
Använd den här talongen om
 du vill byta tandläkare!

Vem ska sköta
barnens 
tänder?

N
y tandläkare:

Tandläkaren ovan, ska ansvara för barn-och ungdom
standvården. Jag godkänner att journalhandlingar överläm

nas av tidigare tandläkare.

Tidigare tandläkare/klinik.

B
arnets nam

n och personnum
m

er (skriv tydligt)
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Från och med år 2000 kan du, 
i Jönköpings län, fritt välja vem
som ska sköta ditt barns tänder.
Du kan välja tandläkare inom
Folktandvården eller den privata
tandvården. 

Oavsett vilket alternativ du
väljer är tandvården för barn
avgiftsfri.

Friheten att välja gäller tand-
vård för barn och ungdomar från
tre års ålder till och med 19 år.
Folktandvården har fortfarande
ansvaret för alla barn yngre än
tre år.

Nu kan du själv välja
Gör så här
Om du vill att den nuva-
rande tandläkaren inom
Folktandvården ska fort-
sätta att sköta ditt barns
tänder, behöver du inte
göra någonting.

Om du vill byta kontak-
tar du den tandläkare du
önskar. Du kan byta såväl
inom Folktandvården som
till en privat tandläkare. 

Om tandläkaren har
möjlighet att ta emot ditt
barn fyller du i uppgifterna
på talongen här bredvid
och lämnar den till honom
eller henne.

Tandläkaren skickar
talongen vidare till Lands-
tinget som både registrerar
ditt val och meddelar den
tidigare tandläkaren att du
bytt.

Byta tillbaka eller 
byta på nytt
Är du inte nöjd med ditt
nya val har du rätt att byta
tillbaka till ditt barns tidiga-
re tandläkare eller välja en
helt ny tandläkare. 

Följer vårdprogram
Tandläkarna följer ett vår-
dprogram för barns och
ungdomars tandhälsa som
tagits fram av Folktand-
vården.

Programmet omfattar
bland annat krav på att
barn i vissa åldrar ska
undersökas, samt krav på
förebyggande insatser och
regelbundna lägesrappor-
ter om barnens tandhälsa.

Ifylls endast av privattandläkare

N
y patient:

Jag övertar ansvaret för barn-och ungdom
standvård för, ange barnets nam

n och personnum
m

er ovan. (skriv tydligt)

O
B

S!
M

ed ansvaret följer att jag ikläder m
ig de rättigheter och skyldigheter som

 fastställts
i avtalet m

ellan  Landstinget i Jönköpings län och P
rivattandläkarna i Jönköping län. 
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D
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Barn som fyllt 18 år (myndiga) har
rätt att själva välja tandläkare och
behöver inte målsmans samtycke.
Samma regler som ovan gäller för
byte!


