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Remissvar Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – 
Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa 
(SOU 2017:47) 
 
Privattandläkarna är en branschorganisation för den privata tandvården i Sverige. Som sådan 
representerar vi vårdgivare inom tandvården. Privattandläkarna är den enda organisationen 
inom tandvården som företräder privata vårdgivare och har företagsmedlemmar. Den privata 
tandvården är den samhällstjänst som den svenska befolkningen är mest nöjd med, enligt 
Svenskt kvalitetsindex.  

Privattandläkarna har valt att koncentrera vårt svar till kommissionens förslag angående 
tandvård. 

 

 

Den väl fungerande vuxentandvården är ett resultat av ett antal genomtänkta reformer. Fri 

etableringsrätt och fri prissättning infördes 1999. Avregleringen innebar att det skapades 

förutsättningar för utveckling av tandvårdsmarknaden. Idag fungerar svensk tandvård mycket 

bra. Tandhälsan är en av världens bästa och tandvården är Sveriges mest uppskattade 

samhällstjänst. Utan överdrift kan man säga att svensk tandvård tillhör den bästa i världen. 

Privattandläkarna menar att om tandvården blir en del av den övriga hälso- och sjukvårdens 

finansieringssystem skulle ett väl fungerande och genomtänkt system som genererar 

patientnytta slås sönder. Om tandvården blir en del av hälso- och sjukvården så kommer det, 

precis som för övrig vård, göras prioriteringar beträffande vilken tandvård som ska utföras. 

Förebyggande tandvård kommer att ställas mot behandling av sjukdomar, tandvård mot cancer, 

tandvård mot förlossningskliniker och så vidare. Köer och tandvård som inte utförs, trots behov 

hos patienten, blir konsekvensen. 

Kommissionen antar att de socioekonomiska skillnaderna inom tandvården skulle minska om 
tandvården finansieringsmässigt blev en del av hälso- och sjukvården. Privattandläkarna menar 
att det finns mycket som talar för att det är en förenklad och felaktig slutsats. 
 

Regeringen bör utreda förutsättningarna för minskade patientavgifter inom tandvården. 
Kommissionen menar att tandvården på sikt bör ses som en del av hälso- och sjukvården. 
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 Idag finns det ungefär samma socioekonomiska skillnader i tandvården som i övrig hälso- 

och sjukvård. Enligt Folkhälsomyndigheten avstår cirka 16 % av befolkningen från sjukvård 

trots behov och 15 % avstår tandvård trots behov. 

 Den statliga utredningen Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter (SOU 

2015:76) konstaterar att Västra Götalandsregionen har infört avgiftsfri tandvård för 

ungdomar upp till 24 år. Trots att tandvården är avgiftsfri så är besöksfrekvenserna inte så 

mycket högre i de aktuella grupperna än i andra landsting som inte har avgiftsfri tandvård 

för unga. Något som, enligt utredningen, styrker att det inte bara är en ekonomisk fråga att 

man avstår från att besöka tandvården. 

 Enligt Socialstyrelsen kan man se viss försämring av sexåringarnas tandhälsa, trots att de 

omfattas av den avgiftsfria barn – och ungdomstandvården. 

 Trots den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården slutar vissa patienter att besöka 

tandvården och cirka fem procent av alla som har rätt till avgiftsfri tandvård avstår från 

den. 

Privattandläkarna anser att om subventionen till patienterna ska öka så är det mer adekvat att 

förändra ersättningsgraden i det statliga tandvårdsstödet, som är utvecklat för att kunna 

förändras utifrån politiska beslut och prioriteringar, än att flytta ansvar från stat till landsting. 

 

 

Privattandläkarna delar kommissionens uppfattning att samarbetat mellan professionerna inom 

vården kan förbättras. Privattandläkarna menar att en förutsättning för detta är att de 

administrativa verktygen inom vården förenklas så att ett ökat samarbete inte leder till ökad 

administration för de privata vårdgivarna inom tandvården.  

 

 

En annan del inom tandvården som kan förbättras är hälsoarbetet utanför tandvårdskliniken, 

t.ex. besök på barnavårdscentraler m.m. För att detta ska bli effektivare är det viktigt att arbetet 

öppnas upp för privata aktörer. 

 
För Privattandläkarna 
 
 
 
Merit Lindberg   Lars Olsson 
VD    Näringspolitisk chef 
      

Ökad samverkan mellan tandvård och övrig hälso- och sjukvård. 

Samverkan med aktörer utanför tandvården. 


