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Remissvar: Stärkt skydd för den enskilde 
vid estetiska behandlingar - Ny lag om kirurgiska 
ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds 2019:20) 

 

1. Bakgrund 

Sveriges Tandläkarförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
departementspromemorian Stärkt skydd för den enskilde 
vid estetiska behandlingar - Ny lag om kirurgiska ingrepp och 
injektionsbehandlingar.  
 

2. Sveriges Tandläkarförbunds remissvar 

Sverige Tandläkarförbund anser att det är positivt med stärkt skydd för 
den enskilde vid estetiska behandlingar.  

 
 2.1. Kompetenskrav 

Sveriges Tandläkarförbund ställer sig positivt till den nya lagens 
bestämmelser om att endast legitimerade läkare med adekvat 
specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp och att endast 
den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska får 
utföra estetiska injektionsbehandlingar. Förslaget innehåller även en 
skrivelse som fastställer att regeringen ska få meddela föreskrifter om att 
även annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska få utföra 
estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Sveriges 
Tandläkarförbund vill att regeringen tar ansvar för en dialog med de 
professionsorganisationer som företräder läkare, sjuksköterskor och 
tandläkare innan regeringen meddelar att annan legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal ska få utföra estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska 
injektionsbehandlingar. 
 
2.2. Patienten 
Sveriges Tandläkarförbund är positiva till att det införs en åldersgräns på 
18 år samt att informationsplikt, betänketid och krav på samtycke införs i 
lagen om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar. 
 
2.3. Patientförsäkring 
Förslaget om skyldighet att teckna patientförsäkringar för de vårdgivare 
och företag som idag saknar ser förbundet som en självklarhet. Förbundet 
anser vidare att det är viktigt att kostnadens storlek blir rimlig och att de 
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variabler som fastställer kostnadens storlek är transparenta för 
vårdgivarna och företagen. 

 
2.4. Tillsynsavgift 
Sveriges Tandläkarförbund ser det som självklart att de vårdgivare och 
företag som utför estetiska behandlingar betalar en tillsynsavgift till 
Inspektionen för vård och omsorg. Precis som för kostnader för 
patientförsäkringar är det viktigt att kostnadens storlek blir rimlig och att 
de variabler som fastställer kostnadens storlek är transparenta för 
vårdgivarna och företagen. 
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