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Tjänsteskrivelse Tandvårdstaxa 2020
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
 Fastställa tandvårdstaxor 2020 vilket betyder höjning med 2,8 procent för
allmäntandvården och 3,3 procent för specialisttandvården

Sammanfattning
Tandvårdstaxa för Allmäntandvård och tandreglering föreslås höjas med en
prisökning på 2,8 procent, till skillnad från en ökning på referenspriset på 2,4 procent.
Med beräknade volymer för allmäntandvården antas förslaget utöver referenspriset
genera ca 1 mnkr, exkl frisktandvården och inkl. frisktandvården med 1,6 mnkr.
Anledningen till ökningen bygger på en utökad satsning för akademisk
kompetensutveckling av tandhygienister.
Tandvårdstaxa för Specialisttandvården föreslås höjas med en prisökning på 3,3
procent, till skillnad från en ökning på referenspriset på 3,1 procent. Med beräknade
volymer för Specialistandvården antas förslaget utöver referensprislistan genera ca
0,1 mnkr.

Bakgrund
Inom Sverige är det fri prissättning inom tandvården vilket betyder att en privat klinik
kan sätta vilket pris de önskar.
I Halland fastställer årligen Regionfullmäktige tandvårdstaxan som reglerar
ersättningen för Region Hallands tandvård i egen regi. Nämnderna har bidragit med
underlag inför förslag till taxa utifrån förändringen i referenspriset och
förutsättningarna i Mål och budget 2020 och ekonomisk plan 2020-2021.
Faställandet av den årliga tandvårdstaxan sker med avsteg från den ordinarie
tidplanen för bugetprocessen.
Avsteget från ordinarie process bygger på att försäkringskassan är huvudman för det
statliga tandvårdsstödet. Tandvård och Läkemedelsverket (TLV) är den myndighet
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som beslutar om referenspriset. Priset ligger till grund för de beräkningar som bygger
på hur stor del av kostnaden för en åtgärd som ersätts av statens
högkostnadsskydd. Högkostnadsskyddet träder i kraft efter att
behandlingskostnaden enligt referenspriset överstigit 3 000 kronor.
TLV gör en översyn av åtgärdernas innehåll inför varje år. Beroende på
ändringar i de nationella riktlinjerna
eller på synpunkter som inkommit från vården att det saknas åtgärd för vissa
behandlingar, kan en befintlig åtgärd tas bort eller läggas till i
referenspriserna. Det innebär att om beslut om taxan fattas utifrån det
befintliga referenspriset och åtgärderna i den beslutade tandvårdstaxan inte
stämmer överrens
med TLV s aktuella referenspris kommer det inte att vara möjligt att få ersättning
från Försäkringskassan. Det är därför inte möjligt att få med tandvårdstaxornas
ersättning i den ordinarie budgetprocessen.
Ny referensprisslista gäller från och med 2020-01-15. Region Hallands målsättning
och ambition är att ha en prissättning i tandvårdstaxorna som i stor utsträckning
ansluter till Referenspriset.
Tandvårdstaxa
Regionkontoret har med underlag från förvaltningarna tagit fram ett förslag till taxa
som förhåller sig till referensprisets förändring per åtgärdsgrupp. Förslaget till
tandvårdstaxa skall också beakta aktuella volymer. Taxeberäkningen grundas på
självkostnadsberäkningar med hänsyn till möjliga kostnadseffektiviseringar och
produktivitetsförbättringar.
Grundprincipen ska vara att varje åtgärd skall ersättas med ett belopp som
motsvaras av självkostnaden.
Förvaltningarna lägger även till latituder utöver de åtgärder som TLV har definierat i
referenspriset. En latitud används om behandlingen blir svårare eller enklare än
grundåtgärden och kan ha ett högre eller lägre pris än grundåtgärden. Syftet är att
förvaltningarna skall kunna ta ut en rimlig ersättning för att behandlingen är
annorlunda än det som TLV har definierat.

Tandvårdstaxa för allmäntandvård och tandreglering
Regionkontoret föreslår en förändring på taxorna enligt Närsjukvården Hallands
inlämnade förslag till tandvårdstaxa för 2020. Detta motsvarar en prisökning om 2,8
procent (exkl frisktandvården), med antagna volymer uppgår ökningen från
föregående år till 2,7 mnkr. Grunden för avvikelsen mot referenspriset bygger på
utökad satsning på akademisk kompetensutveckling för tandhygienister.
Referensprisets förändring på totalen är 2,4 procent inkl. frisktandvården och
Allmäntandvården ökar sitt arvode med 2,4 procent och 3,7 mnkr, TLV framställer

inget referenspris på frisktandvården, Referensprisets förändring på totalen är 2,3
procent.
Regionkontoret föreslå även att specialiståtgärderna: 107S, 108S, 115S, 115S1,
116S och 116S1, godkännes enligt Hallands sjukhus förslag till specialisttaxa 2020.
Förslaget avviker från Närsjukvårdens förslag
Tandvårdstaxa för specialisttandvård
Regionkontoret föreslår en förändring på taxorna enligt Hallands sjukhus inlämnade
förslag till tandvårdstaxa för 2020. Detta motsvarar en prisökning om 3,3 procent och
med antagna volymer uppgår ökningen från föregående år till 0,1 mnkr.
Referensprisets förändring på totalen är 3,1 procent.
Latitiuder har lagts in för vissa åtgärder för att täcka den faktiska kostnaden från
tandtekniker vid speciallösningar.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Utifrån att jämföra befolkningsutveckling och tidigare års beräknade volymer kan
följande intäktssökning utöver referensprisets ökning genereras för.
Allmäntandvården med 1 mnkr exkl. frisktandvården (1,6 mnkr inkl. frisktandvården)
och Specialisttandvården med 0,1 mnkr.
Specialisttandvården ökar sin taxa med 0,2 procent över referensprisets. Ökningen
är marginell. Allmäntandvårdens ökning uppgår till 0,4 procent över referenspriset.
Ökningen i kr motsvaras av satsningen på utökningen av tandhygienister inför 2020.
Planen bygger på 50 procent finansiering från taxan och 50 procent finansiering från
anslag. Enligt Mål och budget 2020 har anslaget redan beslutats.
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Bilaga 1: Regionkontorets förslag till Allmäntandvårdstaxa för Region Halland från 15
januari 2020
Bilaga 2: Regionkontorets förslag till Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från
15 januari 2020
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