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Får en tandläkare överta din tandläkarjournal?
Jag hade gått hos en
tandläkare sedan
sjuttiotalet och det
hade funkat bra. Jag
fick en kallelse en
gång om året och
behandlingen var jag
alltid nöjd med.
Innan någon åtgärd
gjordes talade han
om vad han hittat och
vilka åtgärder som
man kunde göra.
Oftast bestod
behandlingen endast
av borttagning av
tandsten men någon
gång, då en tand
spruckit, diskuterade
vi fram och tillbaka
vad som var bäst och
vad som var rimligast
att göra. Det blev till
slut rotfyllning, min
första sådan. Vid de
väntetider som
uppstod, t ex i väntan
på att filmerna skulle
framkallas brukade vi
prata om tekniska
saker typ kameror,
hur bygga små
raketer och bestycka

dem med trådlösa
miniatyrkameror,
politik eller vad som
helst. Det var, med
andra ord, en trevlig
upplevelse att gå till
denne tandläkare.
Men plötsligt en
vårvinter kom jag på
att jag inte fått någon
kallelse på ett och ett
halvt år. Kollade på
nätet om han fanns
kvar som tandläkare
men det gjorde han
troligen inte. En
annan tandläkare
hade tydligen övertagit praktiken.
Gjorde inget speciellt
just då men träffade
min tandläkare
senare samma vecka
ute på stan. Jag
frågade vad som
hade hänt och han sa
då att han inte ville
säga något… …men
han sa att han
pensionerat sig och
att en annan tandläkare övertagit
praktiken. Jag

frågade då varför den
nya och den gamle
inte skickat ut något
gemensamt meddelande om detta.
Han sa då att det inte
funkade och att den
nye tandläkaren
numera inte var
kontaktbar… Jag
frågade då om han
fortfarande kunde
rekommendera den
kvinnliga tandläkare
som han tidigare
rekommenderat i det
fall han själv skulle
ha förhinder. Han
svarade ja på den
frågan men sa också
att han inte ville säga
något för då kanske
han skulle bli utsatt
för åtgärder…
Jag kontaktade den
tidigare rekommenderade tandläkaren
via mail och frågade
om hon hade tid med
mej. Det hade hon
och gav mej direkt en
tid som jag accepterade. Jag gick dit
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på den överenskomna tiden och hon
kollade igenom mina
tänder och tog bilder
av dem. Jag hade en
skadad amalgamlagning en sprucken
tand och lite karies
mellan två tänder.
Den skadade
amalgamlagningen
lagade hon direkt
genom att borra bort
all amalgamen och
fylla med isoplast.
När jag betalade sa
hon att hon gärna
skulle vilja ha mina
tandläkarjournaler
från min tidigare
tandläkare. Hon sa
att det hade jag rätt
till.
På hemvägen
passerade jag min
tidigare tandläkarpraktik men nu med
den nye tandläkaren.
Jag ringde på och
blev insläppt via
ellåset men ingen
syntes till. De båda
tandläkarstolarna var
tomma men det
hördes tal och
skvalpande med
vatten innifrån ett
annat rum. Ingen
tycktes bry sig trots
att någon bevisligen
släppt in mej. Gjorde
en koll på datorn i
receptionen och såg
att han hade uppgraderat till senaste

versionen… Efter
tjugo minuter tröttnade jag och gick
därifrån.
Nästa dag ringde jag
till den övertagande
tandläkarens praktik
och en sköterska med
krångligt namn
svarade. Jag framförde då mitt ärende,
att jag ville ha mina
tandläkarjournaler
som jag skulle överlämna till min nya
tandläkare. Hon
frågade då vad jag
skulle ha dem till och
att man måste vara
expert för att förstå
sig på sådana. Jag sa
då att min nya
tandläkare vill ha
dem för att kunna
göra ett bättre jobb.
Hon frågade då var
jag bodde och jag
uppgav min adress.
Hon frågade då om
det var därför som
jag ville börja hos
dem istället. Då
frågade jag henne om
hon hade svårt för att
fatta. Jag sa att jag
vill ha mina tandläkarjournaler i
original och om inte
det går så vill jag ha
kopior på alla papperna och på filmerna.
Då sa hon att min
nya tandläkare kunde
få låna vissa journaler… Jag bad då att

