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1. Avtalsparter 
Detta avtal har träffats mellan Landstinget Blekinge, organisationsnummer 232100-0081, 
genom landstingsdirektören nedan kallad Beställaren och Praktikertjänst AB, 
organisationsnummer  XXXXXXX nedan kallad Leverantören (=vårdgivare), genom 
Tandläkare xxxx xxxxx.  

Beställarens kontaktperson:  Leverantörens kontaktperson:           

Håkan Bergevi   Eva Alfredsson 

Tfn: 0455-73 64 00   Tfn: 010-128 39 77        

E-post: hakan.bergevi@ltblekinge.se  E-post: eva.alfredsson@ptj.se    

 

2. Avtalsform 
Detta är ett avtal om vårdtjänster som reglerar samtliga villkor under avtalsperioden. Avtalet 
är juridiskt bindande endas under förutsättning att det är undertecknat av båda avtalsparter. 

 

3. Avtalstid 
Avtalet gäller från och med parternas undertecknande och tills vidare med 12 månaders 
ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligt. 

 

4. Utgångspunkter, inriktning 
Detta avtal grundar sig på det av Landstingsstyrelsen fattade beslutet från den 8 november 
1999 § 237, som innebär att samtliga folkbokförda barn och ungdomar i Blekinge ges 
möjlighet att fritt välja tandläkare för allmäntandvård, antingen offentlig eller privat, från och 
med 3 år till och med 19 år, som gällde till och med 2016. Landstinget har det lagstadgade 
ansvaret för kostnadsfri, regelbunden och fullständig tandvård för alla barn och unga, som 
enligt lagändring från och med 1 januari 2017 innebär fri tandvård till och med det kalenderår 
de fyller   

- 21 år under 2017 
- 22 år under 2018 
- 23 år under 2019 

Landstinget kan enligt 5 § tandvårdslagen sluta avtal med annan vårdgivare för att utföra de 
uppgifter som landstinget och dess folktandvård enligt lag ansvarar för.  

 
      Leverantören skall vid varje tillfälle vara väl insatt i och följa Folktandvårdens riktlinjer    
      ”Barntandvård i Blekinge” och KAPP (kariespreventionsprogram). 
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5. Åtagande och kvalitetskrav 
Leverantören skall följa de av Landstinget Blekinge fastställda riktlinjerna ”Barntandvård i 
Blekinge”. Leverantören skall utan skärskilt dröjsmål kunna erbjuda tandvård till alla barn och 
unga som vill välja Leverantören som vårdgivare. Leverantören ansvarar för tandvården från 
och med det datum då patientens val har registrerats (=övertagandedatum).  

 

6. Listning 
Målsman/myndig patient skall själv kunna välja vårdgivare som har avtal med Landstinget 
Blekinge avseende fri tandvård för barn och unga. Personer med skyddad identitet ingår inte i 
listningen. 

Blivande treåringar listas från och med den 1 januari året de fyller tre år hos 

 a) vald vårdgivare eller där aktivt val ej gjorts vid  

b) närmaste folktandvårdsklinik. 

       Folktandvården skall ansvara för: 

• information till vårdnadshavare till blivande treåringar 
• information till vårdnadshavare till nyinflyttade barn och unga som enligt lag har rätt 

till fri tandvård 
• allmän info på Landstinget Blekinges hemsida om möjlighet att välja vårdgivare och 

anslutna vårdgivare 
• att tillhandahålla ett internetbaserat system för registrering av patientuppgifter 
• att målsman/myndig patient som inte aktivt har valt vårdgivare listas vid närmaste 

folktandvårdsklinik  
• att i särskild ordning informera målsman/myndig patient med skyddad identitet med 

uppmaningen att etablera kontakt med folktandvården för att erhålla fri tandvård för 
barn och unga 
 

         Leverantören skall ansvara för: 

• att mottagande klinik registrerar målsmans/myndig patients val 
• att registrering enligt givna riktlinjer görs i det internetbaserade systemet som nämns 

ovan 
 

 
7. Personer med skyddad identitet 
Folktandvården skall bereda plats för personer som omfattas av skyddad identitet, vilket 
därmed innebär att det inte är en målgrupp för privata vårdgivare. 

 

8. Omfattning och avstämning av patientvolymer 
Leverantören skall årligen i januari rapportera de patienter som är listade avseende fri 
tandvård för barn och unga, så att avstämning mot tidigare registrerade uppgifter kan ske. 
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9. Lokalisering etc 
Se bilaga 1! 

Vid förändrad lokalisering skall Leverantören informera beställaren om förändringen. 

