Rapport
Veterinärvårdkostnaden fortsätter att stiga
– prisglidning på enkla diagnoser som klåda, klobrott, urinvägsinfektion och öroninflammation
Förord

I februari 2015 analyserade Folksam hur mycket ett veterinärbesök för några av de vanligaste och enklaste diagnoserna
kostar våra kunder. Bakgrunden till analysen var dels den
oroande skadekostnadsutvecklingen i hund- och kattförsäkringarna, där vi såg både en ökad skadefrekvens och en
ökande medelskadekostnad, dels avsaknaden av pristransparens på veterinärvårdmarknaden.
Om vi inte agerade för att dämpa skadekostnadsutvecklingen
såg vi en risk för att kraftigt behöva höja priset på vår djurförsäkring, vilket vi som kundägt bolag självfallet vill undvika.
Analysen 2015 visade signifikanta skillnader i den ersättning vi lämnar till veterinärkedjorna Evidensia och AniCura,
jämfört med den ersättning som utgår till fristående aktörer.
Försiktigt räknat var Evidensia och AniCura 40 procent
dyrare vid behandling av hundar och katter. För enkla
vårdärenden – som klåda, klobrott, urinvägsinfektion,
öroninflammation och irriterad hörselgång – var skillnaden
drygt 60 procent.
Evidensia och AniCura menar att vår analys inte tagit hänsyn
till diagnosernas svårighetsgrad, kvaliteten på vården, eller
den tidpunkt på dygnet när vården ges. De ökande kostnaderna hänger också ihop med att vården har blivit mer
avancerad och att man nu kan behandla mer än tidigare.
Det finns självfallet ett korn av sanning i det resonemanget.
Tyvärr visar 2017 års analys att priserna fortsätter att stiga.
Vi har fått en rejäl prisglidning på veterinärvårdmarknaden
– samtidigt som bristen på pristransparens kvarstår. För
veterinärklinikerna vore det enkelt att uppge tydliga riktpriser på sina hemsidor, precis som alla andra branscher
gör sedan länge. Det har de flesta marknadsaktörer tyvärr
underlåtit att göra, trots flertalet svenskar gör research
och prisjämförelser på internet innan ett köp. Transparenta
priser skulle innebära en naturlig prispress – för kundernas
bästa – på marknaden.
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I snitt har veterinärvårdpriserna stigit med 22 procent från
februari 2015 till september 2017.
AniCuras och Evidensias priser på enkla diagnoser har stigit
med 9, respektive 10 procent. Under samma period har de
fristående aktörernas priser för samma diagnoser stigit med
66 procent.
De fristående aktörerna har således höjt sina priser för att
överbrygga prisgapet mot AniCura och Evidensia.
Vad gäller de enskilda diagnoserna finns stora prisvariationer.
Behandling för klåda är cirka 900 kronor dyrare hos AniCura
och Evidensia än hos de fristående aktörerna, urinvägsbehandlingar är drygt 500 kronor dyrare. När det gäller klobrott
och öron har priserna nästan konvergerat och skiljer bara
någon hundralapp i vissa enskilda fall.
Feb 2015

Sep 2017

Diff %

AniCura

2 776 kr

3 016 kr

9%

Evidensia

2 515 kr

2 760 kr

10 %

Övriga

1 587 kr

2 637 kr

66 %

Snitt

2 292 kr

2 804 kr

22 %

Folksams prisjämförelse bygger på statistik från utbetalningar mellan juni
2016 och augusti 2017. De aggregerade utbetalningarna har dividerats
per diagnos och vårdgivare.

