Tandvårdstaxor 2019
Sammanfattning
Folktandvården i Västerbotten har sedan 2012 haft uppdraget från fullmäktige att basera sina årliga
justeringar av tandvårdstaxan på Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets (TLV) referenspriser och
dess justeringar. För allmäntandvård följer Folktandvården TLV:s referenspriser och för specialisttandvård
gjordes en justering inför 2015 för att nå kostnadstäckning vilket medförde en höjning ovan referenspris.
2019 höjs referensprisets för allmäntandvård med 2,6 %, för specialisttandvård med 4,8 %.
Ett förslag till tandvårdstaxa för perioden 15 januari 2019 till och med 14 januari 2020 har upprättats.
Förslaget innebär att taxorna för allmäntandvården läggs på samma nivå som de av TLV fastställda
referenspriserna för 2019. För specialisttandvården föreslås att nivån ovan referenspris bibehålls på
samma nivå (plus 10 %) som tidigare. Ett fåtal utvalda åtgärder ligger utöver denna nivå, vilket är i
enlighet med beslut från föregående år.
För att skapa en enhetlighet mellan taxor för jourverksamhet och ordinarie verksamhet togs tillägget om
ett 50 % påslag på tandvårdstaxans åtgärder för helgjour bort 2017. För 2019 föreslås ingen förändring.
Vidare föreslås att taxorna för lokala åtgärder, som inte ingår i det statliga tandvårdsstödet, justeras för
beräknad kostnadsökning.
Den interna taxan som reglerar åtaganden mellan landsting föreslås justeras med samma nivåer som för
specialisttandvårdens referenspriser, vilket framgår av separat bilaga.
Ersättningen för munhälsobedömning/utbildning justerades 2017 efter att ingen ändring av ersättningen
gjorts sedan 2013. Årets uppföljning visar att föregående justering inte blev tillräcklig. Ett förslag till ny
ersättning har upprättas. Här framgår att ersättningen för munhälsobedömning/utbildning vid uppsökande
verksamhet föreslås uppräknas med 8 %.
Under de senaste åren har höjningen av referenspriserna varit lägre är Landstingsprisindex (LPIK) som
för tandvården beräknas exklusive läkemedel. 2017 höjdes referenspriset med 1,8 %, LPIK ökade med
3,1 %, för 2018 höjdes referenspriset med 0,5 %, LPIK ökade med 4,0 %.
För att skapa bättre planeringsmöjligheter för berörda verksamheter förslås att Västerbottens läns
landsting inför 2020 utreder ifall LPIK, exclusive läkemedel, kan fungera som beräkningsgrund för framtida
taxejusteringar
Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
·

Upprättat förslag till tandvårdstaxa fastställs att gälla för Folktandvården Västerbotten under tiden
15 januari 2019 till och med 14 januari 2020.

·

Den interna taxan som reglerar åtaganden mellan landsting justeras med samma nivåer som för
tandvårdstaxornas referenspriser. Ändringar görs från och med den 15 januari 2019.

·

Ersättning för munhälsobedömning justeras 1 januari 2019 enligt upprättat förslag.

Handlingar i ärendet:

- Tandvårdstaxor 2019
- Tandvårdstaxor 2019 – interntaxa
- Ersättning munhälsobedömning 2019

