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Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare
patienter (SOU 2015:76) samt Tandvårds- och
läkemedelsverkets delredovisning Uppdrag att
säkerställa tillgång till en prisjämförelse för
tandvård
Statskontoret delar utredningens bedömning att patienter i tandvården
behöver få bättre stöd för att kunna värdera om de får rätt vård och får betala
ett rimligt pris för den. Det finns behov av att stärka patientens ställning,
bland annat genom kraftfullare informationsinsatser. Statskontoret tar dock
inte ställning till de enskilda förslagen för att stärka patientens ställning eller
åstadkomma ett mer träffsäkert stöd. Vårt remissvar begränsas till de åtgärder som utredningen föreslår för att motverka felaktiga utbetalningar och
förbättra styrningen och uppföljningen av stödet.
Statskontoret har inga synpunkter att redovisa avseende Tandvårds- och
läkemedelsverkets delredovisning av uppdraget att säkerställa tillgång till en
prisjämförelse för tandvård.

Åtgärder för att motverka felaktiga utbetalningar
Statskontoret tillstyrker utredningens förslag om att motverka felaktiga
utbetalningar av tandvårdsstödet. Tandvårdsreformen innebar en övergång
från förhandsprövningar till en automatiserad handläggning med efterhandskontroller. Detta ställer särskilda krav på att kontrollen är effektiv,
vilket den för närvarande inte alltid är. Statskontoret bedömer att utredningens förslag kan förbättra förutsättningarna för en effektiv kontroll.
Exempelvis har Försäkringskassan inte tillräckliga sanktionsmöjligheter och
kan inte utbyta nödvändig information med Skatteverket. Försäkringskassan
behöver också utveckla sina principer för hur de väljer ut kontrollobjekten.
Det är angeläget att så många fel som möjligt kan fångas upp redan i det
elektroniska handläggningssystemet. Statskontoret anser att utredningens
underlag behöver kompletteras med en närmare analys av möjligheterna att
förbättra den automatiska kontrollen. Det kan till exempel handla om att
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lägga in en spärr för att hålla inne betalning om inte all dokumentation finns
på plats eller införa en automatisk varning om kostnaden överstiger prisjämförelsen med en viss procent.

Åtgärder för bättre styrning och uppföljning
Statskontoret tillstyrker utredningens förslag om bättre styrning och uppföljning av stödet. När det gäller det analysuppdrag som Försäkringskassan,
Tandvårds- och läkemedelsverket och Socialstyrelsen föreslås få, anser vi
dock att en av de myndigheterna bör få det samordnande ansvaret. En tydlig
ansvarsfördelning ger bättre förutsättningar för att uppdraget ska kunna
genomföras på ett tillfredsställande sätt.

Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Utredningschef
Anna Pauloff och utredare Jan Boström, föredragande, var närvarande vid
den slutliga handläggningen.
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