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Inledning och protokollsjustering 

1 Protokollsjustering 

Ordförandens förslag 

Sida 2 (9) 

1. /namn/ utses att jämte ordföranden justera protokollet. Ordföranden 
överlämnar efter egen justering till justeringsmannen. Justering ska 
vara klar inom 14 dagar. 

2 Information Beställarenhet för tandvård 

Ordförandens förslag. 
1. Antecknar informationen till protokollet. 

Information lämnas om 

Uppföljning av landstingens särskilda tandvårdsstöd år 2013, Sveriges 
Kommuner och Landsting. Rapporten finns publicerad på Landstinget 
Dalarnas internetsida. 
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3 Delegeringsbeslut Tandvårdsförvaltningen 

Ordförandens förslag. 
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. 

Sida 3 (9) 

Av tandvårdschefen enligt bemyndigande TN § 16/13 fattade beslut: 

Dnr LD14/00445, Samarbetsavtal mellan Folktandvården, Landstinget 
Dalarna och Malmö högskola, Odontologiska fakulteten ang 
medarbetarenkät. 

Dnr LD14/03927, Avtal om undervisning vid tandsköterskeutbildningen. 

Dnr LD15/00462, Avtal mellan Specialisttandvården, Folktandvården 
Gävleborg AB om specialistutbildning i ortodonti. 

Av verksamhetschef Folktandvården Säter enl bemyndigande TN § 16/13 
fattade beslut: 

Dnr LD14/263: 1, Avtal om försäljning av steriltjänster till Vårdcentralen 
Säter. 

Dnr LD14/263:2, Avtal om försäljning av steriltjänster till Allmänpsykiatrisk 
slutenvård APK. 

4 Delegeringsbeslut Beställarenheten för tandvård 

Ordförandens förslag. 
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. 

Av förvaltningschefen enligt bemyndigande TN § 16/ 13 fattade beslut: 

Dnr15/00253, Uppräkning av ersättningsbelopp för uppsökande tandvård. 

Dnr 15/00481. Överenskommelse om ersättning för nödvändig tandvård och 
tandvård som led i sjukdomsbehandling. 
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Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen 

5 Internkontroll 2015 
Diarienummer LD15/00497 

Ordförandens förslag 
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1. Anta föreslagen internkontrollplan för 2015 gällande Folktandvårdens 
verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Tandvårdsnämndens plan för internkontroll gällande Folktandvården 
2015. 

6 Folktandvårdens delegeringsordning och reglemente fr 2015 
Diarienummer LD15/00467 

Ordförandens förslag 
1. Fastställa folktandvårdens delegeringsordning och reglemente att 

gälla tillsvidare fr o m 2015-01-01. 
2. Delegeringsbesluten dokumenteras i protokoll. 

Sammanfattning av ärendet 
För tandvårdsnämnden gäller bestämmelserna om nämnder i 
kommunallagen, som är ens k ramlag. Utöver denna lag finns ett 
Reglemente för tandvårdsnämnden indelat i allmänna, övriga och särskilda 
bestämmelser. 

Ett reviderat förslag till delegeringsordning för Folktandvården har tagits 
fram. 

Förslaget är indelat i två delar: 

Delegeringsordning inom Folktandvården. 

Delegeringsbeslut skall dokumenteras i protokoll, anslås på landstingets 
centrala anslagstavla samt anmälas till tandvårdsnämnden. Anmälan sker 
genom att besluten fortlöpande noteras i tandvårdsnämndens protokoll. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 
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b) Folktandvårdens delegeringsordning och reglemente fr 2015. 

7 Omorganisation av helgjouren 
Diarienummer LD15/00482 

Ordförandens förslag 
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1. Omorganisation av helgjouren med sammanslagning av 
jourverksamheten, idag förlagd till Mora och Borlänge, till att förläggas 
i Falun. Omorganisationen innebär även en halvering av antalet 
jourteam, från idag tolv, till sex team. 

Sammanfattning av ärendet 
Folktandvården planerar att halvera antalet jourteam och effektivisera 
helgjourverksamheten genom att samordna den till Falun. 

Samordnings- och kvalitetsvinster kan då uppnås genom att: 

befintlig käkkirurgisk beredskap länkas bättre samman med 
jourverksamheten 

sjukvårdens akutverksamhet och käkkirurgin avlastas 

akuta patienter erbjuds mer effektiv hjälp 

medborgarna får tillgång till en utökad tandvårdsupplysning 

Förslaget innebär att 

akut tandvård under helgtid erbjuds i enlighet med principer för BEON 
(bästa effektiva omhändertagandenivå) 

fokus läggs på tandvårdsbesök av verkligt akut karaktär 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Risk och konsekvensanalys Omorganisation Helgjouren 

8 Bokslut 2014 
Diarienummer LD15/00493 

Ordförandens förslag 
1. Godkänna årsredovisningen och bokslut 2014 för 

Folktandvården.<h3>0rdförandens förslag 
2. Godkänna årsredovisningen och bokslut 2014 för Folktandvården. 
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3. Överlämna den omfattande verksamhetsberättelsen till landstingets 
centrala ekonomienhet och revision. 

4. Det överskott som genererats, 1,2 Mkr, skall behållas av 
Folktandvården. Avkastningskrav redan justerat i 
Landstingsersättningen, 5 Mkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen skall landstingsstyrelsen, med samtliga nämnders 
redovisningar som grund, avsluta räkenskaperna (bokslutet) och 
sammanfatta dessa i en årsredovisning som skall överlämnas till 
landstingsfullmäktige och revisorerna senast den 15 april (KL 8 kap 17 §). 
Landstingsfullmäktige ska före utgången av junibesluta om ansvarsfrihet. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Verksam hetsberättelse 

c) Måluppfyllelse 

d) Bokslut i siffror 

e) Miljöredovisning 

f) Nyckeltal miljöredovisning 

g) Patientsäkerhetsberättelse 

h) Måluppfyllelse. Uppdrag från Landstingsplanen 2014. 

9 Förändrade uteblivandeavgifter för wxna 
Diarienummer LD15/00485 

Ordförandens förslag 
1. En ändring till en fast avgift på 500 kr för uteblivet besök för vuxna 

oberoende av hur lång tid som är bokad och hos vem man har bokat 
besöket. Beslutet skall gälla fr 2015-04-01 . 

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget innebär en ändring till en fast avgift på 500kr för uteblivet besök 
för vuxna oberoende av hur lång tid som är bokad och hos vem man har 
bokat besöket. Det skulle underlätta administrationen och ge en enhetlig 
linje i diskussioner med patienten. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
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b) Ledningssystemet: Ekonomiprocessen: Betalningar- arbetsbeskrivning 
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Övriga beslutsärenden Beställarenheten för tandvård 

1 O Landstingets tandvårdsstöd, lokala anvisningar 2015 
Diarienummer LD15/00483 

Ordförandens förslag 
1. Anta föreliggande lokala anvisningar för det särskilda tandvårdsstödet 

-Landstingets Tandvårdsstöd 2015. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingets tolkning av Tandvårdslagen (1985:125) och 
Tandvårdsförordningen (1998:1 338} avseende landstingets särskilda 
tandvårdsstöd, anges i dokumentet Landstingets Tandvårdsstöd, Lokala 
anvisningar. Dokumentet revideras regelbundet och nu föreligger versionen 
2015-01-01. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Landstingets tandvårdsstöd, lokala anvisningar 2015. Dokumentet fås vi 
sammanträdet. 

11 Bokslut 2014 
Diarienummer LD15/00504 

Ordförandens förslag 
1. Godkänna årsredovisningen och bokslut 2014 för Beställarenheten för 

tandvård 
2. Överlämna den omfattande verksamhetsberättelsen till landstingets 

centrala ekonomienhet och revision 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen skall landstingsstyrelsen, med samtliga nämnders 
redovisningar som grund, avsluta räkenskaperna (bokslutet) och 
sammanfatta dessa i en årsredovisning som skall överlämnas till 
landstingsfullmäktige och revisorerna senast den 15 april (KL 8 kap 17 
§).Landstingsfullmäktige ska före utgången av juni besluta om ansvarsfihet. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Beställarenheten för tandvård - Verksamhetsberättelse 2014 

c) Beställarenheten för tandvård - Måluppfyllelse 
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d) Beställarenheten för tandvård - Bokslut 2014 

e) Beställarenheten för tandvård - Miljöredovisning 2014 
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Uppdnr 1010 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

Internkontroll 2015 

Ordförandens förslag 
1. Anta föreslagen internkontrollplan för 2015 gällande Folktandvårdens 

verksamhet. 

Sammanfattning 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Tandvårdsnämndens plan för internkontroll gällande Folktandvården 

2015. 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Tandvårdsnämnden ansvarar för att landstinget Dalarna lever upp till de 
lagstadgade krav som ålagts landstinget. Folktandvården är den tandvård 
som landstinget själv bedriver genom sin egen producent, Folktandvården. 
Tandvårdsnämnden utses av landstingsfullmäktige och skall utgöra ledning 
för Folktandvården samt för Beställarenheten för tandvård. 

I Landstinget Dalarna finns idag ett övergripande reglemente och riktlinjer 
för styrelsers och nämnders interna kontroll. Dessa dokument utgör grunden 
för tandvårdsnämndens interna kontroll och bifogad interkontrollplan för 
Folktandvården 2015 anger på ett mera detaljerat sätt hur arbetet och 
uppföljningen kommer att kunna ske i Folktandvården. 

Patientperspektiv 

Se internkontrollplan Folktandvården 2015 

Ekonomi och finansiering 

Se internkontrollplan Folktandvården 2015 

Miljö 

Se internkontrollplan Folktandvården 2015 

Likabehandling, Barnperspektiv, Juridik 

Ovanstående perspektiv bedöms inte vara relevanta för ärendet. 

Besöksadress 
Bergsskolegränd 8 A 

Falun 

.... 
Kontakt Handläggare 
023-490000 Rinstad Anna 
Folktandvarden.Kansli@L Tdalar 
na.se 
Org.nr. 232100-0180 

Ekonomichef 
anna.rinstad@ltdalama.se 

490163 
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2015-03-04 LD15/00497 

Se internkontrollplan Folktandvården 2015 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Se intemkontrollplan Folktandvården 2015 

Samverkan med fackliga organisationer 
MBA-förhandling har ägt rum 2015-02-19 utan erinran .. 

Uppföljning 

Sida 
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Redovisas till Tandvårdsnämnden på sammanträdet i december månad 
2015. 
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Folktandvården 2015 

Inledning 

Tandvårdsnämnden ansvarar för att landstinget Dalarna lever upp till de lagstadgade krav 
som ålagts landstinget. Folktandvård är den tandvård som landstinget själv bedriver genom 
sin egen producent, Folktandvården. Tandvårdsnämnden utses av landstingsfullmäktige och 
skall utgöra ledning för Folktandvården samt för Beställarenheten för tandvård. 

Enligt tandvårdslagen skall Folktandvården ansvara för 

• Regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar till och med det år de fyller 
19 år 

• Specialisttandvård för vuxna 
• Akuttandvård och övrig tandvård för vuxna i den omfattning som landstinget bedömer 

lämpligt 

I tandvårdslagens 8 § står också att landstinget skall planera tandvården med utgångspunkt i 
befolkningens behov av tandvård. 

Landstinget skall se ti ll att det finns tillräckliga resurser för patienter med särskilda behov av 
tandvårdsinsatser och att patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård. 

Planeringen skall avse även den tandvård som erbjuds av annan än landstinget. 

I Landstinget Dalarna finns idag ett övergripande reglemente och riktlinjer för styrelsers och 
nämnders interna kontroll. Dessa dokument utgör grunden för tandvårdsnämndens interna 
kontroll och nedanstående beskrivning anger på ett mera detaljerat sätt hur arbetet och 
uppföljningen kommer att kunna ske i Folktandvården. 

Inledning och beskrivning av verksamheten 

Tandvårdsnämnden erhåller en landstingsersättning för sitt uppdrag. Denna ekonomiska ram 
fördelas vid årets början på olika kostnadsslag och förvaltas av tandvårdschefen. Genom 
denna fördelning, som beslutas av tandvårdsnämnden, tydliggörs på vilket sätt landstingets 
ersättning till Folktandvården och privattandvården nyttjas. Detta innebär att återkoppling 
hela tiden kan göras under verksamhetsåret kring hur landstingets kostnader för 
Folktandvården och för olika ansvarsområden hos tandvårdsnämnden utvecklas. 
Budgetansvariga/beslutsattestanter finns förtecknade i kontoplan för Folktandvården. 
Efterlevnaden av detta följs upp av Ekonomifunktionen på Folktandvårdens kansli. 

Folktandvårdens inriktning och mål för verksamhetsåret beskrivs i en verksamhetsplan som 
beslutas av tandvårdsnämnden. I verksamhetsplanen finns beskrivet de mål och aktiviteter 
som Folktandvården skall utföra under aktuellt verksamhetsår men också mera långsiktiga 
mål för Folktandvården. Verksamhetsplanen skall ses som den arbetsbeskrivning 
tandvårdsnämnden har för Folktandvårdens verksamhet. 

