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Remissvar på Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och 

apotek, Ds 2012:21 

Privattandläkarna tackar för att vi får möjlighet att lämna synpunkter  

departementspromemorian Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek. 

Privattandläkarna är branschorganisationen för den privata tandvården i Sverige. Vi företräder 

vårdgivare inom tandvården. Privattandläkarna är den enda organisation inom tandvården som 

företräder vårdgivarna inom tandvården med betalande företagsmedlemmar. 

Övergripande synpunkter 
Privattandläkarna välkomnar att departementet tagit initiativ och förslagit ett antal 
förändringar då det gäller det statliga stödet till hälso- och sjukvården inklusive tandvård, i 
Sverige.  
 
Förutsättningen för att bedriva tandvård i Sverige har förändrats under de senaste åren. Kraven 
på vårdgivarna har förtydligats. Vårdgivarna måste även vara ansluta till Försäkringskassans IT-
stöd för det statliga tandvårdsstödet. Den elektroniska infrastrukturen förändras snabbt och 
vårdgivarna måste  idag var anslutna till ett flertal elektroniska register. Samtidigt menar v i att 
det saknas en strukturerad samordning av de olika registrera och det är administrativt krångligt 
att ansluta sig till de system som finns. Ibland ställer landsting och stat olika krav som inte fullt 
ut är förenliga med varandra. 

Intern beredning hos Privattandläkarna 
Remissen har beretts i vårt företagsråd och i vårt patientråd.  

Synpunkter på Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek  
Vi noterar att förslaget i praktiken bara innebär en ombildning av Apotekens Service AB. Vi menar att 
det är vi8ktigt att det bara blir ett första steg då denna begränsning är olycklig. Det behövs en 
myndighet som kan hantera den nationella strategi som bedrivs idag tex Nationell eHälsostrategin 
och Nationell läkemedelsstrategi.  
 
Det finns ett stort behov av en nationell samordning inom vården och omsorgen och arbetet med att 
se över den nya myndighetens ansvarsområde måste fortsätta även efter ett eventuellt bildande.  
 

Vi ser fram mot en forstsatt dialog rörande ansvarsområdet för den nya myndigheten. Det är 

mycket viktigt med en samordning av infrastrukturfrågor inom hälso- och sjukvården. En bra 

samordning är en förutsättning för att vårdgivarna ska kunna bli aktiva inom arbetet med 

ehälsa. 
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Kontaktperson är, Lars Olsson, Näringspolitisk chef, tfn är 08-555 446 03 alt 072- 221 87 68. E-post 

lars.olsson@ptl.se 

Med vänlig hälsning 

Lars Olsson 

Näringspolitisk chef 

 


