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Propositionens huvudsakliga innehåll 

Ersiittning för utgifter för tandvård enligt den allmänna tanclvårdsfiirsäk~ 

ringen utg:'\r om drden meddelas genom det allmförnas försorg eller Uimnas 

av tandliikare som iir uppförd på en av allmiin förS:ikringskassa upprättad 

förteckning. Enligt en överg[mgshestiimmelse kan riksförsiikringsverket 

hesluta om', att begriinsa riitten för privatpraktiserande tandläkare att bli 

uppförd p<'t förteckningen hos försiikringskassan. Denna bestämmelse giiller 

till utgången av ;'\r 1982. 

I propositionen föreslås att bestämmelsen skall förlängas att gälla till 

utgtmgen av {lf 1983. 

I Riksdagen JC)8:'.!83. I sam/. Xr (d 
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Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1973:456) om ändring i lagen (1962:381) 
om allmän försiikring 

Hiirigerwm föreskrivs att punkten lJ överg:lngshestiimmclserna till lagen 

(l<J73:-l-56) om i"indring i lagen ( 1%2:381) om allmiin försiikring skall ha 

nedan angiven lydelse. 

N111"ara11de frdclse 

9. 1 Om riksförsiikringsverket fin
ner anledning amaga a11folkf!l111frår
dms hchm· a1· randliikarc skall bli 
otillriickligt tillgodosett. får vcrkd 
till utg:'ingen av i1r !982 i den 
utstriickning som behövs föreskriva 
att tandlilkare som avses i punkt 8 ej 
skall föras upp p[1 förteckning hos 
allmiin försiikringskassa. 

Fijreslagen lydelse 

9. Om riksförsiikringsverket fin
ner anledning a111a 1111 !1ch01·et ar 
tandliikare inom folk tanddmlen eller 
i 1·issa dl'lar m· landct hlir otillriickligt 
tillg1lllnsctt, far verket till utgimgen 
av [1r N83 i den utstriickning som 
behövs föreskriva att tandbkare 
som avses i punkt 8 ej skall föras upp 
p~I förteckning hos allmän försiik
ringskassa. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1983. 

I Senaste lydelse l'J7'1: l 122. 
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Föredragande: statsri\det S. Andersson 

Proposition om fi.lrlängd reglering av anslutningen av privat
praktiserande tandläkare till tandvårdsförsäkringen 

Inledning 

Den allmiinna tandvårdsförsiikringen. som infördes år 1974, innefattar 

också en iiverg:ingsregel om vissa begränsningar av möjligheterna för 

anslutning av privatpraktiserande tandläkare till försäkringen. Bestämmel

sen tillkom för att trygga folktandvårdens behov av tandliikare under tiden 

för utbyggnaden av i första band barn- och ungdomstanclvårclen. Bestiim

rnelsen gäller till utg{111gen av år 1982. I avvaktan på senare ställningstagande 

till 1978 års tandv;'1rclsutrednings förslag till elen mera långsiktiga utveckling

en pit tandvt1rdsomri1dct tar jag i det följandt· upp fdgan om en förliingning 

under år 1983 av giltighetstidi::n för nyssnämnda best:immclse. 

Tandvårdsförsäkringen och utbyggnaden av folktandvården 

S;untidigt som tandv{irdsfiirsiikringen infr\rdcs fick landstingL'n ett lagstad

gat v[1rdansvar för barn- och ungdomstanclv[irden och specialisttandv{irden. 

Folktandvården skulle diirvid hyggas ut i stidan omfattning att den kunde 

erbjuda avgiftsfri organiserad v{ml till samtliga barn och ungdomar t. o. m. 

19 tirs ålder. Det förutsattes vidare att folktandvt1rden vid full utbyggnad 

iiven skulle svara för 35 '-:t av \'UXentandvårdi::n samt ha ansvaret för 

specialisttandvården. Andelen vuxentanclvard best:imdes av iinskem;ilct 

frtm folktandvårdcfö tandliikare att de skulk f;'i arbeta i vuxent;mdv:°trd till 

minst 50 % av sin arbetstid. Odta bedömdes angeläget ockstt ur odontolo-
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gisk synpunkt dtersom tandläkarna pt1 s{1 sätt skulle kunna hibch<'11la sina 

fiirdighL'ter i olika slag av tandvårclsarhctcn. 

