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Remissvar avseende förslag till ändring i Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd
(TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd, ikraftträdande
15 januari 2020
Privattandläkarna är en branschorganisation för den privata tandvården. Som sådan
representerar vi vårdgivare inom tandvården. Privattandläkarna är den enda organisation inom
tandvården som företräder privata vårdgivare och har betalande företagsmedlemmar.

Sammanfattning
Privattandläkarna anser att förslaget till ändringar i föreskriften i stort är förtydliganden, som är
positiva.
Det är även positivt att förändringarna kommer att vara klara i god tid innan införandet.
Skatteverkets rättsliga ställningstagande gällande uthyrningar av vårdpersonal förändrar
förutsättningarna för tandvårdsbranschen och ökar kostnaden för vårdgivarna inom tandvård.
Privattandläkarna anser att TLV måste ta hänsyn till denna förändring när referenspriserna för
år 2020 fastställs.

Synpunkter på de föreslagna förändringarna
1§
Privattandläkarna saknar bakgrund och motivering till varför TLV föreslår att 1 § ska utgå.

Tillstånd 5032

Privattandläkarna är positiva till förslaget om ett nytt tillstånd, tillstånd 5032, och menar att det
överensstämmer väl med kostnadseffektiva behandlingar. Privattandläkarna anser dock att det
är bra om föreskriften uttrycker vilken tandvård som är ersättningsberättigande och inte, som
det nuvarande förslaget, uttrycker vilken tandvård som inte är ersättningsberättigande.
Privattandläkarna föreslår därför följande skrivning under tillstånd 5032:
Implantatbehandling är ersättningsberättigande förutsatt att någon av de båda
granntänderna på var sida om tandluckan inte har
‒ omfattande restaurering, kavitet, fraktur eller tandslitage, eller
‒ tandstödd krona.

Åtgärd 453 och 454
Privattandläkarna förstår att förändringarna inom området parodontala sjukdomar och annan
kirurgisk behandling främst syftar till att kunna förbättra uppföljningsmöjligheten av hur
många patienter som behandlas för parodontit respektive periimplantit. Privattandläkarna
menar att det är viktigt att tandvårdsstödet är enkelt för vårdgivarna och noterar att de två nya
åtgärderna innehåller omfattande villkor som kan vara svåra att tolka för vårdgivarna. Detta
leder till en osäkerhet om vad som är ersättningsberättigande eller inte.

Villkor D.7
TLV föreslår att villkor D.7 ska förtydligas. Privattandläkarna menar att den föreslagna
förändringen inte förtydligar villkoret och därför avstyrker Privattandläkarna förändringen.

Övriga frågor
Åtgärd 322
När det gäller åtgärd 322 har Försäkringskassan beslutat att det måste förflyta minst sex
månader mellan exkaveringarna. Privattandläkarna är tveksamma till Försäkringskassans
tolkning men om Försäkringskassan har den tolkningen anser vi att det ska framgå av TLV:s
föreskrift.

Åtgärd 431
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:65) är tandläkaren behörig att utföra all tandvård och
skyldig utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Därmed
menar Privattandläkarna att det är fel att begränsa rätten till ersättning till vissa tandläkare.

Referenspris
Skatteverket rättsliga ställningstagande gällande uthyrningar av vårdpersonal förändrar
förutsättningarna för tandvårdsbranschen och ökar kostnaden för vårdgivarna inom tandvård.
Privattandläkarna anser att TLV måste ta hänsyn till denna förändring när referenspriserna för
år 2020 fastställs.
För vissa åtgärder är det stora skillnader mellan referenspriset och marknadspriset.
Privattandläkarna menar att TLV noga behöver analysera vad orsaken till skillnaderna är.

Arbete med förenklingar
Privattandläkarna vill betona att arbetet med förenklingar i regelverket måste fortsätta.
Privattandläkarna ser gärna att TLV sammankallar en arbetsgrupp bestående av
branschrepresentanter för detta arbete.
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