Graden av måluppfyllelse följs kontinuerligt genom prognosarbete. Vid två tillfällen, etter 
mars respektive augusti månads utgång, görs prognoser i form av vårprognos och 



delårsbokslut. Dessa godkänns av tandvårdsnämnden liksom bokslutet för varje 
verksamhetsår. Dessutom görs månatliga prognoser avseende ekonomi som lämnas till 
landstinget Dalarna. Folktandvården gör också egna prognoser utöver vårprognos och 
delårsbokslut. Dessa prognoser meddelas tandvårdsnämnden om åtgärder krävs för att 
åstadkomma ekonomisk balans. 

Folktandvårdens verksamhet är konkurrensutsatt och finansieras till mer än 50% av direkta 
patientintäkter. Det är därför av yttersta vikt att utvecklingen inom ekonomi kontinuerligt följs. 
Detta görs som tidigare nämnts månatligen och specifikation över Folktandvårdens ekonomi 
avseende intäkter (externa och interna), personalkostnader, hyreskostnader samt övriga 
kostnader visar utvecklingen av ekonomin jämfört med av tandvårdsnämnden antagen 
budget, med fjolåret och prognos för aktuellt verksamhetsår. 

Vid sidan av Folktandvårdens verksamhetsplan och miljöplan finns idag separata 
arbetsbeskrivningar för information/kommunikation, jämställdhet, arbetsmiljö och awikelser. 

Under 2002 påbörjades ett arbete för att hitta en förenklad och mera verklighetsbaserad form 
för verksamhetsplanering. Resultatet har blivit att antalet mål och aktiviteter har begränsats, 
men också följts upp på ett mera kontinuerligt sätt. Graden av måluppfyllelse ses genom det 
verktyg i form av nyckeltal som tagits fram för Folktandvården. All verksamhetsplanering, 
såväl centralt som lokalt, görs enligt samma mönster. Verksamhetsplaneringen börjar med 
en SWOT-analys. I denna redogörs för styrkor, svagheter, möjligheter och hot under 
planperioden. När detta har genomförts formuleras mål. Dessa mål formuleras i form av mål 
för de nyckeltal som sedan används månatligen för att följa graden av måluppfyllelse. När 
målen är beskrivna krävs aktiviteter. Dessa aktiviteter beskrivs i en aktivitetslista i vilken det 
också framgår vem som ansvarar för respektive aktivitet och när aktiviteten skall vara 
avslutad. Avslutningsvis beskrivs på vilket sätt rapportering och uppföljning skall ske i 
organisationen. Genom användandet av nyckeltalen kan "temperaturen" tas månatligen i 
såväl Folktandvården som på kliniknivå. Detta ger tandvårdsnämnden goda möjligheter till att 
i första hand följa upp Folktandvårdens totala verksamhet fortlöpande, men innebär också 
goda möjligheter till att ta fram fortlöpande beslutsunderlag för olika delar av 
Folktandvårdens verksamhet. 

Följande nyckeltal kommer att användas inom allmäntandvården 

För intern kontroll av tandhälsoutvecklingen inom bam och ungdomstandvården: 

• Andel 19 år DFS~ 
• Andel 19 år DFSa=O 

Den tandhälsa 19-åringen uppvisar är resultatet av 19 års avgiftsfri barn- och 
ungdomstandvården. Nyckeltalen speglar kontinuerligt hur tandhälsan i denna åldersgrupp 
utvecklas. (omfattar även privattandvården) 

För intern kontroll av vårdtyngd samt tandhälsoutveckling hos vuxna 

• Andel vuxna i riskgrupp 1-3 

Alla vuxna riskgrupperas. Detta innebär att man såväl centralt som lokalt kan se om 
tandhälsan försämras bland Folktandvårdens vuxna patienter. Försämras tandhälsan medför 
detta krav om ytterligare åtgärder och vårdtyngden ökar, vilket kan innebära krav om utökade 
resurser 



• Andel patienter som betalar enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem i förhållande 
till totala antalet revisionspatienter. 

I dag tillämpas olika avgiftssystem inom tandvården. Generellt kan man säga att de som 
betalar sjukvårdsavgift också är mera tidskrävande och i vissa fall mera svårbehandlade 
patienter. Detta innebär, att en högre andel patienter i denna del ger en högre vårdtyngd, 
vilket kan innebära ett större resursbehov än planerat. 

Intern kontroll av effektivitet inom barn- och ungdomstandvården. 

• Tid som erbjudits för barntandvård i relation till riskgruppering (1 <2<3) 

Alla barn riskgrupperas. Riskgrupp 1 innebär lägst risk. Det är därför rimligt att den tid som 
erbjuds denna riskgrupp skall vara mindre än den som erbjuds riskgrupp 2. Riskgrupp 2 bör i 
sin tur erbjudas mindre tid än riskgrupp 3. Om detta nyckeltal signalerar andra relationer än 
avsetts skall åtgärder vidtagas. 

• Erbjuden barntandvårdstid i förhållande till färdigbehandlade barn i åldersintervallet 3-
19 år. 

Idag råder valfrihet inom barn- och ungdomstandvården. Samtliga vårdgivare ersätts enligt 
kapitationsprincipen. Det är därför av yttersta vikt att man , så långt möjligt är, använder sina 
resurser i relation till finansieringen av barn- och ungdomstandvården. Detta nyckeltal visar 
kontinuerligt huruvida resursförbrukningen är rimlig i förhållande till den ersättning man får. 

• Ersättning för tandreglering i förhållande till den tid man brukar för tandreglering. 

Tandreglering utförs av såväl allmäntandläkare som specialister. Allmäntandläkarens 
medverkan finansieras via prislista för utförd vård. Det är därför av stor vikt att tandreglering i 
allmäntandvård utförs på ett effektivt sätt i förhållande till den ersättning man får. 

Intern kontroll av kostnadseffektivitet för övrigt. 

• Totala personalkostnaden i förhållande till vuxenintäkter. 

Folktandvården finansieras till mer än 50% av patientintäkter från vuxentandvården. Då detta 
inte är ett lagstadgat krav för landstinget innebär detta att vuxentandvården skall bära sina 
egna kostnader. Övrig tandvård Folktandvården bedriver finansieras genom 
landstingsersättning. Då landstingsersättningen oftast minskar i reella tal från år till år måste 
hela tiden hög medvetenhet föreligga om vuxenintäkternas betydelse för en god ekonomisk 
utveckling. 

• Erbjuden patient tid i förhållande till antalet behandlingsrum 

Dagens tandvård kräver ett optimalt utnyttjande av de investeringar som görs i teknik, lokaler 
etc. En förutsättning för att investeringar kan göras är att man nyttjar dessas möjlighet på ett 
bra sätt. Dessa nyckeltal speglar hur lokalerna nyttjas i relation till antalet patienter och tid 
som läggs ned. 

Intern kontroll av marknaden för tandvård 

• Andel nöjda kunder 



Folktandvården måste hela tiden göra marknadsundersökningar för att få svar på denna 
fråga. 

• Kundlojalitet 3-19 år 

Valfrihet gäller för denna åldersgrupp. Det är viktigt att hela tiden följa utvecklingen av denna 
möjlighet. (omfattar även privattandvården) 

• Kundlojalitet bland 19-åringar 

19-åringen har fram t o m 19 års ålder erhållit avgiftsfri tandvård. Hur många av dessa 
stannar kvar som betalande kunder efter det att de fyllt 20 år? Det är på detta sätt man kan 
utvärdera 19 års fri barn- och ungdomstandvård och också fylla på sin patientstock inför 
framtiden. 

• Marknadsandelar bland 20-29-åringar 
• Marknadsandelar övriga vuxna 

Åldersgruppen 20-29 år är en attraktiv grupp för Folktandvården. Man vill gärna att denna 
grupp skall fortsätta vara patienter i Folktandvården då det är en naturlig fortsättning på den 
tidigare avgiftsfria barn- och ungdomstandvården. 

Samtidigt måste hela tiden förberedelser göras för att äldre vuxna söker sig till 
Folktandvården. Tandvårdsnämnden måste bevaka detta utifrån sitt planeringsansvar för all 
tandvård. 

• Kompetensutveckling och arbetsmiljö 

• Antal utbildningsdagar per anställd 

Utbildning skall ges i linje med verksamhetens behov och måste hela tiden följas upp. 

• Sjukfrånvaro antal dagar per anställd. 

Detta är det viktigaste måttet på en fungerande arbetsmiljö. 

Särskilda nyckeltal finns framtagna för specialisttandvården utifrån denna verksamhets 
uppdrag. Via dessa nyckeltal finns samma möjlighet till intern kontroll av 
specialisttandvården som för allmäntandvården. 



Granskning av ekonom i redovisning, förvaltningskontroll 

Samtliga klinikers ekonomi redovisning av kontant betalning sker i T 4. Varje kliniks 
dagskassa stäms av mot motsvarande redovisade dagsintäkter i T4. Totalt uppbokade medel 
stäms av vid Folktandvårdens kansli. Leverantörsfakturor konteras, leveransattesteras och 
beslutsattesteras vid respektive enhet. Alla fakturor scannas in. På Folktandvårdens kansli 
granskas fortlöpande att alla fakturor är korrekt hanterade utifrån gällande regelverk. 

Den huvudsakliga ekonomin kopplad till patient hanteras i T 4. Ekonomi redovisningen byggs 
upp per behandlare vilket ger varje chef en möjlighet att fortlöpande kontrollera varje 
behandlares efterlevnad av gällande tandvårdstaxa och debiteringsrutiner. 
Samma möjlighet finns till kontroll av prestationer kopplade till ekonomiskt utfall. 
Ett stort beroende finns idag av personlig kompetens för att få fram uppgifter i T 4. Denna 
personliga kompetens kommer att breddas genom att ytterligare personer lär sig T 4 mera 
ingående. Dessutom ger det nya sökverktyget Di-Div er chef er på alla nivåer en större 
möjlighet att på egen hand bedriva intern kontroll oberoende av nuvarande personlig 
koppling till enskild person. 

Uppföljning av personalekonomi sker genom personalekonomiskt bokslut. 
Tandvårdsnämnden informeras regelbundet i rekryteringsfrågor, jämställdhetsfrågor etc. 

Systematisk arbetsmiljö bedrivs enligt gällande regelverk. 

Införandet av ett miljölednings system i landstinget, vilket påbörjats, innebär ett systematiskt 
miljöarbete. 

Arbetsmiljöarbetet och miljöarbetet måste ses som en naturlig del i verksamheten utifrån 
gällande lagstiftning. Detsamma gäller jämställdhetsarbetet. Det åligger därför producenten 
Folktandvården att hela tiden hantera arbetsmiljö-, miljö och jämställd-hetsfrågor som en 
naturlig del i verksamheten. Tandvårdsnämnden informeras om utvecklingen inom dessa 
områden fortlöpande. 

Ansvar och befogenheter inom Tandvårdsnämndens ansvarområde för Folktandvården 
regleras i av tandvårdsnämnden antagen delegationsordning. Beslut som fattas med stöd av 
uppdrag enligt delegation/vidaredelegation skall anmälas/återredovisas i delegationsprotokoll 
till tandvårdsnämnden vid det sammanträde som ligger närmast efter tidpunkten för fattat 
beslut. (Koml kap 6, 35-37§§). Denna dokumentation skall ske för att tandvårdsnämnden 
inte skall förlora greppet om verksamheten men också för att kunna återredovisa till 
landstingsfullmäktige hur tandvårdsnämnden fullgjort uppdraget, att leda och ansvara för 
utvecklingen av Folktandvårdens verksamhet. 

Ledningssystem 

Ett av huvudsyftena med ledningssystemet är att ge patienterna en kvalitativt god och säker 
vård. Vid sidan av detta har ledningssystemet utvecklats till att omfatta all verksamhet i 
Folktandvården Dalarna, vilket innebär att även områdena ledning, ekonomi, personal, 



marknad/information, it, inköp, tandteknik samt klinikprocessen involverats i systemet. På 
detta sätt har tydliggörande gjorts avseende ansvarsfördelning och hur uppföljning med krav 
på dokumentation skall gå till. Genom införandet av ett lednings/verksamhetssystem har 
därmed nya möjligheter för intern kontroll och egenkontroll utvecklats. Ledningssystemets 
effektivitet kommer att utvärderas via interna revisorer fortlöpande och revisionerna med 
tillhörande revisionsprotokoll kommer att medföra krav på förändringar utifrån upptäckta 
awikelser. I samband med ledningens genomgång, som kommer att genomföras två gånger 
per år, kommer ledningssystemet att kontinuerligt utvecklas utifrån gjorda iakttagelser. 

Särskilda administrativa internkontroller 2015 

Utifrån ovanstående övergripande beskrivning av tandvårdsnämndens möjlighet till intern 
kontroll kommer följande granskning av den interna kontrollen att göras under 2015. 

Intern kontroll avser: 

Individuella & klinikvisa förskrivarprofiler av receptförskrivning. Förslag till kontroll: 
antibiotika och narkotiska preparat. 

Bakgrund: Vi har uppmärksammat att tandvården har en viktig roll ur miljöhänsyn att aktivt 
arbeta med att minska receptförskringen det är också angeläget med tanke på hotet mot 
resistenta bakteriestammarna utgör. Ur ekonomisynpunkt så är det även viktigt att skriva ut 
rätt medicin redan vid första förskrivningen. 