få prata med någon
ansvarig och då fick
jag prata med den
övertagande tandläkaren som dock inte
ville fixa några kopior
och kopior på filmerna går inte att göra…
Jag sa då att jag har
rätt enligt lag att få
kopior på mina tandläkarjournaler och om
han inte fattade det
så kommer jag att
driva detta rättsligt
via Socialstyrelsen.
Jag meddelade också
att jag spelat in detta
samtal och att samtalet med din sköterska var förvirrat från
hennes sida. Han sa
då att han ville kontakta Socialstyrelsen
och återkomma. Jag
gav honom min
mailadress och såg
fram emot hans svar.
Jag kontaktade en del
personer ”off the
record” för att få veta
vad den övertagande
tandläkaren var för
figur och det var
avskräckande. En
person sa att så fort
man satt sig i hans
behandlingsstol så
kostar det minst
femtusen spänn. En
annan person hade
en mindre infektion i
tandköttet på en tand
och på den tanden
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skulle tandläkaren
sätta dit ett implantat
för hisnande summor.
Denne person hade
då gått till en annan
tandläkare som sa att
infektionen var lindrig
och ej något för
implantat. Han blev
dessutom rekommenderad att anmäla
denne tandläkare till
Socialstyrelsen.
Jag kontaktade en
jurist på Socialstyrelsen som sa att
en övertagande
tandläkare aldrig får
överta patientjournaler i original.
Enligt regelverket ska
den som gjort journalerna arkivera dem på
ett säkert sätt. Den
övertagande tandläkaren kan få kopior
på journalerna som
han dock inte får läsa
annat än vad gäller
namn och adress.
Dessa uppgifter får
tandläkaren använda
för att kalla personer
till behandling men
först om personen
accepterar en sådan
kallelse får tandläkaren läsa journalen. I detta fall
hade det alltså hanterats fel. Om jag
skulle anmäla den
övertagande tand-

läkarens agerande till
Socialstyrelsen så
skulle den avlämnande tandläkaren
troligen klandras och
det vill jag inte.
Jag såg ett dokument
på nätet, ”Att starta
som privattandläkare” och där stod
bl a att den övertagande tandläkaren
kan överta även
”inkråmet” i form av
patientregister och
patientjournaler.
Detta är ju fel. Jag
sänder därför ett mail
till PTL, se nedan.
<<<<<
Hej,
I ert dokument ”Att
starta som
privattandläkare”
som finns här:
http://www.ptl.se/wpcontent/uploadsptl/Att_st
arta_som_privattandlaka
re1.pdf

finns ett allvarligt fel.
Där står, på sidan 9
citat ->
Om man köper en
praktik av en
tandläkare som
drivitverksamheten i
aktiebolagsform kan
man antingen köpa
det s.k. inkråmet
eller aktierna i
bolaget. Medinkråm

menas de tillgångar
som aktiebolaget
äger,
dvs.utrustningen,
patientregister,
varulager och
eventuella andra
tillgångar.
Skattekonsekvensern
a blir helt olika för
både säljare och
köpare. Rådgör med
revisor!
<- slut citat

Enl. Mathias Wallin på
socialstyrelsens
regeltillämpning är
det felaktigt att
överta en enda
patient som inte
uttryckligen gett sitt
godkännande. Det är
den avlämnande
tandläkaren som ska
se till att patienterna
tillfrågas och de som
ej ger sitt tillstånd att
överföras får ej överföras. Dessa patienter
kan då överföras till
någon annan tandläkare eller tillfälligt
överföras till
Socialstyrelsen. Brott
mot denna regel kan
beivras till
Socialstyrelsen som
då gör en utredning
och vidtar lämpliga
åtgärder.
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Om adressaten ej finns på vidstående adress
v.g. återsänd tidningen med uppgift om den
nya adressen.

På sid 20 i checklistan i
samma dokument står
ytterligare en tveksam
punkt:

Ingår patienter?
Jag har själv blivit
”tvångsansluten” till en
tandläkare som jag inte
vill ha någon kontakt
med. Den som sålde
praktiken upptäckte snart
PTL har inte ändrat dokumentet

att han inte kunde
uppfylla Socialstyrelsens
krav på patientgodkännande p.g.a.
övertagarens blockering.
Jag vägrar att acceptera
att denne nya tandläkare
ska ha mina journaler.
Har nu bett min nya och
kompetenta tandläkare
att få låna min journal så
att den kan kopieras. Det
trots påstötningar.

blir, i så fall, en
dellösning på detta
problem.
Hälsningar
Harald Gaunitz
Storgatan 61 C
831 33 Östersund
Informationskopia
Mathias Wallin

<<<<<

Fick ett mailsvar från den övertagande tandläkaren och han påpekade att den
avlämnande tandläkaren skulle ha gett honom kopior av journalerna.
Jag meddelar honom då att jag förbjuder honom att läsa mina journaler samt
att jag förbjuder honom att inneha mina journaler i original. Jag kräver att
han ska åtgärda detta snarast. I annat fall kommer jag att ge offentlighet åt
de inspelade telefonsamtalen på Youtube och Facebook. Som svar på detta
fick jag besked om att han kommer att överlämna mina tandläkarjournaler till
den tidigare tandläkaren. Efter några dagar pratade jag med min tidigare
tandläkare och vi kom då överens om att han överlämnar journalerna till min
nya tandläkare. Detta är förvisso också ett regelbrott men vem bryr sig?
Felen i PTL:s checklista kvarstår dock.
Sänd gärna in synpunkter och kommentarer på innehållet i denna tidning. Har du andra idéer till
innehåll så kom med tips eller skriv ihop något själv. Din identitet är skyddad av det s.k.
meddelarskyddet. Tidningen förbehåller sig rätten att avkorta och redigera inkomna artiklar. Du
som kritiseras i tidningen har rätt till replik. Inga artiklar honoreras. /Redaktionen
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