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Remissvar: Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd  
(SOU 2015:100) 
 
Sveriges tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på 
förslaget.  
 
Allmänt: STHF välkomnar utredningens förslag om ett stärkt konsumentskydd och tror att 
författningsförslagen kan bidra till en tydligare och tryggare situation för personer som önskar 
få kroppsbehandlingar utförda i syfte att förändra utseendet och som kan medföra en 
betydande hälsorisk.  
 
STHF önskar i sammanhanget lyfta problematiken med regleringen rörande tandblekning. 
Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2012:20 som är en direkt följd av kosmetikadirektivet 
EU/2011/84, har visat sig inte fungera som avsett. Föreskriften LVFS 2012:20 omfattar 
blekningsprodukter innehållande motsvarande 0,1 % – 6,0 % frisatt väteperoxid samt reglerar 
vem som får inhandla blekningsmaterial samt vem som får utföra undersökning och inledande 
behandling. 
Situationen är på många sätt otydlig då möjligheten att implementera författningens mening 
visat sig betydligt svårare än man från både EU-kommissionen och enskilda medlemsländer 
uppenbarligen insåg. Medicintekniska blekningsprodukter, som enligt författningen ska 
förbjudas, finns och används alltjämt på marknaden.  
STHF mening är att Läkemedelsverket bör dra tillbaka föreskriften med hänvisning till att den 
inte går att leva upp till. Föreskriften har inte lett till en ökad konsumentsäkerhet, tvärtom 
utförs tandblekning i en ökande uträckning av icke odontologisk personal. STHF anser att det 
är tandvårdens legitimerade yrkesgrupper som har kunskap och erfarenhet att på ett patient- 
och konsumentsäkert vis undersöka, bedöma risker och avgöra vilken blekningsprodukt som 
är lämplig för olika individer. Precis som vid all annan behandling utgår tandvårdens åtgärder 
från vetenskap och beprövad erfarenhet.  
Utan ett upphävande av LVFS 2012:20 kommer den legitimerade tandhygienisten även i 
fortsättningen inte att ha möjlighet att, så som före implementeringen, få undersöka, 
riskbedöma och utföra tandblekning med produkter innehållande 0,1-6,0 procent väteperoxid. 
För legitimerad tandvårdspersonal förefaller det ologiskt att detta inte är möjligt när 
konsumentsäkerheten ska stå i centrum.  
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STHF stöder utredningens förslag i stort men önskar här lämna synpunkter på tre av 
utredningens förslag som rör tandvården.   
 
Legitimerad personal 
Inom tandvården utförs ett antal åtgärder som inte självklart kan definieras som antingen 
kosmetiska eller som estetiskt tandvård. I förslaget nämns kirurgiska ingrepp och injektioner 
som områden som endast får hanteras av legitimerad personal inom respektive 
kompetensområde. STHF önskar uppmärksamma att det kan finnas anledning att se över om 
dessa områden behöver utökas med tydliggöranden då vissa av tandvårdens 
behandlingsåtgärder kräver odontologisk kompetens men utförs av kosmetiska skäl. 
 
Anmälningsplikt och tillsyn av verksamhet inom tandvården 
STHF ställer sig tveksam till nyttan med att verksamheter som i huvudsak bedriver tandvård 
också ska behöva anmäla den del av verksamheten som är att betrakta som kosmetisk till 
kommunen samt stå under dess tillsyn. 
Tandvård bedrivs efter anmälan och under tillsyn av bland andra Inspektionen för Vård och 
Omsorg, IVO. Enligt författningsförslaget ska IVO också vara registerhållare över 
verksamheter som utför kroppsbehandlingar enligt lagförslaget. Att tandvårdens legitimerade 
personal skulle behöva stå under ytterligare en tillsyn förefaller inte nödvändigt ur ett patient- 
eller konsumentsäkerhetsperspektiv.  
 
Patientförsäkring 
STHF anser att ett obligatoriskt krav på patient- och/eller konsumentförsäkring för att stärka 
konsumenters säkerhet är att föredra. 
Tandvården har en skyldighet att teckna patientförsäkring och kan därmed erbjuda ett bra 
skydd för patient/konsument. Det är orimligt att olika försäkringsregler ska gälla för samma 
patient beroende på syftet med behandlingen samt mellan olika verksamheter som utför 
samma typ av åtgärd. 
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