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Förslag att införa vårdval enligt LOV inom
tandregleringsvården samt att ta fram regelbok
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till beslut om att införa vårdval enligt lag om
valfrihetssystem (LOV) inom tandregleringsvård för barn och ungdomar.
Förvaltningen föreslår också att tandregleringsvården infogas i den
vedertagna modellen för auktorisation samt att en regelbok tas fram.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2010-10-29
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för tandvård.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

införa auktorisation enligt LOV i enlighet med förvaltningens förslag

att

uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag till regelbok för auktorisation av vårdgivare av tandregleringsvård och återkomma till
Hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.

Förvaltningens motivering till förslaget
Tandregleringsvård har bedrivits enligt en modell med auktorisation och
fritt val av vårdgivare sedan år 2000. I inledningsskedet hade
Folktandvården större delen av marknaden, men privata vårdgivare har
successivt etablerat sig och vunnit marknadsandelar. I dag har 34
tandregleringsmottagningar avtal med förvaltningen.
Av den totala tandregleringsvården för barn och ungdomar utför privata
vårdgivare ca 55 procent, Folktandvården 38 procent och Karolinska
Institutet (Tandläkarhögskolan) 7 procent. Före år 2000 omgärdades
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tandregleringsvården av problem med långa köer. Dessa minskade betydligt
efter den nya modellens införande. I dagsläget har tandregleringsvården en
mycket god tillgänglighet.
Tandregleringsvård som finansieras av landstinget avser barn och
ungdomar mellan 8 och 19 år. Den genomsnittliga åldern för start av
behandling är då patienten är 13,5 år. Medeltiden för en behandling är cirka
2,5 år.
Vårdbehovet förhandsbedöms av särskilda urvalstandläkare. Till sin hjälp
har urvalstandläkaren Socialstyrelsens vårdbehovsindex. Knappt 5 800
barn och ungdomar per år tilldelas, efter urval, en så kallad
tandregleringscheck. Tillsammans med checken får patienten en lista över
de kliniker som finns att välja mellan. Information om det fria valet och
samtliga valbara tandregelringsspecialister finns på Vårdguiden. Där kan
den som ska välja också jämföra väntetider till klinikerna.
Behandlingen ersätts med 19 278 kronor (2010). Årskostnaden uppgår till
107 miljoner kronor.
Nuvarande tandregelringsavtal löper ut den 31 december 2011. Vårdval
enligt LOV inom tandregleringsvården föreslås starta 1 januari 2012.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga konsekvenser avseende ekonomi.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslutet innebär oförändrade konsekvenser för patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Beslutet innebär oförändrade konsekvenser för jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Beslutet innebär oförändrade konsekvenser för miljön.
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