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Till 

Regeringskansliet 

Socialdepartementet 

 

 

Angående promemorian   

Stärkt Skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar – Ny lag om kirurgiska 

ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds 2019:20) 

 

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på 

förslaget. 

 

Sveriges Tandhygienistförening är en partipolitiskt obunden förening som organiserar landets 

tandhygienister, offentligt och privat anställda samt egna företagare. 

STHF har cirka 3600 medlemmar och är en del av SRAT, som är ett medlemsförbund i Saco. 

 

  

 

- STHF lämnar här synpunkter på de delar som berör estetiska injektionsbehandlingar. 

 

- STHF lämnar här synpunkter på de delar som berör tandhygienistens yrkesområde. 

 

- STHF ställer sig frågande till att Socialdepartementet vid framtagandet av detta 

lagförslag inte sökt kontakt med Sveriges Tandhygienistförening, STHF, då det inte 

torde vara obekant att det i tandvården utförs estetiska injektionsbehandlingar. STHF 

ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog. 

 

STHF välkomnar den föreslagna regleringen, vars intention är att stärka skyddet för den 

enskilde vid estetiska behandlingar som kräver medicinsk kompetens och som kan medföra 

betydande hälsorisker.  

 

STHF efterlyser också reglering för de skönhetsbehandlingar som inte omfattas av detta 

lagförslag då konsumentens ställning idag är svag vid komplikationer till följd av kosmetiska 

behandlingar. 
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STHF stödjer lagförslaget i de delar som handlar om: 

• åldersgräns, krav på information, betänketid och dokumenterat samtycke 

• att legitimerad personal som utför estetiska behandlingar ska lyda under samma 

regelverk som hälso- och sjukvården/tandvården 

• att Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) ska vara tillsynsmyndighet och att 

myndighetens roll bör tydliggöras i och med detta 

• att IVO:s tillsynsarbete i sin helhet ska finansieras av branschen och inte av 

skattebetalarna 

• att det inte är patientnämndernas uppgift att hantera klagomål utan att det är 

branschens uppgift att organisera ett system för klagomålshantering 

• straffrättsligt ansvar och påföljder 

 

 

 

STHF är enig med Socialdepartementet vad gäller kompetenskrav vid estetiska 

injektionsbehandlingar. 

  

STHF menar dock att legitimerad tandhygienist bör ingå i den definierade gruppen av 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som får utföra estetiska injektionsbehandlingar.  

 

Utbildning i estetisk injektionsbehandling ingår inte i någon av grundutbildningarna för 

legitimationsyrken inom hälso-och sjukvården/tandvården. Kompetens att utföra estetisk 

injektionsbehandling inhämtas av den enskilde utanför grundutbildningen och i 

legitimationsansvaret ingår att inte utföra arbetsuppgifter utan att ha tillräcklig kunskap i 

dessa. 

Tandhygienistens grundutbildning ger förutsättningar att tillgodogöra sig den utbildning som 

är nödvändig för att kunna utföra estetiska injektionsbehandlingar patientsäkert. 

Detta är också i enlighet med det förslag som presenterades av Skönhetsutredningen 2015 

(SOU 2015:100 Kroppsbehandlingar Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd).   

 

Legitimerad tandhygienist som arbetar i egen verksamhet kan bedriva tandvård både som 

vårdgivare, verksamhetschef, lex Maria-ansvarig och behandlare. Alternativt kan vårdgivaren 

ha anställda för skilda arbetsuppgifter i verksamheten. Tandhygienist med egen verksamhet 

tecknar patientförsäkring.  

 

I sin yrkesroll, som anställd eller egenföretagare, är legitimerad tandhygienist underordnad 

tandvårdslag, patientsäkerhetslag, patientdatalag o.s.v. Vården ska ske enligt vetenskap och 

beprövad erfarenhet, hålla god kvalitet och vara av god hygienisk standard. 
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Legitimerad tandhygienist får i sin utbildning kunskap om anatomi, känsliga vävnader och 

strukturer i kroppen, sjukdomstillstånd eller läkemedelsbehandlingar som innebär att särskild 

försiktighet ska iakttas eller som kan utgöra hinder för behandlingsåtgärder. I sitt yrke har 

legitimerad tandhygienisten behov av och kompetens för att utföra injektion i munhålan i  

form av infiltrations- och ledningsanestesi.  

 

Sjukdomsbehandling utförd av legitimerad tandhygienist kan innebära samma risk för skador 

hos patienter som de Socialdepartementet exemplifierar vid estetisk injektionsbehandling 

d.v.s. blödning, cirkulationspåverkan, allergisk reaktion av substanser, vävnadsskada, 

nervskada, infektion och överföring av resistenta bakterier.  

Utbildning till legitimerad tandhygienist ger de förutsättningar och förmågor som krävs för att 

hantera olika typer av komplikationer och biverkningar som kan uppträda som en följd av 

given behandling. I yrkesutövningen ingår att vid behov anlita den kompetens som krävs då 

den egna inte räcker till.  

 

    

 

STHFs mening är att legitimerad tandhygienist bör ingå i den begränsade grupp av 

legitimationsyrken som får utföra estetiska injektionsbehandlingar inom ramen för sin 

legitimation. 

 

 

För Sveriges Tandhygienistförening 

 

 

Yvonne Nyblom, ordförande  

 

 


