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Yttrande över departementspromemorian Statligt
tandvårdsstöd och utbildningstandvård (Ds 2010:41)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden skall yttra
sig över departementspromemorian Statligt tandvårdsstöd och
utbildningstandvård.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2011-01-13
Departementspromemorian Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård
(Ds 2010:41)
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för tandvård.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

överlämna förvaltningens yttrande över betänkandet Statligt
tandvårdsstöd och utbildningstandvård. (Ds 2010:41)

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Det nya tandvårdsstöd som infördes 2008 försämrade oavsiktligt de
ekonomiska förutsättningarna för den kliniska träningen inom tandläkaroch tandhygienistutbildningarna.
För att locka patienter till studentklinikerna erbjuds där priser som är lägre
än priserna enligt den så kallade referensprislistan, som räknas fram av
Tandvårds- och läkemedelsverket. På grund av det lägre priset minskar då
även utbildningsinstansens ersättning från det statliga tandvårdsstödet.
Behandlingar som utförs av studenter tar längre tid än om samma
behandling utförs av den reguljära tandvården. Härigenom minskar också
patienternas möjlighet att utnyttja högkostnadsskyddet i det statliga

2 (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2011-01-13

tandvårdsstödet. Högkostnadsskyddet beräknas efter utförd tandvård
under ett år. Därefter börjar en ny beräkningsperiod med påföljd att den
nivån där högkostnadsskyddet inträder sällan uppnås.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen stödjer departementets arbetsgrupps förslag, som innebär att
för tandvårdsåtgärder utförda i samband med odontologisk utbildning,
skall referenspriset 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.
Arbetsgruppens andra förslag innebär att behandlingsperiodens längd
förblir densamma för tandvård som utförs inom odontologisk utbildning
som inom reguljär tandvård. Patienten kan då gå miste om
högkostnadsskyddet. Orsaken till förslaget är att samma patient kan byta
vårdgivare under behandlingens gång, vilket skulle skapa stora svårigheter
vid beräkning av ersättningsperiodens längd. Då krävs skilda
behandlingsperioder beroende på var patienten fått de olika delarna av sin
behandling. Det skulle innebära administrativa merkostnader som inte är
motiverat om en sådan förändring införs.
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Konsekvenser för patientsäkerhet
Inga
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Fördelaktiga
Miljökonsekvenser
Inga
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