Voksentandplejeoverenskomsten afløses den 1. juni 2018 af lovgivning,
som vi endnu ikke kender det fulde omfang af.
Kære ATO-medlem
Forhandlingerne mellem Tandlægeforeningens klinikejere og Danske Regioner
(Regionernes Lønnings- og TakstNævn) om en fornyelse af
voksentandplejeoverenskomsten endte resultatløse. Regionerne anmodede derfor
regeringen om at gennemføre overenskomstens bestemmelser ved lov.
Det er ATO’s opfattelse, at det er uhensigtsmæssigt, uholdbart og disproportionalt,
at aftaleforhold om ydelsernes indhold og pris mellem det offentlige (aktuelt
regionerne) og en leverandør (aktuelt liberalt praktiserende tandlæger) af
sundhedsydelser eller andet fastlægges gennem lovgivning og ikke ved aftale
parterne imellem. Dette er helt i overensstemmelse med ATO’s opfattelse i forhold
til at benytte lovindgreb som værktøj til at gennemføre overenskomst- og
aftaleforhold for offentligt ansatte i tilfælde af forhandlingssammenbrud.
Baggrunden for lovindgrebet
Det centrale element i konflikten mellem Tandlægeforeningens klinikejere og
Danske Regioner er, ikke overraskende, penge.
Ved gennemførelsen af de nationale kliniske retningslinjer for indkaldeintervaller
gjorde alle tandlægeorganisationer opmærksom på, at disse retningslinjer ville
forøge udgifterne til tandpleje. Det viste sig at være sandt – og regionernes
meromkostninger ligger på omkring 300 millioner kr. pr. år eller en forøgelse af de
regionale udgifter på ca. 20 % . I den voksentandplejeoverenskomst der gælder
indtil 1. juni 2018, er der regulerings- og tilbagebetalingsbestemmelser, der betyder,
at der ikke sker aftalte prisjusteringer af de fastlagte tilskud, hvis der er en
overskridelse af den økonomiske ramme. Hvis suspenderede prisreguleringer ikke er
tilstrækkelige til at indhente eventuelle budgetoverskridelser, så skal klinikejerne
tilbagebetale en del af de konstaterede overskridelser af
voksentandplejeoverenskomstens økonomiske ramme. Som ATO har forstået det, er
det aftalt, at regionerne og klinikejerne hver dækker 50 % af de konstaterede
overskridelser.

Tandlægeforeningens klinikejere har helt forståeligt argumenteret for, at de følger
de af sundhedsmyndighederne fastlagte sundhedsfagligt baserede nationale kliniske
retningslinjer for indkaldeintervaller, hvorfor den økonomiske ramme nødvendigvis
må forøges, så det bliver muligt at levere tandplejeydelserne i overensstemmelse
med de faglige retningslinjer uden at blive straffet økonomisk herfor.
Regionerne har lige så forståeligt argumenteret for en økonomisk budgetmodel,
som klinikejerne skal overholde. Regionerne har uden fagligt belæg kritiseret de
nationale kliniske retningslinjer for indkaldeintervaller for at give klinikejerne
behandlingsmuligheder, der ligger ud over det rimelige. Denne kritik anser vi i ATO
for mindre lødig og ikke just fremmende for et tillidsfuldt og godt forhandlingsklima.
Parterne kunne med deres forskellige udgangspunkter ikke blive enige om en ny
aftale. Regionerne valgte at opsige aftalen til bortfald og anmodede i denne
forbindelse regeringen om at regulere området ved lov. På denne baggrund indgik
samtlige af folketingets politiske partier den 28. februar en aftale om
voksentandplejen, som du kan læse ved at følge dette link
Af den politiske aftale fremgår blandt meget andet:
Aftalepartierne vil på den baggrund understøtte udviklingen af en ny model for
voksentandplejen ved:
 At regulere voksentandplejen via lovgivning, som skal sikre patienternes
fortsatte ret til tilskud til tandpleje og overholdelse af de gældende
økonomiske rammer, indtil der kan fastlægges en ny og samlet model for
voksentandplejen. Sundhedsministeren vil i foråret 2018 fremsætte
hastelovforslag herom med henblik på, at lovreguleringen skal gælde fra og
med den 1. juni 2018.
 At igangsætte et arbejde, der skal undersøge modeller for voksentandplejen,
som kan:
o understøtte og udbygge den gode og tværfaglige forebyggelsesindsats i
Danmark
o understøtte bedre overgange mellem børne- og ungetandplejen og
voksentandplejen
o understøtte social lighed i tandsundhed, og
o understøtte lavere og mere rimelige priser i tandplejen.

