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Remissyttrande Särskild beräkning av
tandvårdsersättning med anledning av
sjukdomen covid-19
Sammanfattning
Region Norrbotten ställer sig positiv till Socialdepartementets förslag
om en ny tidsbegränsad förordning om särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19. Förordningen
ger regeringen möjlighet att vid extraordinär händelse i fredstid meddela föreskrifter om beräkning av tandvårdsersättning som avviker
från lagstadgade bestämmelser om ersättningsperioder.

Synpunkter från Region Norrbotten
Regionen Norrbottens övergripande åsikt är att förslaget är rimligt för
att värna tandhälsan och för omsorgen om den enskilde tandvårdspatienten.
Regionen vill dock framföra följande synpunkter på förslaget utifrån
vårdgivar- och medborgarperspektiv:
Den nya förordningen föreslås träda i kraft den 1 september 2020 och
upphöra att gälla vid utgången av augusti 2021. Region Norrbotten
bedömer att eftersom pandemin fortfarande påverkar samhället, tandvårdsverksamheterna och framförallt riskgrupperna för Covid-19 är
det för tidigt att förordningen träder i kraft 1 september. Istället föreslås att förordningen träder ikraft 1 oktober 2020 och upphör att gälla
vid utgången av september 2021.
Regionen vill även lyfta fram möjligheten att låta samtliga patienter,
oavsett karensbelopp, som hade en pågående ersättningsperiod 1 april
2020 omfattas av förslaget, om det är tekniskt möjligt.
Vidare anser Regionen att det blir en begränsade faktor i modellen att
ingen vård som är ersättningsberättigad får ha utförts efter den 1 april.
Detta får negativa konsekvenser framförallt för patienter som innefattas i riskgrupperna för Covid-19 och därför inte kunnat komma till
tandvården för planerade åtgärder. Dessa individer kan ha haft behov
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av akut tandvård efter 1 april. Dessa kan enligt modellen i så fall inte
ta del av förslaget, vilket vore olyckligt.
I förslaget framgår inte huruvida nyttjande av tandvårdsbidragen, det
allmänna och det särskilda, påverkas av pandemin. Många patienter
som omfattas av det särskilda tandvårdsbidraget ingår i riskgrupperna
för Covid-19 vilket särskilt påverkat deras möjligheter att ta del av
bidraget. Regionen önskar att Socialdepartementet ser över om det är
tekniskt möjligt att låta patienter ta del av tandvårdsbidrag som inte
kunnat nyttjas under aktuell period.
Beslutet är fattat i enlighet med punkt 8.7 i regionstyrelsens delegationsordning beslutad 2019-06-10, 6 kap 39§ KL.

Kenneth Backgård
Regionstyrelsens ordförande
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