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Frågor och svar – Vårdval Tandvård i Kalmar Län 

 
 
Vad menas med att den passiva listningen kommer att ske på närmaste 
Folktandvårdsklinik? 

Om patienten inte gör ett aktivt val så listas den på den geografiskt närmsta belägna 

folktandvårdsklinik utifrån patientens folkbokföringsadress. Fungerar således likadant som 

tidigare. 
 

Om patienten är nyinflyttad och önskar behandlas hos vårdgivaren, 
kan vårdgivare då neka patienten detta? 

Enligt avtalet gäller att vårdgivare inte kan neka vårdsökande patient. Detsamma har gällt 

även i tidigare barntandvårdsavtal. 
 

Om patienten behandlas på en folktandvårdklinik idag och vill byta till en privat 
vårdgivare, kan den privata vårdgivaren neka patienten detta? 

Enligt avtalet gäller att vårdgivare inte kan neka vårdsökande patient. Detsamma har gällt 

även i tidigare barntandvårdsavtal. 
 

Var finns det nya avtalet att läsa? 

På www.valfrihetswebben.se finns länk till alla aktuella dokument. 
 

Hur lång uppsägningstid är det? 

Avtalstiden är 4 år (180401-220331). I de fall Part önskar att Avtalet ska upphöra då 

avtalstiden går ut ska uppsägning ske senast sex (6) månader före avtalstidens utgång. Sker 

ingen uppsägning förlängs avtalet med två (2) år i taget. 

Vårdgivaren har rätt att säga upp avtalet till upphörande om vårdgivaren inte accepterar de 

förändrade villkor i Förfrågningsunderlagen och i Ersättningsmodellen som Regionen 

beslutat om inför kommande kalenderår. Avtalet ska sägas upp inom sextio (60) dagar från 

det att meddelande om ändringar avsänts till vårdgivaren. Avtalet upphör i sådant fall att gälla 

6 månader efter utgången av 60-dagarsfristen. Under den återstående avtalstiden gäller 

Förfrågningsunderlagen och Ersättningsmodellen i sin lydelse före ändringarna. 
 

Hur fungerar det om en vårdgivare vill ansöka om tillfälligt listningsstopp? 

Om en klinik inte kan ta emot patienter så kan de ansöka om ett tillfälligt listningsstopp hos 

Beställarenheten för tandvård, hur dessa fall behandlas kommer att skilja sig från fall till fall 

beroende på hur omständigheterna ser ut. Man kan dock inte gå in i ett avtal och ansöka om 

listningsstopp redan vid ingången. 
 

Går det att förlänga det tidigare barntandvårdsavtalet för privata vårdgivare? 

Svar nej. 

https://www.valfrihetswebben.se/annons.aspx?sokfras=v%c3%a5rdval%20tandv%c3%a5rd&amp;kategori=enkel&amp;annons=647
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Kan privata vårdgivare behandla patienter 3-23 år utan avtal? 

Det sker i sådant fall utanför Regionens ansvar och omfattas således inte av Regionens 

ersättning. 
 

Vad betyder LOV? 

Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när upphandlande 

myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till patienten och 

dess vårdnadshavare att välja utförare bland vårdgivarna i ett valfrihetssystem. LOV inom 

allmäntandvården till barn, ungdomar och unga vuxna innebär att de vårdgivare som uppfyller 

de av Regionen beslutade kraven i vårdvalssystemet ska ha rätt att etablera sig som utförare 

av allmäntandvård för barn, ungdomar och unga vuxna med offentlig ersättning. Kraven 

gäller såväl offentliga vårdgivare (Folktandvården Kalmar) som privata vårdgivare som väljer 

att verka inom vårdvalet. Viktiga grundkrav i vårdvalssystemet är att den offentliga 

ersättningen följer den enskildes val av utförare och att privata och offentliga vårdgivare ska 

behandlas lika. 
 

Vad innebär kravet på 40 timmars öppethållande? 

Tillgången till mottagning ska kunna erbjudas minst 40 timmar/vecka på respektive 

vårdenhet. Mottagningen kan i förekommande fall samordnas med annan klinik. Detta för att 

skapa tillgänglighet för patienterna. 
 

Har Regionen minskat den totala ersättningen för allmäntandvården 3-23 år? 

Nej, men genom den differentierade modellen så fördelas pengarna till de kliniker med 

vårdtunga patienter som kostar mer. Jämfört mot 2017 så har Regionen ökat anslaget för 

allmäntandvård 3-23 år med 3,4 miljoner kr. Det finns dessutom möjlighet att ansöka extra 

ersättning för bettskenor, ortodonti och protetik m.m. 
 

Kan man som förälder välja att få behandling för ett specifikt tillstånd i ett 
annat landsting/region och sedan resten av behandlingen hemma? 

För barn, ungdomar och unga vuxna 3-23 år som tillfälligt vistas utanför det län där de är 

folkbokförda och behöver akut vård får den behandlande tandläkaren fakturera den tandläkare 

som har individen listad. Vid planerad vård, får den aktuella tandläkaren överenskomma med 

den som har individen listad om vårdens omfattning och om ersättningen. 
 

Vilka rutiner finns om jag vill flytta mitt barns behandling? 

Valblankett ska fyllas i och lämnas in till kliniken där du önskar att ditt barn ska gå. Kliniken 

måste vara auktoriserad av Regionen i Kalmar Län. 
 

Vilka garantier finns för behandling utfört på annan ort? 

Sker behandling utanför länet så har inte Region Kalmar Län något ansvar. 



3 (3) 

 

 

Vad innebär det att lokalen ska vara anpassad för funktionshindrade? 

Kliniken ska ha en plan för hur de ska ta hand om handikappade patienter, det behöver inte 

innebära att det ska exempelvis ska finnas hiss. 
 

Vad händer om en vårdgivare med ett stort antal patienter säger upp sitt avtal? 

Patienterna kommer utifrån sin folkbokföringsadress att listas på närmsta folktandvårdklinik. 


