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Yttrande över promemorian Särskild beräkning av
tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19
(Dnr S2020/05503/FS)
Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian
”Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen
covid-19”.
I promemorian föreslås en ny tidsbegränsad förordning om särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19. Förslaget i promemorian innebär 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.
Sammanfattning
Region Östergötland tillstyrker förslaget om en ny tidsbegränsad förordning
om särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen
covid-19. Förslaget om särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19 omfattar högkostnadsskyddet och de patienter
vars sammanlagda kostnader för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder
den 1 april 2020 uppgick till 3 000 kronor eller mer under förutsättning att
det inte slutförts någon ersättningsberättigande tandvårdsåtgärd på patienten
från och med den 1 april 2020 fram till och med den 31 augusti 2020.
Region Östergötland anser att den särskilda beräkningen av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19 ska omfatta samtliga patienter
med en pågående ersättningsperiod den 1 april 2020, att patienter som fått
utförda behandlingsåtgärder under perioden 1 april till 31 augusti 2020 ska
räknas in i den förlängda ersättningsperioden samt att även allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och särskilt tandvårdsbidrag (STB) med anledning av
sjukdomen covid-19 bör få andra tidsbegränsade ersättningsperioder.
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Region Östergötland bedömer att detta förslag skulle bli mer ändamålsenligt
för patienterna, att det innebär en förbättring för att nå tandvårdslagens mål
om en god tandhälsa och tandvård på lika villkor för hela befolkningen, att
det skulle stimulera människor att regelbundet besöka tandvården samt subventionera tandvården för dem som behöver den mest.
Yttrande
Region Östergötland tillstyrker förslaget med en ny tidsbegränsad förordning
om särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen
covid-19. Region Östergötland föreslår en alternativ hantering av den särskilda beräkningen av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid19 som skulle innebära en förbättring mot att nå tandvårdslagens mål om en
god tandhälsa och tandvård på lika villkor för hela befolkningen under pågående pandemi.
Särskilt yttrande
2.3 Besöksfrekvens i tandvården sedan mitten av mars 2020
Folktandvården Östergötland har, efter beslut av Regional särskild sjukvårdsledning, sedan 6 april endast utfört akut tandvård och tandvård som inte kan
anstå. Den kontrollerade inbromsningen av verksamheten påbörjades 25
mars. Folktandvården har därigenom bidragit till att minska smittspridning,
spara skyddsutrustning och läkemedel till hälso- och sjukvården, upplåtit
strategiskt placerade lokaler samt stöttat med personal. Folktandvården har
inlett en successiv upptrappning av verksamheten med målsättningen att ha
verksamhet på alla kliniker 1 september. Detta innebär att Folktandvården
Östergötland har haft en begränsad verksamhet i betydligt mer än 90 dagar.
Inom privattandvården i Östergötland har påverkan också varit stor med
minskad efterfrågan och permitteringar hos en del kliniker.
Denna kraftiga inbromsning av verksamheterna i Östergötland visar sig också i promemorians beskrivning av besöksfrekvensen i tandvården sedan mitten av mars 2020 där de drastiskt sjunkande besöken inom Östergötland uppgår till minus 51 procent jämfört med samma period 2019.
Region Östergötland delar promemorians beskrivning av konsekvenserna för
patienterna med anledning av de drastiskt sjunkande besöken i tandvården
under våren 2020 på grund av pandemin samt att förslaget bör genomföras
skyndsamt. Region Östergötland vill peka på att tidplanen kan vara svår att
hålla då tandvården redan den 1 september ska klara det ökade patienttryck
som förslaget kommer att innebära. Folktandvården Östergötland har målsättningen att åter ha verksamhet på alla kliniker 1 september men detta kan
komma att påverkas om läget kring pandemin förändras.
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3.1 Tandvårdskostnader ska kunna föras över till en ny ersättningsperiod
Region Östergötland tillstyrker förslaget om att patienter som hade en pågående ersättningsperiod den 1 april 2020 tillfälligt bör kompenseras för de
begränsningar i möjligheten att besöka tandvården som uppstått till följd av
sjukdomen covid-19.
Enligt promemorian är det de patienter vars sammanlagda kostnader för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder den 1 april 2020 uppgick till 3 000
kronor eller mer som bör få möjlighet att tillgodoräkna sig även de kostnaderna inom ramen för en ny ersättningsperiod.
