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Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av
sjukdomen covid-19
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beretts möjlighet att yttra sig över
rubricerade remiss. Förslaget innebär införande av en förordning om att en
ersättningsperiod som pågick den 1 april 2020 under vissa förutsättningar ska ersättas
av en ny ersättningsperiod som börjar löpa den 1 september 2020, samt att även de
kostnader för tandvård som slutförts på patienten under den tidigare ersättningsperioden ska beaktas vid beräkning av tandvårdsersättning för den nya perioden.
Förordningen föreslås träda i kraft den 1 september 2020 och upphöra att gälla vid
utgången av augusti 2021.
Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter
SKR:s arbetsutskott ställde sig den 11 juni 2020 bakom införandet av en upplysningsbestämmelse med ikraftträdande den 1 september 2020, som ger regeringen möjlighet
att vid extraordinarie händelse i fredstid meddela föreskrifter om beräkning av
tandvårdsersättning som avviker från lagstadgade bestämmelser om ersättningsperioder, d.v.s. den förordning som nu föreslås.
Därför, i linje med vad förbundet tidigare yttrat i frågan, ställer sig SKR i huvudsak
positivt till förslaget, med nedanstående kommentarer.
SKR delar förslagets beskrivning av de drastiskt sjunkande besöken i tandvården
under våren 2020 p.g.a. pandemin och dess konsekvenser för patienterna, samt även
att förslaget bör genomföras skyndsamt. Dock har förbundet fått synpunkter på
tidplanen från vissa av våra medlemmar, som påtalar att det i vissa fall kan vara svårt
att redan den 1 september klara det ökade patientryck som förslaget sannolikt innebär,
eftersom pandemin fortfarande påverkar verksamheterna i olika omfattningar.
Förslaget är enkelt och robust och förbundet är positivt till att den valda modellen inte
medför merarbete för vårdgivare eller patienter. SKR har också förståelse för att man
valt en tekniskt och administrativt enkel lösning, något annars vore kanske inte
möjligt med den skyndsamhet som förslaget avser genomföras på. Dock hade det varit
bra med en mer utförlig beskrivning varför alternativa vägval inte ansetts
genomförbara.
SKR saknar också en analys och resonemang om effekterna för patienter som ännu
inte kommit upp i högkostnadsskyddet, även om förbundet även här har förståelse för
behovet av att prioritera de patienter som har de högst kostnaderna och behoven.
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Det är positivt att socialdepartementet identifierat det intäktsbortfall som pandemin
inneburit för tandvården och att förslaget till en mindre del avser att kompensera för
detta, genom att vissa patienter kan fortsätta sina behandlingar under hösten.
I sammanhanget vill förbundet dock påtala det angelägna behovet av att regionernas
tandvård får möjligheter att söka ersättning för ekonomiska och verksamhetsmässiga
konsekvenser föranledda av covid-19, likväl som hälso- och sjukvården kan göra det.
Detta kan förslagsvis ske genom ett tillägg i förordning SFS 2020:293 som förtydligar
att regionernas tandvård i vissa fall har möjlighet att söka och få kompensation för
sådana merkostnader och nettokostnadsbortfall som genererats i verksamheten med
anledning av pandemin.
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