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Remissvar på förslag till föreskrifter om anmälan av
allvarliga vårdskador (Lex Maria)
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.
Nedan följer Privattandläkarnas synpunkter på det aktuella förslaget.

Synpunkter på förslaget
Behov av föreskrifter
Privattandläkarna anser att det finns behov av föreskrift om anmälan av allvarliga vårdskador.
De föreslagna föreskrifterna är tydliga och ger ett bra stöd till vårdgivaren. Begreppet allvarlig
vårdskada behöver dock en definition, se nedan.

Föreskrift med eller utan allmänna råd
Privattandläkarna delar Inspektionen för vård och omsorg (IVO:s) uppfattning att vårdgivarna
har svårt att skilja på föreskrifter och allmänna råd när de publiceras i samma dokument och vi
menar att föreskriften blir tydligare utan allmänna råd.

Behov av definition av vad en allvarlig vårdskada är
I rapporten ”Tillsyn av tandvården - 2013” pekar IVO på att det är få Lex Maria anmälningar
från tandvården och att det finns indikationer på att det borde vara betydligt fler anmälningar.
Privattandläkarna anser att det är svårt att tolka begreppet allvarlig vårdskada och vad det
innebär inom tandvården. Är allvarlig vårdskada ett objektivt begrepp som ska tolkas lika inom
hela hälso- och sjukvården eller är begreppet subjektivt som ska tolkas utifrån respektive
vårdområde?

För att ge stöd till vårdgivarna i tolkningen om det inträffade är en allvarlig vårdskada som ska
anmälas enligt Lex Maria, anser Privattandläkarna att det behövs en tydlig definition av
begreppet allvarlig vårdskada. Det räcker inte med att hänvisa till aktuell lagstiftning då denna
inte tydligt nog klargör begreppet.
Privattandläkarnas uppfattning är att begreppet allvarlig vårdskada är ett objektivt begrepp som
ska tolkas lika inom hela hälso- och sjukvården. Därmed torde det vara mindre vanligt inom
tandvården än inom vissa andra vårdområden med allvarliga vårdskador.
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