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Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om en höjning av
tandvårdstaxan med 3,2 procent, räknat på den totala intäktsvolymen
från och med den 15 januari 2018.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att höja avgiften för uteblivet
besök i folktandvården för barn och ungdomar från 150 kronor till 400
kronor från och med den 15 januari 2018.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen föreslår höjd tandvårdstaxa eftersom konkurrensneutralitet
ska råda mellan folktandvården och den privata tandvårdssektorn. Av det
följer att patientintäkterna ska täcka folktandvårdens kostnader för vuxentandvård. En höjd avgift för uteblivet besök för barn och ungdomar förväntas
leda till förbättrad tillgänglighet till tandvård i länet.

Sammanfattning
Tandvårdstaxan för 2018 föreslås höjas med 3,2 procent på grund av generell kostnads- och löneökning. Samtidigt föreslås en höjning av avgiften för
uteblivet besök för barn och unga.

Ärendet
Folktandvårdens kostnader 2018

Vuxentandvården inom folktandvården bedrivs i konkurrens med den privata
tandvårdssektorn. Konkurrensneutralitet ska råda mellan de båda sektorerna
och av det följer att patientintäkterna ska täcka folktandvårdens kostnader
för vuxentandvård. Ökade kostnader inom tandvårdsområdet kommer därför
att påverka prisnivån.
För år 2018 beräknas en kostnadsökning för folktandvården på 3,2 procent
på grund av en generell kostnads- och löneökning. En höjning av tandvårdstaxan föreslås med motsvarande belopp. Landstingsprisindex för 2018 exklusive läkemedel uppgår till 3,6 procent.
Ändrad taxa vid uteblivet besök eller sent återbud

Folktandvården har problem med uteblivna besök och sena återbud, vilket
påverkar tillgängligheten till tandvård i länet. Som en åtgärd för att komma
till rätta med detta föreslås en ändring i kostnaden vid uteblivet besök/sent
återbud. Tandvårdstaxan för barn och ungdomar som uteblir eller lämnar
sent återbud föreslås höjas från dagens 150 kronor till samma nivå som för
vuxna, det vill säga 400 kronor.
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