
Praktikertjänst Tandvård 

Hur jobbar Sveriges största privata 
vårdgivare med kvalitet- och 
patientsäkerhetsfrågor? 



Vad är Praktikertjänst? 

• Ca 1250 tandläkare 
• Ca 3500 medarbetare 
• Ca 1000 verksamheter 
• Specialister och allmäntandläkare 
• 40 procent solitärer och 60 procent grupp- 

eller sologroup verksamheter 
• Blandande verksamheter 



Organisation 
VD 

Affärsområdeschef 

Kvalitets- och 
anmälningsansvarig 

Kvalitetstandläkare 

Samordningsansvariga verksamhetschefer 

Verksamhetschefer 

Medabetare 



Hur började kvalitetsresan eller resan mot en 
bättre vård - verksamhetsutveckling? 







Praktikertjänsts interna 
kvalitetscertifiering 

• Årlig uppdatering av verksamhetens 
rutiner 

• Genomgånget kvalitetsbesök av 
kvalitetstandläkare 

• Aktiv risk – och avvikelsehantering 







Kvalitetsdialogbesök 

• Alla verksamhetschefer får detta med sina 
team 

• 2 timmar långt 
• Skriftlig återkoppling med 

förbättringsförslag 



Patientsäkerhetsberättelse 
• Praktikertjänst AB – Tandvård o Hälso-

och sjukvård 
• Lokal berättelse utifrån begreppet God 

Vård 
– kunskapsbaserad och ändamålsenlig 

hälso- och sjukvård 
– säker hälso- och sjukvård 
– patientfokuserad hälso- och sjukvård 
– effektiv hälso- och sjukvård 
–  jämlik hälso- och sjukvård 
– hälso- och sjukvård i rimlig tid. 



Vid mer allvarliga brister 

• Signaler från patienter, anhöriga, 
kollegor,medarbetare, myndigheter  

• Kvalitetsansvarig med mandat att förändra 
– vårdgivarens ansvar! 

• Förbättring eller exit 
• Samarbete med Socialstyrelsen 



Kundnöjdhet 
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Certifierat ledningssystem  
ISO 9001:2008 

• Säger inget om kvaliteten?????  
 Carema Care! 
• ISO 9001:2008 certifierade verksamheter 

säger allt om kvaliteten 



Poängterar att det är viktigt att patienten håller 
sig ren mellan fötterna. 
Och journalföringen kan också bli bättre…………… 
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