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Privattandläkardagen 2023

Välkommen till Privattandläkardagen 
och galamiddag på Nalen den 11 maj 2023

Privattandläkardagen är årets viktigaste evenemang för tandvårdsbranschen och snart
är det äntligen dags igen!  Torsdagen den 11 maj   välkomnar vi dig till en inspirerande 
eftermiddag med föreläsningar och möten med kollegor från hela landet.

Första talare är Lars Sjödin, försäkringsodontologisk koordinator på Försäkringskassan. 
Han kommer att tala om Försäkringskassans arbete med att ansluta och  avansluta 
vårdgivare och de krav som ställs på vårdgivaren med anledning därav. Lars Sjödin kommer 
även att delta i ett samtal med Lars Olsson, näringspolitisk chef hos Privattandläkarna, 
om hur Privattandläkarna och Försäkringskassan kan samverka i arbetet med att komma 
åt oseriösa vårdgivare.

Privattandläkarna är branschorganisationen för de privata tandvårdsföretagen. Varje år 
levererar vi en branschrapport där vi sammanfattar branschläget. Tandvården är politiskt 
hetare än på länge. Lars Olsson, näringspolitisk chef, och Jacob Rennerfelt, verksamhets-
analytiker, presenterar Privattandläkarnas tandvårdsreform och redogör för förutsättning-
arna för en väl fungerande tandvård. Vi får också lyssna till Peter Bayer, IT-säkerhets-
expert, som berättar om säkerhetsincidenter och IT-miljö samt Max Herulf, chefsläkare 
på E-hälsomyndigheten, som berättar om hälsotjänster och den privata tandvården. 
Eftermiddagen avslutas med glädjefylld underhållning med Babben Larsson.  

Till kvällen rullas röda mattan ut och hela branschen bjuds in till galamiddag. Medlemmar 
kan ta med sig sina respektive och personal både till eftermiddag samt galamiddag. Det blir 
spännande prisutdelning av Privattandläkarna Award, då vi bland annat korar årets tand-
vårdsföretag, och underhållning av bandet Anders von Hofsten Soul Septet.

Jag önskar Dig varmt välkommen till årets Privattandläkardag och galamiddag 2023!

Karl Björnsson

Ordförande
Sveriges Privattandläkarförening
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Privattandläkardagen 2023

Program

ANMÄLAN Privattandläkardagens föreläsningar är kostnadsfria. 
 Kostnad för att delta på kvällens galamiddag är 1 095 kr (exkl. moms)  
 per kuvert med välkomstdrink, trerättersmeny och vinpaket. 
 Kostnaden faktureras i efterhand. 

 Vi välkomnar medlemmar med respektive samt personal.
 Anmäl dig på www.ptl.se senast den 2 maj 2023.

12.15  Mingellunch

13.00  Välkomstanförande
 Karl Björnsson, ordförande Sveriges Privattandläkarförening

13.15  Regelverket för anslutning till tandvårdsstödet
 Lars Sjödin, Försäkringsodontologisk koordinator på 
 Försäkringskassan

13.45 Samtal mellan  Lars Sjödin och Lars Olsson

14.00  Säkerhetsincidenter
 Peter Bayer, Dingard AB 

14.30  Fika

15.00  Hälsotjänster och den privata tandvården
 Max Herulf, chefsläkare på E-hälsomyndigheten

15.45  Branschrapporten 2022
 Lars Olsson, näringspolitisk chef och 
 Jacob Rennerfelt, verksamhetsanalytiker Privattandläkarna 

16.15  ”Friskvård á la Babben”
 Babben Larsson 
 
17.00  Eftermiddagen avslutas

19.00  Välkomstdrink

19.30  Galamiddag och prisutdelning – Festklädsel
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Privattandläkardagen 2023

Talare

Lars Sjödin 
Försäkringsodontologisk koordinator på Försäkringskassan

Lars Sjödin är Försäkringsodontologisk koordinator vid Försäkringskassan 
och väl förtrogen med regelverket för det statliga tandvårdsstödet.  

Försäkringskassans arbete med att ansluta och avansluta vårdgivare och 
Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd är temat 
för Lars Sjödins föreläsning. Han lyfter fram vilka krav som ställs på 
vårdgivaren för att bli ansluten och vilka skäl som kan finnas för att avansluta 
en vårdgivare.

