
Hur kan Läkemedelsverkets nya avgift 
komma att förändra branschen?
– Det vi kan komma att se är att laboratorier läggs ned. 
Framför allt mindre labb i glesbygden. Många tandtek
niker är i den åldern att de bara har några år kvar till 
pensionen. Den här avgiften kan påverka dem att lägga 
ned i förtid (se artikel på nästa sida). 

– Det slår naturligtvis även mot tandläkarna som jobbar 
i glesbygden och framför allt kan det bli försämrad service 
till patienterna då leveranstiderna blir längre.  

Hur rimmar det här med Veronica Palms utredning 
om jämställd tandvård? 
– Egentligen inte alls. Där talas det ju om en tandvård för 
alla, även för dem som bor i glesbygden, och att alla ska 
ha rättighet till service och närhet. 

Vad mer kan problemen bli med 
Läkemedelsverkets höjning? 
– Avgiftsförändringen är inte konkurrensneutral. För ett 
stort företag är en årlig avgift på 30 000 kronor inte något 
större problem. De har många kunder och kan slå ut 
prishöjningarna så att de knappt märks för kunderna eller 
patienterna. 

– Små labb har oftast bara några kunder och för att få 
kostnadstäckning måste de höja priserna ordentligt, det 
slår både mot tandläkarna och patienterna. 
 
Olle Sahlin menar dessutom att det kommer att bli mer 
kostsamt för entreprenörer som vill starta eget. 
– Förutom att investera i en ny maskinpark måste de nu 
alltså även betala 30 000 kronor per år för att vara regist
rerade hos Läkemedelsverket. Det här i ett läge där det 
redan i dag råder stor brist på tandtekniker i landet. 

Men även tandläkare som producerar medicintekniska 
produkter måste alltså betala avgiften?
– Ja, de måste också vara registrerade hos Läkemedelsver
ket. Jag blev kontaktad av en tandläkare som hade köpt 
utrustning på Swedental för att själv börja producera tand

teknik. Han blev chockad när han fick veta om avgiften 
till Läkemedelsverket och att han dessutom måste ha ett 
kvalitetsledningssystem. 

– Det här borde verkligen säljarna informera om. 
Många tror nog att det bara är att köpa maskinerna och 
börja producera. 

Olle Sahlin välkomnar dock att Läkemedelsverket fram
över skapar möjligheter till ökad tillsyn och fler kontrol
ler på laboratorierna.

– Det kan göra att många oseriösa labb slås ut från 
marknaden eller inte kan bedriva någon verksamhet. 

Björn Hasselblad
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Så slår nya avgiften mot branschen

Olle Sahlin, ordförande i Sveriges Tandteknikerförbund.
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Foto: Josefin Sahlin.


