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       2018-09-10 
  
 
Till  
Socialstyrelsen 
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
Dnr 4.1.1-15242/2018 

  
Remissvar avseende förslag till föreskrifter 
om utfärdande av intyg i hälso- och 
sjukvården 

 
Sveriges Tandläkarförbund har fått möjlighet att besvara remissen om 
Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och 
sjukvården med tillhörande konsekvensutredning.  
 
Synpunkter på förslaget  
Tandläkarförbundet välkomnar förslaget att modernisera föreskrifterna 
om utfärdande av intyg och anser motivet att säkerställa en mer jämlik, 
effektiv och kvalitativ hantering av intygshantering i såväl hälso- och 
sjukvård som tandvård är riktigt. Vi stödjer även syftet att anpassa 
föreskrifterna till dagens förhållanden och att stödja en digital intygs-
hantering. 
 
Att språket moderniseras och att onödig detaljreglering tas bort ser vi som 
en angelägen utveckling. 
 
Att föreskrifterna utformas teknikneutralt ser vi som nödvändigt i 
beaktande av den snabba tekniska utveckling som sker i dagens samhälle. 
 
Det måst vara enkelt att anpassa blanketter och underlag så att det 
material som finns i t.ex. digitala journal- och patientadministrativa 
system kan föras över till blanketterna på ett smidigt och kvalitetssäkert 
sätt. Målen i Vision e-hälsa 2025 och genomförandet av Agenda 2030 är 
beroende av att vi utnyttjar de möjligheter som finns att dra nytta av 
teknisk utveckling. Även därför är förslaget till översyn ur vårt perspektiv 
angeläget. 
 
Kommentar inför det aviserade utvecklingsarbetet 
Vi vill inför det fortsatta arbetet som nämns i konsekvensutredningen med 
att utveckla kodning och strukturering understryka vikten av att man 
beaktar de förutsättningar som finns inom tandvården och att kodnings-
systemen som används idag baseras på ett regelverk som fastställts av 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 
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Att föra in alternativa system utan en noggrann prövning av behov och 
konsekvenser kommer att leda till att intygsskrivning för tandvårdens 
personal blir svårarbetad. Vi ser redan idag det problemet med många av 
dagens intyg där intygen begär att koder som normalt inte används i 
tandvårdens vardag efterfrågas. Mycket tid måste läggas på att söka efter 
t.ex. ICD-10 koder som sällan utnyttjas i tandvårdens journalföring idag. 

 
 

Med vänlig hälsning 
Sveriges Tandläkarförbund  
 
 
 
Hans Göransson 
Ordförande    