 

10. Tillgänglighet 

Vårdenheten skall vara tillgänglig för patienter och anhöriga via e-post och telefon. 

Leverantören skall vid behov erbjuda akut tandvård till listade patienter. I de fall patienten är 
listad hos annan vårdgivare svarar Leverantören för att informera patienten, att vid behov av 
akut tandvård, i första hand kontakta sin ordinarie vårdgivare. 

 

11. Samverkan 
Företrädare för Leverantören skall, i den omfattning och på det sätt som Beställaren anser 
skäligt, delta i den samrådsgrupp som Folktandvården organiserar.     

 

12. Krav på utrustning 
All utrustning som används inom verksamheten skall uppfylla vedertagna normer, 
standardiserade krav på tillförlitlighet, prestanda och kvalitet för att tillförsäkra en 
ändamålsenlig funktion. 

Leverantören skall tillse att bestämmelserna i Lag (1993:584) om medicinska produkter följs 
och ansvarar för att all utrustning erhåller fortlöpande service och förebyggande och 
felavhjälpande underhåll. 

 

13. Tolkservice 
Leverantören skall tillhandahålla tolk till patient som inte förstår eller kan uttrycka sig på 
svenska språket när patient vill ha detta. Det är dock behandlaren som avgör om telefon- eller 
kontakttolk ska anlitas. Leverantören skall i första hand anlita tolk eller tolkförmedling med 
vilken Landstinget Blekinge har avtal. Landstinget Blekinge svarar via Folktandvården för 
dessa tolkkostnader. 

 

14. Rapportering och uppföljning 
Leverantören skall varje månad rapportera de patienter som innevarande månad har 
undersökts och/eller behandlats. Rapporteringen omfattar dels utförda åtgärder, men även 
vid undersökningstillfället registrerade epidemiologiska data enligt gällande riktlinjer.  

Leverantören skall lämna uppgifterna elektronisk i gällande web-gränssnitt.  

Leverantören skall informera Beställaren om fall som anmälts enligt Lex Maria samt om 
ärenden där patientnämnden, Socialstyrelsen eller IVO begärt uppgifter. 
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15. Odontologisk revision/verksamhetsrevision 
Landsting, som beställare, har en skyldighet att granska vårdgivares verksamhet utifrån hur 
uppdrag och den medicinska kvaliteten på uppdraget är utfört. Landstingsdrivna vårdenheter 
granskas utifrån 6 kap 7 § Kommunallagen (1991:900). Privat drivna vårdenheter granskas 
utifrån 3 kap 19 § och 3 kap 19 a § Kommunallagen. Beställaren har rätt att använda 
utomstående granskare och svarar då för de kostnader som avser granskaren.  

Leverantören skall medverka vid sådan granskning och kostnadsfritt samt utan dröjsmål ställa 
material och dokumentation som efterfrågas till förfogande på det sätt som Beställaren begär. 
Granskarna/revisorerna får vidta sådana åtgärder som de bedömer är nödvändiga för att 
fullgöra granskningen. Exempel på sådana åtgärder är granskning av rutinbeskrivningar, 
kvalitetssystem eller intervjuer med bland andra personal verksamma hos vårdgivaren. Detta 
inkluderar vid behov utlämnandet av avidentifierade patientuppgifter för privata vårdgivare. 
Beträffande landstingsdrivna vårdenheter kan uppföljning vid behov även ske genom 
granskning av patientuppgifter. Detta i enlighet med Patientdatalagen och Offentlighets- och 
sekretesslagen. 

Beställarens uppföljning omfattar även rätten att göra de kontroller som behövs för att 
bedöma om vårdgivarens underlag för ersättning till vårdenheten är korrekt. Även 
landstingets revisorer omfattas av rätten att granska de underlag som ligger till grund för 
regleringen av ersättningen. 

 

16. Smittskydd 
För att förhindra/förebygga spridning av resistenta bakterier och annan smitta ska 
Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien samt annan tillämplig lagstiftning, föreskrift eller 
liknande inom området följas.  

 

17. Patientjournal 
Leverantören skall, om förälder/myndig patients medgivande finns, utlämna kopia av 
patientjournal inklusive röntgenbilder och tandvårdsmodeller till annan vårdenhet som 
lämnar vård till patienten. Leverantören äger inte rätt till någon ersättning för detta. Vid 
utlämnande av kopior för patientjournal till patient eller myndighet skall Leverantören följa 
Landstinget Blekinges avgiftsregler. 

