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       2022-02-04 

 
Socialdepartementet  
s.remissvar@regeringskansliet.se 
s.fs@regeringskansliet.se 
S2021/06815 
 
 

 
Remissvar: Börja med barnen! Följa upp hälsa och 
dela information för en god och nära vård (SOU 
2021:78) 

 
 

Sveriges Tandläkarförbund avstår från att lämna synpunkter på de enskilda förslagen 
och bedömningarna i betänkandet. Vi välkomnar att tandvården lyfts och tydliggörs 
när barns och ungas hälsa diskuteras. Alltför ofta förbises tandvården när vården ska 
organiseras, när ny lagstiftning eller nya rutiner ska tas fram. Det är därför mycket 
positivt att utredningen även inkluderat tandvårdsperspektivet. 

Sveriges Tandläkarförbundet vill här hänvisa till vårt tidigare remissvar till Börja med 
barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) (se 
bilaga 1). 

När det gäller synpunkter på informationsöverföring inom vård och omsorg vill vi 
hänvisa till vårt tidigare remissvar till betänkandet Informationsöverföring inom vård 
och omsorg (SOU 2021:4) (se bilaga 2).  

 
 

Med vänlig hälsning 
Sveriges Tandläkarförbund  
 

 
Chaim Zlotnik 
Ordförande  
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Bilaga 1 
 
      2021-10-03 

 
Socialdepartementet  
s.remissvar@regeringskansliet.se 
s.fs@regeringskansliet.se 
Dnr S2021/04102 
 
 

 
Remissvar: Börja med barnen! En sammanhållen 
god och nära vård för barn och unga (SOU 
2021:34) 

 
 

Sveriges Tandläkarförbund välkomnar att tandvården lyfts och tydliggörs när barns och 
ungas hälsa diskuteras. Alltför ofta förbises tandvården när vården ska organiseras, när 
ny lagstiftning eller nya rutiner ska tas fram. Det är därför mycket positivt att 
utredningen även inkluderat tandvårdsperspektivet.  

Sveriges Tandläkarförbund ställer sig positivt till initiativ för ökad samordning och 
samverkan mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård för vårdinsatser som 
riktas mot barn och unga. Denna samordning är idag bristfällig. Samordning behöver 
ske på alla nivåer i systemet för att barns och ungas vårdbehov ska kunna tillgodoses. 

Det är även viktigt att tandvården inkluderas i en samordningsrutin som gäller barn 
och unga med flera vårdkontakter. 

 
 

Med vänlig hälsning 
Sveriges Tandläkarförbund  
 

 
Chaim Zlotnik 
Ordförande  
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Bilaga 2 
      2021-05-26 

 
Socialdepartementet  
s.remissvar@regeringskansliet.se 
henrik.moberg@regeringskansliet.se 
Dnr S2021/00850 
 

 
 
Remissvar: Informationsöverföring inom vård och 
omsorg (SOU 2021:4) 

 
 
 

Sveriges Tandläkarförbund har inte analyserat utredningens förslag och 
bakgrundsmaterial i detalj, men vill framföra följande synpunkter:  
 
 
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation 
Sveriges Tandläkarförbund ser stora fördelar med möjligheten att dela vård- och 
omsorgsdokumentation mellan vårdgivare. För tandvårdens del är det exempelvis 
viktigt att få information om läkemedel som en patient tar. Patienten kan glömma bort 
att informera tandläkaren om allvarliga sjukdomstillstånd som till exempel 
hjärtklaffsdefekter eller koagulationsstörningar, tillstånd som kan medföra skada eller 
livshotande situationer om de inte uppmärksammas före tandvårdsbehandling. 
Omvänt kan tandvården informera övriga hälso- och sjukvården om exempelvis 
överkänslighet som har framkommit vid tandvårdsbehandlingar. Det finns också 
situationer där patienten kan gå miste om stöd och ekonomisk ersättning på grund av 
att de missar att delge tandvården eventuella sjukdomar och tillstånd. 
 
Den personliga integriteten 
Vid delgivning och överföring av vård- och omsorgsdokumentation är det viktigt att 
patienterna får information om att uppgifterna kommer att vara tillgängliga för andra 
vårdgivare och behandlare. Patienterna måste få information om möjligheterna att 
spärra information. Förtroendet i relationen mellan patienten och tandläkaren bygger 
på att patienten ska kunna lita på att den information som lämnas till tandläkaren 
behandlas på ett korrekt sätt. Det är också viktigt att behörigheten till uppgifterna 
begränsas till det som är nödvändigt för att varje användare ska kunna fullgöra sin 
behandling. Vid elektronisk överföring av patientuppgifter måste det finnas ett gott 
sekretesskydd för informationen. Det måste också finnas ett skydd för den personliga 
integriteten när mottagande vårdinstans behandlar uppgifterna. Säkerhetsrutiner, till 
exempel regelbundna loggkontroller, är viktigt. Fördelarna som ett utlämnande av eller 
tillgång till uppgifter får måste alltid vägas mot de nackdelar som kan uppkomma. 
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Gemensam begreppsanvändning 
Vid delgivning och överföring av vård- och omsorgsdokumentation behöver frågan om 
gemensam begreppsanvändning också hanteras. Patientinformationen måste 
presenteras på ett begripligt och strukturerat sätt, så att den är användbar för 
behandlaren. Det är nödvändigt att tandläkarprofessionen deltar i arbetet med ett 
nationellt fackspråk. 
 
 

 
 
 

Med vänlig hälsning 
Sveriges Tandläkarförbund  
 

 
Chaim Zlotnik 
Ordförande  
 


