
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 punk-
terna 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	(SOSFS	1998:13,	 
 SFS 2010:659)
• Ansökan om anslutning till Försäkringskassans elektroniska 
 system för utbetalning av tandvårdsstöd (SFS 2008:193) 
• Användning eller innehav av intraoral röntgenutrustning ska 
 anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Inom verksamheten 
	 ska	finnas	en	radiologisk	ledningsfunktion	som	innehas	av	 
 legitimerad tandläkare (SSMFS 2018:2) 
•	 Teckna	patientförsäkring,	tecknas	förmånligt	via	Sveriges	 
 Tandhygienistförening i samarbete med Folksam (SFS 1996:799)
• Beställ recept med användarkod eller avtala med apotek/din 
 journalleverantör om digital förskrivning av recept  
 (HSLF-FS 2016:34)
• Anlita leverantör av patientjournalsystem (SFS 2008:355)
• Upprätta en informationssäkerhetspolicy (SOSFS 2016:40)
• Upprätta ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
 (SOSFS 2011:9)
• Upprätta en patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse senast
	 den	första	mars	varje	år	(SFS	2010:659,	SOSFS	2011:9,	SOSFS	
 2016:40)
• Upprätta ett register över personuppgifter som behandlas i 
 verksamheten samt teckna personuppgiftsbiträdesavtal med
 de företag som berörs (EU 2016/679)
•	 Om	tandtekniker	anlitas,	kontrollera	med	Läkemedelsverket	att
 laboratoriet har registrerat sin verksamhet (LVFS 2003:11)
• Begär F-/ FA-skattsedel hos Skatteverket
• Upprätta preliminär inkomstdeklaration och betala in beslutad
 F-skatt varje månad senast på förfallodagen.
• Registrera företaget för momsredovisning hos Skatteverket 
	 om	du	har	för	avsikt	att	sälja	produkter,	utföra	kosmetisk	
 tandvård (t.ex. tandblekning som inte är medicinskt motiverad)
 eller om du tänker hyra ut dina tjänster som konsult. 



• Anmälan om kassaregister om inte kontantfakturering 
 tillämpas - se Skatteverkets webbplats 
• Anmäl ev. anställd personal i verksamheten till Skatteverket. I ett 
 AB ska du anmäla dig själv. Arbetsgivardeklaration ska upprättas
 varje månad. Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska betalas in
 på skattekontot senast på förfallodagen.
•	 Bank	-	prata	med	banken	om	företagskonto,	bankgiro	och	
 kortbetalning 
• Utför löpande bokföring. Tag gärna kontakt med redovisningsbyrå
 eller revisor (SFS 1999:1078)
• Upprätta inkomstdeklaration en gång per år och moms-
 deklaration enligt vald redovisningsperiod
• Om du tar över en tandläkarpraktik måste du underrätta 
 miljökontoret eller motsvarande i din kommun. Demontering eller
 sanering av avloppsrör måste anmälas minst sex veckor i förväg
 till kommunens miljökontor eller motsvarande (SFS 1998:808)
• Har du för avsikt att själv transportera elektronikavfall eller annat
 farligt avfall till återvinningsstationen måste detta anmälas till   
	 Länsstyrelsen.	Avgift	betalas	vid	anmälan,	anmälan	förnyas	vart	 
 femte år. Transportdokument ska upprättas. Transport av 
 kvicksilveravfall m.m. är tillståndspliktig verksamhet (SFS 2011:927)
•	 I	verksamheten	ska	finnas	utrustning	för	släckning	av	brand	och
 för livräddning vid brand eller annan olycka. Det bör bedrivas ett
	 dokumenterat	systematiskt	brandskyddsarbete	(SFS	2003:778,
 SRVFS 2004:3)
• Arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
	 (SFS	1997.1160,	AFS	2001:1)
• Eventuell webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig för  
 personer med funktionsnedsättning

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 skrivs 
•		 hur	stor	är	praktik	och	patientstock,	vilken	typ	av	patienter	före		
 kommer 
• 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

Exempel på lagar, förordningar och författningar  
att förhålla sig till

SOSFS 1998:13  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om  
anmälan av verksamhet på hälso- och sjukvårdens område
SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag
SFS 2008:193 Förordning om statligt tandvårdsstöd
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SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om  
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
SSMFS 2018:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om  
anmälningspliktiga verksamheter
SFS 1996:799 Patientskadelag
HSLF-FS 2016:34 Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande 
och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
SFS 2008:355 Patientdatalag
SOSFS 2016:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och 
sjukvården
EU 2016/679 Dataskyddsförordning/GDPR (General Data Protection 
Regulation)
LVFS 2003:11 Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska 
produkter
SFS 1999:1078 Bokföringslag
SFS 1998:808 Miljöbalk
SFS 2011:927 Avfallsförordning
SFS 2003:778 Lag om skydd mot olyckor
SRVFS 2004:3 Statens räddningsverks allmänna råd och  
kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete
SFS 1997:1160 Arbetsmiljölag
AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt  
arbetsmiljöarbete 
SFS 2018:1937 Lag om tillgänglighet till digital offentlig service

Besök gärna följande myndigheter för mer  
information 

•		 Verksamt.se,	www.verksamt.se		 
	 På	verksamt.se	samlar	Arbetsförmedlingen,	Bolagsverket,	 
 Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du 
 som ska starta eller driver företag kan ha nytta av. 
•		 Försäkringskassan,	www.forsakringskassan.se	
•		 Inspektionen	för	vård	och	omsorg,	www.ivo.se
•		 Socialstyrelsen,	www.socialstyrelsen.se	
•		 Strålsäkerhetsmyndigheten,	www.stralsakerhetsmyndigheten.se	
•		 Läkemedelsverket,	www.lakemedelsverket.se	
•		 Datainspektionen,	www.datainspektionen.se
•		 Bokföringsnämnden,	www.bfn.se
•		 Myndigheten	för	samhällskydd	och	beredskap,	www.msb.se
•		 Arbetsmiljöverket,	www.av.se 
•		 Myndigheten	för	digital	förvaltning,	www.digg.se

Vill du veta mer?

Välkommen	att	kontakta	Sveriges	Tandhygienistförening,
tel	08-442	44	60,	e-post	info@tandhygienistforening.se


