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Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar i 
rörelseorganen och dem med generaliserad smärta, samt artros. De reumatiska sjukdomarna är 
ett samlingsbegrepp för en mängd olika diagnoser. I Sverige brukar vi tala om att det finns ca 
80 olika diagnoser och närmare 200 olika sjukdomstillstånd. Alla människor kan drabbas av 
en reumatisk sjukdom, ung som gammal. De reumatiska sjukdomarna är kroniska sjukdomar 
som det inte finns någon bot för och människor som drabbas av dem får leva med sin sjukdom 
resten av sitt liv.  
 
Bakgrund 
Reumatiska sjukdomar kan vara allvarliga sjukdomar som ger symtom främst i rörelseorganen, 
men även munhålan och käkleder kan vara engagerade. Det finns ett antal reumatiska 
diagnoser som kan orsaka ett långvarigt och väsentligt ökat tandvårdsbehov. 
Reumatikerförbundet har genom åren fått erfara att en del av våra medlemsgrupper har stora 
problem med kostnader för tandvård. Det har också funnits stora olikheter över landet och 
tillgängligheten och kunskapen om att även munhålan och tänderna är ett problem för 
patienter med reumatiska sjukdomar är begränsad.  
 
Reumatikerförbundet har följande synpunkter på skrivelsen: 
Reumatikerförbundet har genom åren varit positiva till att möjligheterna för patienter att 
kunna söka vård utanför Sverige har ökat. Genom patientrörlighetsdirektivet finns det idag 
bättre förutsättningar för en gränsöverskridande hälso- och sjukvård och som även omfattar 
tandvård. I detta ärende föreslås att kompletteringar görs i den svenska lagstiftningen på 
tandvårdsområdet eftersom även det omfattas av den gränsöverskridande hälso-och 
sjukvården.  
 
En utvidgad informationsskyldighet för tandvården. 
Patientrörlighetsdirektivet omfattar verksamhet som i Sverige regleras i bl. a. hälso- och 
sjukvårdslagen, tandvårdslagen, lagen om statligt tandvårdsstöd, lagen om handel med 
läkemedel, handeln med vissa receptfria läkemedel och lagen om läkemedelsförmåner. Det 
som föreslås i nämnda ärende är att det införs två nya bestämmelser i tandvårdslagen. 
 
Den första handlar om, att om kostnaden för tandvårdsbehandlingen av patienten ska ersättas 
av ett annat land inom EES ska vårdgivaren informera patienten om att tandvården och dess 
personal står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Likaså gäller 
möjligheten om så behövs, att kunna begära ersättning från patientskadelagen och 
läkemedelsförsäkringen.  
 
Den andra bestämmelsen innebär att om tandvård som givits till en patient som har rätt att få 
sina kostnader för vård ersatt av ett annat land inom EES då ska vårdgivaren tillhandhålla en 
specificerad faktura avseende den vård patienten har erhållit. Reumatikerförbundet har inget 
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att erinra mot dessa båda förslag utan anser att det är bra att det tydliggörs i tandvårdslagen 
vad som gäller i nämnda sammanhang.  
 
Inom tandvården i Sverige har det funnit kritik från patienterna att de inte fullt ut varit insatt 
i vilka kostnader som kommer att uppstå i samband med en tandvårdsbehandling. Det 
framgår bland annat i patientnämndernas redovisning. Patienter ska alltid få tydlig och 
relevant information så att de kan fatta välgrundade val. Det kan handla om 
behandlingsalternativ, kvalitet, vilka priser som gäller, och säkerhetsaspekter. Vi anser dock 
inte att detta främst är en konsumentfråga, som det formuleras i departementsskrivelsen, utan 
i högsta grad en patientsäkerhetsfråga och det är utifrån det perspektivet som vi anser att 
förslagen skall ses.  
I övrigt har Reumatikerförbundet inget ytterligare att anföra. 
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