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Sammanfattning
Region Västerbotten införde 1 januari 2022 Hälsoval tandvård enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV) och gäller allmän tandvård för barn och unga vuxna 3–23 år.
Efter att Hälsoval tandvård införts är det färre privata tandkliniker (än innan LOV) som
åtagit sig att behandla barn och unga vuxna genom avtal med Region Västerbotten.
Detta har medfört högre belastning på Folktandvården som ansvarar för drygt 98 % av
tandvården för barn och unga vuxna. Vid beräkningar baserat på tidigare års resultat
framgår att nuvarande ersättningsmodell inte ger kostnadstäckning för allmäntandvård
barn och unga vuxna.
Privata tandkliniker har framfört två kritiska delar i beställningens utformning. Det ena
är att ersättningen inte motsvarar kostanden för insatserna. Privata tandklinikers
förslag är att ersättning bör vara enligt regionens tandvårdstaxa. Den andra åtgärden
som önskas är att tandkliniken ges möjligheten att välja patienter, tex i form av
familjetandvård där också barnets föräldrar är patient hos samma tandläkare.
Förutom tandvård för barn och unga vuxna ska Folktandvården också erbjuda
regelbunden tandvård till vuxna, vilket hittills har utgjort en viktig del i Folktandvårdens
ekonomi. I nuläget är utförandet av regelbunden tandvård till vuxna kraftigt begränsad
hos flertalet av länets folktandvårdskliniker till förmån för akuttandvård, tandvård till
barn och unga vuxna 3–23 år och till vuxna med särskilda behov. Folktandvården har
framfört att det krävs att även privata vårdgivare medverkar för att klara
barntandvården i länet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sammanträdet den 24 maj 2022, § 103, tillstyrkt
förslag om höjd ersättning för slutansvar och kapitering avseende Hälsoval
allmäntandvård för barn och unga vuxna 3–23 år och hemställer till Regionstyrelsen
att besluta enligt förslaget.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att frågan om utökad ekonomisk ram för Hälsoval
allmäntandvård barn och unga vuxna ska göras inom ordinarie budgetprocess.
Regionstyrelsen beslutar att ge Beställarenheten i uppdrag att inför beställningen av
Hälsoval tandvård 2023 utreda två förslag till omformning av ersättningsmodell varav
det ena baseras på regionens tandvårdstaxa och den andra på kapiteringsersättning.
Förslag presenteras när beslut om Hälsoval Tandvård 2023 tas i september 2022.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
Frågan om utökad ekonomisk ram för Hälsoval allmäntandvård barn och unga vuxna
ska göras inom ordinarie budgetprocess.
Beställarenheten får i uppdrag att inför beställningen av Hälsoval tandvård 2023
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utreda två förslag till omformning av ersättningsmodell varav det ena baseras på
regionens tandvårdstaxa och den andra på kapiteringsersättning. Förslag presenteras
när beslut om Hälsoval Tandvård 2023 tas i september 2022.
Deltar ej i beslut
Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Maria Lundqvist Brömster (L)
deltar inte i beslutet.
Beslutsunderlag
 Inriktningsbeslut inför beställning 2023 avseende ersättningsmodell inom
Hälsoval allmäntandvård barn och unga vuxna(452436) (0)
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