Stockholm den 2020/08/04
Diarienummer S2020/05503/FS

Till Socialdepartementet

Angående remissen: Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av
sjukdomen covid-19.
Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på
förslaget.
Sveriges Tandhygienistförening är en partipolitiskt obunden förening som organiserar landets
tandhygienister, offentligt och privat anställda samt egna företagare.
STHF har cirka 3600 medlemmar och är en del av SRAT, som är ett medlemsförbund i Saco.
STHF lämnar nedan synpunkter på Överväganden och förslag i promemorian
3.1 Tandvårdskostnader ska kunna föras över till en ny ersättningsperiod
STHF anser att beräkning av ny ersättningsperiod ska kunna göras från den 17 mars 2020,
dagen efter att Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att personer i riskgrupp samt personer 70
år och äldre bör undvika sociala kontakter.
STHF ser en fara med att den 1 september 2020 ska betraktas som startdatum för en ny
ersättningsperiod.
Behandlingar som återupptas under perioden 1 september och 31 december 2020 skulle skapa
betydligt bättre förutsättningar för både patienter och tandvården.
Det föreligger en stor risk att tandvården kommer att ha svårt att ta emot alla de som önskar
komma, det finns på flera håll tecken på att en vårdskuld har uppstått. Man kan även förvänta
att patientbehandlingar kommer ta extra tid då förstärkta rutiner gällande hygien och
väntrumskapacitet påverkats. Dessa faktorer kan komma att betyda att tandvårdens kapacitet
minskar och därmed påverkar patienters möjlighet att besöka tandvården.
Det finns heller inga definitiva tecken på att rekommendationerna från folkhälsomyndigheten
kommer att upphöra den 1 september. I de fall folkhälsomyndigheten fortsatt rekommenderar
social distansering för riskgrupper och personer 70 år och äldre kommer framförallt resor till
och från tandvårdsmottagningar att utgöra ett hinder för att återuppta behandling.
Den nittiodagars ersättningsperiod som ska utgöra minimum för att hinna genomföra planerad
behandling inom den föreslagna tidsramen med start den 1 september förefaller alltför kort.
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STHF anser inte att kravet på att patienten redan den 1 april ska ha betalat minst 3000 kronor
för sin behandling för att kvalificera sig till att starta en ny ersättningsperiod är rimligt. STHF
menar att det ska vara fullt tillräckligt att en behandling har startat och att den har avbrutits
med anledning av restriktioner till följd av covid-19.
”Det konstateras att bestämmelserna i 2 kap. 4 § första och tredje styckena lagen om statligt
tandvårdsstöd bl.a. innebär att tandvårdsersättning ska beräknas utifrån de
sammanlagda kostnaderna för tandvårdsåtgärder som har slutförts på en
patient under en enda sammanhängande ersättningsperiod om högst ett år och
att denna period påbörjas när en första åtgärd har slutförts.” (PM sid 6 – Skälen till
förslaget)
STHF föreslår därmed att § 2 justeras så att den ersättningsberättigande tandvård som inte
kunnat slutföra ska omfatta perioden 17 mars 2020 till och med den 31 december 2021, samt
att kravet på att patienten betalat minst 3000 kronor tas bort.
Tydlig dokumentation rörande behandlingsplan i journal bör vara tillräckligt.
3.2 Längden på behandlingsperioden ska vara individuellt anpassad
STHF stöder förslaget med justering av startdatum till den 17 mars.
3.3 Förordningen i förhållande till lagen om statligt tandvårdsstöd
STHF stöder principen i förslaget men önskar se en justering av datum.
3.4 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
STHF stöder principen i förslaget.
För Sveriges Tandhygienistförening
Yvonne Nyblom, ordförande
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