
Att starta

EGEN VERKSAMHET 
Sveriges Tandhygienistförening har med detta dokument gjort en checklista 
för dig som är intressserad av att starta egen verksamhet. Den innehåller 
åtgärder som alla är lagligt reglerade. Utöver punkterna nedan tillkommer 
naturligtvis en rad övriga åtgärder som måste vidtagas. 

•  I vilken bolagsform ska företaget drivas? Enskild firma, handelsbolag   
 (HB) eller aktiebolag (AB)
•  Namn på företaget /registrering: 
 Vilket namn ska företaget ha? Handelsbolag (HB) och aktiebolag (AB)   
 ska alltid registreras hos Bolagsverket. Även enskild firma kan 
 registreras hos Bolagsverket.
•  Anmäl din verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg senast en   
 månad innan den startas – se Socialstyrelsens föreskrifter och 
 allmänna råd om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens   
 område SOSFS 1998:13 och Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659.
•  Anmälan till Försäkringskassan - vårdgivaruppgifter - 
 mottagningsuppgifter
•  Användning eller innehav av intraoral röntgenutrustning ska anmälas till  
 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSMFS 2018:2)
•  Teckna patientförsäkring Svensk författningssamling, Patientskadelag;   
 SFS 1996:799, tecknas via Sveriges Tandhygienistförening i samarbete  
 med Folksam.
•  Beställ recept med användarkod - se föreskrifter HSLF-FS 2016:34
•  Begär F-skattsedel hos skattemyndigheter - upprätta preliminär  
 självdeklaration
•  Anmälan om kassaregister om inte kontantfakturering tillämpas 
 - se Skatteverkets webbplats 
•  Anmäl ev anställd personal i verksamheten till skattemyndigheten
•  Bank - prata med banken om företagskonto, bankgiro och kortbetalning
•  Utför löpande bokföring enligt bokföringslagen (tag kontakt med 
 redovisningsbyrå eller revisor)
•  Upprätta skattedeklaration en gång per månad
•  Upprätta självdeklaration en gång per år

Vid köp av mottagning/praktik
Nedan följer några råd kring vad bör man tänka på vid köp av en mottagning/
praktik:
•  gör en grundlig analys av aktuellt objekt och granska fakta före avtal   
 skrives
•  hur stor är praktik och patientstock, vilken typ av patienter förekommer
•  granska aktuell omsättning/vinst
•  vilken annan konkurrens, motsvarande verksamhet finns i närområdet
•  omfattar köpet inventarier och utrustning eller enbart bolaget
•  finns godkända kontroller på befintlig utrustning
•  uppfyller kliniken gällande strålsäkerhetsföreskrifter



Besök gärna följande myndigheter för mer information:

•  Verksamt.se, www.verksamt.se  
 På verksamt.se samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolags-
 verket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster  
 som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.
•  Försäkringskassan, www.fk.se
•  Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.se
•  Strålsäkerhetsmyndigheten, www.stralsakerhetsmyndigheten.se
•  Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se

Vill du veta mer?
Välkommen kontakta Sveriges Tandhygienistförening,
tel 08-442 44 60, e-post info@tandhygienistforening.se
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