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Kompletterande promemoria till Ds 2019:20, S2020/04974/FS 
 
Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, en 
ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening. Vårt syfte är att verka för förbättrad hälsa och 
sjukvård genom att främja vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.  
 
I beredningen av remissen har svar inkommit från följande sektioner: Svensk Plastikkirurgisk 
Förening, Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi, Svenska Sällskapet för 
Maxillofacialkirurgi samt Svenska Sällskapet för dermatologi och venerologi och Intressegruppen för 
estetisk dermatologi.  
 
Förslaget i denna promemoria innebär att även tandläkare med adekvat specialitet ska kunna utföra 
estetiska kirurgiska ingrepp. Vidare förtydligas i denna promemoria att den föreslagna lagen om 
estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar inte ska tillämpas för ingrepp och 
behandlingar som omfattas av tandvårdslagen (1985:125). 
 
SLS tillstyrker förslaget att lagen inte ska tillämpas på ingrepp och behandlingar som omfattas av 
tandvårdslagen. 
När det gäller frågan om att tandläkare med adekvat specialitet ska kunna utföra estetiska 
kirurgiska ingrepp har SLS sektioner olika åsikter.  
 
Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi är inte emot tanken att låta 
tandläkare med specialiteten käkkirurgi genomföra estetiska ingrepp, men anser att detta förutsätter ett 
förtydligande där omfattningen begränsas till att gälla endast estetisk kirurgi i relation till tandbärande 
vävnad. Svenska Sällskapet för Maxillofacialkirurgi finner att förslaget är rimligt eftersom 
specialisttandläkare inom adekvat specialitet (käkkirurgi) enligt Socialstyrelsen har kompetens att 
utreda, diagnosticera och behandla missbildningar, vävnadsförluster och skador i munhålan, käkarna 
och omgivande vävnader. 
 
Svensk Plastikkirurgisk Förening påpekar att det visserligen är sant att tandläkare med 
specialistkompetens i käkkirurgi får utföra de ingrepp som anges i promemorian i offentlig regi, men 
att det då i vissa fall finns en patientansvarig läkare med medicinskt ansvar. Med anledning av detta 
kan det motiveras av patientsäkerhetsskäl att tandläkare inte ska utföra estetisk kirurgi i privat regi 
utan att det finns en medicinskt ansvarig läkare med adekvat kompetens för att hantera de 
komplikationer som kan uppstå. Svenska Sällskapet för dermatologi och venerologi och 
Intressegruppen för estetisk dermatologi ställer sig negativa till förslaget, då de anser att man genom 
att inkludera även tandläkare i gruppen som får utföra estetiska ingrepp driver utvecklingen mot 
kirurgi i stället för mot minimalinvasiva åtgärder, vilket man inte anser önskvärt. 
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