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Remissv ar SOU 2015:76 Ett tandvårdsstöd för alla inkl TLV:s
delredovisning Uppdrag att säkerställa tillgång till en
prisjämförelsetjänst för tandvård

Sveriges Konsumenter har beretts tillfälle att yttra oss över SOU 2015:76 samt TLV:s
delredovisning.
Ett tandv årdsstöd för alla

Vi delar utredningens förslag om att det behövs ett antal åtgärder som kan bidra till en bättre
fungerande tandvårdsmarknad där maktbalansen mellan patient/konsument och behandlare
jämnas ut och patientens/konsumentens ställning stärks.
En ingång/kanal
Det måste bli enklare för patienten/konsumenten att orientera sig om vilket tandvårdsstöd man
är berättigad till på ett personligt plan. En "ingång/kanal" där all inf01mation återfinns oaktat
om det är statens tandvårdsstöd eller landstingens, info1mation om munhälsans koppling till
vissa medicinska tillstånd eller information om tvisthantering. "Ingången" ska ge
patienten/konsumenten bättre förutsättningar att veta vilka frågor den ska ställa för att
förbättra förutsättningarna vid samtal med utföraren. Lösningen får inte bara vara webbaserad,
utan måste kunna användas av alla. Informationen ska vara på lätt svenska och andra språk.
"Ingången" ska orientera patienterna/konsumenterna om hur och var man kan få mer hjälp
och stöd. Det kan exempelvis vara via Försäkringskassan som utredningen föreslår i
kombination med den kommunala konsumentvägledningen som finns runt om i landet.
Möjlighet till muntlig kommunikation är en nödvändighet.
En fungerande prisjämförelsetjänst
Om vi ska få en fungerande prisjämförelsetjänst krävs att det är de faktiskt debiterade priserna
som man kan jämföra med TLV: s referenspriser. Alltså de uppgifter som behandlare inlämnar
till Försäkringskassan. Det ska också finnas en tydlig inf01mation om att det råder fri
prissättning inom tandvården.
Det krävs också att priserna kompletteras med mått på patientbedömd kvalitet som inhämtas
genom en nationell patientenkät för tandvård.
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En översyn av fakturaspecifikationen behövs så att posterna på fakturan och hur man kommit
fram till priset för patienten framgår samt hur mycket tandvårdsbidrag vaije ingrepp medger.
De viktigaste frågorna är sammanfattningsvis;
•
•
•
•
•

Att det borde vara obligatoriskt att erbjuda ett kostnadsfritt kostnadsförslag för
patienten, annars kommer vi aldrig att kunna jämföra priser på tandvård.
Att vid reklamation av tandvård måste patienten även få med sig det statliga bidraget
till ny utförare.
Att man inför obligatoriskt krav på att tandläkare är försäkrade mot felbehandlingar.
Att man inför luav om garanti på tandvårdsbehandlingar.
Att vid återkrav från Försäkringskassan till tandvården ska återbetalning även ske till
patienterna om åtgärderna inte genomförts.

TLV's delredovisning

Vi ser positivt på TLV:s tolkning av sitt uppdrag och ambitionen att ta fram en konceptuell
skiss tillsammans med intressenter (tandvården och tandvårdens intresseorganisationer,
relevanta myndigheter) för att kostnadseffektivt utveckla och genomföra en lösning med brett
stöd.
Vi har haft fö1månen att, tillsammans med Privattandläkaina och Folktandvårdsföreningen,
delta i en workshop arrangerad av TLV i detta syfte. Det känns glädjande att vi hade mycket
gemensamma bilder och förslag. Vi ser framemot TLV:s slutredovisning som ska presenteras
senast 15 februari 2016.
Stockholm dag som ovan
Ö1jan Brink.man
Sveriges Konsumenter
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