Syftet med kontrollen är att kunna bedöma rimligheten och ändamålsenligheten i 
receptförskrivningen samt därigenom upptäcka eventuella oegentligheter och felaktigheter i 
receptskrivningen. 

Utförande: Vårdenheten kan under 2015 utföra analyserna och kontrollerna. Resultatet 
kommer därefter bearbetas och följas upp för respektive klinik i lärandesyfte. 

~ Tidsperiod: 3-4 kvartalet 2015 
~ Ansvarig: Vårdenheten 

Intern kontroll avser: 

Basala hygienrutiner 

Bakgrund: Ett av de viktigaste områdena inom tandvården är att verksamheten lever upp till 
lagkraven och följer uppsatta riktlinjer kring basala hygienrutiner. 

Syftet med kontrollen är att säkerställa att tandvårdens verksamheter följer uppsatta riktlinjer 
kring basala hygienrutiner. 

Utförande: Varje kliniks hygienombud ansvarar för att internkontrollen görs. Kontrollen 
utföres genom punktprevalensmätning och kommer att rapporteras in i den nationella 
databasen till SKL. 

~ Tidsperiod. 1-2 kvartalet 2015 
~ Ansvarig: Vårdenheten som delegerar uppgifter till respektive kliniks hygienombud. 



Intern kontroll avser: 

Utökad kontroll kring sjukresor 

Bakgrund: Under 2014 gjordes en intern kontroll avseende att de patienter som använt sig av 
sjukresa via taxi faktiskt hade behandlats på kliniken. Resultatet av kontrollen visade på en 
stor awikelse varpå vi lämnade över uppgifterna centralt till landstingets ansvariga för 
sjukresor. Dessa gjorde då om kontrollen och fick då ett helt annat resultat. 

För att säkerställa att Tandvårdens kostnader för sjukresor är korrekta föreslås därför en 
ytter1igare kontroll på området under 2015 . 

./ Tidsperiod: 2-3 kvartalet 2015 

./ Ansvarig: ekonomifunktionen som kommer att utföra kontrollen med hjälp av 
helpdesk och ansvariga på kliniken. 

För 2015 kommer Landstinget Dalarna definiera ut ett antal landstingsgemensamma 
områden som samtliga förvaltningar skall följa. I denna plan framgår det också hur den 
interna kontrollen skall genomföras, vem som är ansvarig och till vem man skall redovisa. De 
gemensamma kontrollområdena är ännu ej fastställda av landstinget. Rapportering av 
omnämnda granskningar sker till Tandvårdsnämnden under december månad 2015 . . 
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1. Fastställa folktandvårdens delegeringsordning och reglemente att 
gälla tillsvidare from 2015-01-01. 

2. Delegeringsbesluten dokumenteras i protokoll. 

Sammanfattning 
För tandvårdsnämnden gäller bestämmelserna om nämnder i 
kommunallagen, som är en sk ramlag. Utöver denna lag finns ett 
Reglemente för tandvårdsnämnden indelat i allmänna, övriga och särskilda 
bestämmelser. 

Ett reviderat förslag till delegeringsordning för Folktandvården har tagits 
fram. 

Förslaget är indelat i två delar: 

a) Delegeringsordning inom Folktandvården. 

b) Delegeringsbeslut skall dokumenteras i protokoll, anslås på 
landstingets centrala anslagstavla samt anmälas till 
tandvårdsnämnden. Anmälan sker genom att besluten fortlöpande 
noteras i tandvårdsnämndens protokoll. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Folktandvårdens delegeringsordning och reglemente fr 2015. 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, Likabehandling, 
Barnperspektiv, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö. 

Ovanstående perspektiv bedöms inte vara relevanta för ärendet. 

Juridik 

Följer kommunallagen. 

Besöksadress 
Bergsskolegränd 8 A 

Falun 

... 
Kontakt Handläggare 
023-490000 Engkvist Britt-Marie 
Folk1andvarden.Kansli@L Tdalar 
na.se 
Org.nr: 232100-0180 

Sekreterare 
britt-marie.engkvist@ 
ltdalama.se 

023-49 08 38 
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2015-03-04 LD15/00467 

Samverkan med fackliga organisationer 
MBA-förhandling har ägt rum 2015-02-19 utan erinran. 

Uppföljning 

Sida 
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Redovisning av delegeringsärenden sker fortlöpande till tandvårdsnämnden. 
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Delegeringsordning för Folktandvården 

Allmän information 

Vem styr landstinget? 
Enligt regeringsformen, som är en av våra viktiga grundlagar, utövas beslutanderätten i landstinget av en folkvald församling - landstingsfullmäktige. 
Landstingsfullmäktige i Dalarna, som består av 83 ledamöter skall bl a 
• tillsätta en landstingsstyrelse 
• tillsätta de övriga nämnder som behövs 
• bestämma nämndernas verksamhetsområden 
• välja revisorer. 

Den viktigaste av landstingets nämnder är landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och 
har det övergripande ansvaret över övriga nämnders verksamhet. Landstingsstyrelsen motsvarar på riksplanet närmast regeringen. En skillnad är att 
landstingsstyrelsen består av representanter både för det eller de partier som är i majoritet och för de som är i opposition. Så är det också i övriga nämnder. 

Tandvårdsnämnden 
En tandvårdsnämnd är tillsatt av landstingsfullmäktige att utöva ledningen för tandvården under perioden 2015-01 -01- 2018-1 2-31. Följande ledamöter och 
ersättare med politisk ti llhörighet ingår i tandvårdsnämnden: 

Ledamöter: 
Elin Noren 
Kajsa Fredholm 
Ingvar "Nille" Niilimaa 
Gunilla Berglund 
Per Helin 
Kajsa-Lena Fagerström 
Kjell Gustafsson 

Kommunallagen 

ordförande 
1 :e v ordförande 
2:e v ordförande 

(S) 
(V) 
(DSP) 
(C) 
(S) 
(S) 
(M) 

Ersättare: 
Eva Tranberg 
Fresia Lobos 
Ronny Persson 
Jan Segerstedt 
Ulrik Bergman 
Annika Simm-Eriksson 
Katarina Gustavsson 

(S) 
(S) 
(S) 
(MP) 
(M) 
(C) 
(KO) 
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Utöver kommunallagen finns en fastställd "Arbetsordning för landstingsfullmäktige" samt Reglemente för landstingsstyrelsen och nämnderna (indelat i 
allmänna bestämmelser och särskilda bestämmelser för respektive styrelse/nämnd). Fastställda av Landstingsfullmäktige. 

Tandvårdsnämndens reglemente 
Allmänna bestämmelser 

Ordförande och presidieutskott 
§1 
Fullmäktige väljer ledamöterna i nämnden och bland dem en ordförande, en 1 :a vice ordförande och en 2:a vice ordförande. 

Dessa utgör styrelsens presidium med ansvar för att bereda nämndens sammanträden. Nämnden kan delegera beslutsrätt till presidiet som utgör ett särskilt 
utskott. 

Vid samtidigt förfall för ordföranden och vice ordförandena samt vid längre hinder för ordföranden under tjänstgöringsperioden tillämpas bestämmelserna i 
21 § fullmäktiges arbetsordning. 

Ordföranden ansvarar för att nämnden känner till innehållet i detta reglemente, att den har nödvändig kunskap om de övriga bestämmelser som reglerar 
nämndens verksamhet samt kännedom om landstingets organisation. 

Sammanträden 
§2 
Nämnden ska för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden och beredningarna till dessa. Utöver de sammanträden som intagits i planen ska 
sammanträde enligt 6 kap 18 § andra stycket i kommunallagen hållas när minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller ordföranden anser att det behövs. 

§3 
Den enligt 2 § upprättade planen ska lämnas till nämndens ledamöter och ersättare. Planen publiceras på Landstingets hemsida på Internet. 

Planen utgör kallelse till sammanträdena. 

Föredragningslista och handlingar i de ärenden som ska behandlas på sammanträde bör lämnas till berörda en vecka före sammanträdet. Nämndens 
handlingar publiceras också på Landstingets hemsida på Internet. 

§4 
Beträffande ersättares tjänstgöring gäller i tillämpliga delar motsvarande bestämmelser i 1 O § fullmäktiges arbetsordning. 

Landstingsfullmäktige beslutar i början av varje mandatperiod om en inbördes ordning mellan partierna för varje parti för det fall en partiersättare saknas. 
Ersättare kallas i sådana fall enligt denna ordning. 
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Dessutom gäller: 
en ledamot har alltid rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe 
en ersättare som har börjat tjänstgöra har normalt företräde oberoende av turordningen bland ersättarna. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom 
påverkas får dock en ersättare som står före i turordningen och som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen. 

§5 
Av 6 kap 19 a § kommunallagen framgår att en nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att sammanträdet ska vara 
offentligt och på vilket sätt allmänheten ska få tillträde till eller möjlighet att via media kunna ta del av sammanträdet. Sådant beslut fattas med enkel majoritet. 

Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som 
omfattas av sekretess. 

Rätt att närvara vid nämndens sammanträden samt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet tillkommer, förutom ledamot och 
tjänstgörande ersättare, 

§6 

icke tjänstgörande ersättare i respektive nämnd 
Förvaltningschef för nämndens verksamhetsområde 

Förtroendevald, tjänsteman hos landstinget eller särskild sakkunnig, utöver stadgande i 5 § ovan, kallas efter beslut av nämnd. 
Nämnden beslutar om den som särskilt kallats till sammanträdet ska få delta i överläggningarna. 

§7 
Ordföranden beslutar om formerna för beredning samt om föredragning av ärenden vid nämndens sammanträden. 

§8 
Om hur ärenden avgörs och protokoll utformas finns bestämmelser i 6 kap 28-30 § kommunallagen. 

Beträffande särskilt yttrande till protokoll gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om reservation i 4 kap 22 §kommunallagen. 

Med reservation avses en anmälan om att en ledamot, som deltar i ett beslut, inte håller med om beslutet. Reservation ska alltid anges i protokollet enligt 5 
kap 59 §kommunallagen. En reservation har rättsverkningar och kan vara såväl skriftlig som muntlig. Särskilt yttrande benämns "skriftlig reservation" i 
Landstingsfullmäktiges arbetsordning 37 § och utgör motivering till en awikande mening eller ett förtydligande av en ståndpunkt i samband med en 
reservation från en ledamot eller tjänstgörande ersättare. Önskar en ledamot motivera eller utveckla sin reservation krävs ett särskilt yttrande som ska vara 
skriftligt, undertecknat av reservanten och lämnat till sekreteraren senast före justering av protokollet. En ledamot som reserverar sig har alltid rätt att lämna 
ett sådant särskilt yttrande. 

Protokollsanteckning kan innehålla kommentarer till protokollet från såväl ledamöter, ersättare som tjänstemän av flera olika anledningar. När en 
protokollsanteckning härrör från en ledamot utgör det en svagare markering än en reservation och kan också göras av andra än dem som är röstberättigade 
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för att markera en ståndpunkt. En protokollsanteckning kan fogas som bilaga till protokollet eller anges muntligt och skrivas in i protokollet av sekreteraren. 
Eftersom protokollet förs på ordförandens ansvar avgör ordföranden om en protokollsanteckning ska få göras. 

Nämnden utser för varje sammanträde en ledamot eller tjänstgörande ersättare att jämte tjänstgörande ordförande justera nämndens protokoll. Justering sker, 
förutom genom namnteckning på därför avsedd plats, genom signum på varje sida av protokollet. Protokollet ska justeras senast fjorton dagar efter 
sammanträdet. 

§9 
Nämndens sekreterare ska se till att utdrag ur nämndens justerade protokoll tillställs dem som är berörda av i protokollet intagna beslut. Justerat protokoll ska 
tillställas nämndens ledamöter och ersättare, landstingsstyrelsen samt revisionen enligt dess närmare bestämmande. Justerade protokoll ska dessutom finnas 
tillgängliga på Landstingets hemsida på Internet. 

Övriga bestämmelser 
Delegering 
10§ 
Nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare i nämnden, eller åt en anställd hos landstinget att på nämndens vägnar besluta i ett visst ärende, 
eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap 34 §kommunallagen. 

Beslut som fattats med stöd av uppdraget skall anmälas för nämnden som bestämmer i vilken ordning detta skall ske. 

Om delegering till anställd i övrigt finns dessutom stadgande i 6 kap 38 §kommunallagen. 

Om delegering vid brådskande ärenden finns stadgande i 6 kap 36 §kommunallagen. 

Beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt delegering får inte återkallas eller ändras av den som lämnat uppdraget. 

Ärende av principiell eller i övrigt av större betydelse skall avgöras av respektive nämnd. 

Vidaredelegering 
11 § 
Om en nämnd uppdrar åt förvaltningschefen att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan anställd inom 
verksamheten att besluta istället. Sådana beslut skall anmälas till chefen som vidareanmäler detta till nämnden. 

Förhandling och information enligt medbestämmande/agen (MBL) 
12§ 
I ärenden där nämnden ansvarar för beredningen och närmast har att fatta beslut åligger det nämnden säkerställa att sådan förhandlings- och 
informationsskyldighet genomförs, som enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet och medbestämmandeavtal, åligger landstinget som arbetsgivare. 
Sådan förhandling skall ske i god tid innan beslut tas. 
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Medbestämmandeformer 
13 § 
Om partsammansatta organ, självförvaltningsorgan och närvarorätt för personalföreträdare stadgas i 7 kap kommunallagen. 

