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Yttrande avseende patientrörlighet inom EES-
kompletterande förslag för tandvården (S2015/07006/FS) 
 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har tagit del av betänkandet 
gällande patientrörlighet inom EES – kompletterande förslag för tandvården.  
 
Utifrån TLV:s ansvarsområde har myndigheten inga synpunkter på förslagen. Det 
kan dock finnas skäl att ur patientperspektiv att göra några påpekanden. 
 
Tandvårdsmarknaden skiljer sig från övrig hälso- och sjukvård på så sätt att 
patienten själv bekostar en väsentligt större andel av vårdkostnaden. Det finns därför 
skäl att särskilt överväga förslag som stärker patientens ställning på 
tandvårdsmarknaden. 
 

- Det vore värdefullt för samtliga patienter inom tandvården att få den 
information om tillsyn och patientskadelagen (1996:799). Den bör inte bara 
vara förbehållen en mindre patientgrupp (EES). 

- För att informationen till patienterna ska bli likvärdig bör övervägas om 
staten, så som föreslås i SOU 2015:761, ska tillhandahålla information även i 
de frågor som avses i det nu remitterade förslaget. 

 
Patienter inom tandvården är vanligen inte insatta i hur vården står under tillsyn och 
om möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen. Information om 
patienskadelagen behöver få en ökad spridning inom tandvården2 för att patienterna 
ska känna till sina rättigheter vid vårdskador.     
 
 
 
 

1 SOU 2015:76 Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter, betänkande från utredningen 
om ett förbättrat tandvårdsstöd, sid 274 ff. 
2Inspektionen för vård och omsorg, år 2013, Tillsynen av tandvården -en sammanställning av resultat 
och iakttagelser i tillsynen 
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Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Sofia Wallström. 
Föredragande har varit odontologisk utredare Anna Hägglund. Vid den slutliga 
handläggningen har enhetschef Gun-Britt Lundin, jurist Marie Forssell och 
chefsjuristen Leif Lundquist deltagit. 
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