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Remissvar på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och 

särskilt tandvårdsbidrag, STB och föreskrifter och allmänna råd om 

tandvård till personer med stora behov av tandvård på grund av 

långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning 

Privattandläkarna tackar för att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter 

och allmänna råd. 

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 Socialstyrelsens föreskrifter om vilka som har rätt till de två nya 
stöd som införs 1 januari 2013. Det är viktigt att det enkelt går att klargöra om en person har rätt 
till något av stöden. Prövningsförfarandet får inte heller innebär allt för stor ökad 
administration för vårdgivaren eller ökade kostnader för patienten. I så fall kan det innebära att 
stödet inte används i den omfattning som det är tänkt. 
 
Vi instämmer i Socialstyrelsens  slutsats att det är betydande skillnader i olika landstings 
bedömningar när det gäller den tandvård som i dag ges till hälso- och sjukvårdsavgift. Med 
anledning av detta menar vi att Socialstyrelsen bör ta initiativ till att de får rätt att utforma 
föreskrifter och allmänna råd gällande den uppsökande tandvård och nödvändig tandvård som 
ettled i sjukdomsbehandling. 

 

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

möjlighet att komma in med synpunkter. 

Synpunkter på föreskrifter och allmänna råd om särskilt tandvårdsbidrag, STB 
Vi menar att det i 18 § tydligare ska framgå att andra intyg än blanketten får användas. Med 

dagens utformning finns det en risk att nya intyg begärs in bara för att rätt blankett ska 

användas. Det ökar vårdgivarnas administration och patientens kostnad i onödan. 

 

Vi välkomnar det allmänna rådet till 4 a § andra stycket förordningen (2008;193) om statligt 

tandvårdsstöd. Det är viktigt att det är tydligt när patienten inte behöver styrka sin sjukdom 

eller funktionsnedsättning med läkarintyg. En tydlighet på denna punkt innebär att patienter 
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inte behöver kontakta sjukvården för att få intyg på något som redan är uppenbart för den som 

utför tandvården.  

 

Synpunkter på föreskrifter och allmänna råd om tandvård till personer med 

stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller 

funktionsnedsättning 
Privattandläkarna anser att förslaget på föreskrifter och allmänna råd tydligt beskriver vilka 

personer som ska ha rätt till stödet.  Vår bedömning är dock att det även behövs ytterligare 

vägledning från Socialstyrelsen för att bedömningen ska bli likadan i hela Sverige. 
 

Vi ser fram mot en forstsatt dialog angående föreskrifter, allmänna råd och vägledning från 

Socialstyrelsen när det gäller införandet av STB och ökat stöd till personer med stora behov av 

tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det känns mycket 

angeläget att stödet till vårdgivarna rörande tillämpningen blir så bra som möjligt så att stödet 

kommer till nytta för patienterna på bästa vis. 

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 

 