Budget- och verkssmhetsansvar 
14 § 
Nämndens arbete är reglerat i kommunallagen och i detta reglemente. Nämnden ska också följa övriga gällande lagar och författning, av landstinget träffade 
avtal samt av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen fastställda styrdokument. 

Nämnden ansvarar inom ramen för sitt uppdrag inför fullmäktige och styrelsen för att anvisad budgetram hålls och att verksamheten bedrivs utifrån de mål och 
riktlinjer som fullmäktige och styrelsen bestämt. Nämnden ska utifrån budgetramen, mål och riktlinjer specificera och fastställa sin egen budget. 

Nämnde utövar arbetsgivaransvaret inom sitt verksamhetsområde. 

Nämnden ska i övrigt fullgöra vad Landstingsfullmäktige eller Landstingsstyrelsen ålägger nämnden. 

Utifrån sitt uppdrag ska nämnden tillse att intern kontroll och uppföljning fungerar tillfredställande. 

Nämnden ansvarar för besvarande av remisser inom verksamhetsområdet med undantag för sådana som är av principiell vikt. 

Personuppgiftsansvar, katastrofplanering och osäkra fordringar 
15§ 
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) inom sitt verksamhetsområde. 

Inom sitt verksamhetsområde svarar nämnden för katastrofplanering, beredskaps- och säkerhetsfrågor samt efterlevnad av arbetsmiljölagens ålägganden. 

Nämnden äger rätt att avskriva osäkra fordringar inom eget verksamhetsområde. 

Samarbete i samhället 
16 § 
För att nämnden skall kunna fullgöra sin uppgift bör samarbete utvecklas med samhällsorgan, företag, organisationer och andra som har möjlighet att tillföra 
kunskap och erfarenhet. 

Initiativrätt 
17§ 
Nämnden får väcka de förslag hos landstingsstyrelsen, som är föranledda av verksamhetsansvaret enligt detta reglemente eller i fullmäktige fastställd 
verksamhetsplan samt är avsedda att främja verksamhetens utveckling i övrigt. 
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Resultatansvar 
18§ 
Nämnden har eget resultatansvar och ska, enligt landstingsstyrelsens bestämmande, till landstingsstyrelsen avge rapporter om verksamhet och ekonomi. 

Verksamhetsp/anering 
19 § 
Nämnden ansvarar för att verksamhetsplaner upprättas i enlighet med beslutad planeringsprocess 

Jäv 
20§ 
Om jäv finns bestämmelser i 6 kap 24-27 §§ Kommunallagen. 

Arkiv 
21 § 
För vården av nämndens arkiv gäller av fullmäktige fastställt arkivreglemente. 

Extraordinär händelse 
22§ 
Vid en extraordinär händelse kan arbetsutskottet i egenskap av krisledningsnämnd enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap överta hela eller delar av verksamhetsområden. Vid övergång till krigsorganisation övertar 
arbetsutskottet de arbetsuppgifter som enligt reglemente åligger nämnd. 

Särskilda bestämmelser 
Ledamöter 
23§ 
Tandvårdsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare 

Styrande lagstiftning 
24§ 
Tandvårdsnämnden ska särskilt, förutom de lagar och bestämmelser som angivits i 14 §följa tandvårdslagen (1985:125) och lagen (2008:145) om statligt 
tandvårdsstöd. 

Driftsansvar 
25§ 
Tandvårdsnämnden har driftsansvar och befolkningsansvar för Folktandvården, Folktandvårdens verksamhet ska bedrivas och redovisas under 
bolagsliknande former utifrån gällande regelverk. Tandvårdsnämnden ska utöva ledningen för Folktandvården och Beställarenheten för tandvård. 
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs inom ramen för av landstingsfullmäktige fastställd budget. Ansvaret innebär för Folktandvården att eventuellt 
underskott ska återställas och att eventuellt överskott får användas för strategiska satsningar under kommande år. 
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26§ 
Det åligger särskilt tandvårdsnämnden att inom sitt ansvarsområde uppmärksamt följa tandvårdens behov och utveckling. 

Tandvårdsnämnden ska planera tandvården i landstinget, även avseende den tandvård som erbjuds av annan vårdgivare än landstinget. 

27§ 
Tandvårdsnämnden kan efter direktiv från fullmäktige besluta om avgifter för vuxentandvården. 
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Arbetsordning vid delegeringsuppdrag inom Folktandvården Dalarna (regleras formellt i Kommunallagen) 
• Landstingsf ullmäktige 
• Landstingsstyrelse 
• Tandvårdsnämnd (Koml 3 kap, 10§) 
• Tandvårdschef (Koml 6 kap, 33§) 
• Verksamhetschef, ekonomichef, personalchef, annan anställd (Koml 6 kap, 37 §) 

Delegering och verkställighet 
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från tandvårdsnämnden till delegaten (den person/personer som får rätt att besluta i vissa fall) . 
Observera att ansvaret för fattade beslut formellt och ytterst sett ligger kvar hos den som delegerar, ansvaret kan inte delegeras. Kännetecknande för ett 
beslut är bl a att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Ett delegeringsbeslut kan 
endast av landstingsdirektören eller förvaltningschefen vidaredelegeras i ett led. Ett beslut fattat med kommunallagen som grund kan överklagas genom 
kommunalbesvär. Laglighetsprövning, Koml 10 kap. Alla delegeringsbeslut skall därför anmälas till nämnden och tillkännages. Tillkännagivandet sker 
genom att delegeringsprotokollet anslås på landstingets anslagstavla. 

Finns ingen självständig beslutanderätt talar man om verkställande eller förberedande åtgärder. Med detta menas att inget utrymme för självständiga 
bedömningar finns. Rätten för anställda att vidta verkställande/förberedande åtgärder grundas inte på delegering. Den följer i stället av den arbetsfördelning 
som måste finnas för att verksamheten skall fungera. 

En förutsättning för att kunna betrakta en större del av beslutsfattandet som ren verkställighet är att det finns av den beslutande nämnden fastställda mål och 
riktlinjer för verksamheten. Det måste också finnas en politiskt fastställd ekonomisk ram för verksamheten. 
Med sådana dokument som grund kan de anställda i sin befattningsbeskrivning få befogenhet att självständigt fatta de verkställighetsbeslut - vidta de åtgärder 
- som är nödvändiga för att uppnå de uppställda målen. 
Det är då fråga om beslut fattade i tjänsten d v s ren verkställighet. Möjligheten att överklaga beslutet försvinner helt och beslutet behöver inte heller anmälas 
till tandvårdsnämnden. 

Rätt att delegera samt vidaredelegera 
Kommunallagen ger stora möjligheter för tandvårdsnämnden att flytta ansvaret för olika frågor till verksamhetsansvariga. En möjlighet att överlåta 
beslutanderätten, som någon fått via delegering är ett värdefullt led i strävan att åstadkomma smidiga lösningar i fråga om tandvårdsnämndens arbetsformer. 
Delegering av befogenheter till de anställda förbättrar också servicen och effektiviteten inom tandvårdsförvaltningen. 

Delegeringsbeslut ska protokollföras och anmälas till den nämnd/styrelse som delegeringen utgått från. Anmälan protokollförs hos nämnden/styrelsen. 
Besluten kan dock inte ändras av nämnd/styrelse. 

Beslut som fattas efter vidaredelegering ska anmälas till den som utfärdat delegeringen i enlighet med upprättade anvisningar. Vidaredelegeringsbeslut anslås 
genom att protokollet från nämndbeslutet kungörs på landstingets officiella anslagstavla. Att anslå är en form av kungörelse som innebär att besvärstiden 
börjar löpa. 
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Det är förvaltningschefernas ansvar att se till att alla delegeringsbeslut som fattas inom den egna förvaltningen dokumenteras och arkiveras så att de är enkelt 
tillgängliga på samma sätt som andra allmänna handlingar. 

Delegering 
I Koml 3 kap, 10 §anges möjligheter för landstingsfullmäktige att uppdra åt en nämnd att besluta i landstingsfullmäktiges ställe. Vissa ärenden är dock icke 
möjliga att delegera (KomL 3 kap, 9 §). 

Med stöd av KomL 6 kap, 33 §, får tandvårdsnämnden inom sitt verksamhetsområde uppdra åt tandvårdschefen att besluta på nämndens vägnar. 

Vissa ärenden är dock icke möjliga att delegera KomL 6 kap, 34 §: 
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
• Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttrande med anledning av att beslut av 

nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats 
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell natur eller annars av 

större vikt 
• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Vidaredelegering 
Tandvårdschefen får sedan i sin tur uppdra åt annan anställd att fatta beslut {vidaredelegering) inom tandvårdsnämndens verksamhetsområde (KomL 6 kap, 
37§) 
Beslut som fattas med stöd av uppdrag enligt delegering/vidaredelegering skall anmälas/återredovisas i delegeringsprotokoll till tandvårdsnämnden vid det 
sammanträde som ligger närmast efter tidpunkten för fattat beslut. {KomL kap 6, 35-37 §§) 

Kommunalbesvär 
Ett beslut av en nämnd, oavsett om detta fattas direkt av nämnden eller genom delegering till någon förtroendevald eller anställd, kan överklagas genom 
kommunalbesvär. 

Förvaltningschef /T andvårdschef ansvar och befogenheter 
Förvaltningschefenltandvllrdschefen 
• har totalansvar inför tandvårdsnämnden för 

Tandvårdsförvaltningens verksamhet, budget, resurser och arbetsmiljö/miljö. 
- samråd och service till politiker och myndigheter 

• har planeringsansvar för länets tandvård. Samverkan sker med privata vårdgivare. 
• har alla befogenheter utom att 

- fastställa Folktandvårdens verksamhetsplan inkl landstingsbidrag och investeringsram 
- teckna kollektivavtal 
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Verksamhetschefens ansvar och befogenheter 
Verkssmhetschefen 
har totalansvar inför förvaltningschefen för kliniken/enhetens verksamhet, budget, resurser och arbetsmiljö/miljö. Förtydligade vad avser arbetsmiljöansvaret 
finns inskrivet i bilaga 1 
• har alla befogenheter utom att 

- fastställa klinikens verksamhetsplan inkl landstingsersättning och investeringsram 
- teckna avtal: service-, upphandlings-. hyresavtal och motsvarande 
- teckna kollektivavtal 
- besluta om att utdela förtjänsttecken 
- besluta om disciplinära åtgärder enligt § 11 AB 11 

För beslut om lön för medarbetare skall samråd ske med personalchef. 

Totalansvar 
Innebär även ett ansvar att följa lagar och avtal samt att ta ett delansvar för "koncernen" enligt upprättade planer och policydokument. 
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Delegeringsordning inom Folktandvården från 2015-01-01 gällande tills vidare 

Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till en delegat. Ett beslut enligt delegeringsordning, skall kunna överklagas genom 
laglighetsprövning och skall anmälas till nämnden. 
Kännetecknande för ett beslut är bl a att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa övervägningar eller bedömningar. 

Ärendegrupp Delegat Verkställighet Anmärkning 

1. Allmänt 

1.1 Drifts- och verksamhetsansvar 
inom ramen för fastställd budget 
och verksamhetsplan för 
- tandvårdsförvaltningen Förvaltningschef 
- specialisttandvården, övergripande Förvaltningschef 
- specialisttandvården, kliniknivå Verksamhetschef 
- allmäntandvården, övergripande Förvaltningschef 
- allmäntandvården, kliniknivå Verksamhetschef 
- tandteknisk verksamhet Tandteknikerchef K.ställe 7.7310 

{samordning övrig tand-
teknisk verksamhet) 

1.2 Leda, förvalta och samordna all 
verksamhet inom den egna förvaltningen Förvaltningschef 

1.3 Organisationsförändringar inom Förvaltningschef 
ramen för fastställd verksam-
hets plan 

1.4 Frågor där nämndens beslut TN-ordförande/ 
inte utan avsevärda olägen- 1 :a vice ordförande 
heter kan awaktas 

1.5 Besvarande av till nämnden TN-ordförande/ 
ställd skrivelse 1 :a vice ordförande 
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Ärendegrupp Delegat Verkställighet Anmärkning 

1.6 Studieresor, konferenser och kurser 
för förtroendevalda TN-ordförande 

1.7 Extern representation på Förvaltningschef Enl gällande lagstiftning och 
Förvaltningsnivå interna regler för representation 

1.8 Ingående av nyttjanderätts- Förvaltningschef 
avtal, drift- och samarbets-
avtal av icke principiell 
natur 

1.9 Avskrivningar av fordringar 
och kassabrister inom nämn-
dens verksamhetsområde 
- mer än två basbelopp 

i varje enskilt ärende TN-ordförande 
- mindre än två basbelopp 

i varje enskilt ärende Förvaltningschef 

1.0 Beviljande av bidrag och ex: förslagsverksamhet 
ersättningar 
- mer än ett 1/2 basbelopp TN-ordförande 
- mindre än ett 1/2 basbelopp Förvaltningschef 

1.11 Beslut vad gäller utlämnande av allmän Förvaltningschef Vid vägran att utlämna handling 
handling som skall hänskjutas till skall sökanden underrättas om att 
myndigheten enligt offentlighets- han/hon kan hänskjuta frågan till 
och sekretesslagen 6 kap 2-3 §§ myndigheten för beslut. Sådant 

beslut av myndigheten krävs för 
att frågan skall kunna överklagas 
till kammarrätten. 

