Privattandläkarna

Branschorganisationen för privata
tandvårdsföretag

Vi förbättrar villkoren för tandvårdsbranschen
Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden
branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna
representerar över 80 procent av företagen.
Det främsta argumentet för ett medlemskap i Privattandläkarna är att vi driver frågor
som förbättrar villkoren för den privata tandvårdsbranschen. Det gör vi genom
opinionsbildning, dialog och samverkan med beslutsfattare inom politik, myndigheter och media. Privattandläkarna är den enda organisationen som företräder den
privata vårdgivaren inom tandvården.
Privattandläkarna finns representerade i hela Sverige. Verksamheten närmast
medlemmarna bedrivs i 22 lokalavdelningar.
Som medlem är du med och påverkar vilka frågor som Privattandläkarna ska driva,
på såväl lokal som central nivå. Du är med och bidrar till branschens utveckling och
framtidens tandvård. Du får också tillgång till aktuell information om vad som
händer i branschen, juridisk rådgivning, branschspecifik experthjälp och du blir en
del av ett nätverk av tandvårdsföretag.

Våra ställningstaganden
Fri prissättning, fri etableringsrätt och ett fritt val för patienten i kombination med
ett statligt skydd mot höga kostnader ger goda förutsättningar för en fungerande
tandvårdsmarknad.

Vi arbetar för
Fri prissättning
Fri etablering
Patientens fria val av tandläkare
Konkurrens på lika villkor
Vårdgivarnas villkor

Trygghet, kvalitet och öppenhet
Privattandläkarna står för trygghet, kvalitet och öppenhet. Medlemskapet är
en extra trygghet för både vårdgivare och patient.
Privattandläkarnas trygghetspaket innebär att våra medlemmar följer
- Branschens etiska riktlinjer
- Privattandläkarnas unika överenskommelse med Konsumentverket
- Krav på grundläggande försäkringsskydd
Medlemmarnas patienter har även tillgång till Privattandvårdsupplysningen och
Förtroendenämnden.
Privattandläkarna har en överenskommelse med Konsumentverket om avtalsvillkor
för tandvården som innebär att våra medlemmars patienter ges ett unikt
konsumentskydd. Överenskommelsen innehåller bland annat regler för information
till patienten, avtal rörande patient och vårdgivare, betalning, garantier och
reklamationer.
I första hand är det vårdgivaren som ska behandla klagomål och ta emot synpunkter
från patienten men uppstår det en diskussion mellan vårdgivare och patient kan
patienten vända sig till Privattandvårdsupplysningen, Privattandläkarnas
upplysningstjänst för klagomålshantering. Vid behov kontaktar en oberoende
tandläkare båda parter i ärendet och avgör därefter om ärendet ska tas upp i
Privattandläkarnas Förtroendenämnd. Förtroendenämnden är en opartisk instans.
Liknande trygghetssystem saknas om en patient väljer att gå till en privat vårdgivare
som inte är medlem i Privattandläkarna.

Visa ditt medlemskap - en kvalitetsstämpel
Som medlem har du rätt att använda Privattandläkarnas logotyp i din
marknadsföring. Medlemsmärket visar patienten att vårdgivaren erbjuder det trygghetspaket som medlemskapet i Privattandläkarna innebär. Ditt medlemskap är en
kvalitetsstämpel och en konkurrensfördel gentemot de som väljer att stå utanför.

Det här får våra medlemmar
• Politisk påverkan
Påverkan av villkoren för tandvårdsbranschen genom dialog med
beslutsfattare och myndigheter.

• Privattandläkarnas medlemsmärke
Tillgång till Privattandläkarnas logotype
i marknadsföringssyfte för att visa ditt
medlemskap och särskilja dig från icke
medlemmar.

• Rådgivning regelverk och juridik
Branschspecifik rådgivning i frågor om till
exempel tandvårdsstödet, patientsäkerhet,
branschspecifika avtal och arbetsrätt.

• Stöd vid försäljning och köp av praktik
Råd och information kring försäljning/
köp, värderingstjänster och avtalsmallar.

• Förmånliga försäkringar
Konkurrenskraftiga företags- och
personförsäkringar.

• Information och omvärldsbevakning
Nyhetsbrev och tillgång till medlemmarnas webbplats med information och
verktyg som ditt företag har nytta av.

• Privattandvårdsupplysningen
En rådgivningstjänst för medlemmarnas
patienter. Tandvårdsutbildad personal
svarar på frågor, samt första instansen i
förtroendenämnden.

• Förtroendenämnden
En opartisk instans som löser tvister
mellan medlemmar och patienter.

• Nätverk, lokalt och centralt
Tillgång till ett brett nätverk av tandvårdsföretagare för erfarenhetsutbyte och
utveckling av ditt företag.

• Studentnätverk

• Annonsering på hemsidan
Som medlem har du möjlighet att annonsera på Privattandläkarnas hemsida vid
försäljning av företag eller vid personalrekrytering m.m.

• Rabattavtal
Ett flertal samarbetsavtal med branschspecifika rabatter på tjänster och
produkter.

Privattandläkarna
Hantverkargatan 78
112 38 Stockholm
Telefon 08 555 44 600
info@ptl.se
www.ptl.se

Möjlighet att träffa tandläkarstudenter
från vårt studentnätverk för att marknadsföra ditt företag eller rekrytera
personal.

