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Remissvar uppföljning av vårdavtal för allmän barn- och 
ungdomstandvård – en enkätstudie 

Privattandläkarna tackar för att vi får möjlighet att lämna synpunkter på uppföljning av 

vårdavtal för allmän barn- och ungdomstandvård – en enkätstudie. 

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 
 Privattandläkarna är positiva till att en uppföljning av vårdvalet är gjord. 

 Privattandläkarna är även positiva till att stimulera öppna jämförelser mellan 

vårdgivarna. 

 Privattandläkarna anser inte att ett höjt krav på antalet behandlade barn för att bli 

godkänd skulle gynna det fria valet av vårdgivare. 

 Privattandläkarna noterar att en relativt hög andel av 3-åringarna inom den offentliga 

tandvården inte undersökts av tandläkare och anser att detta måste följas upp 

ytterligare.  

 Privattandläkarna betonar vikten av att vårdgivaren har möjlighet att individuellt 

utifrån patientens behov anpassa hur ofta patienten kallas. 

 Privattandläkarna är positiva till att barnkompetens höjs och är naturligtvis 
intresserade av att medverka till utbildning i dessa frågor för privata vårdgivare. 

Öppna jämförelser inom tandvården 
En förutsättning för att patienten ska kunna göra medvetna val är att det är möjligt att skaffa sig 

information om olika vårdgivare. Privattandläkarna är därför positiva till att öppna jämförelser 

stimuleras och att Stockholms läns landsting fortsätter att gå före i denna fråga. Vi är även 

positiva till att vårdgivarens behandlingsstruktur och personalens vidareutbildning mm 

redovisas i dessa öppna jämförelser 

 
Begränsa inte urvalet av vårdgivare 
Genom ett aktivt arbete med öppna jämförelser ökar patientens möjlighet att göra medvetna val. 

Detta leder till att patienten väljer vårdgivare som passar dem. Då patienten gör medvetna val av 

vårdgivare behövs det inga formella regler för hur många barn vårdgivaren ska slutbehandla per 

år. Detta krav begränsar patientens valmöjlighet och motverkar patientens valfrihet.  
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Viktigt att revisionsintervallet kan anpassas utifrån patientens behov 
Det är av yttersta vikt att tandläkaren kan avgöra revisionsintervallet för sina patienter och 

anser därför att frågan om revisionsintervallet ytterligare behöver belysas. Uppföljningens 

begränsade urval är allt för litet för att det ska kunna dras slutsatser i denna avgörande fråga. 

 

Med vänlig hälsning 

Bodil Frankander 

Ordförande, Stockholmsavdelningen 

 


