FÖRSLAG 2005:2

1 (5)
LS 0411-2126

Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Ägardirektiv om priser för vuxentandvård
Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet
Ägarutskottet inkom med förslag till grunder enligt vilka vårdavgifter skall
tas ut vad gäller vuxentandvård.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att basera förändringar av priser för vuxentandvård, inkl dentoalveolär
kirurgi, på av landstingsfullmäktige beslutade grunder
att uppdra åt styrelserna för Folktandvården Stockholms län AB, Karolinska
Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB att tillställa landstingsstyrelsen underlag avseende grunder för prisförändring
att uppdra åt stämmoombudet på bolagsstämma för Folktandvården
Stockholms län AB respektive Södersjukhuset AB att rösta för fullmäktiges
beslut.

Bilaga
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2004-12-01
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 12 januari 2005.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 25 januari 2005.

M- och fp-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande:
”All vuxentandvård skall bära sina egna kostnader, d.v.s. vuxentandvårdens
intäkter (patientavgifter samt ersättning från försäkringskassan) skall täcka
dess kostnader. Det underlag som tandvårdsbolaget skall leverera till
landstingsstyrelsen skall visa att de priser som föreslås är tillräckliga för
fullständig kostnadstäckning. Detta särskilt med tanke på att vuxentandvården är konkurrensutsatt samt för att undvika korssubventionering eller
behov av tillskott från ägaren.”

Ärendet och dess beredning
Ägarutskottet har den 7 december 2004, enligt landstingsdirektörens
förslag, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att förändringar av priser för vuxentandvård, inkl dentoalveolär kirurgi, ska
baseras på av landstingsfullmäktige beslutade grunder, att uppdra åt
styrelserna för Folktandvården Stockholms län AB, Karolinska Unive rsitetssjukhuset och Södersjukhuset AB att tillställa landstingsstyrelsen underlag
avseende grunder för prisförändring, att uppdra åt stämmoombudet på
bolagsstämma för Folktandvården Stockholms län AB respektive Södersjukhuset AB att rösta för fullmäktiges beslut.
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 december 2004 bifogas
(bilaga).
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Bilaga
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
BAKGRUND
Av tandvårdslagen (1985:125), 15 a § andra stycket, framgår att för tandvård
som anges i 7 § 2 (specialisttandvård för vuxna) och 3 § (övrig tandvård för
vuxna) får landstinget ta ut vårdavgifter enligt grunder som landstingsfullmäktige bestämmer om inte annat är särskilt föreskrivet. I 4 § regleras den
ersättning som en vårdgivare får ta ut av patienten. Ersättningen ska vara
skälig med hänsyn till behandlingens art, omfattning och utförande samt
omständigheterna i övrigt. Tandvård som landstinget själv bedriver benämns
i lagen folktandvård.
Tandvårdslagen har från och med den 1 juli 2002 förtydligats. I regeringens
proposition 2001/02:51 Bättre tandvårdsstöd för äldre mm, som låg till
grund för förändringen, anförs att tandvårdslagen bör kompletteras så att det
tydligt framgår att landstingsfullmäktige ska besluta om grunderna för avgifterna för tandvård och att besluten inte får delegeras till nämnd eller styrelse. I propositionen påpekades bl a att folktandvårdens priser har stor betydelse även för det pris som debiteras av landets privattandläkare. Mot bakgrund av den betydelse folktandvårdens priser därför har för den enskildes
tandvårdskostnader och, efter högkostnadsskyddets införande den 1 juli
2002, även kommer att ha för statens kostnader för försäkringen, ansåg regeringen att det är av vikt att besluten om folktandvårdens priser verkligen
fattas av landstingsfullmäktige och att tandvårdslagen borde förtydligas i
detta avseende.
Den oralkirurgiska vård som Folktandvården Stockholms län AB bedrivit
vid Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB har numera
organisatoriskt överförts till respektive sjukhus. Vid dessa enheter bedrivs
även s k dentoalveolär kirurgi som kräver specialistmedverkan och bekostas
av patienten efter prislistan. Även folktandvårdsbolaget tillhandahåller dentoalveolär kirurgi (vid Danderyds sjukhus).
Enligt kommunallagen får inte ett landsting ha olika avgifter för likadana
vårdtjänster. Landstingsfullmäktige måste därför fatta beslut om en gemensam prislista för dentoalveolär kirurgi.
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FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG
Landstingsfullmäktige ska således bestämma grunderna för förändring av
priser inom vuxentandvården. Fullmäktige behöver dock inte fastställa priserna i detalj för varje enskild tandvårdsåtgärd utan det kan överlåtas till
tandvårdsbolaget. För att säkra att priserna avseende dentoalveolär kirurgi
blir desamma vid samtliga berörda enheter krävs ett mer detaljerat beslut av
fullmäktige.
Utformning av underlag
Det underlag som krävs för fullmäktiges beslut bör utarbetas av folktandvårdsbolaget och berörda sjukhus. Underlaget, som ska tillställas landstingsstyrelsen i dess egenskap av beredande organ, föreslås ha följande innehåll.
q

Den sammanvägda prisförändringen

För att fullmäktige ska kunna bedöma prisförändringens betydelse för befolkningen ska den sammanvägda prisförändringen anges. Landstingsförbundet gör en prisundersökning i januari varje år och redovisar medelpriserna i landet för en ”korg” av behandlingsåtgärder som motsvarar verksamheten inom folktandvårdens allmäntandvård. För att underlätta jämförelser
med kostnadsutvecklingen i andra landsting/regioner ska denna metod användas för att beskriva prisförändringen för allmäntandvården. Prisförändringen inom specialisttandvården redovisas på motsvarande sätt.
Förslag om förändrade priser avseende dentoalveolär kirurgi ska föregås av
samverkan mellan Folktandvården Stockholms län AB, Södersjukhuset AB
samt Karolinska universitetssjukhuset.
q

Prisförändringarnas karaktär

Uppgifter om prisförändringens karaktär ska framgå, t ex om prisförändringen är generell eller om den endast berör vissa åtgärdsgrupper.
q

Känslighetsanalys avseende vårdkonsumtion

I underlaget ska även finnas en känslighetsanalys över hur förändringen kan
komma att påverka befolkningens konsumtion av tand vård.
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q

De ekonomiska konsekvenserna för landstinget

Folktandvårdens prsier har även stor betydelse för landstinget självt som
beställare och finansiär av nödvändig tandvård åt boende på sjukhem samt
tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. De ekonomiska konsekvenser
prisförändringen får för landstinget ska därför anges.
Övrigt
Initiativ till förändring av prislistor kan tas av såväl landstinget (cent ralt)
som någon av de verksamhetsansvariga enheterna. I det förstnämnda fallet är
det lämpligt att uppdrag om att ta fram underlag för vilka grunder som ska
gälla arbetas in i de budgetdirektiv som årligen antas av fullmäktige. Då
någon av de berörda enheterna tar initiativ till prisförändring ska initiativet
innehålla ovan nämnda fyra punkter.

