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1. Bakgrund 

Sveriges Tandläkarförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
Socialstyrelsens remissversion av Nationell handlingsplan för ökad 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024. 

 

2. Sveriges Tandläkarförbunds remissvar 

Sveriges Tandläkarförbund står bakom intentionen i den nationella 
handlingsplanen för patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. 
Handlingsplanens vision ”God och säker vård – överallt och alltid” är en 
självklar utgångspunkt för en hållbar hälso- och sjukvård. Förbundet står 
bakom handlingsplanens övergripande mål ”Ingen patient ska behöva 
drabbas av en vårdskada” och vi ser positivt på att dimensionen 
undvikbara vårdskador ingår. Sveriges Tandläkarförbund anser dock att 
det finns en risk att handlingsplanens vaga formuleringar försvårar 
utformningen av bärkraftiga regionala och lokala handlingsplaner. 
Dessutom finns en risk att handlingsplanens intentioner inte når ut till 
mikronivån när befintliga strukturer ska användas. Den struktur för 
kunskapsstyrning som idag finns är i sin utformning komplex och dess 
effekt kan inte anses ha analyserats och utvärderats tillräckligt.  
 
Sveriges Tandläkarförbund ser positivt på handlingsplanens fyra 
grundläggande förutsättningar 1) En god säkerhetskultur, 2) Kunskap och 
kompetens, 3) Ledning och styrning samt 4) Patienten som medskapare. 
Dock anser förbundet att det saknas en grundläggande förutsättning, 
nämligen dimensionen ”Hållbar”. Dimensionen berör legitimitet, 
kompetensförsörjning, långsiktig finansiering och utvecklings- och 
anpassningsförmåga [1].  
 
Sveriges Tandläkarförbund anser att det är viktigt att de privata 
vårdgivarnas roll lyfts fram samt att den nationella nivån måste säkerställa 
att de privata vårdgivarna även ingår i regionalt och lokalt arbete. 

 
2.1. Åtgärder på nationell nivå för att uppnå samarbete 
Sveriges Tandläkarförbund anser att den nationella nivån bör ta ansvaret 
för att tillhandahålla gedigna analyser inom området. De nationella 
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analyserna borde vara en av flera utgångspunkter i ett framtida 
samarbete gällande vårdskador och patientsäkerhet. 
 
2.2. Organisation för genomförande av nationell handlingsplan för ökad 
patientsäkerhet 
Sveriges Tandläkarförbund anser att professionsorganisationernas 
deltagande i det nationella samordningsorganet -rådet är en 
grundförutsättning för handlingsplanens genomförande. Det är viktigt att 
det finns professionsorganisationsrepresentation från samtliga delar som 
berörs av handlingsplanen. 
 
2.3. Genomförande av handlingsplanen 
Med bakgrunden att handlingsplanen ska spridas genom befintliga 
strukturer anser Sveriges Tandläkarförbund att antalet aktiviteter som 
årligen ska genomföras är för många. 
 
Fokusområde 1: Öka kunskap om inträffade vårdskador 
Sveriges Tandläkarförbund förutsätter att aspekter som, 1) vilka som 
drabbas av vårdskador samt 2) vart vårdskadorna uppstår, ingår i syftet 
med målområdet. Förbundet anser det viktigt att ansvariga myndigheter 
utvecklar indikatorer av både bred och övergripande karaktär, samt mer 
snäva indikatorer som belyser subgrupper och enskilda systemdelar. 
 
Fokusområde 2: Tillförlitliga och säkra system, processer och rutiner, 2.6 
Sveriges Tandläkarförbund anser att ansvariga myndigheter behöver 
utveckla indikatorer och tillhörande bakgrundsmått som, förutom att 
spegla tillförlitliga och säkra processer, kan användas för att bedöma om 
olika regionala och lokala skillnader i exempelvis förutsättningar och 
systemutformning påverkar patientsäkerheten och förekomsten av 
vårdskador. 
 
Fokusområde 4: Stärk analys, lärande och utveckling 
Sveriges Tandläkarförbund anser att det är avgörande att 
professionsorganisationer ges tillträde i arbetet med analys, lärande och 
utveckling. I det gemensamma arbetet bör det finnas ett tydligt fokus på 
hur olika systemdelar påverkar varandra, exempelvis somatisk hälso- och 
sjukvård, kommunal hälso- och sjukvård samt tandvård.  

 
Avslutningsvis ser Sveriges Tandläkarförbund positivt på handlingsplanens 
breda ansats samt att handlingsplanen sätter fokus på problemen med 
vårdskador. 

 
 

Med vänlig hälsning 
Sveriges Tandläkarförbund  

 
Chaim Zlotnik 
Ordförande  
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