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Driftnämnden Närsjukvård

Tandvårdstaxa 2020
Förslag till beslut
Driftnämnden Närsjukvård föreslår regionfullmäktige besluta enligt förslag till taxa för
allmäntandvården i Region Halland, gällande från 2020-01-15.

Sammanfattning
Förslaget innebär en total höjning, inklusive frisktandvårdstaxan och övriga åtgärder
som inte finns med i referensprislistan, på 2,78 procent (aktuella volymer beaktade).
Förslaget utgår från den referensprislista som beslutas av Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket (TLV). Varje åtgärd har justerats med samma procentsats
som i referensprislistan, det vill säga med olika procentsatser för olika åtgärder.
Frisktandvårdstaxan är höjd med 3 procent (enligt LPIK, Landstingsprisindex 2020)
vilket motsvarar en årlig höjning på ca 1 procent då avtalspriserna tecknas för 3 år i
taget. Utöver detta har varje åtgärd justerats med 0,38 procent för att täcka hälften av
kostnaderna för satsningen på akademisk kompetensutveckling av tandsköterskor
för 2020. Driftnämnden Närsjukvård beslutade om lön under studietiden för
tandsköterskor som vill vidareutbilda sig till tandhygienister (§38, 2017-03-30)
Summan av justering enligt referenspriset alternativt LPIK där referenspris saknas
och dessa 0,38 procent blir en genomsnittlig höjning med 2,78 procent.
3 latituder (varianter av grundåtgärden) tas bort från prislistan (341-1, 341-2, 342-1)
då vi bedömer att det finns relevanta alternativ att använda i grundåtgärderna.
SKL räknar med en kostnadsökning på 3 procent för landstingen 2020 (LPIK
exklusive läkemedel, EkonomiNytt Nr 07/2019). Det inkluderar de prognostiserade
lönekostnadsökningarna men även kostnader för inköp av varor och tjänster.
Förslaget innebär en mindre uppräkning av tandvårdstaxan än SKL’s prognos för
ökade kostnader, men vår bedömning är att det behövs en ordentlig genomgång av
taxan inför nästa år för att se om Folktandvårdens taxa täcker övriga
kostnadsökningar i verksamheten som varit kännbara de senaste åren.
Bakgrund
Driftnämnden Närsjukvård bereder årligen regionstyrelsen/regionfullmäktiges beslut
om allmäntandvårdstaxa. Slutgiltigt beslut fattas av regionfullmäktige i slutet av 2019
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Förslaget innebär en höjning av allmänvårdstaxa med 2,78 procent.
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Bilaga:
Taxa för allmäntandvården i Region Halland, gällande från 2020-01-15.
Styrelsens/nämndens beslut delges
Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se