Sundhedsministeren fremsatte med udgangspunkt i den politiske aftale L 235 om
ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for
sundhedsvæsenet, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet
almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Tandpleje til voksne i privat praksis,
tilskud, klageadgang m.v.)
Lovforslaget blev vedtaget af et enigt Folketing den 24. maj 2018. Loven som
vedtaget kan læses ved at følge dette link.
Lovændringerne fastlægger hjemlerne til i store træk at fortsætte
voksentandplejesystemet uændret. Lovbestemmelserne skal på en række områder
udfyldes af bekendtgørelser, der på nuværende tidspunkt ikke er udstedt.
En bekendtgørelse, der bl.a. indeholder voksentandplejeoverenskomstens
ydelsesbeskrivelser, prisfastsættelse af ydelser herunder i hvilke kombinationer
ydelserne kan tages har været i høring.
Udkastet til bekendtgørelsen kan læses ved at følge dette link
De endelige formuleringer må afvente bekendtgørelsens udstedelse.
Lovindgrebet har en stor økonomisk konsekvens for tandlægerne, i det
Sundhedsministeren vil sikre, at den økonomiske ramme fremover overholdes af
klinikejerne, der skal tilbagebetale enhver overskridelse af rammen 100 % og ikke
som nu med ca. halvdelen.
Det står fortsat uklart for ATO, hvordan patientklagesystemet og
patienterstatningssystemet skal fungere efter den 1. juni 2018. Det er sikret, at det
system, der er gældende for øvrige sundhedspersoner herunder det generelle
erstatningssystem for sundhedsvæsnet kan udføre opgaven, men der er også fortsat
mulighed for, at sundhedsministeren henlægger opgaven til en tandlægefaglig
instans.
Ministeren har under behandlingen af lovforslaget besvaret følgende spørgsmål:
Spørgsmål nr. 5:
”Vil der efter ministerens opfattelse være mulighed for, at tandlægerne kan indgå
aftale om videreførelse af et overenskomstlignende klagesystem, hvis
klageordningen én gang er overgået til Styrelsen for Patientsikkerhed og
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn?”
Svar:

Det har jeg svært ved at forestille mig.
Med venlig hilsen
Ellen Trane Nørby / Helene Tejsner
Om det kan tages som en indikation på, hvor klage- og erstatningssystemerne
bevæger sig hen eller om det er en måde at lægge pres på klinikejerne til fortsat at
stille et system til rådighed, er vanskeligt at afgøre. Det må afklares i den kommende
tid, hvordan klagesystemet og erstatningssystemet fremadrettet kommer til at virke
på tandlægeområdet. Det er ATO’s opfattelse, at såvel patientklagesystemet som
patienterstatningssystemet på tandlægeområdet bør følge det generelle system, der
er gældende for det øvrige sundhedssystem. Systemet kan så inden for rammerne af
de generelle rammer tilpasses, så erstatningsbeløb, sanktionsmuligheder m.v.
tilpasses tandplejeområdet og de ydelser, der leveres.
KONSEKVENSER FOR ATO’S MEDLEMMER:
Alle medlemmer:
Der kan komme konsekvensændringer i forhold til patientklage – og
patienterstatningssystemerne.
Tandlæger ansat i klinisk praksis:
Langt den overvejende del af tandlæger ansat i privat tandlægepraksis er
provisionslønnede. Med udsigten til manglende regulering af tilskud og
fastprisydelser, så bliver indtjeningsgrundlaget og dermed provisionslønnen af dette
indtjeningsgrundlag mindre. Den ansatte tandlæge skal efter ATO’s opfattelse ikke
som udgangspunkt deltage i tilbagebetaling af tilskudsmidler m.v. ej heller ved
omberegning af provision, der allerede er udbetalt. Skulle du som ansat tandlæge i
privat tandlægepraksis blive udsat for sådanne krav, anbefaler ATO, at du kontakter
os med det samme. Vi kan ej heller anbefale, at du indgår kontrakter eller tillæg til
kontrakter, hvor du påtager dig en sådan tilbagebetalingsforpligtelse.
Tandlægekonsulenter:
Som udgangspunkt sker der ingen ændringer, dog skal ydelsesbeskrivelser og priser
nu findes i lovgivning fremfor i overenskomst.

I takt med at der skabes mere klarhed over detaljer i beslutningerne vender vi
tilbage med nye informatoner.
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