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§284

Tandvårdstaxa 2019 (RS/2039/2018)
Sammanfattning
Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2008, § 128, att tandvårdstaxan för Folktandvården i
Jämtlands län skulle sättas i enlighet med den referensprislista som fastställs av TLV,
Tandvård och Läkemedelsverket.
Vuxentandvård finansieras av patientavgifter och ersättning från det statliga tandvårdsstödet.
Taxan skall vara utformad 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
tandvårdstaxan ligga på en sådan nivå att de intäkter den genererar motsvarar
produktionskostnaderna.
De senaste 5 åren har referensprislistorna för allmän- och specialisttandvård 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 tandvårdstaxan.
Detta har inneburit att de ökade intäkterna från tandvårdstaxan flera år inte har motsvarat
ökningen av produktionskostnaderna. Folktandvården finansieras till mera än hälften av
vuxenintäkter från tandvårdstaxan och sammanlagt till 73 % av den produktion som utförs på
patienter. Kostnader som uppkommer vid produktion är bl.a. medarbetarnas löner, lokaler och
utrustning, material som används vid behandling, licenser för IT mm.
Detta har också inneburit att Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen föreslagit ett antal
undantag från referensprislistan.
- Beslut om undantag från referensprislistan har fattats enligt nedan;
- Beslut LF 2009 taxa avseende implantatkomponenter, åtgärd 420, 3 400 kronor.
- Beslut LF 2011 taxa avseende fyllningsåtgärderna nr 701, 702, 703, 704, 705, 706 och 707
referenspris enligt TLV+ 7 %.
- 2013-01-01 införde TLV referenspriser även för specialisttandvården. Beslut LF 2013 att
införa denna referensprislista + 5 %.
- 2014-09-01 referenspriserna för åtgärdsgrupp 8 (800-890 protetiska åtgärder) sänks. Beslut
LF att den generella prishöjningen av åtgärdsgrupp 8 inte överstiger referensprisets nivå med
mer än 7 % för allmäntandvården och 12 % för specialisttandvården.
- 2018-01-15 beslut RF att prissättningen för åtgärdsgrupp 4, kirurgiska åtgärder, höjs och att
inte priset överstiger referensprisets nivå med mer än 7 % för allmäntandvården och 12 % för
specialisttandvården.
- 2018-01-15 beslut RF att höja prissättningen i Frisktandvårdstaxan med samma procentuella
höjning som referenspriserna ökar, samtidigt varje gång som TLV justerar referensprislistorna
för allmän- och specialisttandvård.
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Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen föreslår att som utgångsvärde för justering av
tandvårdstaxan 2019-01-15, är den nuvarande tandvårdstaxan för 2018, inkluderande tidigare
beslutade undantag.
Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen föreslår också att justering av tandvårdstaxan i
fortsättningen ska göras i enlighet med LPIK istället för att sättas i enlighet med
referensprislistan som fastställs av TLV.
Vad är LPIK
Prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting (LPIK) tas fram av Sveriges kommuner
och Landsting (SKL) och uppdateras vid varje ny skatteunderlags-prognos. 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;
2018 2019 2020 2021
4,0% 2,8% 3,4% 3,1%
Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen förslår att fr o m år 2019 övergå till att beräkna
justeringar av tandvårds- och friskvårdstaxan med hjälp av LPIK därför att;
- Den årliga förändringen av tandvårdstaxan i högre grad motsvarar ökningen av
produktionskostnaden.
- Av Norrlands landsting/regioner har redan Västernorrland övergått till LPIK. Norrbotten och
Västerbotten avser att gå över till LPIK 2019 respektive 2020. Norrlands landsting/regioner
har ej exakt samma utgångsläge vad gäller nivå på olika åtgärder inom tandvårdstaxan men
ligger generellt nära varandra. Detta pga. att respektive fullmäktige beslutar om
taxeförändringar.
- Även ett antal andra landsting/regioner har övergått till LPIK som beräkningsgrund för
förändring av tandvårdstaxan.
- Undantag för olika åtgärdsgrupper inte behöver göras alls i samma utsträckning som
tidigare, vid en justering av taxan.
- Den grupp som utgör grunden för folktandvårdens intäkter är de vuxna patienterna. Då
gruppen barn, som har fri tandvård, har utökats med flera åldersgrupper, till att gälla upp
t.o.m. 22 år 2018 och t.o.m. 23 år 2019, innebär det att vuxengruppen har minskat. Det i sin
tur innebär att underlaget för patientintäkter har minskat.
Som beräkningspunkt föreslås, för kommande års tandvårds- och frisktandvårdstaxa,
användas det LPIK-index som publiceras i augusti månad föregående år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
2

