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Checklista för vårdgivare som upphör med 

sin verksamhet eller byter bolagsform 
 

Markera med ett kryss för att intyga att momenten avslutats innan datum 

för avtalets upphörande. 

 

Allmän barn- och ungdomstandvård Ja 
Fullständiga vårdrapporter med åtgärdskod för undersökning och 

epidemiologiska uppgifter för undersökta patienter är 

rapporterade i IT-systemet Libretto. 

 

 

Utförda åtgärdskoder i riskpottsärenden är rapporterade i IT-

systemet Libretto.  

 

 

Riskpottsärenden är fakturerade i IT-systemet Libretto.  

 

 

Utförd åtgärdskod för interceptiv apparatur (start och eventuellt 

avslut) är rapporterade i IT-systemet Libretto.  

 

 

Utförd åtgärdskod för interceptiv apparatur (start och eventuellt 

avslut) är fakturerade i IT-systemet Libretto.  

 

 

Övertagande vårdgivare är informerad om patienter med aktiva 

allmäntandvårdsremisser. Med aktiva 

allmäntandvårdsremisser menas samtliga 

allmäntandvårdsremisser, exklusive de med status avvisade eller 

avslutade. 

 

 

Övertagande vårdgivare är informerad om patienter med aktiva 

specialistremisser. Med aktiva specialistremisser menas 

samtliga specialistremisser, exklusive de med status avvisad, 

återkallad eller avslutad. 

 

 

Övertagande vårdgivare är informerad om patienter med aktiva 

ortodontiremisser. Med aktiva ortodontiremisser menas 

samtliga ortodontiremisser, exklusive de med status avvisade eller 

avslutade. 
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Eventuella remisser med status ”För komplettering” är 

kompletterade i IT-systemet Libretto.  

Remisser som fortfarande har status ”Under behandling” efter 

datum för avtalets upphörande tillåts tandvårdsenheten dela 

med patientens nya vårdgivare. 

 

 

Listade patienter/patienters vårdnadshavare har informerats om 

att verksamheten upphör och i förekommande fall vilken 

vårdgivare som tar över.  

 

 

Listade patienter/patienters vårdnadshavare har informerats om 

1177 Vårdguiden och om möjligheten att välja annan vårdgivare. 

(Gäller ej då vårdgivare byter bolagsform.) 

 

 

 
 
 
 

Specialisttandvård för barn och ungdomar Ja 
Utförda åtgärdskoder är rapporterade i IT-systemet Libretto.  

Utförda åtgärdskoder är fakturerade i IT-systemet Libretto.  

Remisser med status ”För komplettering” är hanterade i IT-

systemet Libretto. 

 

 

Remisser med status ”Under behandling” är avslutade i IT-

systemet Libretto. 
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Tandregleringsvård för barn och ungdomar Ja 
Startade tandregleringsbehandlingar är rapporterade och 

fakturerade i IT-systemet Libretto. 

 

 

Alla startade tandregleringsbehandlingar är övertagna av annan 

tandregleringsspecialist i IT-systemet Libretto. Överenskommelse 

med annan vårdgivare bifogas med denna checklista. 

 

 

För patienter som startat sin tandregleringsbehandling före 2018-

01-01 ska ansvaret för retentionsbehandling övertas av annan 

vårdgivare. Överenskommelse med annan vårdgivare bifogas med 

denna checklista. 

 

 

Avslutade tandregleringsbehandlingar är rapporterade och 

fakturerade i IT-systemet Libretto. 

 

 

Patienter/vårdnadshavare för patienter med startad behandling 

(inklusive retentionsbehandling) är informerade om möjligheten 

att fortsätta behandlingen hos annan vårdgivare. 

 

 

Patienter/vårdnadshavare är informerade om vilken vårdgivare 

som övertar ansvaret för retentionsbehandling. 

 

 

 

 

 

Vårdgivare/företag 

 

 

 

Underskrift av behörig företrädare för vårdgivaren                          Datum 

 

 

 

Namnförtydligande 

 

Kontakt  
E-post: tandvardsenheten.hsf@regionstockholm.se 

Telefon: 08-123 133 00 (telefontid mån-fre kl. 9.00-11.00) 


