Privattandläkarnas synpunkter på förutsättningar för att
genomföra en reform som omfattar ett avgiftsfritt
tandhygienistbesök per år för alla över 65 år
Privattandläkarna är en branschorganisation för den privata tandvården. Privattandläkarna
tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget om att införa ett avgiftsfritt
tandhygienistbesök för alla över 65 år.

Synpunkter på förslaget
Privattandläkarna är negativa till reformer som innebär utökat stöd till patienter utifrån
patientens ålder. Tidigare reformer riktade utifrån patientens ålder har visat sig gynna friska
patienter. Till exempel visar en helt färsk rapport från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
(TLV) att fördubblingen av det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) inte påverkade
besöksfrekvensen. Privattandläkarna anser därför att ett eventuellt utökat stöd istället ska
basera sig på risk- och behovsbedömningar. Tandhälsan hos personer som fyllt minst 65 år
varierar stort. Det finns inte odontologiska skäl till att alla över 65 år, utöver sin nuvarande
tandläkarkontakt, ska besöka en tandhygienist årligen. Förslaget styr därmed resurser från
sjuka patienter till friska patienter.
Undanträngningen i siffror
 Antal invånare i Västra Götaland som fyllt 65 år: 323 000 personer.
 Tid för ett tandhygienistbesök: 50minuter.
 Klinisk arbetstid för en tandhygienist: 30 timmar (10 timmar är administrativ tid).
 Antal möjliga besök per år och tandhygienist:1440 st.
 Behov av antal tandhygienister 323 000/1440: 224 st.
En stor del av de som fyllt minst 65 år är patienter hos privata vårdgivare, därmed får förslaget
stora konsekvenser för den privata tandvården.
Privattandläkarna anser att det redan idag finns ett antal system för subventioner riktade till
berörd åldersgrupp till exempel förhöjt ATB, särskilt tandvårdsbidrag (STB) och
munhälsobesök. Ytterligare ett stöd ökar vårdgivarnas administrativa börda och ger troligtvis
ingen effekt på tandhälsan hos patienterna.
Förslaget beräknas kosta 200 miljoner kr/år. Privattandläkarna tror att detta är lågt räknat och
beräknar kostnaden för reformen till minst 400 miljoner kr/år.

Konsekvenser för privata vårdgivare
Påverkan på Konkurrensneutraliteten
Förslaget påverkar konkurrensneutraliteten negativt då en del av de privata vårdgivarna saknar
tandhygienister. Hur ska detta lösas? Kommer tandläkare att kunna utföra behandlingarna?

Ersättning
Om förslaget ska vara möjligt att genomföra utan kraftig negativ påverkan för den privata
tandvården krävs att den fria prissättningen kvarstår. En möjlig lösning är att vårdgivaren

ersätts för besöket utifrån sin ordinarie prislista, som går att kontrollera mot TLV:s kommande
prisjämförelsetjänst.

Förutsättningar för besöket
Privattandläkarna anser att en förutsättning för reformen är att det statliga tandvårdsstödets
regelverk för tandhygienistbesök tillämpas utan inskränkningar och lokala tolkningar.

Alternativt förslag
Som beskrivits ovan är Privattandläkarna kritiska till förslaget. Reformens beräknade kostnad
skulle istället skulle kunna läggas på NSF-tandvård där det finns stora behov baserade på
patientens risk och behov.
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