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Remissvar på betänkandet SOU 2012:42, Bättre 
behörighetskontroll 

Privattandläkarna tackar för att vi får möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Bättre 

behörighetskontroll. 

Privattandläkarna är branschorganisationen 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 välkomnar förslag som gör det möjligt att via elektronisk direktåtkomst öka 
tillgängligheten till vissa personuppgifter i Socialstyrelsens register över hälso- och 
sjukvårdspersonal (HOSP-registret). Utöver de aktörer som föreslås i betänkandet anser vi att 
Försäkringskassan behöver direktåtkomst till registret. 

 

Intern beredning hos Privattandläkarna 
Remissen har beretts i vårt företagsråd och i vårt patientråd. Alla medlemmar har också haft 

möjlighet att lämna synpunkter. 

Synpunkter på förslaget i direktåtkomst för allmänheten 
Vi delar utredningens slutsats att det ska vara lätt för patienter och närstående att ta reda på om 

den yrkesutövare de möter i vården har rätt formell kompetens men att detta måste vägas mot 

risken för personliga intrång som ökad tillgänglighet innebär för de registrerade. Vi anser att 

utredningens förslag bygger på en bra avvägning av dessa två intressen och vi ställer oss bakom 

det.  

 
Synpunkter på direktåtkomst för vårdgivarna 
Privattandläkarna anser att utredningens förslag är bra. Vårdgivarna ges möjlighet att själva 

direkt, mot registret, kontrollera enskilda yrkesutövares behörighet. Även arbetet med att 

underhålla uppgifterna i katalogtjänsten HSA underlättas, vilket minskar vårdgivarnas 

kostnader för administration. 

 
Synpunkter till direktåtkomst för Apotekens service AB 
Vi ställer oss bakom förslaget att Apotekens Service AB ska få direktåtkomst angående uppgifter 

om behörig förskrivare från HOSP-registret. 



 

 

 

Sid 2 (2) 

Andra myndigheter som har behov av direktåtkomst till HOSP-registret 
Försäkringskassans behov av direktåtkomst 
När en vårdgivare ansluter sig till Försäkringskassans IT-stöd för det statliga tandvårdsstödet 

måste denna skicka med en kopia på att någon av deras anställda är legitimerad tandläkare eller 

tandhygienist. Vid en efterhandskontroll ska Försäkringskassan kontrollera att den som utfört 

vården är legitimerad för att göra det. Vid vissa åtgärder ska Försäkringskassan kontrollera att 

åtgärden är utförd av tandläkare med bevis om specialistkompetens. Både vårdgivarna och 

Försäkringskassans administration skulle minska om Försäkringskassan fick direktåtkomst till 

uppgifterna om legitimation och specialistkompetens i HOSP- registret. 

Vid eventuella frågor angående detta svar är Lars Olsson, näringspolitisk chef, vår kontaktperson, tfn 

är 08-55544603 alt 072 2218768. E-post lars.olsson@ptl.se 

Med vänlig hälsning 

Lars Olsson 

Näringspolitisk chef 

 