Region Östergötland anser att samtliga patienter med en pågående ersättningsperiod den 1 april 2020 ska omfattas. Region Östergötland bedömer att
detta förslag skulle bli mer ändamålsenligt för att förbättra befolkningens
tandhälsa genom att stimulera befolkningen att fortsatt besöka tandvården, att
personer med stora tandvårdsbehov får tandvård till en rimlig kostnad och att
befolkningen får en tandvård på lika villkor.
Vidare framgår av promemorian att förslaget om möjligheten till ny ersättningsperiod endast ska gälla om det inte slutförts någon ersättningsberättigande tandvårdsåtgärd på patienten från och med den 1 april 2020 fram till
och med den 31 augusti 2020.
Region Östergötland menar att med en sådan utformning kommer patienter
att hamna i kläm. Under tiden som Folktandvården och privattandvården i
Östergötland haft en begränsad verksamhet har akut tandvård och tandvård
som inte kan anstå utförts. Inom Östergötland har tiden för den begränsade
verksamheten varit längre än 90 dagar. Patienterna kan ha varit på ett akut
besök eller ha fått enstaka planerad tandvårdsbehandling utförd om behandlingen inte varit lämplig att skjuta upp ytterligare.
I och med att Folktandvården Östergötland haft begränsad verksamhet under
en lång period finns många avbokade och väntande patienter. Dessa kallas nu
utifrån odontologiska behov med utgångspunkt i Region Östergötlands politiskt fastlagda prioriteringsordning med jämlik vård i fokus, inte ersättningsperioden. Risken är stor att förslaget kommer att utestänga patienter med
stora behandlingsbehov under pågående behandlingar och därmed medföra
höga kostnader för patienterna. Region Östergötland anser att utförda behandlingsåtgärder under perioden 1 april till 31 augusti 2020 ska räknas in i
den förlängda ersättningsperioden så att nämnda patienter inte drabbas.
4. Konsekvenser
Region Östergötland bedömer att åtgärderna som beskrivits ovan är viktiga
men de är inte tillräckliga för att målet att förbättra befolkningens tandhälsa
genom att stimulera människor att regelbundet besöka tandvården och att
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subventionera tandvården för dem som behöver den mest ska uppnås. För att
stimulera individer till regelbundna tandvårdsbesök i förebyggande syfte anser Region Östergötland att även allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och särskilt
tandvårdsbidrag (STB) med anledning av sjukdomen covid-19 bör få andra
tidsbegränsade ersättningsperioder.
Region Östergötland tillstyrker att lösningen för att administrativt hantera
förslaget inte kommer att innebära någon större administrativ belastning för
vare sig tandvårdsgivarna, hälso- och sjukvården (i form av läkarintyg), Försäkringskassan eller patienterna och att patienterna så fort som möjligt kan
omfattas av de fördelar som förslaget innebär.
Region Östergötland menar dock att förslaget till administrativ lösning blir
krångligt både för patienterna och för tandvårdsgivarna. Detta med anledning
av att tandvårdsstödens invecklade regelverk och gränsdragningsproblem redan idag svårligen kan förstås av befolkningen. Det vore enklare och förmodligen inte dyrare för staten att lägga till månaderna med stopp inom tandvården, på grund av sjukdomen covid-19, till den ettåriga ersättningsperioden
för högkostnadsskyddet. Samma administrativa lösning borde även fungera
för allmänt tandvårdsbidrag och särskilt tandvårdsbidrag för samtliga patienter som omfattas av dessa tandvårdsstöd.
Region Östergötland vill även påtala att när ersättningsperioder förlängs bör
även regelverket kring tillstånd och åtgärder samt övergångsregler förlängas
samt att information om den tidsbegränsade förordningen om särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19 tas fram
och görs tillgänglig för patienter, tandvårdsgivare och hälso- och sjukvården.
Ikraftträdande
Region Östergötland tillstyrker förslaget om att författningsändringarna ska
träda i kraft 1 september 2020.
I detta ärende har enhetschef Maria Johansson arbetat fram yttrandet på
uppdrag av Region Östergötland.
Enligt delegation för Region Östergötland

Maria Funk
T.f. Chefsjurist

