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Plan för efterhandskontroller gällande det statliga
tandvårdsstödet för år 2012
1. Inriktning för efterhandskontrollerna
Syftet med efterhandskontrollerna är att utreda om de rapporterade
tandvårdsåtgärderna uppfyller de villkor som ställs för att åtgärderna ska vara
ersättningsberättigande. Utöver kontrollen av att rätt ersättning betalats ut ska
den information som samlas vid kontrollerna användas för att uppmärksamma
vårdgivarna på eventuella särskilda svårigheter vid tillämpning av regelverket.
Efterhandskontrollerna har under åren gjorts dels för att kontrollera att
omedvetna misstag hos vårdgivarna inte leder till felaktiga utbetalningar av
ersättning från tandvårdsstödet, dels för att kontrollera att vårdgivarna inte
medvetet utnyttjar tandvårdsstödet felaktigt. Båda dessa kontroller är viktiga
och det är betydelsefullt att identifiera de områden där det finns en ökad risk
för felaktiga utbetalningar. Detta görs främst genom Försäkringskassans
kontinuerliga arbete med riskanalyser.
Försäkringskassan har 2011 beslutat att kontrollerna ska förändras på så sätt att
hela den avslutade ersättningsperioden med samtliga däri ingående
patientbesök ska kontrolleras och att bara perioder där tandvårdsersättning
lämnats kontrolleras. Det betyder att samtliga patientbesök och alla
rapporterade tandvårdsåtgärder som utförts under ersättningsperioden kommer
att kontrolleras. Urvalet av vilka ersättningsperioder som ska kontrolleras
framgår av de urvalskriterier som definieras i kontrollplanen. Det betyder även
att kontrollerna bättre kan riktas mot en vårdgivare om Försäkringskassan får
impulser som indikerar att vårdgivaren fått ersättning på felaktiga grunder.
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I denna kontrollplan är inte hela omfattningen av arbetet med
efterhandskontroller beskriven. Det urval för kontroll som beskrivs motsvarar
den huvudsakliga delen av det totala arbetet med kontroller. Det ska även
finnas utrymme för att utföra ytterligare riktade kontroller mot vissa vårdgivare
när det finns impulser som visar på ett behov av en sådan kontroll. Det kan till
exempel vara ett avvikande mönster för att begära ersättning vid jämförelse
med andra vårdgivare.
Det är också viktigt att det finns ett utrymme för förändringar i kontrollplanen,
exempelvis för att det kommer ändringar i regelverket eller impulser som
innebär att Försäkringskassan bör inrikta kontrollerna på andra områden. Det
IT-stöd som används för det statliga tandvårdsstödet kommer att uppgraderas
under hösten 2011, det kommer att behövas en beredskap för vilka krav detta
kommer att ställa på kontrollplanen.
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2. Riskhantering
Inför år 2012 har Försäkringskassan genomfört en riskanalys för det statliga
tandvårdsstödet och den tillsammans med erfarenheter från tidigare års
kontroller ligger till grund för de efterhandskontroller som ska genomföras år
2012. Riskerna ska begränsas via effektiva efterhandskontroller som inriktas
på områden med hög risk för felaktiga utbetalningar, utifrån den genomförda
riskanalysen och information till vårdgivarna.

3. Plan för efterhandskontroller
Varje år rapporterar vårdgivarna in mellan 10 och 11 miljoner (10,4 miljoner
2009) patientbesök, varav omkring 3,5 miljoner (3,5 miljoner 2009) leder till
en utbetalning av ersättning från Försäkringskassan. Urvalet till kontrollerna
bygger på besök där utbetalning skett utifrån de diagnoser/tillstånd och
åtgärder som valts ut för kontroll och själva efterhandskontrollen genomförs
för patientens hela avslutade ersättningsperiod.
Under år 2012 kommer Försäkringskassan att genomföra kontroll av cirka 1,5
% av alla rapporterade patientbesök där ersättning har lämnats.
Försäkringskassan avsätter samma resurser för efterhandskontrollerna som
avsattes under 2011.

3.1 Urvalskriterier för efterhandskontroller - specifika
diagnoser/tillstånd och åtgärder
De ersättningsperioder som väljs ut för efterhandskontroller kommer att
innehålla diagnos/tillstånd samt åtgärder vilka har begränsningsvillkor och
följaktligen endast är ersättningsberättigande i vissa fall. Kontrollerna syftar till
att kontrollera om:




den utförda åtgärden är ersättningsberättigande
vårdgivaren uppger en annan diagnos/tillstånd än den som patienten har
för att få ersättning trots att tandvårdsåtgärden i det enskilda fallet inte är
ersättningsberättigande, och
villkoren i TLV:s föreskrifter är uppfyllda.

Kontrollen avser hela ersättningsperioden bland annat för att få kunskap om det
förekommer problem inom andra diagnoser/tillstånd och åtgärder.
Att kontrollen sker för hela ersättningsperioden innebär att Försäkringskassan
begär in underlag från vårdgivaren för all den vård som omfattas av den eller
de diagnos/tillstånd eller åtgärder, som ryms inom ersättningsperioden.
Kontrollen ska dock bara göras på ersättningsperioder där tandvårdsersättning
har betalats ut, dvs. där patienten har kommit över karensbeloppet på 3 000 kr.
Kontroll av F-skattsedel

Under år 2012 bör inriktningen vara att fortsätta samarbetet med Skatteverket
när det gäller regelbunden kontroll av att de vårdgivare som begär ersättning
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från det statliga tandvårdsstödet uppfyller kravet på innehav av F-skattsedel/Fskattebevis.
Kontroll av höga ersättningsbelopp

