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Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa ny prioriteringsordning för folktandvårdens patienter.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser positivt på införandet av en ny prioriteringsordning för
folktandvården då den därmed har anpassats till de förändringar som gjorts i
tandvårdslagen avseende tandvård för vissa patientgrupper. Förändringen
innebär att folktandvården uppfyllt uppdrag från revisionen gällande en
översyn av prioriteringsordningen och att vidta åtgärder för att denna fortsatt
ska vara giltig.

Sammanfattning
Nuvarande prioriteringsordning för folktandvårdens patienter beslutades av
landstingsfullmäktige 2002-12-12. Vid revisionens granskning av styrning,
uppföljning och kontroll av folktandvårdens uppdrag i februari 2020 gavs
bland annat rekommendationen att regionen bör se över prioriteringsordningen för folktandvården och vidta åtgärder för att säkerställa att denna är
fortsatt giltig.
Prioriteringsordningen föreslås anpassas till de förändringar som gjorts i
tandvårdslagen 8 a§ avseende tandvård till vissa patientgrupper, samt även
att folktandvården, enligt beslut i folktandvårdens ledningsgrupp den 18
september 2019, inte längre tecknar nya eller förlänger befintliga frisktandvårdsavtal. Prioriteringsordningen ligger i nivå med övriga regioner i Sverige.

Ärendet
Prioriteringsordning för folktandvårdens patienter beslutades av landstingsfullmäktige 2002-12-12. I landstingsplanen 2003 fastställdes att tandvården
skulle prioriteras enligt följande:








Barn och ungdomar med akuta besvär
Vuxna med akuta besvär
Övrig tandvård för barn och ungdomar
Tandvård för äldre och funktionshindrade
Tandvård som led i en kortvarig sjukdomsbehandling
Tandvård för abonnemangspatienter
Tandvård för vuxna i övrigt
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Enligt tandvårdslagen (SFS 1985:125) ska regionerna erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom regionen. Regionerna har särskilt ansvar för
barn- och ungdomstandvård, specialisttandvård för vuxna samt tandvård som
riktar sig till personer med särskilda behov. Lagen kompletterades med föreskrifter om tandvård för patienter med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar den 1 januari 2013.
Frisktandvårdsavtal tecknades tidigare mellan folktandvården och patienten.
Patienten placerades efter riskbedömning i en avgiftsklass som avgjorde
vilken fast avgift patienten skulle betala under en avtalsperiod om tre år.
Denna patientgrupp är inte en prioriterad grupp ur tandvårdssynpunkt. Avtalsinnehavarna har ofta friska munhålor och kommer till folktandvården för
återkommande kontroll. Bristen på legitimerad personal har lett till att möjligheten att erbjuda alla patienter regelbunden tandvård har försämrats. Detta
har medfört att folktandvården mer strikt måste arbeta efter regionens prioriteringsordning för tandvårdspatienter.
Från och med den 18 september 2019 tecknas inte längre nya eller förlängs
befintliga friskvårdsavtal. Patienter som fortfarande omfattas av frisktandvårdsavtal ska prioriteras före tandvård för övriga vuxna.
En översyn av nuvarande prioritetsordning är genomfört vilket har resulterat
i nedanstående förslag till ny prioritetsordning:
1. Patienter med akuta besvär. Barn ska ha företräde före vuxna.
2. Avgiftsfri tandvård för barn och unga upp till och med 23 år.
3. Tandvård för patienter som omfattas av särskilt tandvårdsstöd på
grund av omsorgsberoende eller sjukdom/funktionsnedsättning.
4. Tandvård för patienter 80 år och äldre.
5. Tandvård för patienter med friskvårdsavtal.
6. Tandvård för övriga vuxna.

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Folktandvård
Verksamhetsdirektör
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