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Yttrande över motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V)
om att införa fri tandvård till och med 21 års ålder
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om att införa fri tandvård till
och med 21 år ålder.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-10-15
Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V)
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för tandvård.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
I motionen föreslår Ylva Nork m.fl. att gränsen för fri tandvård ska höjas
från nuvarande 19 år till och med 21 års ålder. Motionärerna framhåller att
många unga vuxna av ekonomiska skäl avstår att besöka tandvården.
Utredningen Friskare tänder – till rimliga kostnader (SOU 2007:19)
diskuterar den sjunkande besöksfrekvensen bland 20-24 åringar där cirka
52 procent årligen besöker tandvården samt uppmärksammar att ”personer
som inte besöker tandvården minst vartannat år löper en påtagligt större
risk att få tandhälsoproblem än de som besöker tandvården minst
vartannat år.”
Besöksfrekvensen för 19-åringar i Stockholm län var 86 procent år 2012.
Inom tandvårdsförsäkringen infördes år 2008 ett allmänt tandvårdsbidrag
om 300 kronor per år, riktat till åldersgruppen 20-29 år för att stimulera
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till regelbundna tandvårdsbesök. Cirka 40 procent av 20-åringarna besökte
tandvården år 2011. Besöksfrekvensen steg sedan till ca 50 procent för
21-åringarna för att därefter falla till cirka 47 procent för kvinnorna och
ca 38 procent för männen i 28-årsåldern. Därefter steg besöksfrekvensen
successivt till ca 70 procent för 65-åringarna. Det är tydligt att de unga
vuxna skjuter upp sina tandvårdsbesök efter det att den fria tandvården
upphört i 19-årsåldern och att tandvårdsförsäkringen inte förmått öka
besöksfrekvensen.
Inom Västra Götalandsregionen har med början år 2008 beslutats att
förlänga den fria barn och ungdomstandvården årligen stegvis. Beslut är
fattat 2013 att från och år 2014 förlänga den fria tandvården till och med
24 års ålder. Slutmålet är till och med 25 års ålder. Det råder dock
osäkerhet om de ekonomiska förutsättningarna, då Försäkringskassan rest
återbetalningskrav visavi regionen avseende att regionen tillgodoräknat sig
såväl tandvårdsbidrag som högkostnadsskydd för dem som erhållit
avgiftsfri tandvård.
En förlängning av den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården skulle
sannolikt bidra till en högre besöksfrekvens och därmed bättre tandhälsa
för de unga vuxna.
Kostnaderna för landstinget att höja åldersgränsen för fri tandvård till
21 års ålder beräknas uppgå till minst 40 mnkr per år under förutsättning
att tandvårdsbidraget och högkostnadsersättningen kan påräknas från
Försäkringskassan. I annat fall beräknas kostnaden stiga till cirka 56 mnkr.
Att landstinget med en förlängning av den avgiftsfria barn och
ungdomstandvården tar över ett statligt åtagande utan att för detta erhålla
ersättning, kan emellertid vara diskutabelt.
Frågan om en förlängning av den fria barn och ungdomstandvården är
således komplex. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen planerar, med start år
2014, en översyn av den organiserade barn- och ungdomstandvården.
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