1.11.1 Föra landstingets talan i allmän 
Förvaltningsdomstol vid överklagande Chefsjurist/ 
av sådana beslut Landstingsjurist 
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Ärendegrupp Delegat Verkställighet Anmärkning 

2. Anställning 

2.1 Inom ramen för fastställd budget 
inrättande/ändring/indragning 
av befattning (inkl anställningsvillkor 
och lönesättningar} 
- centrum-/verksamhetschef (inom spe-
cialist- och sjukhustandvård} Förvaltningschef 

- verksamhetschef (inom allmäntandvård} Förvaltningschef 
- f unktionschef Förvaltningschef 
- tandteknikerchef Förvaltningschef 

2.1.1 Övriga befattningar inom (se pkt 2.1} 
- Folktandvårdens kansli Resp funktionschef Samråd stabsfunktionen 
- specialist- o. sjukhustandvården Verksamhetschef Samråd personalchef 
- allmäntandvården Verksamhetschef Samråd personalchef 
- tandteknisk verksamhet (K.ställe 7. 7310) T andteknikerchef Samråd personalchef 

2.2 Lönesättningar Personaldirektör 
ändrad lön utan samband med 
översyn eller nyanställning 
> 50% tjänstgöring Nytt anställningsavtal 

2.3 Anställning och beviljande av ledighet för 
- centrum-/verksamhetschef (inom 
specialist- o. sjukhustandvården} Förvaltningschef Samråd personalchef 

- verksamhetschef (inom allmäntandvården} Förvaltningschef Samråd personalchef 
- funktionschef Förvaltningschef Samråd personalchef 
- tandteknikerchef Förvaltningschef Samråd personalchef 

2.3.1 Anställning och beviljande av ledighet 
för övrig personal 
- Folktandvårdens kansli Resp funktionschef Samråd stabsfunktionen 
- specialist- o. sjukhustandvården Verksamhetschef Samråd personalchef 
- allmäntandvården Verksamhetschef Samråd personalchef 
- tandteknisk verksamhet (K.ställe 7.7310} T andteknikerchef Samråd personalchef 
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Ärendegrupp Delegat Verkställighet Anmärkning 

2.3.2 Ledighet för fackligt arbete inkl utbildning Enl Regelverk facklig tid 
för uppdraget på den egna kliniken 
Ledighet Verksamhetschef 
Utbildning Personalchef Efter yttrande verksamhetschef 

2.3.3 Ledighet för fackligt uppdrag inkl utbildning Enl Regelverk facklig tid 
för uppdrag som avser Folktandvården Dalarna 
Ledighet Personalchef 
Utbildning Personalchef Efter yttrande verksamhetschef 

2.3.4 Ledighet för fortlöpande fackligt arbete Enl Regelverk facklig tid 
på hel- eller deltid Personalchef 

2.4 Uppsägning p g a arbetsbrist Förvaltnlngschef Efter förslag från berörd chef 
LAS-bevakning 

2.5 Uppsägning av personliga skäl, Förvaltningschef Samråd personalchef 
avsked samt beslut om diciplinära samt berörd chef 
åtgärder 

2.6 Uppsägning från arbetsgivaren p g a partiellt uttag av 
pension (omreglering) 
- Folktandvårdens kansli Resp funktionschef Samråd personalchef 
- specialist- o. sjukhustandvården Verksamhetschef Samråd personalchef 
- allmäntandvården Verksamhetschef Samråd personalchef 
- tandteknisk verksamhet T andteknikerchef Samråd personalchef 

K.ställe 7.7310 

2.7 Pension Förvaltningschef Samråd personalchef, 
- undantag från samordning samt berörd chef 
- särskild ålderspension 
- kvarstående i tjänst efter 67 år 

2.8 Omplacering av arbetstagare Inom 
- specialist- o. sjukhustandvården Förvaltningschef Samråd personalchef 
- allmäntandvården Förvaltningschef Samråd personalchef 
- tandteknisk verksamhet (gäller K.ställe 77310) T andteknikerchef Samråd personalchef 
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Ärendegrupp Delegat Verkställighet Anmärkning 

2.9 Arbetsmiljö, övergripande Förvaltningschef Enl arbetsmiljöhandbok 
Arbetsmiljö, kliniknivå Verksamhetschef /motsvarande Ansvars och befogenhets-

fördelning (se Navet) 

2.10 Miljö, övergripande Förvaltningschef 
Miljö, kliniknivå Verksamhetschef/motsvarande 

2.11 Förbud mot bisyssla Förvaltningschef Enl LOA, AB och internt 
fastställda regler. Får ej 
vidaredelegeras. 
Samråd personalchef 

3. Ekonomi 

3.1 Antagande av offert och anbud Enligt LOU och lands-
samt godkännande av kontrakt tingets upphandl policy 
- förvaltningsövergripande Förvaltningschef Samråd Upphandlings 

mer än ett 1/2 basbelopp enheten 
- inom specialisttandvården Verksamhetschef Samråd Förvaltningschef 

mindre än ett 1/2 basbelopp 
- inom allmäntandvården Verksamhetschef Samråd Förvaltningschef 

mindre än ett 1/2 basbelopp 

3.2 Utse beslutsattestant Förvaltningschef Enligt kontoplan 

3.3 Tecknande av hyresavtal Förvaltningschef Samråd landstingets 
(externa och interna) Fastigheter 

3.4 Försäljning och kassation av Förvaltningschef Inom ramen för 
inventarier/kapitalvaror Verksam hetschef reglemente 

4. Beslut om investeringar 

4.1 Beslut om ombyggnad Förvaltningschef Se Landstingets direktiv 
inom ram om investeringar 

4.2 Upptagande av internlån för Förvaltningschef Samråd ekonomichef 
investeringar inom beviljad 
ram enligt investeringsplan 
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,-. Fo~~x!r,.den 
BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

TandvårdsföNaltning 
LO Tandvård 

Datum 2015-03-04 Sida 1 (4) 
Dnr LO 1 5/00482 

Uppdnr 1004 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

Omorganisation av helgjouren 

Ordförandens förslag 
1. Omorganisation av helgjouren med sammanslagning av 

jourverksamheten, idag förlagd till Mora och Borlänge, till att förläggas 
i Falun. Omorganisationen innebär även en halvering av antalet 
jourteam, från idag tolv, till sex team. 

Sammanfattning 
Folktandvården planerar att halvera antalet jourteam och effektivisera 
helgjourverksamheten genom att samordna den till Falun. 

Samordnings- och kvalitetsvinster kan då uppnås genom att: 

• befintlig käkkirurgisk beredskap länkas bättre samman med 
jourverksamheten 

• sjukvårdens akutverksamhet och käkkirurgin avlastas 

• akuta patienter erbjuds mer effektiv hjälp 

• medborgarna får tillgång till en utökad tandvårdsupplysning 

Förslaget innebär att 

• akut tandvård under helgtid erbjuds i enlighet med principer för 
BEON (bästa effektiva omhändertagandenivå) 

• fokus läggs på tandvårdsbesök av verkligt akut karaktär 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Risk och konsekvensanalys Omorganisation Helgjouren 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Folktandvården har i budget 2015 ålagts ett sparbeting i den vård som 
landstinget Dalarna ansvarar för, vilket i praktiken innebär att landstings
ersättningen inte räknas upp. 

För att klara uppdraget, för främst barn och ungdomar, krävs förändringar 
som möjliggör en verksamhet inom den budget som anslagits. 

Besöksadress 
Bergsskolegränd 8 A 

Falun 

--Kontakt Handläggare 
023-490000 Gunnars-Heligren Karin 023-49 01 56 
Folktandvarden.Kansli@L Tdalar 
na.se 
Org.nr. 232100-0180 

Förvaltningschef 
karin.hellgren @ltdalama.se 



Landstinget Dalarna 
T andvårdsförvaltning 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

Datum Dnr 

2015-03-04 LD15/00482 
Sida 

2 (4) 

Folktandvården planerar därför att halvera antalet jourteam och samtidigt 
effektivisera helgjourverksamheten genom att samordna den till Falun. 

Samordnings- och kvalitetsvinster kan då uppnås genom att käkkirurgisk 
beredskap på ett mer ändamålsenligt sätt länkas samman med jourverk
samheten och att fokus läggs på att bedriva besöksverksamhet enbart för 
de akuta fall där tandvård inte kan anstå. 

Nulägesbeskrivning 

Idag består Helgjouren av tolv team. I Borlänge bemannas teamen med en 
tandläkare och två tandsköterskor. I Mora bemannas teamen med en 
tandläkare och en tandsköterska. Sex team på respektive ort. 

Beläggning 

Beläggningen på respektive ort är mycket olika. Besöksstatistik för år 2014 
visar att Mora Helgjour haft 230 besök och Borlänge 718 under de 116 
jourdagar som året omfattade. Det innebär i genomsnitt 1,98 besök/jourdag 
i Mora jämfört med 6, 18 i Borlänge. Antal besök per jourdag varierar stort. 
Sammanhängande helgdagar ger en ökad besöksfrekvens; Borlänge hade 
under 2014 som mest 15 besök under en dag (på juldagen) och Mora hade 
som mest 7 (annandag jul). Besöken ökade även i anslutning till ortsnära 
evenemang, t.ex. för Mora under Vasaloppet. Analysen visar att det fanns 
jourverksamhet i Mora då det inte kom en enda patient. Under 2014 fanns 
det 20 sådana jourdagar för Mora. 

Tillgänglighet 

Det givna förslaget kan upplevas som en försämrad tillgänglighet för boende 
i norra Dalarna. Resvägen förlängs som mest med 1 timme och 15 minuter. 

Att bedriva jourverksam het för att åtgärda problem som inte är att betrakta 
som i behov av akut insats kan inte anses samhällsekonomiskt försvarbart. 

När verksamheten koncentreras till en ort och kriterierna för att erbjuda 
besök begränsas till att enbart innefatta tandvård som inte rimligen kan 
anstå en dag eller två, kan detta medföra att man får acceptera att enstaka 
tandvårdspatienter får en längre resväg. 

Hur hanteras akuta tandvårdsbehov bäst? 

För den enskilda patienten kan en avbiten tand, tappad fyllning eller krona 
upplevas som ett akut tillstånd som kräver en omedelbar lösning. 
Ändamålsenlig och långsiktig vård bedrivs och beslutas bäst av behandlare 
som kan ta ansvar för slutförandet av vården. För det krävs kunskap om 
både förutsättningar och mål för patientens vård. Sådana förutsättningar 
uppnås många gånger inte i en akut vårdsituation hos en tillfällig vårdgivare. 
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Många akuta situationer kan, och bör, därför åtgärdas med hjälp av åtgärder 
av temporär karaktär. I många fall kan information och goda råd från 
tandvården vara en fullt tillräcklig insats. Med föreslagen förändring öppnas 
möjlighet att bedriva kvalificerad rådgivning; ett slags tandvårdsupplysning, 
jämförbar med uppdrag och mål som finns för sjukvårdsupplysning. 

Samverkan för att lösa särskilda akuta situationer 

I Risk-och konsekvensanaJysen påtalas särskilt vikten av att snabbt kunna 
omhänderta helt utslagna tänder (exartikulerade tänder). Analys av 
registrerade åtgärder och daganteckningar i journalsystemet visar att det 
under 2014 inte förekom en enda akutbehandling av denna art under 
helgjour i Mora. För ett gott akut omhändertagande vid denna sällsynta typ 
av tandskada föreslås en ökad samverkan mellan tandvårdens 
jourverksamhet och landstingets akutmottagande enheter. 

Kvalitets och samordningsvinster 

Förläggs Helgjourverksamheten till Falun, med närhet till Käkkirurgin, fås 
kvalitets- och samordningsvinster (detta förhållande påtalas inte i Risk-och 
konsekvensanalysen). Idag kommer patienter till Falu lasaretts akutintag 
med tandproblem, och dessa problem kan i vissa fall få sin lösning via 
käkkirurgins "framjour''. Ett stort antal av dessa individer kan med den 
föreslagna omorganisationen istället erbjudas tandvård via allmäntand
vården. Allmäntandläkare på plats kan på ett mer effektivt sätt hjälpa 
patienten än vad akutklinikens personal rimligen kan, och kan dessutom 
bättre avgöra behov för konsultation/vårdinsats från käkkirurgin. I många fall 
kommer en konsultation att vara tillräckligt för att lösa problem som med 
dagens ordning annars kräver en vårdinsats från käkkirurgin. 

Bemanning ger möjlighet till ökad tillgänglighet 

Bemanningen i Falun föreslås bli lika som i Borlänge: Sex team med 
vardera en tandläkare och två tandsköterskor. En bemanning med två 
assisterande resurser per tandläkare innebär ett mer effektivt omhänder
tagande och öppnar även upp för möjlighet till en ökad telefonkontakt för 
allmänheten till tandvården med rådgivning under jourtid. 