 

18. Sekretess 
Leverantören skall se till att all berörd personal samt eventuella underleverantörer omfattas av 
sekretesskrav motsvarande de som ställs i Patientsäkerhetslagen 2010:659 och Offentlighets- 
och sekretesslag (2009:400). Leverantören ansvarar för att all icke sjukvårdspersonal omfattas 
av sekretess. Detta gäller även underleverantörer och deras personal.  

 

19. Arbetsgivaransvar 
Leverantören svara för löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade 
kostnader för sig och sin personal. 
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Leverantören är ensam arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av 
arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal. 

Leverantören skall vid verksamhetens bedrivande följa de lagar och förordningar, föreskrifter 
och allmänna råd som vid varje tidpunkt under avtalstiden gäller för denna typ av 
verksamhet. 

Leverantören skall förbinda sig att gentemot myndigheter och andra fullgöra de skyldigheter 
som verksamheten föranleder vid varje tillfälle. Detta innebär bland annat att Leverantören 
själv har att svara för skador som vållas av företagets anställda genom att teckna och 
vidmakthålla försäkring till täckande av skadestånd. 

Leverantören svarar för åtaganden och skyldigheter enligt ovan. 

 

20. IT-miljö 
Leverantören skall ha en uppkoppling mot Internet och kunna skicka och ta emot 
information denna väg. Leverantören skall ha system som möjliggör utbyte av information 
via e-post. 

 

21. Försäkringar 
Leverantören skall under hela avtalsperioden vidmakthålla erforderligt försäkringsskydd. 
Detta åtagande omfattar patientförsäkring för de patienter som berörs av detta avtal enligt 
Patientskadelag (1996:799), se Patientskadelagen. 

 

22. Miljö  
Folktandvården i Blekinge är sedan 2015 miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004. 

Beställaren ska säkerställa att Leverantören inför avtalsstart får information om 
Folktandvårdens miljöstrategi och miljömål. 

Leverantören skall under avtalstiden, då verksamheten bedrivs, följa de lagar och 
förordningar, föreskrifter och andra krav som gäller för miljöområdet. 

Leverantören ska under avtalstiden ha kännedom om Folktandvårdens miljöledningssystem 
och landstingets övergripande ”Miljö och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge Policy, 
visioner och mål 2014-2024”. Detta möjliggörs genom att Folktandvården kommer att bjuda 
in sina leverantörer av tandvård till utbildning i antibiotika avseende förskrivning, indikationer 
och miljöaspekter samt miljöutbildning, vilken är obligatorisk för samtlig personal. Detta 
gäller inte för vårdgivare som är miljöcertifierade eller diplomerade. 

Leverantören kan, i de fall ingen egen miljöstrategi med tillhörande miljöaspekter och 
miljömål beslutats, ha liknande miljöstrategi, miljöaspekter och miljömål som 
Folktandvården. Leverantören ska vid begäran kunna verifiera att ovanstående efterlevs. 
Landstingets interna miljörevisorer kan även komma att göra miljöbesök. 
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23. Omförhandling 
Om det under avtalstiden skulle inträffa väsentliga förändringar i förutsättningarna för 
ingånget avtal, äger endera parten rätt att påyrka omförhandling. Sådana väsentliga 
förändringar kan vara nya lagar och förordningar eller medicinsk praxis avseende den vård 
som avtalet omfattar. Omförhandling skall begäras skriftligt så snart orsak härför föreligger. 

 

24. Ändring och tillägg 
Ändringar i och tillägg i avtalet skall vara skriftliga och undertecknade av parterna. 

 

25. Ägarförändring 
Om ägarskifte sker hos Leverantören eller av Leverantören anlitad underleverantör, skall 
skriftligt godkännande omedelbart inhämtas av Beställaren. Ny Leverantör får ej anlitas utan 
beställarens skriftliga medgivande. 

 

26. Hävning av avtal 
Envar av parterna har rätt att häva avtalet om: 

• Leverantören begärs eller försätts i konkurs, ansöker om ackord, ingår i 
ackorduppgörelse, träder i likvidation eller annars på goda grunder kan befaras vara 
på obestånd. 

• Leverantören är underkastad näringsförbud eller annat liknande förfarande. 
• Leverantören ej fullgör sina åligganden avseende svenska skatter och socialavgifter. 
• Verksamhetschef eller annan person i ledande ställning vid enheten enligt 

lagakraftvunnen dom är dömd för brott mot person inom ramen för sin 
yrkesutövning eller dömts för annat brott ägnat att allvarligt rubba Beställarens 
förtroende för Leverantörens förmåga eller personliga lämplighet att fullfölja avtalet 
och Leverantören inte vidtar erforderliga åtgärder för att skilja vederbörande från 
uppdrag som berör detta avtal. 

