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Landstingsstyrelsen

Yttrande över departementspromemorian Statligt
tandvårdsstöd och utbildningstandvård (Ds 2010:41)
Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har berett Stockholms läns landsting tillfälle att lämna
synpunkter på departementspromemorian Statligt tandvårdsstöd och
utbildningstandvård.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-02-14
Departementspromemorian Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård
(Ds 2010:41)
Ärendets beredning
Synpunkter har hämtats från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
och Folktandvården AB.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att som remissyttrande till Socialdepartementet överlämna detta
tjänsteutlåtande.
Förvaltningens förslag och motivering
Bakgrund
När tandvårdsstödet ändrades 2008 förändrades oavsiktligt de ekonomiska
förutsättningarna för den kliniska träningen inom tandläkar- och
tandhygienistutbildningarna. De odontologiska utbildningarna har inte fått
ett tillräckligt stort antal patienter att öva på. I departementspromemorian
föreslås ändringar i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd och
ändringar i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd för att
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komma tillrätta med problemen. I departementspromemorian görs även
bedömningen att ersättningsperioden för högkostnadsskyddet inte bör vara
längre för patienter som behandlas inom ramen för en odontologisk
utbildning.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen tillstyrker förslaget som innebär att för tandvårdsåtgärder
utförda i samband med odontologisk utbildning ska referenspriset, vilket
fastställs av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, gälla vid beräkning
av ersättning från det statliga tandvårdsstödet, även om det uttagna priset
är lägre än referenspriset. På så vis möjliggörs lägre priser vilket är
nödvändigt för rekrytering av patienter. En god patientförsörjning är av
stor vikt för den odontologiska utbildningens kvalitet.
Förvaltningen instämmer i bedömningen att ersättningsperioden för
högkostnadsskyddet inte bör vara längre för patienter som behandlas inom
ramen för en odontologisk utbildning. Det skulle vara administrativt svårt
att ha ett system med olika ersättningsperioder beroende på var den
enskilde patienten får sin vård.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga konsekvenser att beakta.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.
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