2 Begränsning a\' privatpraktiserande tandläkares etablering 
inom ramen för tandvårdsförsäkringen ' 

För att siikcrstiilla folktanclvimlcns behov av tandhikare infördes i 

överg{mgsbestiimmelserna till den lag varigenom tandvi\rdsförsiikringen 

genomfördes en möjlighet för riksförsäkringsvcrket 'att vid behov införa 

begriinsningar i riitten för nya tandläkare att ansluta sig till tanclvärclsförsiik

ringen. 

1 samband med tandnlrdsrcformens genomförande skedde en överstriim

ning av tanclliikare fdn folktandvtmlen till privatpraktikervård. Till en 

början prövades olika utviigar av frivillig natur för att hindra denna 

iiverströmning. Dessa ledde dock inte till avsett resultat varfiir riksförsäk

ringsverket, efter framstiillning från socialstyrelsen och landstingsförbundet, 

fann det nödvändigt att tillämpa begriinsningsregeln. Enligt denna regel fär 

riksförsiikringsverket föreskriva att en tandliikare inte för bli uppförd pä 

försiikringskassans förteckning över privatpraktiserande tandläkare - och 

därmed omfattas av tandv<lrdsförsiikringen - om verket finner anledning 

anta att folktandv{mlens behov av tandliikarc skuHc . bli otillrät:kligt 

tillgodosett. 
, I 

Beg:ränsningsregeln giillcle ursprungligen till utg[mgen av [ir J 975 men 

giltighetstiden förliingdes senare t. o. ni. är 1979. 

Med hänsyn till att den beslutade utbyggnaden av folktandvilrden inte 

kunnat genomföras i den takt som planerats förölog 1978 ar~ tandv[1rdsut

redning i delbetiinkandet "Tanclvt1rclen i början av 80~talet"" (SOU 1979:7) en 

ytterligare förliingning av begränsningsregcln att giilla t. o. m. {1r 1982. 

Utredningen visade att hestfönmclsen fyllt sitt syfte. nämligen att tillföra 

folktandv{irden nettotillskottet a\' tandbkare. Utredningen ;1vsfig att i sitt 

huvudbetiinkande {1terkomma till frågan om bestiimmelsens giltighet efter 

utgtrngen av [1r 1982. 1 enlighet med regeringens förslag beslöt riksdagen att 

förUnga begriinsningsregeln att giilla t. o. m. {1r 1982 (prop. 1979/8!1: 23, SfU 

9. rskr 102). En falig omprörning av bestiimmelsens niirmare utformning: 

skulle dock ske för att möjliggiira en anpassning: av den till utvecklingen på 

omdclet. 

I syfte att förbättra den regionala fördelningen av tandläkare inom 

vuxentandvården har tandv{1rdslitrcdning:en i sitt huvudbetiinkande "Tancl

V<trdcn under 80-talct"" ISOU l982:4). som avlämnats i januari l 982, 

föreslagit en ytterlig;ire förUingning av bcgriinsningsrcgeln. 
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3 Kvotering av tandläkare inom folktandvården 

Niir folktandvårdslagen infördes [ir 1974 hade landstingen kommit olika 

längt i sin utbyggnad av folktandv[1rdcn. En förutsiittning för att den 

beslutade utbyggnaden av folktandv[irdcn skulle kunna genomföras var 

diirför att tillkommande tandvårdsrcsurser i form av nyutbildade tandläkare 

fördelades så att de minst utbyggda landstingen vad gäller barn- och 

ungdomstandvårdcn tillförsiikrades huvuddelen av resurstillskottet. För att 

underliitta en utveckling av folktandv{mlcns utbyggnad mot en större 

likformighet landstingen emellan och för att tillse att huvudmännen 

tillsammans inte planerar för större utbyggnad av folktandvtirdcn än vad 

nettotillskottet av tandläkare medger infördes fr. o. m. år 1975 ett kvote

ringssystcm. Detta system innebiir att socialstyrelsen fördelar nettotillskottet 

av tandläkare mellan de olika huvudmiinncn. Sedan socialstyrelsen beslutat 

angående tilldelningen av nytillkommande tandläkarresurser har varje 

landsting att avgöra hur den tilldelade kvoten av tandläkare skall fördelas på 

olika tjänster. Socialstyrelsen har f. n. i uppdrag att utföra denna kvotering 

av tandläkarresurser t. o. m. år 1982. Tandvårdsutredningen har föreslagit 

en förlängning även av kvoteringssystcmets tilliimpning. 

