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Uppdrag att etablera en prisjämförelsetjänst för tandvård
Regeringens beslut

Regeringen beslutar att ge Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
(TLV) i uppdrag att, i samråd med Försäkringskassan, Folktandvården,
Privatandläkarna och Sveriges Kommuner och Landsting, etablera en
webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård. Prisjämförelsetjänsten ska
vara objektiv, konkurrensneutral, icke-diskriminerande och fri från
kommersiella intressen. Den ska öka möjligheten för allmänheten att få
en bild av prisnivåerna inom tandvården och möjliggöra jämförelser
mellan olika vårdgivare. Informationen ska vara lättillgänglig och lättbegriplig. Vidare ska prisjämförelsetjänsten finnas tillgänglig på webbplatser där annan relevant information för patienter och allmänheten
presenteras. Prisjämförelsetjänsten ska innehålla prisnivåer för såväl
offentliga som privata tandvårdsgivare samt vara anpassad för att kunna
inkludera indikatorer på patientbedömd kvalitet för såväl offentliga som
privata tandvårdsmottagningar. TLV ska vid genomförandet av uppdraget tillvarata relevant kunskap och erfarenhet från Konkurrensverket.
TLV ska belysa de juridiska förutsättningarna för det system som föreslås. TLV ska även ta fram konsekvensanalyser som innefattar konsekvenser för tandvårdsgivarna och för Försäkringskassan avseende
rapportering av data. En konsekvensanalys ska också beakta eventuella
följder av förslaget vad gäller samverkan mellan hälso- och sjukvården
och tandvården. Om så bedöms nödvändigt ska TLV också lämna författningsförslag. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 juni 2018. En delredovisning av uppdraget
ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast
den 15 september 2017.
TLV får för uppdragets genomförande använda 225 000 kronor under
2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost
15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.
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Medlen utbetalas till TLV (bg 792-1166) av Kammarkollegiet engångsvis
utan rekvisition. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till
Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en
ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet.
Rekvisition, redovisning och eventuell återbetalning ska hänvisa till det
diarienummer som detta beslut har.
Ärendet

Möjligheten för allmänheten att kunna jämföra tandvårdsgivarnas priser
var en central del av 2008 års tandvårdsreform. Syftet var att stärka
patientens ställning och därmed också stärka konkurrensen på tandvårdsmarknaden. Tjänstens uppbyggnad och utnyttjandet har dock sedan
starten 2008 varit förenad med olika problem. Såväl Försäkringskassan
som Inera/1177.se har under olika tidsperioder haft ansvaret att driva en
prisjämförelsetjänst för tandvård. I februari 2016 stängde Inera/1177.se
ner prisjämförelsetjänsten för tandvård.
Regeringen beslutade den 21 maj 2015 (S2015/3800/FS) att ge TLV i
uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård.
TLVs uppdrag löpte delvis parallellt med Utredningen om ett förbättrat
tandvårdsstöd (2014:06). Utredningens betänkande Ett tandvårdsstöd
för alla – fler och starkare patienter, presenterades för regeringen i
augusti 2015. Utredningen hade bland annat i uppdrag att se över olika
aspekter av en prisjämförelsetjänst. I uppdraget genomförde TLV en
kartläggning av prisjämförelsetjänster som svarade mot uppdragets
beskrivning. TLVs kartläggning samt betänkandet Ett tandvårdsstöd för
alla – fler och starkare patienter tydliggjorde problem med anslutning
och användning av den tidigare tjänsten förlagd till Inera/1177.se som
inte kunde avhjälpas utan en genomgripande förändring. I sin slutrapport presenterade TLV därför ett förslag på utveckling av en prisjämförelsetjänst i syfte att förbättra tillgången till alla tandvårdsgivares priser
och på så sätt stärka tandvårdspatienternas ställning på tandvårdsmarknaden. Förslaget grundar sig på tre huvudsakliga faktorer – ökad
kunskap om prissättningen på tandvårdsmarknaden, en förenklad prisjämförelse samt skapande av incitament för tandvårdsgivare att delta.
Regeringen avser att avsätta 3 300 000 kronor under 2017 samt
875 000 kronor 2018 för genomförandet av uppdraget. Medlen utbetalas
under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet.
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Anna Hedin
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