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Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt förslaget.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten ställer sig positiv till förslagen i promemorian. Förslagen
bedöms få positiva effekter för att minska risken för medvetet missbruk av
det statliga tandvårdsstödet.

Sammanfattning
Föreslagna förändringar i förordningen om statligt tandvårdsstöd innefattar möjlighet för Försäkringskassan att avansluta vårdgivare från det elektroniska systemet för tandvårdsstöd om vårdgivaren allvarligt åsidosatt bestämmelserna i
lagen eller om det tillkommit personal hos vårdgivaren som tidigare åsidosatt
lagen
Det nya regelverket föreslås träda i kraft den 1 februari 2019.

Ärendet
I promemorian föreslås att Försäkringskassan ska få besluta att en anslutning
till det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd ska upphöra om vårdgivaren allvarligt har åsidosatt bestämmelserna i lagen om statligt tandvårdsstöd eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och som avser
vårdgivarens skyldigheter eller förutsättningar för ersättning.
I promemorian föreslås också att Försäkringskassan får besluta att en anslutning ska upphöra om vårdgivaren anställer en person som har en ledande
ställning eller ett bestämmande inflytande hos vårdgivaren och det medför
att förhållandena är sådana att vårdgivaren hade nekats anslutning om det
varit en fråga om en ansökan om anslutning.
Vårdgivaren föreslås också få en skyldighet att anmäla om vårdgivaren inte
längre uppfyller kraven på att ha legitimerad personal i verksamheten samt kraven för att inneha F-skatt.

Bilagor:
Ds 2018:36 Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött
sig från det statliga tandvårdsstödet
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