Det ska göras kontroll av ersättningsperioder där det ersättningsgrundande
beloppet överstiger 15 000 kr. Syftet med kontrollen är att undersöka om en
hög ersättning av kostnaderna för tandvård påverkar vilka tandvårdsåtgärder
som vårdgivarna begär ersättning för. Kontrollen kan behöva bistånd från
avdelningen för analys och prognos. Statistikuttag kan visa på om det finns
någon viss åtgärd som används mer frekvent för denna grupp av patienter.
Ytterligare analys kan visa om det finns anledning förmedla eventuella
iakttagelser vidare till andra myndigheter.
Åtgärd 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Anledningen till att åtgärden är ett urvalskriterium är att den möjliggör ett urval
där samtliga vårdgivare kan bli aktuella för kontroll. Ett av Försäkringskassans
mål med kontrollerna är att alla mottagningar under året ska kontrolleras minst
en gång. Av den anledningen behövs en åtgärd som samtliga
vårdgivare/mottagningar någon gång utför.
Åtgärd 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka
tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare

Urvalet för kontroll är om ersättning begärts för åtgärden vid ett flertal tillfällen
för samma patient under en ersättningsperiod. De vårdgivare som blir aktuella
för kontroll är följaktligen de som begärt ersättning för ett flertal av åtgärden.
Åtgärd 105 Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av
behandlingsresultat, utförd av tandhygienist.

Urvalet för kontroll är om ersättning begärts för åtgärden vid ett flertal tillfällen
för samma patient under en ersättningsperiod. Kontroll av tandvårdsåtgärder
inom tandhygienisternas område har inte gjorts tidigare.
Åtgärd 302 Sjukdomsbehandlande åtgärder

Urvalet för kontroll är om ersättning begärts för åtgärden vid ett flertal tillfällen
för samma patient under en ersättningsperiod.
Åtgärd 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större
omfattning

Vid tidigare kontroller av åtgärden har många felaktiga begäran om ersättning
upptäckts. Det finns därför anledning att återkomma med en kontroll.
Åtgärd 801 Laboratorieframställd krona

Vid tidigare kontroller av åtgärd 801 har Försäkringskassan upptäckt ett stort
antal felaktiga utbetalningar och det finns därför ett behov av ytterligare
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uppföljning. Kontrollen ska begränsas till att avse åtgärd 801 för
tillstånd/diagnoser i 4000-serien eftersom det endast är för dessa diagnoser som
villkor D3 gäller.
Åtgärd 852 Implantatförankrad krona samt åtgärd 853 hängande led vid
implantatförankrad bro

Åtgärderna bör kontrolleras för att upptäcka eventuella felaktiga begäran om
ersättning samtidigt som även ersättningen för åtgärd 420 kontrolleras.
Tidigare kontroller av åtgärd 853 har visat på ett stort antal felaktiga begäran
om ersättning.
Åtgärd 907 Tandreglering, två käkar, normal behandling, 1,5 till 2 år och 908
Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling

Kontroll av tandregleringsåtgärder har inte gjorts tidigare. Detta är en
anledning till att kontroll bör utföras samt att det statliga tandvårdsstödet nu
funnits så lång tid att dessa åtgärder hunnit slutföras. Omfattningen av antalet
kontroller kan fastställas när uttag gjorts som visar antal, det är kanske lämpligt
att samtliga inrapporterade åtgärder kontrolleras. Tydliga villkor för när
tandregleringsåtgärder är ersättningsberättigande infördes den 1 juli 2010.
Urvalet för kontroll bör därför avse åtgärder som påbörjats efter detta datum.

3.2 Uppföljning av vissa vårdgivare
Försäkringskassan ska systematiskt följa upp indikationer om att vårdgivare
felaktigt begär ersättning. Detta ska göras genom riktade kontroller mot dessa
vårdgivare. Resurser till denna uppföljning ska säkerställas och framgår även
av inledningen till denna kontrollplan. Som där beskrivs innehåller denna
kontrollplan inte samtliga kontroller som ska utföras så utrymme har skapats
för dessa riktade kontroller mot vissa vårdgivare.
Hur denna riktade kontroll mot vissa vårdgivare ska genomföras i praktiken
bör avgöras från fall till fall. Avgörande bör var den typ av fel som
uppmärksammats hos vårdgivaren. Vanligtvis torde det röra sig om ett antal
ytterligare kontroller av den åtgärd där det funnits misstanke om felaktig
begäran om ersättning. I några fall kan det även finnas anledning att ta kontakt
med enskilda patienter.

4. Arbete med anledning av misstanke om brott
Försäkringskassans efterhandskontroller kan leda till att det påbörjas en
kontrollutredning på grund av misstanke om brott, en sådan kan i
förlängningen leda till polisanmälan.
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5. Avslutande kommentarer
Det finns vissa principer som bör ligga som grund för arbetet med
efterhandskontrollerna.
Försäkringskassan bör sträva efter att de kontroller som görs mot en
tandvårdsmottagning bör handläggas vid samma NFC.
Målet med urval är att samtliga mottagningar kontrolleras minst en gång under
året.
De vårdgivare som vid kontroll inte begärt ersättning på felaktiga grunder bör
fortsättningsvis kontrolleras vid färre tillfällen.
När det gäller kontroller av hela ersättningsperioder ska huvudsakligen endast
avslutade ersättningsperioder där tandvårdsersättning betalats ut kontrolleras.
Arbetet med efterhandskontrollerna fördelas under året och hänsyn tas till
normal semesterperiod då färre kontroller utförs och möjlighet till längre
svarstid finns.
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