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Justering av tandvårdstaxan 2019
Ärendebeskrivning
Vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-12-11 § 180 behandlade fullmäktige ett
förslag om att övergå till att beräkna justeringar av tandvårds- och frisktandvårdstaxan med hjälp av LPIK istället för att sättas i enlighet med referensprislistan som
fastställs av TLV. Förslaget gick dock inte igenom utan beslutet blev att tandvårdstaxan ska följa nuvarande regler även fortsättningsvis. Samt att alla höjningar enligt
referensprislistan ska tas årligen i fullmäktige.
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.
Beslut om undantag från TLVs referensprislista har senare 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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Den 15 januari 2019 justerar TLV referensprislistorna för allmän- och
specialisttandvård med i snitt 2,2 %. Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen
föreslår därför att taxan justeras fr.o.m. 2019-03-01 med stöd av tidigare beslut
inklusive tidigare beslutade undantag enligt TLVs referenspris som gäller fr.o.m.
2019-01-15.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen justerar taxan för allmän- och
specialisttandvård fr.o.m. 2019-03-01 med stöd av tidigare beslut inklusive tidigare
beslutade undantag enligt TLVs referenspris som gäller fr.o.m. 2019-01-15.
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