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Nämnden för statligt tandvårdsstöd
Protokoll nr 3/2021
Sammanträdesdatum
Tid:

2021-10-07
13.00 – 15.30

Plats:

Lokal Biblioteket
Fleminggatan 18, Stockholm

Ordförande:

Staffan Bengtsson (via videolänk)

Ledamöter:

Jessica Bylund (meddelat förhinder)
Agneta Rönn (meddelat förhinder)
Lars Christersson (via videolänk)

Ersättare:

Lena Nyberg (via videolänk)
Michael Koch (via videolänk)
Andreas Cederlund (via videolänk)
Maria Lönnbark (via videolänk)

Övriga närvarande:

Gun-Britt Lundin (via videolänk)
Agneta Karlsson (via videolänk)
Anders Wikander (via videolänk)
Birgit Rengren-Borgersen (via videolänk)
Catherine Bäckvall (via videolänk)
Jonas Erlandsson (via videolänk)
Lars Sjödin (via videolänk)
Mikael Moutakis (via videolänk)
Peter Karlsson (via videolänk)
Zara Daghbashyan (via videolänk)

Protokollförare:

Ann-Sofie Björkman

Allmänt
1.

Saken: Incheckning och godkännande av dagordning.

Dagordning fastställdes.
Information
Saken: Prognos (ordinarie).
Mikael Moutakis redogjorde för prognosen för det statliga tandvårdsstödet. Bland annat Försäkringskassans prognos för kommande år, hur stort de tilldelade medlen är idag samt hur stor
avvikelsen är mellan tilldelade medel och aktuell prognos.
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Saken: Prognoser och det uppdämda vårdbehovet
Jonas Erlandsson redovisade Försäkringskassans senaste prognos och utfall för tandvårdsstödet. Bland annat om hur Försäkringskassan tänker att vården kommer hantera det
uppdämda behovet under hösten 2021 och våren 2022 samt hur pandemin kommer påverka
prognosen 2021/2022.
Saken: Tillsyn och kontroll i tandvården
Lars Sjödin, Försäkringskassan och Anders Wikander, IVO redogjorde.
Om Försäkringskassans insatser på olika nivåer för att komma åt bedrägerier, t ex informera om
regler, samköra register, polisanmäla och/eller avansluta aktörer. IVO redogjorde för sitt
tillsynsarbete och urval utifrån risker i tandvårdsverksamhet.
2.
Saken: Information från GD
Agneta Karlsson, GD, om status i tandvårdsutredningen, förtydligad organisation av kansliet
samt planen för återgång till kontoret.
Saken: Föreskriftsarbetet
Peter Karlsson informerade om föreskriftsarbetet. Den strategiska inriktningen 2021–2023 är
att fortsätta utveckla regelverket (förtydliga, förhindra överutnyttjande samt följa den
odontologiska utvecklingen). Även kvalitetssäkra referenspriserna, implementera de nya
Nationella riktlinjerna samt ett fortsatt analysarbete.
Saken: Referensprisprojektet.
Zara Daghbashyan informerade om projektet vars syfte är att säkerställa att den stigande
avvikelsen mellan TLV:s referenspriser och vårdgivarpriser ej beror på felberäkningar.
Saken: TLV:s remissvar på tandvårdsutredningen
Catherine Bäckvall informerade om remissvaret på ”När behovet får styra, ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa”. TLV instämmer bland annat med utredarens slutsats
om ett nationellt system för vuxna med särskilda behov. TLV uppmärksammar på risken
för dynamiska effekter av förslagen i sin helhet hos vårdgivare och befolkning, vilket kan
påverka kostnadsberäkningar.
3. Övriga frågor
Saken: -kampanj Tandpriskollen
Gun-Britt Lundin informerade om en kampanj, Tandpriskollen, som sker i november.

Nästa möte: 10 december 2021 kl 13 – 16
Plats: Biblioteket, TLV:s lokaler, Fleminggatan 18, Stockholm
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet

Justeras

Ann-Sofie Björkman

Staffan Bengtsson
Ordförande
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