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Remissvar på förslag till nya bestämmelser om krav på och
kontroll av nödvändiga språkkunskaper
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 privata vårdgivare och har betalande företagsmedlemmar.

Bakgrund
Enligt yrkeskvalifikationsdirektivet ska yrkesutövare som får sina yrkeskvalifikationer erkända
ha nödvändiga språkkunskaper. Enligt det antagna ändringsdirektivet får medlemsstaterna
införa spårkkontroller för yrken som har konsekvenser för patientsäkerheten. Socialstyrelsen
föreslås få bemyndigande att meddela föreskrifter om krav på språktester.

Privattandläkarnas synpunkter på Socialstyrelsens förslag
Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det viktigt att patienten kan förstå behandlaren och därför
är det viktigt att patient och behandlare kan kommunicera utan problem. Behandlaren måste
kunna hantera både muntlig och skriftlig kommunikation. Enligt patientdatalagen, som
regeringen bedömer inte ska ändras, ska journalen föras på svenska och det kräver att
behandlaren har goda kunskaper i svenska. Utifrån detta delar Privattandläkarna
Socialstyrelsens bedömning att det är lämpligt att använda sig av möjligheten att införa
språkkontroller.
Då fri rörlighet inom EES är en grundläggande förutsättning för att den inre marknaden ska
fungera är det dock viktigt att möjligheten för att införa språktester inte används för att
begränsa den fria rörligheten i övrigt. Privattandläkarna anser därför att Socialsyreslens
utgångspunkt att språktesterna för de som är utbildade i ett annat EES-land eller Schweiz bör
motsvara de som ställs på de som är utbildade utanför EES eller Schweiz.
Det är viktigt att språktesterna inte innebär mer administration än nödvändigt och
Privattandläkarna instämmer därför i Socialstyrelsens förslag att språkkunskapen ska kunna
styrkas på olika sätt.

Enligt Socialstyrelsens förslag ska kunskap i det danska och norska språket likställas med
kunskap i svenska. Privattandläkarna har förståelse för att Socialstyrelsen bedömer att en
inskränkning i likställdheten mellan svenska, norska och danska skulle få stora konsekvenser för
den nordiska rörligheten av hälso- och sjukvårdspersonal. Privattandläkarna vill trots detta peka
på att det inte är optimalt ur ett patientsäkerhetsperspektiv att behandlaren inte behärskar det
svenska språket. Det medför att det kan uppstå kommunikationsproblem mellan patient och
behandlare.
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