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Synpunkter på TLV:s delredovisning av uppdraget att 
säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för 
tandvården  

Privattandläkarna är en branschorganisation för den privata tandvården i Sverige. Som sådan 
representerar vi vårdgivare inom tandvården. Privattandläkarna är den enda organisation inom 
tandvården som företräder privata vårdgivare och har betalande företagsmedlemmar. 

Övergripande synpunkter på arbetet med en prisjämförelsetjänst inom 
tandvården 
Det är viktigt att patienterna inom tandvården kan göra övervägda val. Därmed är 

Privattandläkarna positiva till en elektronisk tjänst där patienten kan jämföra olika vårdgivares 

kvalitet och priser. 

Tyvärr har de tjänster som hittills lanserats haft stora problem både då det gäller möjligheten 

för privata vårdgivare att ansluta sig till tjänsterna och angående vilka jämförelser som kan 

göras. 

Privattandläkarna är därför positiva till att det nu görs en översyn av arbetet med 

prisjämförelsetjänst. Privattandläkarnas bedömning är att nästa version av jämförelsetjänsten 

måste vara enkel att ansluta sig till och innehålla både kvalitets- och prisjämförelser. Dessa 

jämförelser ska dessutom göras på ett sådant sätt att jämförelsen blir rättvisande.  

Idag finns det två nationella adressregister inom tandvården. Försäkringskassans register och 

adressdatabasen, HSA. I grunden menar Privattandläkarna att det inte är acceptabelt att en 

vårdgivare måste vara ansluten till två olika register. Vår uppfattning är att ett och samma 

register bör kunna hantera anslutningen till Försäkringskassans IT-system och anslutningen till 

nationella E-tjänster inklusive hitta och jämför tandvård med tillhörande jämförelsetjänst. Vi 

menar även att det är viktigt att jämförelsetjänsten inom tandvården samverkar med de 

weblösningar där patienten kan få annan information om vårdgivarna.  
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Privattandläkarnas synpunkter på TLV:s delredovisning 

Kommentarer på kapitel 3. Framtida möjligheter för prisjämförelsetjänst 
Privattandläkarna delar TLV:s beskrivning att den nuvarande tjänsten på 1177.se varken når 

konsumenter eller den privata tandvården. Den största orsaken till detta är att det för en del av 

den privata tandvården varit omöjligt att ansluta sig. I Stockholms läns landsting är det inte 

möjligt att ansluta sig till tjänsten då Stockholms läns landsting inte använder sig av den 

nationella adresskatalogen, HSA, och för andra har det varit allt för komplicerat. 

Det är vårdgivaren och inte mottagningen som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. Det 

är även vårdgivaren som har det övergripande ansvaret inom tandvården. Det är därmed svårt 

att uppskatta antalet mottagningar inom tandvården och Privattandläkarnas uppfattning är att 

anslutningsgraden ska utvärderas utifrån antalet vårdgivare inom tandvården. 

Privattandläkarna är positiva till att det pris som ska jämföras är vårdgivarens faktiska pris för 

utförd åtgärd och menar att det priset bör kunna hämtas från de uppgifter som vårdgivaren 

rapporterar in till Försäkringskassan. Det är dock nödvändigt med ett arbete som tydliggör 

vilket pris som vårdgivaren ska rapportera in till Försäkringskassan. Det som syns i tjänsten ska 

vara vårdgivarens totalpris oberoende av om vårdgivaren har åtgärder och priser som inte ingår 

i TLV:s referensprislista. 

Privattandläkarna vill även betona vikten av att tjänsten innehåller möjlighet att jämföra 

kvalitet. Ett första steg är att det genomförs en nationell patientenkät och att resultaten av 

denna visas i tjänsten. Nästa steg bör vara att tjänsten är förberedd för att visa framtida 

kvalitetsjämförelser.  

Synpunkter på kapitel 4, Förslag till genomförande och framtida 
hantering 
Privattandläkarna vill börja med att betona att den nuvarande situationen med oklarheter om 

hur nuvarande prisjämförelsetjänst ska hanteras under år 2016 innebär att det inte sker någon 

utveckling vare sig av tjänsten eller möjligheten att ansluta sig till tjänsten.   

Privattandläkarnas bedömning är att lansering och marknadsföring av en jämförelsetjänst inom 

tandvården måste avvakta tills den nya tjänsten kan lanseras. 

Då de två jämförelsetjänster som hittills funnits inom tandvården har misslyckats anser 

Privattandläkarna att en ny jämförelsetjänst måste lösa problemen med vårdgivarens anslutning 

och vilka priser och andra uppgifter som ska visas  innan tjänsten färdigutvecklas och lanseras.  
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