Patientperspektiv 
Kvalitets- och samordningsvinster med närheten till käkkirurgin i Falun. 

Längre resväg för boende i norra Dalarna 

Ökad tillgång till tandvårdsupplysning 

Förbättrad möjlighet till rådgivning kan spara kostnader och tid. 
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En besparing av helgjourverksamheten med minst 1 M.kr per år. 

Miljö 
Längre resväg för ett fåtal patienter. 

Färre patientbesök skonar miljön. 

Likabehandling 

Sida 

4 (4) 

Geografiska tillgängligheten till helgöppen tandvård minskar för enstaka 
individer. 

Likabehandlingsprinciper följs lättare när fokus sätts på arten av behandling 
snarare än på verksamhetens geografiska lokalisation. 

Barnperspektiv 

Kvalitets- och samordningsvinster med närheten till käkkirurgin i Falun. 

Längre resväg för boende i norra Dalarna 

Resurser frigörs för tandvårdens omhändertagande av barn och unga 

Juridik - ej relevant 

Folkhälsa 

Kvalitets- och samordningsvinster med närheten till käkkirurgin i Falun. 

Tillgång till en utökad tandvårdsupplysning 

Resurser frigörs för tandvårdens hälsofrämjande uppdrag 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 
Ingen förändring jämfört med Borlänge helgjours arbetsmiljö. 

Ökad samordning med övrig hälso- och sjukvård ger en ökad känsla av 
sammanhang och meningsfullhet med verksamheten. 

Samverkan med fackliga organisationer 
MBA-förhandling har skett 2015-02-19 utan erinran. 

Uppföljning 
Besöksstatistik ett år efter genomförd omorganisation av helgjouren. 
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Upprättad av Fastställd av 

Ingalill Persson Bakker T andvårdschef 

Risk och konsekvensanalys 

Verksamhet: Folktandvårdens helgjour 

Analysen gäller följande förändring: Omorganisation Helgjouren 
Vi som gjort analysen: Representanter från helgjouren, Fackliga representanter, Verksamhetschefer från Sjukhustandvård och 
Käkkirurgin, Personalchef 
Följande personer/enheter berörs av förändringen: Helgjoursteamen 

Riskbedömning: O = Ingen risk 1 =Begränsad risk, acceptabel utan åtgärd 2 = Åtgärd rekommenderas 3 = Åtgärd nödvändig 

Perspektiv Möjligheter Risk Riskbedömning 
(0-3) 

• Minskad tillgänglighet. Längre till 
jouren från norra Dalarna. Alla 2 
med utslagna tänder som bor mer 
än en timmes restid från jouren. 
Fler hamnar i den kategorin. 

• Patienter som söker akuten kan få • Ökad kostnad för de patienter som 3 
Medborgare hjälp på "plats". drabbas av att adekvat vård inte 

• Närhet ti ll jour för boende i Falun . kan ges i tid såsom exartikulerade 
tänder. 

• Ökad kostnad för patienten med 1 
längre resor till jour 

• Avstår vård på grund av 
reseavstånd kan ge mer 

f 
l 
~ 
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vårdinsatser i senare skede vilket 
ger ökat lidande för patienten. Mer 1 
kostnader för patient och samhälle. 

• Ökad miljöpåverkan genom längre 
resor. Obefintlig kol lektivtrafik på 0 
många ställen. 

• Falun ligger inte centralt i länet, 
andra orter ligger bättre ti ll. 0 

• Kompetenskraven kan inte hållas 
och kvaliteten kan gå ner om 1 
oerfarna vårdgivare bemannar 
jouren. 

• Högre belastning på utrustningen 1 
• Harald har kontrollerat med 

medicinsk fysik och systemägaren 
för RIS och Pacs som inte släpper 
in obehöriga i systemet som finns 
på lasarettets odontologiska 3 

• Mindre vård kommer att ges på radiologiska system. Detta stopp 
Verksamhet jouren. är absolut. 

• Vi utnyttjar en lokal istället för två. • Sårbarheten ökar med färre team. 
Svårare att täcka upp för sjukdom 2 
med mera 

• Verksamheten kan komma att 
påverkas på grund av kravet på 1 
dygnsvila 

• Större tryck på måndaqar på 2 
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kl iniker i norra Dalarna 
• Påverkar varumärket med sämre 

tillgänglighet. 2 

• Mer högpotenta läkemedel som 
patienterna kan stjäla. Dyr 2 
utrustning 

• Material och instrument för 
allmäntandvårdsjour saknas. 1 

• Fast i skrivna avtal med 2 
ersättningar. 

• Kostnad för att anpassa de nya 
lokalerna till jourens behov (ex 3 
lokalytor, utrustning och 
ombyggnad)? Låsbara lokaler + 

• Jourverksamhet som ryms inom inköp av ny OPG 
mindre budget. Mindre besparing • Ökad reseersättn ing till patienten 1 
under 201 5 då det gäller ett halvår. långväga ifrån 

Ekonomi • Färre team att betala • Ökade kostnader för barntandvård 
helgjoursersättning ti ll där adekvat terapi inte kunnat ges i 2 

• Bättre hushållning med offentliga tid 
resurser. Mindre kostnader. • Fler besök på akuten i Mora 1 

• Dubbel bemanning på storhelger? 
- mindre besparingar. 2 

• Lägre intäkter med färre 
vårdsökande 1 

• Ersättning till båda klinikerna (käk-
sjukhus) för slitaqe och material 2 
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• Vid akut sjukdomstillstånd hos • Få sökande till de nya uppdragen 2 

medarbetare eller patient finns • Mindre erfarna söker uppdragen 

Medarbetare resurser tillgängliga på lasarett 
och kompetensnivån sänks 2 

• Möjlighet för alla att visa intresse för • Arbetsmi ljörisk med långa 

jourtjänstgöring 
arbetspass 2 

• Ingen samordningsvinst 
3 

Utveckling 
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Handlingsplan: 

Risk Atgärd Ansvarig Klart när Uppföljning 
Tidig information för att 

Minskad tillgänglighet 
slussa patienten rätt. 

Marknad/vården het Maj 2015 Information till 
befolkningen 

Färre som får rätt vård i 
Utreda omfattningen på 

rätt tid 
när detta kan vara Vården het Snarast 
aktuellt. 

Fast i skrivna avtal 
Utreda vad som 

HR Snarast qäller/träffa facken 
Få intresserade av Informera kring 

HR Maj 2015 
uppdraget möjligheterna 
Lokalernas lämplighet Se över ev. 
och tillgång till anpassningsbehov och 

Vårdenhet/Utrustningsgr 
Snarast 

medicinsk utrustning 
utrustning 

upp 
(OPG) 
Ökat vårdtryck Dialog och planering 
måndagar i norra tillsammans med ve på T andvårdschef Maj 2015 
Dalarna berörda kl iniker 
Risk för längre 
arbetspass och Planera och utvärdera 

TC/HR Maj 2015 
följsamhet mot bemanningsnivå 
arbestidslaq 
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Ökade kostnader för Utreda omfattning kring 
Ekonomi snarast 

sjukresor detta 

Minskade intäkter 
Utreda omfattning kring 

Ekonomi Snarast detta 
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Uppdnr 1006 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

Bokslut 2014 

Ordförandens förslag 
1. Godkänna årsredovisningen och bokslut 2014 för Folktandvården. 
2. Överlämna den omfattande verksamhetsberättelsen till landstingets 

centrala ekonomienhet och revision. 
3. Det överskott som genererats, 1,2 Mkr, skall behål las av 

Folktandvården. Avkastningskrav redan justerat i 
Landstingsersättningen, 5 Mkr. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen skall landstingsstyrelsen, med samtliga nämnders 
redovisningar som grund, avsluta räkenskaperna (bokslutet) och 
sammanfatta dessa i en årsredovisning som skall överlämnas till 
landstingsfullmäktige och revisorerna senast den 15 april (KL 8 kap 17 §). 
Landstingsfullmäktige ska före utgången av junibesluta om ansvarsfrihet. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Verksamhetsberättelse 
c) Måluppfyllelse 
d) Bokslut i siffror 
e) Miljöredovisning 
f) Nyckeltal miljöredovisning 
g) Patientsäkerhetsberättelse 
h) Måluppfyllelse. Uppdrag från Landstingsplanen 2014. 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Årsredovisningen är i första hand ett beslutsunderlag för 
landstingsfullmäktige och har följande syfte: 

• Den skall tillsammans med revisionsberättelsen ligga till grund för 
landstingsfullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar för 
det gångna årets förvaltning. 

• Den skall ge en rättvisande bild över landstingets samlade finansiella 
ställning och utveckling. 

Besöksadress 
Bergsskolegränd 8 A 

Falun 

Kontakt 
023-490000 --
Fol ktandvarden. Kansli @ L T dalar 
na.se 
Org.nr: 232100-0180 

Handläggare 
Gunnars-Heligren Karin 023-49 01 56 

Förvaltningschef 
karin. hellgren@ltdalarna.se 
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• Årsredovisningen skal också ge landstingsfullmäktige underlag för 
planering och utveckling av verksamheten. Personal- och 
arbetsmiljöfrågor ska belysas liksom miljöarbetet. 

Patientperspektiv 

Se bosklutshandlingar 

Ekonomi och finansiering 

Se bokslutshandlingar 

Miljö 
Se bokslutshandlingar 

Likabehandling 

Se bokslutshandlingar 

Barnperspektiv 
Se bokslutshandlingar 

Juridik 

Se bokslutshandlingar 

Folkhälsa 

Se bokslutshandlingar 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Se bokslutshandlingar 

Samverkan med fackliga organisationer 
MBA-förhandling har ägt rum 2015-02-19 utan erinran. 

Uppföljning 
Sker via årsredovisning. 
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Tandvårdsförvaltningen 
/Folktandvården 
Måluppfyllelse 

Folktandvården följer fortlöpande graden av måluppfyllelse 
via sina nyckeltal kopplade ti ll gjord verksamhetsplanering. 
Målen för de vuxnas Landhälsa samt barn- och ungdomars 
har till största delen uppnåtts. Glädjande är också att målen 
för de särskilda patientgrupperna, en verksamhet som 
Folktandvården varit kontrakterad för, också nåtts på ett 
kostnadseffektivt sätt. 

Vi ser dock att medelbehandlingstiden för barn ökar och att 
vi lägger allt mer resurser i barntandvården. Ett arbete har 
påbörjats i projektet "Modell Barntandvård" där vi har som 
ambition att styra kvalitet med ekonomi. 

Tyvärr klarar vi inte målet om en sjukfrånvaro om maximalt 
14 dagar per anställd och år. Målen för verksamheten har till 
största delen uppnåtts, detta trots en omfattande 
generationsväxling bland behandlare och vissa svårigheter all 
rekrytera ny personal. (för detaljerad måluppfyllelse, se 
bilaga) 

Viktiga händelser under året 
Vakansläget har avsevärt förbättrats och i stort seu alla 
vakanta tjänster har kunnat bemannas med egen fast anställd 
personal. Den omfattande nyrekryteringen av personal har 
också lett ti ll omfattande handlednings- och 
inskolningsinsatser, något som påverkat verksamheten ur 
produktionssynpu nkt på ett omfattande sätt. Detta var också 
en kraftigt bidragande orsak till att den ekonomiska 
utvecklingen var negativ under inledningen av detta 
verksamhetsår. 

Vi väntar stora pensionsavgångar för tandsköterskorna under 
den kommande femårs-perioden. Folktandvården satsade på 
16 trainee-platser för tandsköterskor under året eftersom 
Yrkeshögskolan till hösten startade tandsköterskeutbildning i 
Falun. Konceptet blev mycket lyckat och 13 av dessa kom in 
på skolan. Totalt finns 25 utbildningsplatser. 

Den kraftiga ökning som skett gällande asylsökande och 
kommunplacerade invandrare har också lett till stora problem 
för Folktandvården att klara sitt vårdåtagande uti från 
landstingets planeringsansvar och tillhörande 
"sistahandsansvar" . Vård skall ges ti ll dessa enligt nationella 
överenskommelser och därmed blir de asylsökande en 
prioriterad grupp inom Folktandvårdens verksamhet. Då 
vårdbehovet bland dessa är mycket stort och dessutom kräver 
mycket resurser i omhändertagandet, har detta försvårat 
Folktandvårdens möjligheter att ta emot nya vuxna patienter 
och också ge vård till befintliga vuxna kunder. 

Beroendet av ett väl utvecklat IT-stöd för att hantera 
nuvarande tandvårdsstöd är stort, något som kräver ständig 
utveckling. Detta är något vi måste fortsätta att satsa på att 
utveckla även under 2015. Folktandvårdens ledningssystem 
fungerar bra och vilket har få tt stort nationell t intresse. 

Under 2014 har särredovisning enligt den nationella 
modellen upprättats för 2013 års räkenskaper. Modellen har 
reviderats av EY och kommer troligtvis att utvecklas 
ytterligare under kommande år. 

(hftJ~l!L~ 3 b 
Det företagsekonomiska tänkande och de marknadsmässiga 
vi ll kor som skall gälla för tandvården har lett ti ll 
diskussioner om en ökad fri hetsgrad för Folktandvården i ett 
landstingsperspektiv under begreppet "bolagsliknade 
former". Som ett resultat av detta kommer överskott och 
underskott få behållas fr. o.m. 20 14 års redovisade resultat. 