PROTOKOLL
Mötesdatum

Regionstyrelsen

2018-12-10

Som utgångsvärde för justering med LPIK föreslås dagens, (föregående års) prislista.
Den justerade taxan föreslås även i fortsättningen gälla från den 15 januari varje nytt år
samtidigt som TLV förändrar sin referensprislista.

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
a. Som beräkningspunkt för kommande års tandvårds- och frisktandvårdstaxa, används det
LPIK-index som publiceras i augusti månad föregående år.
b. Tandvårds- och frisktandvårdstaxan ska från 15 januari 2019 följa LPIK index exklusive
läkemedel med en årlig prisjustering (för 2019 är det 2,8 %).
c. Utgångsvärde för justering med LPIK är dagens (föregående års) prislista.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
----------

Yrkande
Elin Hoffner (V) yrkar avslag på förslaget som helhet. Regler för tandvårdstaxan ska följa
nuvarande regler även fortsättningsvis.
Robert Uitto (S) yrkar bifall till Elin Hoffners avslagsyrkande.
Anton Nordqvist (MP), Lennart Ledin (L), Thomas Andersson (C), Bengt Bergqvist (S) yttrar
sig.

Ajournering
Ärendet ajourneras kl. 16.00-16.15

Yrkande
Robert Uitto (S) yrkar bifall till Elin Hoffners yrkande samt yrkar "att årliga justeringar av
tandvårdstaxan ska beslutas av regionfullmäktige".
Lennart Ledin (L) yrkar att "efter beslut i fullmäktige" ska läggas till i punkt 1b.

Proposition
Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag och Elin Hoffners avslagsyrkande
och finner Elin Hoffners yrkande antaget.

Omröstning
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:
Den som bifaller Elin Hoffners yrkande röstar "ja".
Den som bifaller regiondirektörens förslag röstar "nej".
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Med 7 nej-röster mot 6 ja-röster finner ordförande regiondirektörens förslag antaget.

Proposition
Ordförande ställer proposition på Lennart Ledins tilläggsyrkande och finner det antaget.
Ordförande ställer proposition på om paragrafen kan justeras omedelbart och finner det
antaget.

Beslut
1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
a. Som beräkningspunkt för kommande års tandvårds- och frisktandvårdstaxa, används det
LPIK-index som publiceras i augusti månad föregående år.
b. Tandvårds- och frisktandvårdstaxan ska från 15 januari 2019 följa LPIK index exklusive
läkemedel med en årlig prisjustering (för 2019 är det 2,8 %) efter beslut i fullmäktige.
c. Utgångsvärde för justering med LPIK är dagens (föregående års) prislista.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till
Områdeschef Folktandvård

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Tandvårdstaxa 2019
Jämförelse tandvårdspriser och utfall vid följsamhet TLV respektive prishöjning enligt
LPIK 2019 Region Jämtland Härjedalen
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Voteringslista: §284
Ärende: Tandvårdstaxa 2019, RS/2039/2018

Voteringslist(or)

Omröstning mellan Regiondirektörens förslag och Elin Hoffners (V) yrkande
Ledamot

Ja

Ann-Marie Johansson (S), Ordförande
Bengt Bergqvist (S), 3:e vice ordförande
Robert Uitto (S), Ledamot
Martine Eng (S), Ledamot
Jenny Sellsve (S), Ledamot
Thomas Andersson (C), Ledamot
Elin Lemon (C), 2:e vice ordförande
Anton Nordqvist (MP), Ledamot
Elin Hoffner (V), Ledamot
Elise Ryder Wikén (M), Ersättare
Thomas Gutke (M), Ersättare
Eva Hellstrand (C), Ersättare
Lennart Ledin (L), Ersättare
Resultat

Nej
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