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Remissvar på Ds 2012:20 ”Inspektionen för vård och 
omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och 
sjukvård och socialtjänst” 

Privattandläkarna tackar för att vi får möjlighet att lämna synpunkter på Ds 2012:20 

”Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård 

och socialtjänst”.  

Privattandläkarna är 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 
Privattandläkarna delar promemorians förslag att tillkalla en särskild utredare med uppgift att 
förbereda och genomföra bildandet av tillsynsmyndigheten – Inspektionen för vård och omsorg.  

 

Skäl till vårt ställningstagande 
Behov av effektiviseringar 
Tillsynen inom tandvården är en väsentlig del av arbetet med patientsäkerhet och det är viktigt 

att tillsynen är effektiv och att den kan ge snabb återkoppling till vårdgivarna. Antalet 

tillsynsärenden ökar kraftigt och handläggningstiden på Socialstyrelsen är idag ofta allt för lång. 

Handläggningstiden har betydelse för såväl våra medlemmar som deras patienter.  

 

Privattandläkarna delar promemorians bedömning om att en självständig tillsynsmyndighet 

ökar förutsättningen för att nå en enhetlig och samordnad tillsyn.  

 

Det är viktigt att tillsynen är oberoende och tydlig och att riksdag och regering direkt kan styra 

tillsynens resurser genom anslag, en förutsättning för detta är en självständig tillsynsmyndighet. 

 
Behov av förbättrad kunskapsåterföring  till vårdgivarna 
En mycket viktig del av tillsynens uppgift och syfte är kunskapsöverföringen till vårdgivarna av 

de iakttagelser som gjorts vid tillsynen. Vår bedömning är att denna kunskapsåterföring kan 

förbättras och att skapandet av en tillsynsmyndighet borde förbättra möjligheten för detta. 

 



 

 

 

Sid 2 (2) 

Vi ser fram mot en fortsatt dialog angående införandet av en ny tillsynsmyndighet för hälso- och 

sjukvård och socialtjänst. 

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 

 


