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Yttrande över Utökade möjligheter att avansluta
tandvårdsgivare som misskött sig från det
statliga tandvårdsstödet (Ds 2018:36)
Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över Ds 2018:36 Utökade möjligheter att
avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet.
Följande förslag presenteras:
1.

Försäkringskassan ska ges tillåtelse att avansluta vårdgivare som allvarligt har
åsidosatt bestämmelserna i bl.a. lagen om statligt tandvårdsstöd och som avser
vårdgivarens skyldigheter eller förutsättningar för ersättning.
2. Försäkringskassan ska ges tillåtelse att avansluta en vårdgivare om det i kretsen
av personer som har en ledande ställning eller bestämmande inflytande hos
vårdgivaren, har tillkommit en person som tidigare allvarligt har åsidosatt
reglerna inom det statliga tandvårdsstödet.
3. Vårdgivare ska ges skyldighet att till Försäkringskassan anmäla bl.a. ändrade
förhållande i kretsen av personer som har en ledande ställning eller på annat sätt
har ett bestämmande inflytande hos vårdgivaren.
Riksrevisionen instämmer i förslagen om ändringar i förordningen om statligt
tandvårdsstöd.
I Riksrevisionens rapport 2017:19 konstateras att överutnyttjande i form av
överbehandling förekommer i tandvårdsstödet. I granskningen konstateras också brister
i såväl Försäkringskassans kontrollverksamhet som i Försäkringskassans möjligheter att
utfärda sanktioner mot vårdgivare som inte fullgör sina skyldigheter i tandvårdsstödet.
Med anledning av resultaten rekommenderar Riksrevisionen Försäkringskassan att
förbättra arbetet med att kontrollera vårdgivarnas rätt till ersättning från
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tandvårdsstödet. För att kontrollarbetet ska vara verkningsfullt fordras emellertid också
att möjligheten att sanktionera vårdgivare som använder tandvårdsstödet felaktigt
skärps. Riksrevisionen instämmer därför i förslagen, som innebär att Försäkringskassans
möjligheter att neka vårdgivare tillgång till det statliga tandvårdsstödet utökas.
Förslagen stärker patientens position i förhållande till vårdgivarna och bidrar också till
att konkurrensen mellan vårdgivarna sker på mer lika villkor.
Riksrevisor Stefan Lundgren har beslutat i detta ärende. Revisionsdirektör Pathric
Hägglund har varit föredragande. Enhetschef Anna Hessel har deltagit i beslutet.

Stefan Lundgren
Pathric Hägglund
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