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Yttrande över remiss - Promemoria gällande särskild
beräkning av tandvårdsersättning med anledning av
sjukdomen covid-19, dnr S2020/05503/FS
I grunden stödjer Region Sörmland förslaget om ny ersättningsperiod. Regionen
bidrar här med några synpunkter till den fortsatta hanteringen av förslaget.
3.1 Tandvårdskostnader ska kunna föras över till en ny ersättningsperiod
Region Sörmland stödjer förslaget om ny ersättningsperiod.
3.2 Längden på ersättningsperioden ska vara individuellt anpassad
Region Sörmland stödjer förslaget om att längden på ersättningsperioden ska vara
individuellt anpassad.
3.4 Ikraftträdande – och övergångsbestämmelser
Region Sörmland anser att startdatumet bör flyttas fram till den 1 oktober eller 1
november. Detta med tanke på att en stor andel av patienterna har flyttats fram och
den grupp som påverkas mest av förslaget är gruppen 70 år och äldre, samt övriga
riskgrupper. Osäkerheten är också stor om när samhället åter öppnar för exempelvis
gruppen 70 år och äldre. Dessutom kommer det ta lång tid att hjälpa de patienter
som flyttats fram. Tillståndet för patienterna kan ha förvärrats och andra mer
omfattande terapier krävs än de som har planerats.
När restriktionerna för patienter 70 år och äldre släpps så bör den gruppen hanteras
med försiktighet och längre planeringstid blir nödvändig.
Vad gäller begränsningen till att man inte får ha haft någon slutförd åtgärd under
mellantiden, så innebär det att patienter som av akuta skäl tvingats söka vård
utesluts ur den här gruppen. Ett exempel är en patient som har en provisorisk bro
som väntat på slutförandet av broterapin och som under vänteperioden behöver
söka annan vårdgivare akut för problem med provisoriet kommer inte att omfattas
av förslaget. Det hade varit att föredra om man kunnat hitta något sätt att hantera de
som drabbas av att det utförts till exempel en åtgärd 103 och en 301 under tiden de
gått och väntat på att få bron slutförd.
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