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Överenskommelse munhälsa
Vänsterpartiet anser att förslaget till överenskommelse är bra, med ett undantag. Det gäller det grova fusk som under flera år pågått inom området nödvändig tandvård. Det grova fuskandet handlar förvisso inte om relationen
mellan regionen och kommunerna, men eftersom det är fråga om oerhört
stora summor pengar som olika tandvårdsföretag har tillskansat sig genom
fusk och felaktiga redovisningar så kan det inte förbigås med tystnad. En huvudorsak till att detta fusk har varit möjligt är att regionen inte haft någon
fungerande kontroll av tandvårdsföretagens fakturor och redovisningar. Det
handlar om fusk med felaktigt utförd eller icke-utförd vård. Det finns här
också ett patientperspektiv. Flera patienter, de flesta äldre, har på grund av
detta orsakats onödigt lidande. Den begränsade kontrollinsats som gjordes
förra året omfattade en dryg procent av alla fakturor. Av dessa visade sig 78
procent var helt eller delvis felaktiga. Det resulterade i återkrav på nära 2
miljoner kronor. Vänsterpartiet krävde då att samtliga fakturor skulle gås
igenom. Förslaget avslogs av det blågröna styret. Det är talande för högerpartierna som alltid är för hård kontroll och bestraffning av enskilda medborgare som fuskat med bidrag, men när privata vårdföretag gör samma sak
med våra gemensamma resurser så reagerar man knappt alls. I det här fallet
hade en genomgång av samtliga fakturor inbringat minst 100 miljoner kronor, troligen mer. Region Stockholms kostnad per patient inom nödvändig
tandvård är jämfört med Västra Götaland och Skåne i princip den dubbla.
Vår region faktureras för betydligt fler åtgärder per patient än med de två
andra stora regionerna. Med andra ord är det Region Stockholms skyldighet
gentemot sina skattebetalare att vidta kraftfulla åtgärder mot detta utbredda
fusk, där tyvärr många tandvårdsföretag är inblandade, Också folktandvården har fuskat, men så blir det när vården ska organiseras med marknadsstyrda regelverk och med dålig kontroll. Vänsterpartiet anser att nödvändig
tandvård i framtiden ska skötas av Folktandvården under ett icke-marknadsstyrt regelverk. Men detta kräver lagändringar, och innan sådana har fastställts så måste regionens kontrollsystem byggas ut. Lärdomar kan dras av
andra stora regioner som har mer effektivt kontrollarbete.
När ärendet behandlades i Region Stockholm yrkade vi därför på ett tillägg i
överenskommelsens punkt 6.1 (Regionens åtaganden). Tilläggen skulle
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innefatta skrivningar som klargör regionens framtida mer effektiva kontrollarbete och åtgärder mot fuskande tandvårdsföretag. Punkterna föreslogs
lyda: ”Bygga ut ett kraftfullt och effektivt kontrollsystem som motverkar
fusk med fakturor och redovisningar från tandvårdsföretag” samt ”Garantera
att tandvårdsföretag som medvetet fuskat med fakturor avförs från listan för
uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård.
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