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Remissvar på yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat 
genomförande SOU 2014:19 

Privattandläkarna tackar för att vi fått möjlighet att lämna synpunkter på 

”yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande SOU 2014:19”. 

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. 

Sammanfattning 
 Privattandläkarna är positiva till att yrkeskvalifikationsdirektivet moderniseras och anser 

att det är bra att det utreds och ska genomföras i svensk rätt.  

 Privattandläkarna är positiva till att yrket tandläkare omfattas av principen om 

automatiskt erkännande.  

 Privattandläkarna är positiva till att det får förekomma kontroller av språkkunskaperna 

utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. 

 Privattandläkarna är negativa till att förordningen om anställningar inom hälso- och 

sjukvården ändras så att det framgår att yrkesutövning respektive anställning får ske även 

utan legitimation, om yrkesutövaren tillfälligt tillhandahåller tjänster med stöd av lagen.  

 Privattandläkarna är positiva till att det sker ett informationsutbyte av disciplinära eller 

andra åtgärder eller om straffrättsliga påföljder har vidtagits mot en person. 

 Privattandläkarna är positiva till att Socialstyrelsen bemyndigas att meddela föreskrifter 

som säkerställer att tandläkare uppmuntras att hålla sig uppdaterade om utvecklingen 

inom yrket. 

Automatiskt erkännande 
Fri rörlighet inom Europeiska Unionen, EU, för tandläkare är viktigt och Privattandläkarna 

anser, precis som utredningen, att dagens system fungerar tillfredställande och är positiva till 

att tandläkaryrket ska omfattas av automatiskt erkännande.  Det är bra att Socialstyrelsens 

föreskrifter gällande specialistkompetens gäller samtliga åtta specialistinriktningar (edodonti, 

ortodonti, parodontologi, oral kirurgi, oral protetik, odontologisk radiologi, och bettfysiologi) 

och inte bara i munkirurgi och ortodonti. 

Kontroller av språkkunskaper 
Privattandläkarna är positiva till att det kan förekomma tester av språkkunskaperna för 

tandläkare utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv då det naturligtvis krävs vissa språkkunskaper 
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för att kunna utöva tandläkaryrket på ett patientsäkert sätt. Det är dock viktigt att testerna av 

språkkunskaperna bara används för att säkerställa att patientsäkerheten kan vara hög och inte 

för att begränsa rörligheten av andra skäl.  

Informationsutbyte och varningar 
Privattandläkarna är positiva till att det sker ett informationsutbyte av varningar och 

disciplinära åtgärder mellan behöriga myndigheter i medlemsländerna. Det är viktigt ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv att en tandläkare inte kan vara verksam i ett medlemsland utan att 

den behöriga myndigheten har kunskap om varningar eller andra disciplinära åtgärder i ett 

annat medlemsland. Det är dock viktigt att det är tydligt vilken information som ska utbytas och 

att eventuella ändringar av tidigare beslutade disciplinära åtgärder också utbytes snabbt mellan 

medlemsländerna.  

Vidareutbildning 
Privattandläkarna är positiva till att Socialstyrelsen ska bli bemyndigande att meddela 

föreskrifter som säkerställer att tandläkare uppmuntras att hålla sig uppdaterade om 

utvecklingen inom yrket. Vid framtagandet av förskrifterna är det viktigt att Socialstyrelsen 

samverkar med branschen. Det är naturligtvis även viktigt att branschen är delaktiga i 

framtagandet av kommande efterutbildningar. 

Yrkesutövning utan legitimation 
Privattandläkarna är starkt kritiska till att yrkesutövning som tandläkare ska kunna ske utan 

legitimation om yrkesutövaren tillfälligt tillhandahåller tjänster. Vi menar att detta kraftigt 

urholkar patientsäkerheten. Vi menar även att det inte finns något skäl för detta då tandläkarna 

tillhör de yrken som är automatiskt erkända. En snabb och effektiv hantering samt stöd av 

elektroniska förfaranden, som beskrivs i kapitel 9.4, bör innebära att en tandläkare snabbt kan 

få legitimation i annat EU-land. 
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