4 Föredragandens överväganden 

De bestämmelser om anslutning till försiikringen och kvotering av 

tandläkartjiinster som tillämpab efter det tandvårdsförsiikringcn infördes år 

1974 har haft god effekt d[1 det giillt möjligheterna att genomföra den 

beslutade utbyggnaden av folktandvärdcn. Denna utbyggnad har i sin tur 

varit nödvändig för att landstingen skall kunna uppfylla sitt lagfästa ansvar 

för s{1väl barn- och ungdomstandvt1rd som specialisttandvård. Under 

utbyggnadsskcdet har det emellertid varit nödviindigt att i viss omfattning 

bevilja dispenser från landstingens vtmlskyldighet för barn i aldern 3-5 år och 

ungdomar i illdern 17-19 år. Efter hand har dock behovet av s[1dana 

dispenser minskat. Fr. o. m. år 1982 fullgör samtliga huvudmän för 

folktandvfadcn den lagenliga vilrdskyldighctcn avseende barn- och ung

domstandv{irdcn. 

När det giiller vuxcntandv{mlen iir läget annorlunda. Landstingens 

satsningar p[1 barn- och ungdomstandvårdcn har i viss utsträckning medfört 

att resurserna för vuxentandv{1rden blivit otillräckliga. Resurser har omför

delats från vuxentandvftrd till barn- och ungdomstandv{ml. Folktandvården 

svarar f. n. för ca 25 % av vuxentandv{irden i landet (exkl. specialisttand

v{1rden) riiknat i tandliikartimmar. Återstoden av vuxentandvärden sköts av 

privatpraktiserande tandliikare. Utbyggnaden av folktandvärdcn har i någon 

mfrn förbiitt rat elen regionala fördelningen av tandviirdsresurserna. Trots 

detta st<'1r det klart att det fortfarande finns en betydande regional skillnad 

niir det giiller tillgirngen p[1 tandliikare för vuxentandv{1rden. 
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Enligt statistik som redovisas i tandvtmlsutrc::dningens huvudb.:tiinkande 

(SOU 1982:4) finns det stora regionala skillnader i fräga om tandläkartimmar 

per försäkrad. den s. k. tandläkartätheten. För år 1980 redovisar Kalmar Hins 

försäkringskasseomrftde den lägsta siffran med 0.95 tandliikartimmar medan 

Malmö redovisar 2,00 timmar per försäkrad. Tandliikartiithetcn varierar än 

kraftigare på kommunnivå. Av statistiken framg<'1r ocks{1 att folktanddrdens 

andel av vuxentandvården iir avsevärt större i glesbygdsliin iin i mera 

tätbefolkade områden. Exempelvis svarade folktandvården i Norrbottens 

län för 56 % av vuxentandvården medan motsvarande andel i Giitcborgs 

kommun var endast 10 %. Invånare i glesbygdsområden är sälcdes i hög grad 

beroende av folktandvårdens resurser för att fä sin efterfd1gan pt1 tandv{ird 

tillgodosedd. 

Jag bedömer i likhet med tandvårdsutrcdningen det som mycket angeläget 

att komma tillrätta med den regionala obalansen av tandvi1rdsresurserna. 

Det är viktigt att man vid fördelningen av nyutbildade tandliikarc tar stor 

hänsyn till tandläkarsituationen i olika delar av landet. 

Enligt de regler som nu gäller är det försäkringskassan som fattar beslut om 

en privatpraktiserande tandläkare skall föras upp p<'\ försäkringskassans 

förteckning över tandläkare som iir verksamma inom ramen för den 

allmänna försäkringen. Riksförsiikringsverket har dock beslutat att begränsa 

tandläkares rätt att bli uppförd på kassans förteckning. Denna begriinsning 

innebiir att kassan inte får föra upp en tandliikare p[1 sin förteckning med 

mindre verket efter särskild prövning godkiint detta. 