En omfattande utväxli ng av erfaren personal mot ny mindre 
erfaren har skett och vårdåtagandet har ökat p.g.a. en större 
andel asyltandvård. 

Införandet av skiftgå ng på vissa kliniker med förlängt 
öppethållande har varit en stor framgång. Dessa klini ker har 
trots en viss reduktion av arbetstiden uppvisat en 
produktivitets- och effektivitetsökning som leu till en mycket 
god ekonomisk utveckling. 

Uppföljning besparingsåtgärder 
För 2014 räknades landsti ngsersättn ingen upp med 2,9 % och 
därefter fastställdes ett besparingskrav om 1,0 Mkr. Därtill 
justerades tidigare års avkastningskrav på 2 mkr upp till 
5mkr i budgeten för 2014. I praktiken innebar detta att 
Folktandvårdens landstingsbidrag minskade med ca I mkr 
in för 2014. Denna minslrning medför att det bli r svårare för 
landstinget att klara sina åtaganden uti från sitt 
planeringsansvar då landstingsersänningen skall ge 
kostnadstäckn ing för exempelvis den avgiftsfria barn- och 
ungdomstandvården, för vi lken landstinget är huvudman. 
Man kan ej heller med gol! samvete sänka ersättningen för 
det som landstinget skall ansvara för och kompensera detta 
genom ökade intäkter inom vuxentandvården då denna 
korssubventionering enligt lag ej får ske. Tandvårdstaxan 
höjdes fr.o.m. 2013-09-01 och en smärre justering har gjorts 
av taxan till följd av ändrade referenspriser fr.o.m. 2014-09-
01. 

-~ 
Vi kan med bokslutssiffrorna för 2015 stolt konstatera att 
vi lyckats med bedriften att uppvisa ett överskott 1,2mkr 
efter redan reglerat avkastningskrav på Smkr. Denna 
bedrift har verksamheten lyckats med genom ökad 
kostnadsmedvetenhet samt ökade produkti onsintäkter trots 
större vårdtyngd i barntandvården. Utöver ovanstående 
sparkrav beviljades ingen extra ersättning för den 
rekryteringsinsats som gjordes för tandsköterske-trainee. 
Denna satsning har genererat kostnader motsvarande ca 2,0 
mkr, kostnader som då varit ofinansierade men tagits inom 
ramen för budget. Då tidigare års kalkylerade intäktsökning 
till följd av taxeökningar inte uppnåtls samt att 
landstingsersättningen minskats har verksamheten i likhet 
med föregående år haft etL stort fokus på kostnadskontroll 
och åtgärder har vidtagi ts för att sänka kos tnaderna där så är 
möj ligt. Resultatet är att verksamheten har lyckats minska 
sina övriga kostnader med 4,5mkr jämfört mot föregående år. 
Återhållsamhet inom utbildningssidan har gällt under året 



samtidigt som vissa strategiska utbildningar vari t tvungna att 
genomföras. 

Ledningen har under året lagt stort fokus kring att belysa för 
verksamhetscheferna vikten av att i hög grad använda de 
uppföljningsverktyg som Folktandvården har och hela tiden 
poängtera värdet av en rimlig resursförbrukning i relation ti ll 
de åtgärder man utför och kan ta betalt för. Vi kommer 
också även fortsättn ingsvis att se över våra lokaliteter och 
vår verksamhet som ett led i att minska våra kostnader. Vår 
bedömning är också att vårt nuvarande teknikstöd måste 
utvecklas ytterl igare under 20 15 för att klara nya 
redovisnings- och besparingskrav. 

Då Folktandvårdens ekonomi är höggradigt beroende av 
höga löpande patientintäkter krävs en relevant tand vårdstaxa 
och en hög produk.'tivitet för att klara detta. Ökade 
personalkostnader kommer också att medföra ökade krav om 
höjda intäkter samtidigt som de övriga kostnaderna måste 
hållas på en så låg nivå som möjligt. Detta är dock i nuläget 
mycket svårt att åstadkomma då Folktandvården genomgår 
en omfattande generationsväxling och mindre yrkeserfarna 
behandlare inte kan förväntas nå samma produktivitet som de 
mera yrkeserfarna som de ersätter. Såväl krafti gt ökade 
intäkter som mot intäkterna väl balanserade kostnader krävs 
för att nå ett 0-resultat under 2015. 

När vård skall utföras krävs yrkeserfarenhet och att vården 
kan utföras på ett kostnadseffektivt sätt, krav som den 
nyutexaminerade tandläkaren har svårt att leva upp till. 
Behandlingarna tar längre tid ur både ett vård mässigt och 
administrativt perspekti v vilket påverkar patient 
genomströmningen negativt Därför måste konsekvenserna av 
vår prissättning hela tiden noga följas och justering av taxan 
ske i den omfattning kostn aderna för vuxentandvård ökar. 
Detta är enligt gällande regelverk ett absolut krav då 
vuxentandvård inte får subventi oneras . Ökade 
personalkostnader men också en ökad kostnadsutveckling 
gäl lande tandtekniska underleverantörstjänster, material m m 
utgör viktiga faktorer som noga måste följas upp i ett 
totalekonomiskt perspekti v ocb mgör viktiga parametrar för 
en ev taxejustering. Det finns således flera skäl som talar för 
att taxehöjningar måste göras. 

Smärtgränsen är dock 11ååd - Ba mtandvården u(förs idag 
utanför de budgeterade medlen och särredovis11i11gen från 
2013 tyder på au den å1gärdsbaserade vuxelllandvården 
finansierar barntandvården i Folktandvården Dalarna. 

Framtiden 
Rekryterings frågan kommer att vara dominerande under 
kommande år. Stora pensionsavgångar är att förvänta och 
generationsväxlingen kommer att medföra minskad 
produkt ivitet med risk för minskade intäkter som följd. 

Glädjande är att yrkeshögskolemyndigheten fåll godkänt för 
ytterligare ett intag på 25 elever ti ll tandsköterskeutbildning i 
Falun, något som kommer att vara ett viktigt bidrag i våra 
ambitioner att kompetensförsörja verksamheten. 

Konkurrensfrågorna måste kunna hanteras och i denna del är 
det viktigt att Folktandvården får rätt förutsättningar för att 
kunna konkurrera på rådande tandvårdsmarknad. Begreppet 
företagsliknade former måste utvecklas och tydliggöras 
innebörden av. Vi ser in förandet av över- och 
underskottshanteringen so m ett steg på vägen för att anpassa 
tandvården i Dalarna till gäll ande krav och regler även om 
ytterligare åtgärder måste vidtas. 

Ledningssystemet ger oss den trygghet vi behöver för att 
göra rätt saker på rätt sätt. Utvecklandet av 
fri sktandvårdskonceptet kommer också att stärka 
Folktandvårdens profi l som en aktör med förebyggande 
profil och stort samhällsekonomiskt ansvar. Den avsevärt 
förbättrade bemanningssituationen bland vissa 
yrkeskategorier kommer att medföra en större möjlighet att 
införa detta koncept. 

År 2015 f år temat Bamtandvårdens år då vi liigger fokus på 
all följa upp kval i ufo i barn1andvårde11. För all vård ska 
ku1111a ges på lika villkor och efter behov mås1e kraven 
tydliggöra.sfär Cllt påvisa behovet av ökade resurser till 
barntandvården. 

Ekonomi 
Resultat-

2014 2013 
räkning 

(mkr) Budget Resultat Avvikelse Resulta t 

f ntäkter 224,5 2 19.0 -5,5 214,2 

Kostnader -392,6 -385,9 6,7 -378,7 

varav personal-
-247,0 -246.9 0, 1 -235,0 

kosw ader 

Verksamhetens 
-168,I -166.9 1,2 - 164,5 

resultat 

Landstingsbidrag 168. 1 168, 1 0 169,2 

Överskott/ 
0 1,2 1,2 4,7 

underskott 

Årets investering 5.0 4,4 0,5 3,5 

Sett ti ll förutsättningarna måste årets resultat ses som mycket 
positivt. Genom en god kostnadskontroll och fortsatt ökade 
intäkter har verksamheten trots bemanningsprobl ematiken 
och den omfattande generationsväxlingen och dess 
konsekvenser åstadkommit ett såväl verksamhetsmässigt som 
ekonomiskt bra resul tat. 

Specialisuandvården uppnår inte budget. Det är främst 
minskade intäkter samt ökade övriga kostnader som ligger 
bakom avvikelsen. Allmäntandvårdens resultat uppgår till 
3, I mkr medan budget var satt till 6,5mkr. Anl edningen ti ll 
den negativa avvikelsen är att intäkterna inte når upp till 
budget. En anledning ti ll detta är au mer tid har lagts i 
barntandvården jämfört mot 2013. Den tandtekniska 
verksamheten är i stort sätt i nivå med budget för 2014. 
Övrig verksamhet uppvisar ett överskott med 3,2mlT vil ket 
beror på att satsning och nytt avtal inom företagshäl sovården 
förskjutits, ej förbrukad investeringsram inom 
frisktandvårdsutveckling, samt att IT-kostnader rörande 
nyckeltalsuppföljning skjutits på framtiden. 



Folktandvårde ns ekonomi är höggradig l beroende av intäkter 
baserade på produktivitet och effektivile l. Vi kan dock 
konstate ra att intäktsökningen på 5,5mkr inle täcker 
ökningen i personalkostnader. I likhet med tid igare år måste 
fortsau fokus på produktion och effektivite t råda för att vi 
långsiktigl ska klara e n ekonomi i balans. 

Det finns också faktorer som påverkat ekon omin i 
negativ r iktning.Otydligheter i nuvarande regelverk har lett 
till tolkningsproblem so m i sin tur medfört vissa 
kundförluster gentemot Försäkringskassan pga. svårigheter 
all använda gäll ande taxa. De pati entrelaterade 
hrndförl usterna fortsätter i likhet med tid igare år att öka och 
uppgår för åre t till 1,7mkr ( fg J ,4mkr). Det komplicerade 
tandvårdsstödet leder också till en utökad administration 
samtidigl som vi har svårt att ta betalt för denna av patienl. 
Patie nter som lämnar sena återbud och uteblir helt från 
unde rsökningen är ett problem som klinikerna brottas med. 
De sena återbuden upptog totalt 7724timmar i 
allmäntandvården. Delvis har klinike rn a lyckats alt fylla 
dessa lyckor med nya patienter men långt ifrån alla. Tiden 
för registrerad uteblivande tid uppgår till 5563timmar, 
också det i all mänlandvårde n. Ledni ngen har under året 
påtalal atl uppsalta riktlinjer om atl debi te ring av sena 
återbud och uteblivande skall följas för att minska den 
e konomiska skadan. 

Under året ser vi även att e n de l ej påverkningsbara utgifter 
har ökat. Sjukresorna har ökat med 24 % j ämfört mot 
föregående å r och uppgår till l ,9mkr och LOlkkostnaderna för 
har ökat med 25 % ti ll 2,6mkr och de fackliga kostnaderna 
ökar med 17,5% och uppgår till l ,5mkr. 

Verksamhets-
Budget Resultat 

område (mkr) 
Avvikelse 

Special isattandvård -0,2 -3,9 -3.7 

Sjukhustandvård 0 -0,4 -0,4 

Allmäntandvård 6,5 3, 1 -3,4 

Tandteknisk verksamhet -0,6 -0,7 -0, 1 

Övrig verksamhet -5,8 3,2 9,0 

Investeringar (mkr) Budget Resultat Avvikelse 

Fastigheter 0,0 0,0 0,0 

lT-utrustning 0,0 0,0 0,0 

Övriga investeringar 5,0 4,4 0,5 

Summa 5,0 4,4 0,5 

I likhet med föregående år så ha r åre ts investeringsutrymme 
ej nyttjats i sin helhet. Orsake n till detta är förseningar i vissa 
ombyggnations- projekt vilke l kan innebära att 
Folktandvårdens investeringsbudge l på 3,0 mkr för 20 15 
troligtvis ej kommer alt hållas . 

Planerade investeringar har dock huvudsakligen kunnat 
genomföras under 2014 och samtliga klinikers standard är nu 
hög och de ombyggnationer som gjorts och pågår har 
bidragit till en bättre arbetsmilj ö och bättre förutsättni ngar 
för all kunna ge en patientsäker och kvalitativt god vård . 

Genom en långsiktig investeringsplaneri ng och ko ntinuerliga 
reinvesleringar gällande behandlingsstolar och inredningar 
har vi nu kommit i fas, vilket i s ig medför att aviserade 
minskade investeringsramar under de närmast kommande 
åren skulle kunna hanteras. Dock står ny teknik gällande 
exempe lvis interoral scanners och knackar på dörren vilket 
medför ett utökat investeringsbehov. De nna teknik börjar 
redan idag bli vanlig hos de privata aktörerna. Samtliga 
nuvarande klinikers sLandard är nu hög och de 
ombyggnatione r som gjorts och pågår av s teriler och 
receptioner har bidragit lillen bättre arbetsmiljö och bättre 
förutsättningar att kunna ge e n patien tsäker och kvali tativt 
god vård. 