Lars Sjödin kommer även att delta i ett samtal med Privattandläkarnas närings-
politiske chef, Lars Olsson om hur branschorganisationen och Försäkrings-
kassan kan samverka i arbetet med att komma åt oseriösa vårdgivare.

Peter Bayer
Säkerhetsexpert, Dingard AB
Säkerhetsincidenter - när den digitala tandtråden brister...
 
Peter Bayer har mer än 20 års erfarenhet av att utreda olika typer av säker-
hetsincidenter. Han arbetar just nu oftast i rollen som säkerhetsrådgivare åt 
ledningsgrupper, men utför parallellt med detta fortfarande en stor mängd 
incidentutredningar i rollen som IT-forensiker. Dingard AB startade år 2011 
och erbjuder sedan dess tjänster inom IT- och informationssäkerhet.
 
Hur viktigt är det att er IT-miljö fungerar och är säker? Tror ni att någon skulle 
vara intresserad att spionera på er verksamhet eller missbruka er IT-miljö? 
Idag är många företag medvetna om att det sker säkerhetsincidenter både i 
privat och offentlig verksamhet. Förmågan att upptäcka avvikelser i den egna 
IT-miljön brukar vara bristfällig. Angriparna vet hur de ska kringgå både antivi-
russkydd och brandväggar samt hur de ska gömma sig i en digital värld.
 
Denna presentation kommer att ge en inblick av vad som sker just nu, 
varför ni som företag är intressanta, vad det är som driver angriparna, etc. 
Avslutningsvis kommer ni att få med er några praktiska tips för att förebygga 
säkerhetsincidenter.
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Privattandläkardagen 2023

Talare

Max Herulf 
Chefsläkare på E-hälsomyndigheten

Max Herulf är chefsläkare på E-hälsomyndigheten och har stor kunskap och verk-
samhetsförståelse gällande digitaliseringens betydelse. E-hälsomyndigheten 
är expertmyndighet för frågor som rör e-hälsa och har en central roll i den fram-
växande nationella digitala infrastrukturen för hälsodata. De ansvarar också 
för ett antal e-hälsotjänster och digitala lösningar för privatpersoner och 
professioner inom hälso- och sjukvård. 

Max anförande har temat hälsotjänster och den privata tandvården.

Lars Olsson
Näringspolitisk chef, Privattandläkarna

Jacob Rennerfelt
Verksamhetsanalytiker, Privattandläkarna

Branschrapporten 2022
Tandvården är politiskt hetare än på länge. Bland annat har regeringen aviserat 
en utredning om att stärka tandvårdens högkostnadsskydd för att mer efter-
likna det som finns i övrig vård. Äldre, med sämst munhälsa ska prioriteras.

Sedan dagens tandvårdsstöd infördes har tandhälsan hos befolkningen 
kontinuerligt förbättras. Förändrade grundförutsättningar kan innebära att 
tandhälsan försämras och patientens nöjdhet minskar. Privattandläkarna 
presenterar utvecklingen inom tandvården samt ett förslag på en tandvårds-
reform som tar sin utgångspunkt i fri prissättning, fri etablering och att åldern 
inom barn- och ungdomstandvården återställs samtidigt som ersättnings-
systemet reformeras. 

Babben Larsson
Underhållare

Babben Larsson, känd ståuppare och TV-profil med en charmig dialekt, 
hon är expert på att leverera viktiga frågor i en rolig förpackning. 

I sin föreläsning pratar hon om det viktigaste vi har: hälsa och välmående, 
men med sin alltid lika härliga humor. Skratta dig till ett längre liv med 
Babben Larsson.

Julia Bendelin
Moderator för dagen
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Galamiddag

Klockan 19.00 rullas röda mattan ut och en bubblande välkomstdrink serveras. Klockan 19.30 
sätter vi oss till bords för att njuta av middag, underhållning, prisutdelning av Privattandläkarna 
Award och trevligt sällskap. Menyn är följande med tillhörande vinpaket och kaffe.

F Ö R R ÄT T

Halstrad marinerad kammussla med kronärtskocka, forellrom, 
citronemulsion & dill

VA R M R ÄT T

Helstekt kalv med sockerärtor, mangold, 
ramslöksbearnaise & gratinerad råstekt potatis

E F T E R R ÄT T

Fransk chokladtryffelbakelse med marinerade körsbär & rostat bovete

Galamiddag med vinpaket kostar 1 095 kr (exklusive moms) och faktureras i efterhand. 
Vi välkomnar medlemmar med respektive samt personal.

