
 
 

 

 

 

 

 Socialdepartementet 

103 33 STCKHOLM 

2012-11-09  

Remissvar på departementspromemorian Ds 2012:36, 
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan 
tillstånd 

Privattandläkarna tackar för att vi får möjlighet att lämna synpunkter på 
departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd.  

Privattandläkarna är en branschorganisation för den privata tandvården i Sverige. Vi 

representerar vårdgivare inom tandvården. Privattandläkarna är den enda organisation inom 

tandvården som företräder vårdgivarna inom tandvården med betalande företagsmedlemmar. 

Övergripande synpunkter 
Vi noterar att promemorian skiljer på rätten till subventionerad tandvård för de som inte fyllt 18 

år och de som fyllt 18 år. Vi menar precis som utredningen om vård till papperslösa föreslår i sitt 

betänkande Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet (SOU 2011:48) att 

regeringen bör fortsätta sitt arbete med en översyn av asylsökande och papperslösa personers 

rätt till subvention för tandvård.  
 
Privattandläkarna välkomnar förslag som gör det möjligt för personer som vistas i Sverige utan 
tillstånd att få tillgång på subventionerad vård på samma villkor som asylsökande har idag. Det 
är viktigt att personen, utifrån den ersättning som ges, kan välja en vårdgivare som den har 
förtroende för. Därför menar vi att det ska ställas krav på landstingen att de ersätter alla 
vårdgivare på samma sätt oavsett driftsform. 

 

Intern beredning hos Privattandläkarna  
Remissen har beretts i vårt företagsråd, patientråd samt våra medlemmar som har 

områdesansvar.  

Synpunkter på förslaget om tandvård till barn- och ungdomar som inte 
fyllt 18 år 
Privattandläkarna delar promemorians förslag men vill betona att det är vikigt att patienten 

själv kan välja vårdgivare och att det ska ställas krav på landstingen att de ersätter alla 

vårdgivare på samma sätt oavsett driftsform. 

 
Synpunkter på förslaget om tandvård till personer som fyllt 18 år 
Privattandläkarna menar precis som utredningen om vård till papperslösa föreslår i sitt 

betänkande Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet (SOU 2011:48) att 
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regeringen bör fortsätta sitt arbete med en översyn av asylsökande och papperslösa personers 

tillgång till tandvård.  

 

Utifrån dagens situation delar Privattandläkarna promemorians förslag att personer som fyllt 18 

år ska erbjudas tandvård som anstå. Det är viktigt att patienten kan välja vårdgivare och vi 

menar att det ska ställas krav på landstingen att de ersätter alla vårdgivare på samma sätt 

oavsett driftsform. 

 

När det gäller asylsökande idag uppstår ibland situationen att den vårdsökande bara kan vända 

sig till folktandvården om den vill ha rätt till subventionerad vård. Även i de fall landstinget 

upphandlat områdesansvaret med privata vårdgivare.  

 
Övriga kommentarer 
Personer som vistas i Sverige utan tillstånd kan utöver den subventionerade tandvården som inte kan 

anstå själva välja att behandlas för andra tandvårdsbesvär. Det är viktigt att bestämmelserna om 

medverkan till brott i 23 kap 4 § brottsbalken inte innebär att det kan utgöra medhjälp till brott när 

hälso- och sjukvårdspersonal behandlar någon under sitt legitimationsansvar oavsett om 

behandlingen är subventionerad eller inte.  

När berörda myndigheter utreder och tar fram ett förslag på en mer ändamålsenlig ordning för 

dokumentation är det viktigt att de har i beaktande att den även ska kunna användas i de fall 

patienten själv betalar för vård som kan anstå. 

Vi ser fram mot en forstsatt dialog i arbetet med tandvård till personer som vistas i Sverige utan 

tillstånd.  Kontaktperson är, Lars Olsson, näringspolitisk chef, tfn är 08-55544603 alt 072 2218768. 

E-post lars.olsson@ptl.se 

Med vänlig hälsning 

Lars Olsson 

Näringspolitisk chef 

 


