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Remissvar över betänkandet Regler för etablering av vårdgivare (SOU
2008:84)
S2009/8356/HS

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket delar utredningens uppfattning att
nuvarande etableringsformer behöver ses över. Som utredningen anger är det centralt i en
sådan översyn att patientens ställning i vården stärks och att nuvarande ansvarsförhållanden
består.
Utredningens förslag till ett nytt system för etablering av vårdgivare som vill verka med
offentlig finansiering inom den öppna specialiserade vården innebär att gällande system med
nationella regler kring etablering ersätts av ett system som närmast påminner om det statliga
tandvårdsstödet. Nuvarande etableringssystem uppvisar stora brister när det gäller
kopplingen till den landstingsstyrda vården. Det är därför positivt att utredningen anlagt ett
brett perspektiv och vinnlagt sig om att skapa en lösning som förenar de olika system som
bidrar till kunskapsstyrning i vården.
Några närmare detaljer om processen kring ersättningsfrågorna lämnas inte i utredningen.
TLV anser att det krävs ytterligare klargöranden innan förslaget kan förverkligas.
Tandvårdsreformen föregicks av ett beredningsarbete, som medgav framtagande av ett första
regelverk kring referenspriser och åtgärder som kunde ersättas. Det framgår inte mer om
genomförandet av denna reform än att det är tänkt att nuvarande ersättningssystem ska
överföras till den nya etableringsformen. Den ansvariga myndigheten får därefter successivt
värdera ersättningarna och genomföra de förändringar som krävs för en sammanhållen
vårdprocess. Hur lång denna omställningsprocess förväntas bli och vilka resurser som
kommer att krävas, utvecklas inte av utredningen
Kostnaderna för det nya systemet för vårdetablering uppskattas till 20 miljoner kronor per år
baserade på TLV:s årsredovisning för 2009 och på kalkyler om lönekostnader för den
nyinrättade Inspektionen för socialförsäkringen. Det statliga tandvårdsstödet har
administrerats av TLV under knappt två år Verksamheten är ännu inte fullt utvecklad men
betydligt mer omfattande och komplex med större resursåtgång än vad som först antagits.
Enligt TLV:s erfarenhet är det därför svårt att överblicka resursåtgången innan verksamheten
fått en närmare utformning.
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Utredningen betonar vikten av samordning med de bedömningar som görs inom
läkemedelsförmånerna och inom tandvårdsförmånen. En central fråga blir då tillgången till
registerdata. Bristande tillgång till data gör det omöjligt att följa upp om besluten leder till
det avsedda resultatet, nämligen en god hälso- och sjukvård i ett integrerat system som
bygger på fortsatt offentlig finansiering. Som TLV framhållit i remissvaret över förslagen i
departementspromemorian (Ds 2010:3) Institutet för uppföljning och utvärdering inom
hälso- och sjukvård och socialtjänst (S2009/9762/HS) är det angeläget att detta åtgärdas
innan en ny verksamhet kommer till stånd.
Beslut om yttrandet har fattats av generaldirektör Gunilla Hulth-Backlund. Chefsjurist Anna
Märta Stenberg har varit föredragande.
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