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Remissvar på Gör det enklare SOU 2012:33 

Privattandläkarna tackar för att vi får möjlighet att lämna synpunkter  SOU 2012:33 ”Gör det 

enklare”. 

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 
Vi anser att utredningen ger en bra bild av hur det ser ut i dag och delar analyserna om att 

samordningen mellan myndigheterna måste bli bättre.  

Vi instämmer i att: 

 det finns ett stort behov av ökad nationell samordning inom ett flertal områden. 

 såväl vårdgivare, professionen och patienterna har stora behov av förbättrade 

kunskapsunderlag. Dagens myndighetsstruktur försvårar samordningen och detta leder 

till att stödet inte blir så användarvänligt som det skulle kunna bli.  

 dagens tillsyn brottas med stora problem och att kunskapsöverföringen till vårdgivarna 

brister.  

 bristen på samordning av IT-struktur och kommunikationskanaler. 

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

Synpunkter utredningens principiella förslag  
Vi delar utredningens slutsats att det finns fyra områden där staten har en särkilt viktig roll och 

dessa är: 

 Spridning av kunskap  

 Säkra kvalitén genom en effektiv hantering av legitimationer och tillsyn 

 Samorda infrastrukturen för IT och kommunikation 

 Styra strategiskt med utgångspunkt från hälso- och välfärdssektorns utmaningar 
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Utöver detta menar vi att dagens myndighetsstruktur leder till bristande samordning mär det 

gäller krav på tandvården. Det innebär att det blir onödigt administrativt krångligt för 

vårdgivaren att uppfylla regelverken. 

Synpunkter på utrednings organisatoriska förslag 

Vi instämmer i utredningens analys om att det behövs en förbättrad  samordning mellan de 

olika myndigheterna och bolagen som har uppdrag inom välfärdssektorn. Vi noterar även att 

regeringen valt att bryta ut några områden som de valt skriva departementspromemorior om. 

 

Vår bedömning är att det är viktigt att förutsättningen för en bättre tillsyn och en förbättrad 

infrastruktur gällande IT-frågor sker så snabbt som möjligt. Det innebär att vi är positiva till 

förslagen i regerings promemorior. Detta leder dock inte per automatik till att övriga förslag i 

”Gör det enklare” inte ska genomföras. Det är viktigt att förslaget gällande bildandet av en ny 

infrastrukturmyndighet inte innebär att arbetet med den infrastruktur som inte ingår i den nya 

myndighetens område avstannar.  

 

Vi har gärna en fortsatt bra dialog med departementet i frågan om ett långsiktigt hållbart vård- 

och omsorgssystem. 

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 

 


