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Ägs och drivs av professionen

Praktikertjänst drivs av en tydlig affärsidé:

”att skapa förutsättningar för att vi som 
arbetar inom vården ska kunna göra ett så 
bra jobb som möjligt, och skapa högsta 
värde för patienten.”

Det är vi som utför vården som gemensamt äger 
Praktikertjänst.

1 400 mottagningar i Sverige
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Nytt tandvårdsstöd?
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Utmaningar

• Brist på medarbetare

• Pensionsavgångar, medelåldern bland tandläkare och tandsköterskor är hög

• Specialisterna ”mindre unga”, stort intresse bland studenterna 

• Varierande kvalitet inom professionerna på grund av utbildning i olika länder

• Nya grupper av medborgare med stora behandlingsbehov men med liten ekonomi

• Stora regionala olikheter i tandvårdsutbud och vårdinsatser

• Stora skillnader landsting emellan avseende barn och ungdomstandvården o unga vuxna 
samt avseende N, S och F tandvården 

• Stora skillnader landsting emellan avseende ekonomisk redovisning 

• Politiska utspel såväl regionalt som nationellt
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Möjligheter

• Fortsatt hög kvalitet kräver tid och möjligheter för fortbildning

• God lönsamhet som en stabil grund för fortsatt utveckling

• Hög tillgänglighet i hela landet

• Vårdgivarna  ”goda ambassadörer” för systemet

• Fortsatt god tandhälsa genom långsiktiga relationer till vårdutövaren

• Fortsatta goda betyg i SKI (96% av patienterna har förtroende för sin privattandläkare)

• Digitalisering ger nya möjligheter, beslutsstöd, scanner, teleodontologi  etc etc

• Fler utbildningsinstanser för specialister
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Förväntningar

• Patientens försäkring – patientens fria val

• Patientperspektivet viktigt = patientsäkerhet

• Positivt om staten vill  tillföra mer pengar inom det statliga systemet – utjämna 
socioekonomiska skillnader

• Statlig försäkring med dynamik, dagens system fungerar bra

• Enkelt att administrera

• Skydd mot höga kostnader

• Fri prissättning

• Professionen ”stödets ambassadörer”, risk för patient när det inte fungerar

• Konkurrens på lika villkor mellan/och inom företag och organisationer, små som stora
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Hur gör vi

• Fortsatt inriktning med  förebyggande tandvård som grund för svensk tandvård

• Hög kvalitet  i den reparativa tandvården – snabb teknisk utveckling

• Skapa goda administrativa förutsättningar för kvalitetsregisterutveckling  - SKaPa

• Använd dagens system som går att utveckla och med fördel kan användas  även med  
större inslag av statlig finansiering

• Tillgodose behovet av tandvård till ekonomiskt svaga grupper

• Ge IVO och Försäkringskassan  ”muskler” så att oseriösa aktörer inte kan bedriva osund 
konkurrens 

• Långsiktighet för stabilitet  

• Utbildade och informerade patienter
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Fortsatt - Världens bästa 
munhälsa!

Målet!! 
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