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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.
Ett förslag till tandvårdstaxa för perioden 15 januari 2022 till och med 14 januari 2023
har upprättats. Förslaget innebär att taxorna för allmäntandvård och specialisttandvård
föreslås uppräknas med landstingsprisindex, LPIK, som för 2022 är beräknad till 2,5
%. Årets uppräkning av TLV:s referenspriser beräknas i medel ge en höjning på 1,5 %
för både allmäntandvård och specialisttandvård. Detta innebär att tandvårdstaxan för
allmäntandvården kommer att ligga 1 % över de av TLV fastställda referenspriser för
2022 och tandvårdstaxan för specialisttandvården 11 % över referenspriset för
specialisttandvård (10 % 2021). 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.
Denna förändring har medfört en ökad belastning på jourverksamheten. För 2022
föreslås därför att tillägget om ett 50 % påslag för jourverksamhet återinförs.
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 regioner föreslås uppräknas med
landstingsprisindex, LPIK
Ersättningen för munhälsobedömning/utbildning justeras sedan 2017 årligen. Ett
förslag till ny ersättning har upprättats. Här framgår att ersättningen för
munhälsobedömning/utbildning vid uppsökande verksamhet även föreslås uppräknas
med LPIK för 2022
Förslag till beslut
Utskottet för primärvård och tandvård föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att
besluta
Regionfullmäktige föreslås besluta


Upprättat förslag till tandvårdstaxa fastställs att gälla för Folktandvården
Västerbotten under tiden 15 januari 2022 till och med 14 januari 2023.
 Den interna taxan som reglerar åtaganden mellan regioner justeras enligt
upprättat förslag. Ändringar görs från och med den 15 januari 2022.
 Ersättning för munhälsobedömning justeras 1 januari 2022 enligt upprättat
förslag
Paragrafen justeras omedelbart.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Jonas Karlberg (V) yrkar enligt följande "Att taxor och avgifter ska följa Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets referenspriser. Att jourtandvård ska fortsatt följa övrig taxa
utan ett extra påslag".
Susanne Dufvenberg (S) yrkar på beslut enligt upprättat förslag från förvaltningen.
Elin Segerstedt- Söderberg (M), Ewa-May Karlsson (C) och Marianne Normark (L)
yrkar enligt följande "Tandvården i regionen är kraftigt underfinansierad. Införandet av
LOV i barn och ungdomstandvården i Västerbotten beräknas vara underfinansierad (
jämfört andra regioner) med ca 15 mkr årligen fast budgeten utökades med 10mkr
2021. Tandvårdstaxan är ett sätt att finansiera vuxentandvården och det krävs
höjning. Det föreslagna förslaget räcker inte till Därför yrkar Moderater, Centerpartiet
och Liberalerna: att Tandvårdstaxan justerar i nivå med rikssnittet vilket motsvarar
10%.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet bifaller Susanne
Dufvenberg (S) förslag till beslut.
Omröstning begärs
Ordförande meddelar att Susanne Dufvenberg (S) förslag är huvudförslag.
Utskottet godkänner följande beslutsgång:
1. Jonas Karlbergs förslag ställs mot Elins Segerstedt Söderbergs (M), Ewa May
Karlsson och Marianne Normark (L) förslag för att utse motförslag till huvudförslaget.
2. Susanne Dufvenberg (S) förslag ställs mot det förslag som utskottet utser till
motförslag.
Ja-röst för Susanne Dufvenberg (S) förslag
Nej- röst för Elin Segerstedt Söderberg (M) med fleras förslag
Omröstningsresultat
Med fyra ja-röster för Susanne Dufvenberg (S) förslag och 3 nej-röster för Elin
Segerstedt-Söderberg (M) med fleras förslag beslutar utskottet enligt Susanne
Dufvenberg (S) förslag.
Beslut
Utskottet för primärvård och tandvård föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att
besluta
Regionfullmäktige föreslås besluta


Upprättat förslag till tandvårdstaxa fastställs att gälla för Folktandvården
Västerbotten under tiden 15 januari 2022 till och med 14 januari 2023.
 Den interna taxan som reglerar åtaganden mellan regioner justeras enligt
upprättat förslag. Ändringar görs från och med den 15 januari 2022.
 Ersättning för munhälsobedömning justeras 1 januari 2022 enligt upprättat
förslag
(Paragrafen justeras omedelbart av HSN)
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Reservationer
Elin Söderberg Segerstedt (M), Ewa-May Karlsson (C) och Marianne Normark (L)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Jonas Karlberg (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag






Ersättning munhälsobedömning 2022
Tandvårdstaxor 2022
Taxa 20220115 Interntaxa Ftv Västerbotten
Taxa 20220115 Folktandvården Västerbotten rev.
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