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Måndagen den 24 november 
så hade vi; Olle Sahlin från 
Tandteknikerförbundet och  

Merit Lindberg och Lars Olsson från 
Privattandläkarna ett möte med Kal
le Brandstedt, som är departements
sekreterare på socialdepartementet.

Vi ville diskutera Läkemedelsver
kets rapport om avgiftsförändringar 
till följd av nya förordningar för 
medicinteknik.

I mars 2021 gjorde jag en skrivel
se till Läkemedelsverket angående 
förändringarna och kritiserade dessa 
hårt. Det enda svar jag fick var att 
ärendet skulle beredas av socialde
partementet och att ingen ansvarig 
för rapporten gick att nå.

I april gick skrivelsen till departe
mentet, samma sak hände nu, inget 
svar. Jag ringde och avkrävde ett 
diarienummer så att jag skulle vara 
säker på att skrivelsen var mottagen. 
Detta skedde och jag hoppades att 
någon ansvarig skulle ta till sig in
formationen. Men det var bara tyst, 

inga återkopplingar skedde.
I maj tog jag kontakt med kon

kurrens verket i frågan, svaret blev: 
”Tack för ditt mejl till Konkur
rensverket. Vi har läst skrivelsen. 
I och med att det är fråga om po
litiska beslut, regleringsfrågor och 
myndighetsbeslut är det inte något 
som omfattas av verkets tillsyn över 
konkurrens och upphandlingslag
stiftningen”

I september på ett dialogmöte med 
myndigheterna hade jag begärt en 
diskussion om avgiftshöjningarna, 
det enda svaret som kom från Läke
medelsverket var att frågan bereds 
hos departementet, inga svar om dess 
innehåll förelåg. Fortfarande ingen 
ansvarig för förändringsförslaget.

Efter påtryckningar från Tandtek
nikerförbundet och senare även från 
Privattandläkarna fick vi svaret från 
socialdepartementet att vi var väl
komna till ett möte den 24 novem
ber. 

Problemet var dock att de redan 
den 8 november hade antagit ”För
ordningen om avgifter i ärenden om 
medicintekniska produkter.”

Överkörda igen. 
Men skam den som ger sig.

Mötet den 24 november med depar
tementet blev ett bra möte, de lyssna
de och tog till sig våra åsikter och det 
kändes som om de inte hade förstått 
problemet med en liktydig avgift, 
oavsett hur stort företag du har.

Det går inte i dagsläget att ta till
baka förordningen av avgifter men 
de har åtminstone lovat att de ska ses 
över. 

Vi beslöt att ett nytt möte i frågan 
ska ske i maj med en utvärdering hur 
marknaden har drabbats, och hur 
konkurrensen har påverkat situatio
nen. 

Vi var överens om att komma med 
förslag över en differentierad avgift 
och hur denna kan se ut framöver.

Olle Sahlin

Överkörda igen – men skam den som ger sig
Rosenbad.


