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Synpunkter
Diskussionsunderlag om beräkning av referenspriser
Nedan följer synpunkter från Tjänstetandläkarna avseende det material vi fått den
19/11 2007.
1. Antaganden om årsarbetstid, debiterbar tid och löner.
Föreningens erfarenheter om årsarbetstid, debiterbar tid och löner utgår från situationen inom Folktandvården. Vi har mao ingen egentlig insikt i privattandvårdens
förhållanden, vilket betyder att våra synpunkter bör ses med den restriktionen.
Årsarbetstid (brutto), helgdagar och semesterantaganden ser vi som tämligen säkra.
Antagandet om sjukfrånvaro är mer osäker enligt vår bedömning men ändå rimligt. Därutöver saknar vi frånvaro för bl a fackligt uppdrag och enskilda angelägenheter. Enligt kollektivavtal har fackliga företrädare inom Folktandvården rätt till
betald ledighet dels till en omfattning av 4 tim/medlem/år för att fortlöpande
sköta det fackliga uppdraget, dels för kurser och konferenser därutöver.
Varje anställd har också rätt att vara ledig för enskilda angelägenheter av vikt med
högst 10 kalenderdagar/år. Uttaget av sådan ledighet är naturligtvis inte så högt
och inte heller särskilt ofta över ett yrkesliv. Vår bedömning är dock att dessa två
frånvaroorsaker tillsammans kan värderas till genomsnittligt en dag per anställd och
år. Vi finner det alltså skäligt att ändra nettoarbetstiden till 207 dagar/1560 timmar.
Beträffande den debiterbara tiden förefaller antagandet väl högt. Av de kontakter
vi har haft, förefaller det som ett mer rimligt antagande att den debiterbara tiden
ligger i intervallet 65 – 70 %.
Den angivna lönenivån (för tandläkare) förefaller vara baserat på aktuella månadslöner november 2007. Det bör noteras att 2007 års löneöversyner vid denna tidpunkt är avslutad i färre än hälften av landstingen/regionerna. En löneöversyn
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kommer också att ske per den 1 april 2008. I detta sammanhang bör också inräknas semesterdagstillägg, vilket utgår med 0,605 % av månadslönen per semesterdag.
I exemplet med 36 890 kr/månad skulle det betyda en uppräkning av medellönen
med 558 kr/mån vilket ger en bruttolön på 54 300 kr/mån.
2. Antaganden om tidsåtgång per åtgärd.
Vårt allmänna intryck är att den bedömda tidsåtgången för de flesta åtgärder ligger
inom ett rimlighetsintervall. Vi menar dock att tiden regelmässigt ligger i det intervallets snäva del, vilket gör att helhetsintrycket blir en tidsättning i underkant.
Med referenspriser som konsekvent bestäms till nivåer som inte medger full kostnadstäckning, tvingas vårdgivarna i hög utsträckning att utnyttja sin möjlighet till
att sätta egna priser för att klara krav på god kvalitet och arbetsmiljö. Delvis är det
förenligt med försäkringen eftersom prissättningen är fri. Samtidigt leder det till att
referenspriserna inte kommer att utgöra det normvärde som är tänkt att ge patienterna vägledning om vad behandlingarna kostar. Vi anser att en justering av följande åtgärder är särskilt angeläget i syfte att uppnå en mer realistisk tidsåtgång sett
till hela behandlingstiden:
Nr

Åtgärd

101

Basundersökning och
diagnostik, tandläkare
Akut eller kompletterande undersökning
eller utredning av
enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare
Sjukdomsbehandlande
åtgärder, mindre omfattande behandling
Sjukdomsbehandlande
åtgärder
Upprensning och
rotfyllning, tre rotkanaler
Fyllning av två ytor
på molar eller premolar
Laboratorieframställd
krona

103

301

302
503

705

801

Förslag tid
tandläkare
20

Rimlig
tid
30

Rimlig
Förslag tid
tandsköterska tid
20
30

10

20

10

20

10

15

10

15

20

30

20

30

120

140

120

140

30

40

30

40

90

130

90

130

3. Beräknad kostnad för direkt material per åtgärd.
Vi saknar tillfredsställande underlag för materialkostnader och avstår därför från
synpunkter i detta avseende

4. Beräknat påslag inklusive marginal
Påslaget har preliminärt beräknats till 56 %, varav utvecklings- och investeringsmarginalen utgör 6 %. Efter vad vi inhämtat, bör påslaget beräknas till 56 % utom
marginal. Utvecklings- och investeringsmarginalen bör därför läggas därutöver .
Med vänlig hälsning
TJÄNSTETANDLÄKARNA
Björn Petri

