sig av när det gäller att öka mångfalden av aktörer inom tandvården i
länet.
Mot bakgrund av ovanstående framstår försäljning av delar av Folktandvården Stockholm AB:s mottagningar som ett lämpligt verktyg för att öka
mångfald och konkurrens. Likaså för att möta intresset från personalgrupper
och andra tandvårdsaktörer som inkommit med utmaningar, samt att få in
en/flera konkurrensinriktade, större aktörer i Stockholms län. Denna typ av
uppdrag bereds i enlighet med landstingsstyrelsens arbetsordning av produktionsutskottet
Landstinget har redan tidigare tagit täten i ett aktivt arbete för att modernisera tandvårdsmarknaden och öppnat för privata företag att ta det samhällsansvar som tidigare har varit ett offentligt monopol. Genom ett möjliggörande
för fler aktörer att bidra till bättre tandhälsa i länet fortsätter detta arbete.
Under tidigt nittiotal prövades, med bred politisk enighet, att Folktandvården bedrevs som franchising i ett antal kliniker runt om i länet. Liknande
modeller finns på flera andra ställen i landet, bland annat i Kronobergs län.
Denna metod bör utredas ytterligare som ett sätt att ta tillvara personalinitiativ.

Ärende x