• IVO eller allmän förvaltningsdomstol genom lagakraftvunnet beslut helt eller delvis 
förbjudit Leverantören verksamhet enligt patientsäkerhetslag (2010:659). Detta gäller 
under förutsättning att den förbjudna verksamheten inverkar på detta avtals 
fullgörande.  
 
 

27. Tvist 
Eventuella tvister skall i första hand avgöras i förhandling mellan parterna och därefter 
avgöras i allmän domstol Karlskrona Tingsrätt med tillämpning av svensk rätt. 

 

28. Befrielsegrunder (force majeure) 
Vardera parten befrias från sina åtaganden om parts fullgörande försenas, förhindras eller blir 
oskäligt betungande på grund av någon oförutsägbar händelse som parterna inte kan råda 
över (force majeure). Part är dock skyldig att i första hand vidta åtgärder för att mildra 
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och/eller minska skadan. Såsom force majeure skall bland annat anses följande 
omständigheter om de hindrar fullgörande av avtalet eller del därav: krig eller krigstillstånd, 
eldsvåda, arbetskonflikt samt beslut av överordnad myndighet eller regering. Den part som 
önskar åberopa sådan omständighet skall omedelbart skriftligen underrätta den andra parten 
om uppkomsten därav. 

Så snart force majeure upphört, skall part underrätta den andra parten härom samt ange när 
fullgörandet av de åtaganden som har försenats på grund av force majeure beräknas ske. 

 

29. När avtalet upphör att gälla 

Leverantör åtar sig att medverka till att en odontologiskt säker övergång av patienter kan ske 
till annan vårdgivare. Leverantören skall vi avtalets upphörande, om Beställaren begär det, 
lämna uppgifter i patientjournaler till Beställaren. Leverantören skall i detta fall medverka till 
att vårdnadshavarens/patientens samtycke erhålles. Denna uppgiftsskyldighet innebär inte att 
Landstinget Blekinge omhändertagit Leverantörens journaler. 

 

30. Ersättning och betalningsvillkor 
 

30.1. Ersättning  
Barnkapitation erhålls för varje listat barn per behandlare med lika belopp för både offentlig 
och privat verksamhet. Den momskompensation som landsting och regioner har rätt att 
erhålla enligt regelverk om den så kallade kommunkontomomsen, hanteras 
konkurrensneutralt i Landstinget Blekinge genom att kompensationen inte tillfaller 
Folktandvården utan redovisas centralt i Landstinget Blekinge.  

Övriga för närvarande förekommande ersättningar enligt nuvarande modell avseende den 
organiserade barntandvården är: 

• Högkostnadsersättning 
• Ersättning för akut behandling av barn, listade hos annan vårdgivare 
• Ersättning för ortodontiåtgärder ordinerade av ortodontist 

Samtliga ersättningar baseras på åtgärdspriser enligt Folktandvårdens tandvårdstaxa. 

Åtgärder som betalas av patienten: 
•  Avgift för uteblivande till avtalad tid 
•  Kosmetisk tandvård  
•  Tandskydd/idrottsskydd  
•  Borttappad tandregleringsapparat 
•  Merkostnadsprinciper vid vissa ej indicerade behandlingar, t.ex. keramikinlägg  

 

30.2. Uppräkning 
Inför varje nytt budgetår räknas barnkapitationen upp med den för året gällande 
indexuppräkningen i landstinget.  
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30.3. Betalningsvillkor 
Efter att alla avtal är undertecknade och alla Blekinges barn är listade, betalas 
barnkapitationen ut för påbörjat avtalsår.  

 

31. Intyg 
F-skattebevis fordras. Certifikat/intyg om diplomering bifogas. 

 

32. Bilagor 
Till avtalet tillhörande bilagor kan komma att uppdateras av Beställaren, varvid i 
förekommande fall Beställaren meddelar Leverantören. 

 

33. Avtalstecknare 
Detta avtal med tillhörande bilagor är upprättat i två liklydande exemplar, varav parterna tagit 
var sitt original. Avtalet undertecknas utav behörig firmatecknare eller i kraft av 
ställningsfullmakt. 

 

Ort, datum   Ort, datum 

……………………………………… …………………………...................... 

 

Landstinget Blekinge   XXXXXXXXX 

 

……………………………………… ……………………………………… 

Peter Lilja   Xxxx Xxxxxxx 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 


