
RÅd & RöN  nr 6 2012 39

Sveriges Kommuner och Landsting, 
hoppas att tandläkarna ska bli bättre 
på att registrera sig:

– Ambitionen och förhoppningen 
med jämförelsetjänsten är självklart 
att tandläkarna ska registrera sig. Då 
ökar möjligheterna för konsumen-
terna att jämföra priser, säger Jenny 
O’Connor. 

Varför det är så olika priser i olika 
landsting vill Jenny O’Connor inte 
spekulera i.

– Man har olika beräknade kost-
nader för hyra och annat. Det är 
mycket som spelar in när man be-
stämmer priserna.

Skiljer stort
När vi tittade på slumpvis utvalda 
privattandläkare hittade vi alltså 
en prisskillnad på 525 kronor. Dan 
Nilsson på branschorganisationen 
Privattandläkarna, PTL, håller med 
om att prisspannet är större än man 
kan tro.

– Det kan förstås finnas olika an-
ledningar till att en klinik tar 975 

kronor för en basundersökning. 
Kanske har man tillräckligt många 
patienter redan och vill inte ha fler. 
Eller så har man lägre priser på spe-
cialtandvård. 

Dan Nilsson håller med om att det 
inte är helt lätt att hitta tandvårds-
priser, men man får ringa eller mejla 
tandläkaren och fråga.

– Tandvårdskonsumenterna ska 
vara aktiva, tycker jag!

PTL har rekommenderat sina 
medlemmar att registrera sig på 
prisportalen 1177.se.

– I slutet av året hoppas jag att de 
flesta ska ha lagt in sig, säger Dan 
Nilsson.  

PTL har sedan 1998 en överens-
kommelse med Konsumentverket 
om avtalsvillkor för tandvård. Över-
enskommelsen har nyligen omför-
handlats, och den nya versionen 
började gälla 1 maj i år. Där står bland 
annat att medlemmarna i PTL ska ha 
en prislista väl synlig och tillgänglig i 
mottagningen och på hemsidan, om 
sådan finns. Man ska även tillhanda-

allmänt 
tandvårdSBidrag

 Från den första juli det år du fyller 
20 år har du rätt till ett årligt, 
allmänt tandvårdsbidrag, ATB. 

 Från och med det år du fyller 20 år 
och till och med det år du fyller 29 
är bidraget 300 kronor per år. 

 Från och med det år du fyller 30 år 
och till och med det år du fyller 74 
år är bidraget 150 kronor per år.

 Från och med det år du fyller 75 år 
är bidraget 300 kronor per år. 

 du får ett nytt ATB den första juli 
varje år. Tandläkaren brukar 
vanligen dra av ATB när du ska 
betala, men säg gärna själv till att 
du vill använda det. ATB är alltså 
inte ett bidrag du får utbetalat 
kontant, utan ett tillgodohavande 
hos Försäkringskassan som du kan 
använda till din tandvård. 

 du kan spara ditt ATB från ett år till 
nästa och använda två bidrag 
senare, antingen samtidigt eller vid 
två olika tillfällen. Men det går inte 
att spara eller använda mer än två 
bidrag i taget. 

 Utöver ATB finns tandvårds-
ersättningen, som gäller vid mer 
komplicerade och dyrare 
behandlingar.

TANDVÅRDSPRISeR

Basundersökning och 
diagnostik, utförd av 
tandläkare

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets referensprislista. 
Gäller både för folktandvården och privattandläkarna.

660:-

FOlKTANDVÅRDeN

Folktandvården Västra Götalands landsting 885:-

Folktandvården Örebro läns landsting 725:-

Folktandvården Stockholms läns landsting 690:-

Folktandvården Norrbottens läns landsting 680:-

Folktandvården Jönköpings läns landsting 660:-

Folktandvården Uppsala läns landsting 660:-

PRIVATTANDlÄKARe extraerbjudande

Tandkliniken Pärlan, Göteborg 975:-

Family Dental Care, Stockholm 660:- 249:- för full undersökning, borttagning av 
tandsten m m. Ord pris 2 300:-.

Tandlaget, Kiruna 788.-

Smile, Jönköping 660:- Är du missnöjd som ny kund behöver du inte 
betala. Värvar du en patient till mottagning-
en får du en värdecheck på 100:-.

Luthagens tandvård, Uppsala 510:-

City tandläkeri, Örebro 450:-

hålla en prislista som patienten kan 
ta med hem. På prislistan ska tand-
klinikens särskilda priser anges men 
också referenspriserna från TLV:s lis-
ta. Tandläkaren ska också lämna in-
formation om det statliga tandvårds-
stödet, högkostnadsskyddet och det 
allmänna tandvårdsbidraget. Rätten 
att få veta priserna i förväg gäller ock-
så patienter inom Folktandvården.

Stödet gick inte åt
År 2011 betalades cirka fem miljarder 
kronor ut i statligt tandvårdsstöd. 
Men myndigheterna hade budgeterat 
6,7 miljarder kronor. Drygt en fjärde-
del av det beräknade tandvårdsstö-
det betalades alltså inte ut. Varför 
det var så vet man inte egentligen. 
Det kan bero på lågkonjunkturen, att 
många avstår från att gå till tandläka-
ren. En annan orsak kan vara okun-
skap, att patienterna inte känner till 
bidragen och inte utnyttjar dem, och 
tandläkarna kan vara dåliga på att 
förklara rättigheterna. Krångliga reg-
ler kan vara en tredje orsak. <RR>

” det är 
svårt att         
hitta       
priser på 
tandvård.”




