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Remissvar på Uppföljning avseende ortodonti i Stockholms 
län  

Privattandläkarna tackar för att vi fått möjlighet att lämna synpunkter på ”Uppföljning avseende 

ortodonti i Stockholms län”. 

Privattandläkarna är en branschorganisation för den privata tandvården i Sverige. Som sådan 

representerar vi privata vårdgivare inom tandvården. Privattandläkarna är den enda 

organisation inom tandvården som företräder vårdgivarna och har betalande 

företagsmedlemmar. 

Privattandläkarna anser att det är svårt att följa upp ortodontin i Stockholms län utan att följa 

upp den ersättningsnivå som de vårdgivare som har vårdavtal om ortodonti får. Uppfattningen 

är att den ersättningen är för låg. En indikation för det är att ersättningen är väsentligt lägre än 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets referenspris för motsvarade åtgärder.  

 

Sammanfattning 
Privattandläkarna anser att den uppföljning som är gjord visar på fler intressanta områden och 
har bra förslag på framtida lösningar.  Privattandläkarna: 

 anser att det är positivt att införa interceptiva checkar. 

 anser att barns behandling inte ska riskera att avbrytas.  

 anser att en särskild översyn av Libretto borde genomföras. 

 vill betona vikten av att även privat tandvård kan ta emot ST-tandläkare.  

 anser att det behövs en översyn av ersättningsnivåerna.  

Nedan har Privattandläkarna valt att kommentera områden där vi anser att utredarens förslag 

kan förtydligas eller förbättras. 

4. Synpunkter på Ortodontisterna 4.3 interceptiv vård 
Idag ingår interceptiv ortodonti i vårdvalet för allmän barn- och ungdomstandvård. Medlemmar 

i Privattandläkarna kan få ersättningen ur riskpotten om de utför interceptiv ortodonti. 

Finansieringen av riskpotten sker via avsättning från den kapiterade ersättningen som 

medlemmar i Privattandläkarna får.  Privattandläkarna anser att det är positivt att införa 

interceptiva checkar men att dessa måste vara ett tillägg till nuvarande ersättning och inte tas ur 

riskpotten.  
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4. Synpunkter på Ortodontisterna, 4.5 inflyttade med pågående 
behandling 
Utredaren föreslår att utomlänsfödda barn med pågående behandling ska genomgå en snabbare 

process för att få fortsatt godkänd behandling.  

Privattandläkarna är positivt inställd till utredarens goda ambitioner men anser samtidigt att 

det är viktigt att barn med pågående behandling inte behöver avbryta den för att invänta ett 

godkännande av urvalstandläkaren. Vi anser därför att ett barn som fått en behandling godkänd 

av ett annat landsting inte ska behöva godkännas igen. Patienten ska därför utan prövning få 

rätt till ortodontibehandling.  

Privattandläkarna anser att stycket om utlandsfödda barn är otydligt formulerat. 

5. Synpunkter på Libretto 
Privattandläkarna har medlemmar som har synpunkter på Libretto och dess funktionalitet och 

användarvänlighet. Vi anser att Libretto bör ses över i en separat studie.  

6. Synpunkter ST-utbildning, handledning och forskning 
Utredaren redogör för att det finns tre möjligheter hur ST-utbildning kan utformas.  

 All utbildning förlagd till institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet (IO). 

 Två separata utbildningar, en vid IO och en vid Folktandvården/Eastman. 

 En gemensam utbildning med IO och Folktandvården/Eastman.  

 

Utredaren föreslår sedan att ST-utbildningen bör vara koncentrerad till IO och 

Folktandvården/Eastman institutet, såvida Eastman Institutet kan skaffa tillräckligt med 

kompetent personal för ST-utbildning. Övriga ortodontikliniker bör endast i undantagsfall delta 

i den ordinarie ST-utbildningen.   

Privattandläkarna anser att det är viktigt att även privata aktörer kan utbilda ST-tandläkare och 

anser därför att utredarens förslag är olyckligt. 
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