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Rutin vid uppsägning av avtal om tandvård för barn och unga vuxna 

Uppsägning 

Uppsägningstiden är tre månader. Uppsägning ska ske skriftligen på blanketten ”Uppsägning av 

avtal för allmäntandvård för barn och unga” som finns på Region Sörmlands samverkanswebb. 

Blanketten skickas till: Region Sörmland, Inköp Sörmland Västmanland, 631 88 Eskilstuna. 

 

A. Övertagande av klinik – tillträdande tandläkare kommer att teckna avtal 

De listade patienterna/patienternas vårdnadshavare ska informeras om att verksamheten ska 

överlåtas. De ska även informeras om möjligheten att göra ett nytt val. Brevet till 

patienterna/patienternas vårdnadshavare utformas i samarbete med Region Sörmland. Gör 

patienten/patientens vårdnadshavare inget nytt val övertar den tillträdande tandläkaren de listade 

patienterna. 

 

Förutsättningen för en överflyttning av patienterna är att vårdgivaren har slutit ett avtal för 

kliniken och att den tidigare leverantören skickat en skriftlig bekräftelse till tandvårdsenheten på 

att patienterna/patienternas vårdnadshavare har fått information om övertagandet. Om inget avtal 

har slutit eller om Region Sörmland inte har fått bekräftelse på att informationsbrev har skickats 

listas patienterna om till Folktandvården Sörmland. 

 

B. Övertagande av klinik – tillträdande tandläkare kommer inte att teckna avtal  

De listade patienterna/patienternas vårdnadshavare ska informeras om att verksamheten ska 

överlåtas och att den tillträdande tandläkaren/den nya vårdgivaren inte kommer att teckna avtal 

med Region Sörmland. De ska även informeras om möjligheten att göra ett nytt val och att de 

kommer att listas hos Folktandvården Sörmland om de inte gör ett aktivt val. Informationen 

utformas i samarbete med Region Sörmland.  

 

C. Kliniken upphör  

De listade patienterna/patienternas vårdnadshavare ska informerats om att verksamheten upphör. 

De ska även informeras om möjligheten att göra ett nytt val och att de kommer att listas hos 

Folktandvården Sörmland om de inte gör ett aktivt val. Informationen utformas i samarbete med 

Region Sörmland.  

 

Övrigt 

Övertagande tandläkare ska informeras om remitterade patienter och om pågående behandlingar 

som inte hinner avslutas. 
 

Kontakt 

För utformande av informationsbrev och vid frågor kontaktas tandvårdsenheten, e-post: 

tandvardsenheten@regionsormland.se, telefon: 0155 - 24 59 21. 
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