Meny

Privattandläkarna Award
Privattandläkarna delar ut pris i kategorierna Årets tandvårdsföretag, 
Årets tandvårdsmottagning och Årets marknadsförare av medlemskapet. 
Vinnarna röstas fram av Privattandläkarnas medlemmar. För mer informa-
tion, se separat flik på www.ptl.se.

Anders von Hofsten Soul Septet
Med en av Sveriges mest ansedda soulsångare, Anders von Hofsten i spetsen, 
bjuder hans superband under denna kväll på en galet svängig repertoar ur soul- 
och funkrepertoaren från 60-, 70- och 80-talen. 

Det samlade CV:t omfattar decennier av turnéer, TV-framträdanden och 
eventspelningar, och garanterar yppersta klass. 
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Lokalavdelningskonferens 
och årsmöte den 12 maj 2023

Fredagen den 12 maj 2023 arrangeras lokalavdelningskonferens på förmiddagen följt
av årsmöte på eftermiddagen, på IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

PROGRAM |  Det går bra att enbart delta på utvalda delar av programmet.

08.15  Registrering och kaffe

09.00  Välkomstanförande

09.10  Lokalavdelningskonferens

11.45  Lunch

13.00  Årsmöte

Lokalavdelningskonferens
Privattandläkarna arbetar aktivt för att vidareutveckla lokalavdelningarna runt om i landet. 
På lokalavdelningskonferensen ges möjlighet att byta erfarenheter med medlemmar från 
andra lokalavdelningar och diskutera det fortsatta arbetet.

Årsmöte
Årsmötet börjar klockan 13.00.
Alla handlingar finns på www.ptl.se senast den 12 april 2023.
Sista anmälningsdag för att få rösta är den 28 april 2023.
Anmälan som görs efter den 28 april ger rätt att närvara men inte rösträtt.
Sådan anmälan ska göras senast den 2 maj.

Deltagande årsmöte

På mötet kan en medlem representeras av en behörig företrädare eller en befullmäktigad.

Som förtroendevald har du rätt att delta på följande sätt:

• Föreningens styrelseledamöter har yttrande- och yrkanderätt
• Lokalavdelningarnas styrelseledamöter har yttranderätt
• Revisorerna har yttrande- och yrkanderätt
• Valberedningens ledamöter har yttrande- och yrkanderätt

Alla anställda tandläkare hos medlemsföretag har närvarorätt.
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Röstning
Alla medlemmar som har anmält sig i tid har minst två (2) röster vid årsmötet.
Medlemsföretag som har rapporterat antal kliniskt verksamma tandläkare senast den
15 mars, har utöver två (2) röster, ytterligare en (1) röst för varje kliniskt verksam
tandläkare i medlemsföretagets tandvårdsverksamhet, enligt 4.9 i stadgarna. Företag
som har blivit medlemmar efter den 15 mars får tre (3) eller fler röster.

Röstning genom ombud
Medlem kan ge fullmakt till annan. Ingen enskild person får företräda fler än tio (10)
medlemmar. Fullmakt att företräda annan medlem ska uppvisas i original för årsmötets
sekretariat.

Ladda ner fullmakten på www.ptl.se

Kostnader lokala styrelser och representanter
Kostnaden för resa, en lunch och en övernattning bekostas centralt för fyra (4) ledamöter 
av lokalavdelningsstyrelse eller i förekommande fall för lokala representanter. Om lokal-
avdelningsstyrelse inte kan närvara får styrelsen utse representanter från lokalavdelningen.

Kostnader för övriga medlemmar
En avgift på 200 kronor (exkl. moms) debiteras om du är anmäld för lunch den 12 maj
men inte kommer. Vid förhinder går det bra att överlåta platsen till en kollega.

Frågor & anmälan
För frågor om arrangemang och anmälan kontakta Ingela Andrée, ingela.andree@ptl.se, 
eller på 08-555 446 00.

Varmt välkommen!

Styrelsen för Sveriges Privattandläkarförening

Karl Björnsson, Jeanette Rindeskog, Ann-Chriztine Ericsson, 
Stina Schariot, Jonas Boberg och Henrik Jonéus

Lokalavdelningskonferens 
och årsmöte den 12 maj 2023


