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Remissvar på promemorian Utökade möjligheter att
avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det
statliga tandvårdsstödet
Privattandläkarna tackar för möjligheten att yttra sig över promemorian Utökade möjligheter
att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet.
Privattandläkarna är en branschorganisation för den privata tandvården i Sverige. Som sådan
representerar vi vårdgivare inom tandvården.

Sammanfattning
En övertygande andel av vårdgivarna är seriösa och bedriver bra tandvård utifrån regelverken.
Det finns dock ett fåtal oseriösa vårdgivare som felaktigt utnyttjar tandvårdsstödet och det finns
begränsade möjligheter för Försäkringskassan att agera mot vårdgivare som missbrukat
systemet. Privattandläkarna har därför förståelse för promemorians förslag. Det är dock av
yttersta vikt att det slutgiltiga lagförslaget utformas på ett sådant sätt att sanktionsmöjligheten
inte kan användas godtyckligt av Försäkringskassan. Utformningen får inte leda till att en
vårdgivare avansluts om de anställer en tandläkare som tidigare arbetat men ej innehaft en
ledande ställning hos en vårdgivare som allvarligt åsidosatt bestämmelserna i lagen om statligt
tandvårdsstöd. Privattandläkarna menar även att utvecklingen noga måste följas och vid behov
får andra lösningar övervägas. Särskilt viktigt är att följa vad som avses med ”ledande ställning”.
Vidare anser Privattandläkarna att begreppet ”bestämmande inflytande” är för vagt för att
tillskrivas en så pass avgörande innebörd som att föranleda beslut om avanslutning.

Kommentarer på promemorians förslag
Avanslutning vid misskötsamhet
Promemorians förslag:
Försäkringskassan får besluta att en anslutning till det elektroniska systemet för statligt
tandvårdsstöd ska upphöra om vårdgivaren, när det gäller en person som har en ledande ställning
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande hos vårdgivaren, ersätter denna med en annan
person eller om någon annan person tillkommer, och det medför att förhållandena är sådana att
vårdgivaren hade nekats anslutning om det varit fråga om en ansökan om anslutning.
Försäkringskassan får även besluta att en anslutning ska upphöra om vårdgivaren allvarligt har
åsidosatt bestämmelserna i lagen om statligt tandvårdsstöd eller i föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen och som avser vårdgivarens skyldigheter eller förutsättningar för ersättning. Om en
anslutning till det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd har upphört att gälla får en ny
anslutning meddelas efter ansökan om förutsättningarna för en anslutning är uppfyllda.

Privattandläkarna tillstyrker promemorians förslag att Försäkringskassan ska få besluta om att
anslutning till det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd ska upphöra, om en person
med ledande ställning ersätts med en annan person och detta i sin tur leder till att vårdgivaren
skulle ha nekats anslutning om det varit fråga om en ansökan om anslutning. Privattandläkarna
avstyrker den del av förslaget som innebär att en avanslutning även ska kunna ske om en person
på något annat sätt har bestämmande inflytande hos vårdgivaren. ”Bestämmande inflytande” är
ett vagt begrepp som kan leda till godtyckliga beslut.
Privattandläkarna tillstyrker promemorians förslag om att Försäkringskassan ska få besluta om
avanslutning om en vårdgivare allvarligt har åsidosatt bestämmelserna i lagen om statligt
tandvårdsstöd eller tillhörande föreskrifter. Privattandläkarna vill dock betona att det är viktigt
att denna kraftiga sanktion bara används när någon vårdgivare allvarligt åsidosatt
bestämmelserna i lagen. Omfattade återkrav på grund av olika tolkningar om när en åtgärd är
ersättningsberättigade bör som exempel inte räcka för beslut om avanslutning.
Vårdgivarens anmälningsskyldighet
Promemorians förslag:
Även vårdgivare som har beviljats anslutning till det elektroniska systemet för statligt
tandvårdsstöd före den 1 juli 2017 ska utan dröjsmål anmäla till Försäkringskassan om en
person som har en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande hos
vårdgivaren, ersätts av en annan person eller om någon annan person tillkommer.
Vårdgivaren ska utan dröjsmål även anmäla om vårdgivaren inte längre uppfyller kraven på
att ha legitimerad personal i verksamheten och i, förekommande fall, att inneha F-skatt.
Privattandläkarna har inget att invända mot promemorians förslag.

Övriga synpunkter
En patient som har rätt till sådan tandbehandling som avses i 8 a § kan välja om behandlingen
ska utföras av folktandvården eller av en enskild näringsidkare, ett bolag eller en annan juridisk
person vars vård kan berättiga till ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.
Privattandläkarna menar därför att Försäkringskassan ska upplysa det landsting där
vårdgivaren är verksam när de fattar beslut om avanslutning.
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