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Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har tagit del av betänkande gällande
registerforskningsutredningen (SOU 2014:45).
TLV ser positivt på att registeransvariga myndigheter i större utsträckning ska kunna
lämna ut uppgifter för forskningsändamål och att för sådana ändamål underlätta
samberedning av registeruppgifter. TLV är även positiv till förslagen som syftar till att
underlätta sammanställning av longitudinell data.
Överlag understödjer förslagen om att underlätta registerforskning i Sverige möjligheterna
att följa upp och utvärdera produkter i förmånssystemet. Tillgång till longitudinell
(anonymiserade) data, som utöver hälso- och sjukvårdsutnyttjande (så som tandvård och
läkemedelsanvändning) även omfattar information om hälsa och socioekonomisk
karaktäristiska på individnivå, är avgörande för att kunna besvara huruvida till exempel
läkemedelsanvändningen är kostnadseffektiv eller om tandvårdskonsumtionen baseras på
kliniska behov snarare än socioekonomiska faktorer.
Registerdata bör användas i större utsträckning för att utvärdera interventioner som
introduceras i svensk vård. Data är ofta av hög kvalitet och med rätt incitament och
finansiering kan ökat användande leda till att fler studier av internationellt intresse kan
genomföras av akademiska centra. Bra registerdata ger också möjligheter för myndigheter att
snabbare utvärdera sina prioriteringsbeslut utan att för den delen genomföra en regelrätt
studie. Utredningen underlättar för akademiska centra att bedriva forskning, men förslagen
påverkar inte statliga myndigheters möjligheter att genomföra analyser som är relevant för
deras verksamhet. Det är inte alltid myndigheternas behov av snabbare uppföljning kan
tillgodoses av akademin. TLV ser därför också ett behov av att framöver få utvidgade
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möjligheter att använda registerdata för att utvärdera introduktionen och effekterna av nya
läkemedel men även andra beslut som TLV fattar kring användning av läkemedel. Det är
även angeläget att kunna följa upp det statliga tandvårdsstödet ur ett tandhälsoperspektiv.
Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Sofia Wallström. Föredragande har
varit hälsoekonomen Sofie Gustafsson. Övriga deltagande i handläggningen har varit
uppföljningskoordinatorn Love Linnér, seniora ekonomen Pontus Johansson, chefsjuristen Leif
Lundquist, enhetschefen Gun-Britt Lundin och avdelningscheferna Fredrik Andersson och
Christin Andersson.
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