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E-hälsomyndigheten
www.ehalsomyndigheten.se
E-hälsomyndighetens uppgift är att kvalitetssäkra och 
utveckla den infrastruktur som länkar samman hälso- och 
sjukvårdens alla aktörer. Myndigheten ansvarar bland an-
nat för att lagra och förmedla elektroniska recept i Sverige 
och över nationsgränserna, samla in och bearbeta statistik 
om läkemedelsförsäljningen i Sverige samt utveckla tjäns-
ten HälsaFörMig, ett personligt hälsokonto där privatper-
soner kan samla och överblicka sin hälsoinformation. 

Aktuellt inom tandvård:  
www.ehalsomyndigheten.se/om-e-halsa/vision-e-hal-
sa-2025/

Folkhälsomyndigheten
www.folkhalsomyndigheten.se
Folkhälsomyndigheten ansvarar för att följa befolkning-
ens hälsoläge och analysera bakomliggande faktorer. I 
uppdraget ingår att utvärdera folkhälsoinsatser, främja 
hälsa, förebygga sjukdomar och stödja smittskyddsarbe-
tet, bland annat genom att göra riskanalyser för utbrott av 
smittsamma sjukdomar.

Aktuellt inom tandvård:  
www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publi-
kationsarkiv/aa/atgarder-mot-spridning-av-covid-19-re-
kommendationer-till-vard-tandvard-och-omsorg/

www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-sta-
tistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/
livsvillkor/avstatt-tandvard-av-ekonomiska-skal-trots-be-
hov/

Försäkringskassan 
www.forsakringskassan.se
Försäkringskassans uppdrag är att besluta om och betala 
ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkring-
en.

Försäkringskassan är en expertmyndighet med stor 
kunskap om socialförsäkringens effekter för individ och 
samhälle.

Aktuellt inom tandvård:  
www.forsakringskassan.se/tandvarden

Läkemedelsverket
www.lakemedelsverket.se
Läkemedelsverket ansvarar för tillsyn av medicintekniska 
produkter och kosmetika samt godkänner och kontrolle-
rar läkemedel och naturläkemedel för att patienter och 
hälso- och sjukvård ska ha tillgång till säkra och effektiva 
produkter som används ändamålsenligt.

Hälso- och sjukvårdens  
ansvarsnämnd, HSAN
www.hsan.se
HSAN är en domstolsliknande myndighet som prövar 
frågor avseende återkallelse av legitimation, prövotid, 
begränsning av förskrivningsrätt etc. på anmälan av In-
spektionen för vård och omsorg eller på ansökan av den 
yrkesutövare som saken gäller.

Aktuellt inom tandvård:  
Tabell 6 (HSANS verksamhetsrapport 2020 och 2021) 

Återkallade legitimationer

Yrke   2018 2019 2020 2021

Läkare   24 31 36 41

Sjuksköterskor    29 36 43 44 
/barnmorskor 

Tandläkare  4 7 15 13

Övriga   7 6 6 10

Totalt   64 80 100 108*

*Ett beslut räknas två gånger eftersom det gäller två  
legitimationer, läkare och sjuksköterska.

Inspektionen för vård och  
omsorg, IVO
www.ivo.se
Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över häl-
so- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IVO 
ansvarar också för tillståndsprövning inom dessa områ-
den. Tillsynsuppdraget omfattar handläggning av anmäl-
ningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas 
skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.

Aktuellt inom tandvård: 
www.ivo.se/yrkesverksamma/medicinteknik/myndighets-
samverkan-inom-det-medicintekniska-omradet/

www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/iakttagel-
ser-i-korthet/2021/battre-forutsattningar-behovs-for-att-
barnens-roster-ska-goras-horda-i-halso-och-sjukvarden-
ivo

Myndigheten för vårdanalys
www.vardanalys.se
Myndigheten för vårdanalys utvärderar och analyserar 
såväl offentligt som privat finansierad hälso- och sjukvård, 
inklusive tandvård. Myndigheten redovisar verksamheter-
nas kvalitet och effektivitet samt utvärderar effekter av re-
former och satsningar som regeringen gör, ur ett patient-, 
brukar- och medborgarperspektiv.
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Statens beredning för  
medicinsk och social  
utvärdering, SBU
www.sbu.se
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
granskar de metoder som används inom sjukvården och 
gör objektiva utvärderingar av deras kostnader, risker och 
nytta. SBU ansvarar även för att göra översikter om kun-
skapsläget inom hälso- och sjukvård och social omsorg. 
Myndighetens oberoende utvärderingar och översikter ska 
användas som stöd av alla som på olika nivåer i samhället 
bestämmer hur hälso- och sjukvården ska se ut. SBU pe-
kar på möjligheter till ytterligare förbättring, så att sjukvår-
den kan använda sina resurser på bästa sätt och Sveriges 
befolkning kan få en bättre hälsa.

Tandvårds- och läkemedels- 
förmånsverket, TLV
www.tlv.se
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket är en statlig 
myndighet som beslutar om pris på och subventionering 
av läkemedel och förbrukningsartiklar samt reglerna för 
det statliga tandvårdsstödet.

Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se
Socialstyrelsen genomför uppföljningar, utvärderingar och 
öppna jämförelser inom hälso- och sjukvård samt social-
tjänst. Socialstyrelsen ansvarar för den samlade kunskaps-
styrningen inom hälso- och sjukvårdsområdet. Utöver 
att själva utarbeta föreskrifter, allmänna råd, nationella 
riktlinjer och vägledningar ger Socialstyrelsen från den 1 
juli 2015 ut den gemensamma författningssamlingen avse-
ende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhäl-
sa etc (HSLF-FS). Socialstyrelsen är även den myndighet 
som utfärdar legitimationer, specialistbevis och tillstånd att 
bedriva rikssjukvård.

Aktuellt inom tandvård:
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-doku-
ment/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2021-9-7549-tand-
vard-metodbeskrivning.pdf

Kemikalieinspektionen
www.kemi.se
Kemikalieinspektionen är den centrala tillsynsmyndighet 
som har ansvar för att företagens och samhällets kemi-
kaliekontroll sköts på korrekt sätt. Kemikalieinspektionen 
har bland annat tillsyn över importörer och tillverkare av 
kemiska produkter, ger stöd till kommuner och länsstyrel-
ser i deras kemikalietillsyn, registrerar kemiska produkter 
samt ansvarar för den officiella statistiken om försålda och 
använda kemikalier.

Strålsäkerhetsmyndigheten
www.stralsakerhetsmyndigheten.se
Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom om-
rådena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar 
pådrivande och förebyggande för att skydda människor 
och miljö från oönskade effekter av strålning samt utarbe-
tar regler för hur strålningen ska användas i vården och 
kontrollerar att de följs för att skydda patienter, personal 
och allmänhet.

Sveriges Kommuner och  
Regioner
www.skr.se 
SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla 
Sveriges kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s 
uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner 
och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk 
för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge 
service och professionell rådgivning till tjänstepersoner 
och förtroendevalda i kommuner och regioner inom alla de 
frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi 
erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Aktuellt inom tandvård: 
skr.se/skr/halsasjukvard/vardochbehandling/tandvardregi-
onerna.755.html 
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