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Privattandläkarnas synpunkter på utkast till lagrådsremiss 
angående Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen 
med anledning av det virus som orsakar covid-19 
 

Privattandläkarna är en branschorganisation för privata vårdgivare i tandvården och 

organiserar över 80 procent av alla privata tandvårdsföretag. 

Synpunkter  
Utkastets förslag ger regeringen möjlighet att fatta omfattande beslut som får stora 

konsekvenser för såväl enskilda individer som näringsidkare. 

Privattandläkarna anser att vid beslut som kraftigt begränsar en näringsverksamhet eller till och 

med beslut om stängning, ska det utgå ekonomisk kompensation till näringsidkarna. 

Kompensationen måste ligga på en motsvarande nivå som de förlorade intäkterna. 

Privattandläkarna vill också betona att det vid beslut om omfördelning av läkemedel och annan 

medicinsk utrustning när det gäller regioners sjukhus och andra vårdinrättningar är det viktigt 

att hänsyn tas till möjligheten för alla vårdinrättningarna, även tandvården, att bedriva sin 

verksamhet. Tillgång till skyddsutrustning och basala hygienartiklar är nödvändigt även inom 

tandvården för att kunna bedriva verksamheten på ett smittskyddssäkert sätt. Det är avgörande 

för tandvårdsbranschens överlevnad att verksamheterna kan fortgå de närmaste månaderna. 

Det kommer också ha en avgörande och mycket negativ påverkan på patienternas tandhälsa och 

folkhälsan i Sverige överlag om tandvården begränsas i större omfattning. 

Förslag på tillägg i förslag på  lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168) 
Ändringsmarkering är skriven med kursiva tecken. 

9 kap. 6 a § Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om  
1. förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller skyldigheter för enskilda eller 

i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, om det av 

smittskyddsskäl behövs för att hantera spridning av det virus som orsakar covid-19, och 

2. inbördes handel eller omfördelning av läkemedel och annan medicinsk utrustning när 

det gäller regioners sjukhus och andra vårdinrättningar, om det i syfte att upprätthålla 

ett effektivt smittskydd behövs för att hantera spridning av viruset.  

 

Vid beslut enligt 1: vid beslut som kraftigt begränsar eller på annat sätt påverkar en 

näringsidkares verksamhet ska ekonomisk kompensation utgå till näringsidkaren. 

 

Vid beslut enligt 2: vid beslut om omfördelning av medicinsk utrustning ska hänsyn 

tas till alla vårdinrättningars möjlighet att bedriva sin verksamhet. 

 

3. Beslut enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av första stycket 1 får överklagas 

till allmän förvaltningsdomstol, om det behövs för att tillgodose rätten till 

domstolsprövning av civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i den 

europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga 
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rättigheterna och de grundläggande friheterna. Prövningstillstånd krävs vid 

överklagande till kammarrätten. 

 

För Privattandläkarna 

Merit Lindberg   Lars Olsson 

Vd    Näringspolitisk chef 

 


