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Yttrande över remiss DS 2018:36 Utökade möjligheter att avansluta
tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet
Västerbottens läns landsting är positiva till de förslag till ändringar i förordningen
(2008:193) om statligt tandvårdsstöd som föreslås i promemorian. Landstinget anser
att missbruk av det statliga tandvårdsstödet, antingen via att vårdgivare allvarligt
åsidosatt bestämmelserna i lagen eller allvarligt ha åsidosatt reglerna inom det
statliga tandvårdssystemet, ska ge allvarliga konsekvenser för vårdgivaren. Att
därför ge Försäkringskassan utökade möjligheter till avanslutning känns både rimligt
och riktigt. Även de utökade anmälningsskyldigheterna för vårdgivare, där ändrande
förhållanden i kretsen av personer som har ledande ställning hos vårdgivaren ska
anmälas till Försäkringskassan, anser landstinget vara en bra åtgärd. Detta möjliggör
för Försäkringskassan att i ett tidigt skede kunna sätta in utredningsåtgärder vid
misstanke om att ekonomiskt missbruk föreligger. Landstinget ansluter sig därför i
huvudsak till utredningens förslag och väljer att enbart kommentera nedanstående
avsnitt i promemorian.
3.1 Åtgärder för att motverka överutnyttjande av tandvårdsstödet, sid 11 och 112
Landstinget anser det är bra att Försäkringskassan får utökade möjligheter till
efterkontroll så att rätt ersättning betalas ut från det statliga tandvårdsstödet och
utifrån dessa kunna göra riktade kontroller av behandlare som regelbundet
missbrukat stödet.
3.2 Åtgärder för att motverka överutnyttjande av tandvårdsstödet och 3.3
Avanslutning av vårdgivare från det elektroniska systemet för tandvårdsstöd, sid 11,
12 och 13
I dessa stycken används vårdgivare som begrepp. Bland annat nämns som yttersta
sanktion att vårdgivare kan avanslutas vid åsidosättning av rådande bestämmelser.
Här krävs ett förtydligande. Inom offentlig verksamhet är Landstinget vårdgivare för
hela Folktandvårdens verksamhet medan det i privat verksamhet ofta är den
enskilde behandlaren, men även här finns många exempel på kliniker/vårdgivare
som har många behandlare anställda. I förslaget till ändringar i förordningen kan det
uppfattas som om att alla behandlare, kliniker, hos vårdgivaren ska avanslutas, vilket
skulle bli en orimlig konsekvens för både en offentlig vårdgivare som en större privat
tandklinik. Utredningen behöver därför förtydliga på vilken nivå en avanslutning sker,
behandlare eller klinik, för vårdgivare med ett stort antal behandlare och kliniker.
4.1 Avanslutning vid misskötsamhet, sid 15, 16 och 17
Det ska var möjligt för en vårdgivare som blivit avansluten att vid ett senare tillfälle
ansöka om anslutning till Försäkringskassans elektroniska system, vilket är bra. Att
det senare ska kunna beviljas förutsätter att vårdgivaren vid tillfället uppfyller de krav
och förutsättningar som gäller. Det framgår dock inte tydligt hur detta ska bedömas
varför Landstinget anser att ett förtydligande är nödvändigt. Viktigt att påpeka är att
avanslutning ska föregås av en varning till vårdgivaren ifall inte misskötsamheten
kan ses som ekonomisk brottslighet.
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Övriga synpunkter
Det framgår inte med tydlighet om vårdgivare har rätt att konsultera Försäkringskassan för att få information ifall en enskild behandlare är föremål för granskning
utifrån missbruk av det statliga tandvårdsstödet. Det bör framgå i promemorian om
handlingarna är att betraktas som offentliga handlingar och därmed kan vara
tillgängliga för vårdgivaren.
Landstinget saknar också en samsynt hantering mellan det statliga tandvårdsstödet
och Landstingets tandvårdsstöd. Landstinget menar att en avanslutning bör gälla
båda tandvårdssystemen och att en samverkan bör ske mellan Försäkringskassan
och Landstingen vid en eventuell avanslutning.
VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Karin Lundström
Ordförande

Brita Winsa
Hälso- och sjukvårdsdirektör

2 (2)
VLL 1897-2018

