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Remissvar på betänkandet Ansvarsfull hälso- och sjukvård 
(SOU 2013:44) 

Privattandläkarna tackar för att vi fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet 

Ansvarsfull hälso-och sjukvård  (SOU 2013:44) 

Privattandläkarna är en branschorganisation för den privata tandvården i Sverige. Som sådan 
representerar vi vårdgivare inom tandvården. Privattandläkarna är den enda organisation inom 
tandvården som företräder vårdgivarna inom tandvården och har betalande 
företagsmedlemmar. 

En central fråga för Privattandläkarna är patientens möjlighet att göra medvetna val av 

vårdgivare och även ha ett avgörande inflytande över vilken vård som utförs. 

En medveten patient är en förutsättning för en väl fungerade tandvård. Det är viktigt att 

patienten får bra information och att det finns fristående organ som kan hantera tvister mellan 

patient och vårdgivare. Det finns även ett stort behov av bättre kvalitetsjämförelser inom 

tandvården. 

Privattandläkarna har idag en nationell förtroendenämndsverksamhet som hanterar tvister 

mellan patienter och våra medlemmar enligt vår överenskommelse med Konsumentverket och 

en Privattandvårdsupplysning som allmänheten kan vända sig till för att få information och 

hjälp. 

Privattandläkarnas synpunkter på betänkandet 
Det finns avgörande skillnader i hur tandvård och övrig hälso- och sjukvård styrs och 

finansieras. Inom tandvården råder full valfrihet för patienten som själv kan välja vårdgivare 

och den statliga ersättningen är oberoende av vårdgivarens driftform. Det råder även fri 

etableringsrätt inom tandvården. Detta innebär att tandvården idag utmärker sig genom att 

patienten har stor möjlighet att själv välja vårdgivare och påverka vilken vård som ska utföras. 

Naturligtvis behöver patienter inom tandvården bra information och ett bra stöd i form av 

lagstiftning, för att kunna utöva ett berättigat inflytande över tandvården.  Då skillnaden i 

styrningen av tandvården och övrig hälso- och sjukvård är påtaglig delar vi betänkandets 

slutsats att tandvården inte ska omfattas av den föreslagna lagen om organisation av hälso- och 

sjukvårdsverksamhet. Tandvården och patienternas rättigheter är enligt vår mening redan väl 

beskrivna i befintlig lagstiftning, exempelvis i tandvårdslagen och lagen om statligt 

tandvårdsstöd. 



 

 

 

Sid 2 (2) 

Synpunkter på de olika kapitlen i delbetänkandet 
Då Privattandläkarna delar utredningens förslag att tandvården inte ska omfattas av en 

kommande lagstiftning har vi bara valt att kommentera avsnitt 9.4 förslaget till lag om ändring i 

tandvårdslagen (1985:125). 

Synpunkter på avsnitt 9:4 förslaget till lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125). 
Då de föreslagna ändringarna i tandvårdslagen (1985:125) är konsekvensändringar beroende på 

införandet av annan ny lagstiftning har Privattandläkarna inga synpunkter på dessa. 

Privattandläkarna har gärna en fortsatt dialog i frågan om en ansvarsfull tandvård och 

patienters möjlighet att göra medvetna val. Kontaktperson är Lars Olsson, näringspolitisk chef. 

E-post: lars.olsson@ptl.se. Telefon: 08-555 446 03. 

 

Lars Olsson 

Näringspolitisk chef 

 

 