Den nuvarande tillämpningen av begränsningsregeln innebiir att en 

tandliikarc för föras upp på förteckningen hos försäkringskassan endast om 

han ersätter en annan tandliikare som varit verksam i enskild tanclv<'1rd eller 

om synnerliga skiil eljest föreligger för att föra upp tandHikarcn pf1 

förteckningen. En tandliikare förs upp p<'1 förteckningen med verkan s?1 liinge 

han är verksam på den ort ansökan avser. Detta senare giiller dock inte för 

tandläkare som blir uppförd pö förteckning hos nt1gon försiikringskassa i 

storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 

En siirskild arbetsgrupp med representanter för riksförsiikringsverket, 

socialstyrelsen. landstingsförbundet och tandläkarförbundet - den s. k. 

obsgruppen - som tiilsatts av riksförsäkringsverkets tandvimlsdelegation har 

utarbetat riktlinjerna för verkets nuvarande regler om etableringsbegriins

ning. Dessutom medverkar obsgruppen fortlöpande vid handläggningen hos 

verket av ärenden. som rör uppförande av tandliikare på försiikringskassor

nas förteckningar. I dessa ärenden inhiimtas alltid yttrande frim den lokala 

samrädsgruppen för tandvtirdsfrågor i vederbörande landsting. 

Riksförsäkringsverkets styrelse har i november 1981 anslutit sig till ett 

uttalande från verkets tandvårdsdelegation. Enligt detta uttalande betraktas 

etablering av tandliikare i utpriiglade bristomr:°lden som synnerliga skiil för 

nyetablering. I sådana fall förs tandliikaren upp p<'1 försiikringskassans 

förteckning. En förutsättning för detta iir dock att vederbörande landsting 
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tillstyrkt ctahleringL'n. Stor vikt liiggs oL'ksä vid obsgruppcns hcdömning i det 

enskilda iircndct. 

1978 [1rs tanddrdsutrcdning ( S 1978:0 I) avlämnade som jag n:in111t sitt 

huvudhctiinkandc i januari 1982 och bcriiknas inom kort lämna sitt 

slutbctänkanckt med bl. a. förslag till en reviderad tandvårdstaxa. Avsikten 

iir att pft grundval av dessa hetiinkandcn och material från remisshehand

lingen bgga fram en proposition till riksdagen med förslag till den mera 

ltmgsiktiga utvecklingen på tandvårdsområdet. Detta kan dock inte ske 

förrän tidigast i mitten av {1r 1983. 

Bestiimrnelserna om reglering av anslutningen av tandliikarna till tand

vi1rdsförsiikringen medverkar pit ett aktivt sätt till att utjämna den regionala 

obalansen av tandviirdsresurserna. Det finns ocks{1 behov av fortsatta 

insatser i detta syfte. 

Mot bakgrund av vad jag här anfört finner jag det angeläget att den 

nuvarande begränsningsregeln förlängs att gälla till dess riksdagen för tillfälle 

att ta ställning till tandvårdens mera långsiktiga utformning. Jag förordar 

därför att bcstiimmclserna om privatpraktiserande tandläkares anslutning 

till tandvärdsförsäkringen förliings att giilla t. o. m. utgången av tir 1983. För 

att markera betydelsen av en regional resursutjämning bör iiven detta syfte 

anges i lagbestämmelsen. 

Vad jag nu anfört medför behov av ändring i punkt 9 övergimgsbestäm

melserna till lagen (1973:456) om iindring i lagen (1962:38i) om allmän 

försäkring. Jag har vidare för avsikt att senare föreslå regeringen att uppdra 

åt socialstyrelsen att cftL'r samräd med landstingsförbundet besluta om 

kvotering för år 1983. 

Jag har i denna fri\ga samrått med statsrådet Sigurdsen. 

5 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föreslär 

riksdagen 

att antaga ett inom socialdepartementet upprättat förslag till lag om 

ändring i lagen (1973:456) om ändring i lagen ( 1962:381) om allmän 

försäkring. 

6 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som föredragan

den har lagt fram. 
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