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Frågor och svar

Skickar Ni ut kontrakt/avtalet i original för påskrift senare?

SVAR: När beslut om godkännande av leverantör har fattats kommer avtal i original 
att delges för underskrift.

Jag har för närvarande 10-15 barnpatienter och tar ej emot nya barnpatienter. 
Måste jag avveckla min barntandvårdsverksamhet?

SVAR: Vårdvalet innebär att medborgaren har rätt att välja mellan de vårdgivare 
som regionen godkänt och tecknat avtal med. En vårdgivare som ansöker och vill 
delta i vårdvalet för barn och ungdomstandvård åtar sig att behandla samtliga barn 
och ungdomar som listar sig. Att begränsa antalet listade barn och ungdomar 
kommer endast att medges i undantagsfall vid ett större antal barn. Minimiantalet 
listade barn och ungdomar bör vara minst 30 st per vårdenhet.

När det står underleverantör, vad avses?

SVAR: Annan vårdgivare

Leverantör, är det mitt företag som söker som avses?

SVAR: Ja

Leverantörens tidigare erfarenheter. Räcker det att ange tidigare beställare som  
skrivits avtal med som referens? 

SVAR: Ja

Kan komplettering av insänd ansökan göras i efterhand?

SVAR: Ja vi kontaktar om fler uppgifter krävs.

Kompetensprofiler för samtliga medarbetare ska anges. Hur detaljerat?

SVAR: Namn och yrkeskategori räcker

Under 6.3 i ansökan står det ” verksamhetsansvarig ska vara väl förtrogen med 
lagar och förordningar, allmänna råd med mera som gäller för tandvården. dennes 
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namn och kompetens ska redovisas i ansökan. Referenser ska även bifogas 
ansökan, vilka styrker den tilltänkte verksamhetsansvariges kompetens”.

Räcker det att jag är leg tandläkare? 

SVAR: Ja det räcker att vara leg tandläkare, eftersom det krävs av varje 
legitimerad att hålla sig uppdaterad vad gäller lagar, förordningar och allmänna 
bestämmelser.

I de fall verksamhetsansvarig inte är legitimerad får det anges på vilket sätt 
kompetensen förvärvats.

Punkt 7.13 Var beställer jag kopia av anmälan till socialstyrelsen?

SVAR: Registerutdrag från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kan beställas 
genom att mejla till registerfragor@ivo.se. Det går även att ringa och beställa 
utdrag på telefonnummer 010-788 50 00.
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