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Justering av tandvårdstaxan 2020
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade i februari 2019, § 18, att justera prislistan för allmänoch specialisttandvård fr.o.m. 2019-03-01 med stöd av tidigare beslut inklusive
tidigare beslutade undantag enligt TLVs, Tandvård och Läkemedels-verket,
referenspris som gäller fr.o.m. 2019-01-15.
De senaste 6 åren har referensprislistorna för allmän- och specialist-tandvård höjts
i varierande grad av TLV. Från att vissa år bara ha höjts 0,3 % till en höjning med 3
procent. Höjningarna har också varierat mellan olika åtgärdsgrupper i prislistan.
Den höjning som TLV fastslagit för 2020 skulle innebära en intäktsökning för vår
region på 2,17 %.
Detta har inneburit att de ökade intäkterna från vuxentandvården flera år inte har
motsvarat ökningen av produktionskostnaderna.
Detta har också inneburit att Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen
föreslagit ett antal undantag från referensprislistan. Detta har varit nödvändigt då
Folktandvården haft merkostnader, främst för material och medicintekniska
produkter, som inte varit med i beräkningarna av referenspriserna och som enligt
TLVs och Försäkringskassans bestämmelser måste vara medräknade i respektive
åtgärdspris.
Beslut om undantag från referensprislistan har också fattats enligt förslag.
Vuxentandvård finansieras av patientavgifter och ersättning från det statliga
tandvårdsstödet. Regionens taxor för tandvård skall vara utformade så att
konkurrensneutralitet gentemot privat tandvård och en balanserad egen ekonomi
uppnås. Den ska också ge utrymme för verksamhetsutveckling och en patientsäker
vård av god kvalitet.
För att fortsatt vara konkurrensneutrala behöver prislistan ligga på en sådan nivå
att de intäkter den genererar motsvarar produktions-kostnaderna.

Tjänsteskrivelse

Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen föreslår att justering av prislistan i
fortsättningen ska sättas i enlighet med LPIK istället för att sättas i enlighet med
referensprislistan som fastställs av TLV.
Prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting (LPIK) tas fram av
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och uppdateras vid varje ny
skatteunderlagsprognos. LPIK används som underlag vid beräkning av
kostnadsutveckling av fasta löner och priser.
LPIK tas fram genom att priset för löner, material och tjänster och köpt verksamhet
viktas till ett genomsnittligt pris.
SKL:s prognos för LPIK exklusive läkemedel för de kommande åren ser för
närvarande ut så här;
2019
2020
2021
2022
2,8%
3,0%
3,0%
2,8%
Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen förslår att fr o m år 2020 övergå till
att beräkna justeringar av tandvårds- och frisktandvårdsprislistorna med hjälp av
LPIK därför att;


Den största fördelen är att den årliga förändringen av prislistorna i högre
grad motsvarar ökningen av produktionskostnaden. Det ger också bättre
framförhållning och planeringsförutsättningar att tidigt veta vilka
intäktsförändringar som kan förväntas inför nästkommande år. TLV
publicerar sin referensprislista i juni. SKL presenterar prognos för LPIK
kommande år fem gånger om året; i februari, april, augusti, september samt
december.



Flera regioner har redan övergått till denna beräkningsgrund för sina
prislistor. Av våra närmaste grannregioner har Region Norrbotten, Region
Västernorrland och Region Dalarna övergått till LPIK som beräkningsgrund
för förändring av prislistan för tandvård.



Det blir också en enklare administrativ hantering av prislistan eftersom
LPIKreglering ger en procent som alla åtgärder ska räknas upp med, dvs kan
automatiseras i tandvårdssystemet. Medan TLVs riktprislista innebär att
varje enskild åtgärd måste manuellt ändras i tandvårdssystemet.

Som beräkningspunkt föreslås, för kommande års tandvårds- och
frisktandvårdsprislistor, användas det LPIK-index som publiceras i augusti månad
innevarande år men avser prognos för kommande år.

Tjänsteskrivelse

Som utgångsvärde för justering med LPIK föreslås innevarande års prislista.
Den justerade prislistan föreslås även i fortsättningen gälla från den 15 januari varje
nytt år samtidigt som TLV förändrar sin referensprislista.
Folktandvårdens prislistor för 2020, där 2019 års priser är justerade enligt
prognosen för LPIK 2020 bifogas, liksom en ekonomisk beräkning där de tio
vanligast åtgärderna intäktsberäknats utifrån förväntad volym. Den ekonomiska
effekten till 2020 är ca 300 tkr på 8 månader, helårseffekt 450 000 kr, mer intäkt
med LPIK uppräkning än med TLV-prislista. Syftet med ändringen är dock inte
ökade intäkter utan förutsägbarhet.
Även om en indexuppräkning ska ske bör folktandvårdstaxa ändå årligen
presenteras för Regionfullmäktige för fastställande.
------Vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-11-26 §131 blev ärendet återremitterat
”för att tillse att underlag med komplett tandvårdstaxa finns för samtliga förslag till
beslut”.
Alternativet till förslaget att ändra beräkningsgrunden enligt LPIK-index är att även
fortsättningsvis sätta taxan i enlighet med referensprislistan som fastställs av TLV.
Den 15 januari 2020 justerar TLV referensprislistorna för allmän- och
specialisttandvård med i snitt 2,17 %. Om detta alternativ antas av
regionfullmäktige föreslår Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen att taxan
justeras fr.o.m. 2020-03-01 med stöd av tidigare beslut inklusive tidigare beslutade
undantag enligt TLVs referenspris som gäller fr.o.m. 2019-01-15. Beslutade
undantag redovisas i bilaga 4.
En fördjupad jämförelse mellan TLVs referensprislista med beslutade undantag och
uppräkning av 2019 års beslutade taxa med LPIK har genomförs och redovisas som
bilaga. I fördjupningen konstateras att modellen med LPIKuppräkning ger ca
450 000 kronor mer i årlig intäkt. Alternativ för att uppnå samma effekt finns också
beskrivna i det nya underlaget:
- Att besluta om TLVs referensprislista men lägga till ytterligare undantag för
att uppnå samma ekonomiska effekt som LPIK-uppräkningen
- Att uppdrag till Folktandvården att sänka sina kostnader med 450 000 kr
utöver andra effektiviseringar som krävs för att underskott inte ska uppstå
- Att sänka kraven på barn- och ungdomstandvård så att mer tid för
vuxentandvård skapas för att intäktsökning kan skapas
Förslag till beslut för alternativet att beräkna enligt TLV:
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige

Tjänsteskrivelse

Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen justerar taxan för allmän- och
specialisttandvård fr.o.m. 2020-03-01 med stöd av tidigare beslut inklusive
tidigare beslutade undantag enligt TLVs referenspris som gäller fr.o.m. 2020-0115.
Regiondirektören anser dock att alternativen är sämre än det ursprungliga förslaget
till beslut varför det ligger kvar som förslag till nämnden.

Regiondirektörens förslag
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Som beräkningspunkt för kommande års tandvårds- och
frisktandvårdsprislistor används det LPIK-index som publiceras i augusti
månad innevarande år men avser prognos för kommande år.
2. Tandvårds- och frisktandvårdsprislistorna ska från 1 mars 2020 följa LPIK
index exklusive läkemedel med en årlig prisjustering (för 2020 är det 3,0 %).
3. Utgångsvärde för justering med LPIK är innevarande års prislista.
4. Tandvårdstaxa ska trots indexuppräkningsmodell ändå årligen fastställas av
regionfullmäktige.
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