Verksam h etsstatisti k 

Nyckeltal 2014 2013 2012 

Beh. Patienter 3- 19 år 38867 38503 38575 

Totalt vuxna patienter 101797 100508 106966 

Färdigbebandl. vuxna 38962 40475 34733 

Akut avslutade vuxna 17541 18017 19423 

Pan behandlade vuxna 8646 8430 9439 

Tot behandlade vuxna 65149 66922 63595 

Tot erbjudna tim barn 49565 47750 46352 

Tot erbjudna tirn vuxna 120333 119574 113433 

Antalet barn och ungdomar som söker Folktandvården för s in 
tandvård har ökat med 364st barn jämfört mot föregående år. 
Elt ökat tryck på barntandvården är en av orsakerna ti ll all 
antalet behandlade vuxna har gått ner. T idigare års 
minskning i produktivitet p.g.a. gene rationsväxli ng är 
fortfarande ett faktum. 

Personal 

Antal anställda 2014 2013 

Antal faktiska årsarbetare 4 18 437 

Anlal anställda 506 5 16 

Antal årsarbetare och anställda mäts per 31112 respektive år 

Arbetade timmar 

Arbetad tid ti mmar, alla 

- varav timanställda* 

- varav mertid/övertid 
samtlig personal* 

2014 

409 545 

3 548 

3 371 

• Preliminära värden för innevarande år. 

2013 

395 673 

5 005 

2 688 

2012 

41 4 

500 

2012 

378 930 

2 542 

3 558 



Antalet anställda minskar inom Tandvårdsförvaltningen och 
vi har framför allt svårt att rekrytera tandsköterskor. För 
denna kategori syns att vi inte lyckats rekrytera tillräckligt 
många utifrån så pensionsavgångarna vida överstiger 
nyrekryteri ngen. Den arbetade tiden ökar vi lket samtidigt 
som behandlingstiden per patient ökar. Det är ti ll stor del 
beroende av att vi har nya och oerfarna behandlare samtidigt 
som vi behöver se över arbetsflöden och arbetssäu. 

Vi kan för 2014 se en liten ökning av uttagen mertid/övertid 
vilket är en naturlig följd när varaktiga vakanser fi nns i 
verksamheten. 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 2014 2013 

Kvinnor 95,6 95,3 

Män 97,4 93,4 

Totalt 96,1 95,1 

Sysselsättningsgraden ligger högt inom Folktandvården 
Dalarna, runt 96 % och ökar sedan föregående år. Vi har i 
princip inga ofrivilliga deltider. 

Andel deltider i % av totalt 
antal anställda 

Kvinnor 

Män 

Totalt 

12,5 

10,0 

l2,5 

Andelen deltidsarbetande män minskar kraftigt och passerar 
för första gången på mycket länge kvinnornas andel som nu 
är högre. Detta beror på att äldre manliga tandläkare 
pensionerats och ersatts av yngre hel tidsarbetande dito. 

Antal personer inom yrkesgrupper som börjat och 
slutat under 201 4 

Yrkesgrupp Antal Antal 
s luta t börjat 

Distril'tstandläkare 13 17 

Tandhygienist 8 11 

Tandsköterska 29 14 

Totalt 48 42 

Det sker en kontinuerlig rationalisering av verksamheten och 
ersällningsrekryteringar sker inte automatiskt. En minskning 
av antalet tandsköterskor har skett under 2014. Det har också 
vari t svårt att rekrytera just tandsköterskor vilket avspeglar 
sig i en låg andel som börjat. 

Valda personal
kostnader 

(mkr} 

Löner exklusive sociala 
avgifter 

2014 

Budget 

164,0 

2013 

Resultat Resultat 

167.6 160,3 

Lönekostnaderna har ökat i något större omfattning än 
budgeterat, 2mkr av denna ökning kan förklaras med den 
trainee-utbildning som genomfördes under förs ta halvåret 
20 14, vil ken ej var medtagen i upprättad budget. 

Könsfördelning 
(antal personer) 

Kvinnor 

Män 

2014 

456 

50 

2013 

463 

53 

Antalet män minskar via pensionsavgångar bland manliga 
tandläkare medan nyrekrytering sker av i första hand 
kvi nnor. Nyrekrytering av män sker främst i form av yngre 
tandläkare. Vår målsättning är en jämnare könsfördelning 
och det är något vi arbetar med. Problematiken har sin grund 
i en strukturell problemati k. 

Åldersfördelning 
(antal personer) 

Under 40 år 

40-59 år 

Över 60 år 

2014 

126 

278 

102 

2013 

125 

287 

107 

Det är i första hand nyrekryterade unga tandläkare som gör 
au antalet medarbetare under 40 år ökar men nyrekryteringar 
görs nu även bland fr. a. tandsköterskor. 

Medelålder 2014 

Kvinnor 

Män 

Tota Il 

49 

45 

48 

2013 

49 

48 

49 

Det är i första hand nyrekryterade unga tandläkare som gör 
att antalet medarbetare under 40 år ökar, dock väldigt 
marginellt under 2014, men nyrekryteringar görs nu även 
bland fr.a. tandsköterskor. Samtidigt är pensionsavgångarna 
höga och kommer att fortsätta att vara det.. 



Pensionsavgångar 2014 2013 (antal personer) 

Å lderspension 21 .1 2 

Särslå Id ålderspensioo 0 0 

Sjukersättning 0 0 

Totalt 21 12 

Vi förväntar oss en fortsatt hög andel pensionsavgångar och 
intensifierar våra rekryteringsinsatser uLi från detta faktum. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro uttryckt i 
% av ordinarie arbetstid 

Kontjdssjukfrånvaro 
(dag 1-14) uttryckt i 

% av ordinarie arbetstid 

2014 

6,6 

2,2 

2013 2012 

5, 1 4,4 

2,3 2,1 

Sjukfrånvaron har tyvärr vänt uppåt mycket kraftigt i år. Vi 
satsar på förebyggande insatser och fokus är på de längre 
sjukfallen med en ny hälsoprofil under 2015 samt en 
medarbetarundersökning i samverkan med Malmö högskola 
för att kartlägga arbetsmiljön. 

Frisknärvaro 

Andel personer som har 
max 5 sjukdagar under 
ett år, uttryckt i % 

2014 

48,8 

2013 

49,8 

Förebyggande insatser i form av massage och 
hälsoprofil undersökningar har bidragit till att förebygga 
ohälsa. Analogt med all sjukfrånvaron ökar kraftigt så 
minskar frisknärvaron dock inte så kraftigt vi lket är positivt. 

Kompetens
utveckling/ 
Fortbildning 

2014 2013 

Antal dagar/anställd 2,38 2,66 

I en svår ekonomisk si tuation har vi inte satsat särskilt på 
utbildningsinsatser vilket göra att antalet fortbildningsdagar 
minskat något. 

Allmän löneutveckling 
Löneutvecklingen har under året varit 2,56 %. Vi har under 
året genomfört löneöversyn med alla utom tandläkarna som 
hade ett tvåårsavtal med en särskild satsning på främst 
tandsköterskorna. Löneut veck! ingen är motiverad uti från 
genomförd omvärldsbevakning och rådande 
konkurrenssituation inom tandvården för utbildad 
tandvårdspersonal. Trots särskilda satsningar har vi 
fortfarande en medel lön som ligger under rikets medel för 
samtliga tre stora personalkategorier dvs. tandläkare, 
tandsköterskor och tandhygienister. En återhållande faktor på 
den allmänna löneutvecklingen är att äldre erfaren personal 
ersätts av yngre och mer oerfarna medarbetare. Det 
återspeglar sig i den allmänna löneutvecklingen. 

Arbetsmiljö 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet har bedrivits under 
respektive chefs ledning. Som stöd för cheferna finns en 
tydlig rutin i Folktandvårdens ledningssystem och också en 
arbetsrni ljöhandbok. Ett antal arbetsmiljörelaterade kurser 
har genomförts och personalen har erbjudits massage på 
arbetstid. Samarbetet med Företagshälsan har varit bra 
uti från fastställ t behov. 

Likabehandling (f .d. mångfald/jämställdhet) 
Basen för Folktandvårdens verksamhet utgörs av landstingets 
policydokument. Befattningsutveckling för alla har varit och 
är en ledstjärna och vi vill att arbetsvi ll kor skapas som 
möjliggör för kvinnor att göra karri är inom tandvården. 
Samtidigt försöker vi skapa fl exibla arbetstider som 
möj liggör en bra kombination mellan arbetsli v och familjeliv 
för aiia. Aiia tjänster iyses i princip ut så att aiia har 
möjlighet att söka nya tj änster på samma vi llkor. 

Miljöarbete 
Folktandvårdens miljöarbete har nått rniljödiplomeringsnivå 
och en klinik är certifierad enligt ISO 14001. Fortlöpande 
revisioner görs av klinikerna miljöarbete som en del i 
revisionen av Folktandvårdens ledningssystem. På varje 
klinik finns ett mi ljöombud som genomgått utbildning inom 
miljöområdet. Verksamheten samordnas av en 
miljösamordnare som också är Folktandvårdens representant 
i mi ljörådet. 

Karin Gunnars Hel/gren 

FöNallningschef 

TandvårdsföNaltningen 



Målupp
f llelse 

Bokslut 2014 Specialisttandvård 

Mål Analys 

OBS! Kopiera trafikljuset i lämplig färg och ställa markören i respektive tom cell och klistra in. 
Fyll även text i övriga rutor nedan. 

0 Centralt: Antalet Aktiviteter: Vissa svårigheter föreligger kring olika 

0 färdigbehandlade patienter inom tolkningar av detta. Vad avser en färdigbehandlad 

i2 specialisttandvården i förhållande patient? 
ti ll antalet inkomna remisser. Mål 
1:1 Resultat/bevis: Antalet Färdigbehandlade 

n::itiP.ntP.r : 4~n0: Ant::ilP.t inkomn::i rP.missP.r: 4~~7 ,.._.. ... _ .... _ .. ·---· ...... _. __ ·····-·· ···- . - ····---·. ·--· 

Att gå vidare med: Skapa enhetlighet kring 
begreppet remiss och vad en färdigbehandlad 
patient är. 

0 Centralt: Bedömd vårdtyngd Aktiviteter: Okad utbildning till och bättre 

0 utifrån inkomna remisser. Grupp 1 samarbete med ATV. 

0 (allmäntandvårdsfall) Grupp 2 
~ (nischtandläkarfall) Grupp 3 (fall Resultat/bevis: 5,6 %, 17,8%, 76,6% 

som kräver specialistkompetens) 
Mål Grupp 1 =<20%, Grupp 2<30 
%, Grupp 3>50% Att gå vidare med: Stimulera till utbildning av atv 

0 Centralt: Erbjuden vårdtid för Aktiviteter: Fortsätta öka förståelsen för 

0 ovanstående gruppering. Målet resursförbrukning i relation till gällande taxa 

_Q för grupp 1 skall vara lägre än för 
grupp 2 som i sin tur skall vara 
lägre än grupp 3. Resultat/bevis: 196,8 tim, 1565,2 tim, 6494,7 tim 

Att gå vidare med: Fortsatt dialog med företrädare 
för specialisttandvården. Utvärdera nyckeltalen. 

0 Centralt: Högst 20 % av den Aktiviteter: Två specialister på väg att disputera. 

0 totala arbetstiden får användas till 

_Q FoU arbete och egen utbildning Resultat/bevis: Svårt att få ut detta nyckeltal men 
en indikation är att ca 14 % av tiden nyttjats för 
FOU 
Att gå vidare med: Fortsätta diskussionen om hur 
denna tidsredovisning skall ske. 

0 Centralt: Utbildning till andra, Aktiviteter: Utnyttja produktionsplanering som 

0 allmäntandvården, skall utgöra verktyg för att få tiden att räcka till allt man 

0 minst 5% av totala arbetstiden. förväntas göra 

Resultat/bevis: Ca 2,2 % 

Att gå vidare med: Fortsätta övertyga 
specialisttandvården om värdet av att ha en väl 
fungerande A TV för att våra specialister skall 
arbeta på toppen av sin kompetens 



Målupp-1 
fyllelse 

Bokslut 2014 Specialisttandvård 

Mål I Analys 

OBS! Kopiera trafikljuset i lämplig färg och ställa markören i respektive tom cell och klistra in. 
Fyll även text i övriga rutor nedan. 

0 Centralt: Antalet nöjda Aktiviteter: -

0 remittenter skall som lägst vara 

_Q 90 % Resultat/bevis: Ingen undersökning genomförd 
2014. 2012 års resultat 89 % 

Att gå vidare med: Remittentundersökning 
planeras 2017. 

@ Centralt: Totala intäkterna i Aktiviteter: Se över produktionsplaneringen 

0 förhållande ti ll totala kostnaderna, 

.Q_ kostnadstäckningsprocenten, Resultat/bevis: 94 % 
skall vara 100 % 

Att gå vidare med: Bemanna verksamheten efter 
verksamhetens behov, minimera lyckor i tidboken. 

@ Centralt: Antalet sjukdagar per Aktiviteter: Aktiv hantering av långtidssjukskrivna. 

0 anställd och år skall vara högst 14 Hälsoprofilundersökning 2015. 

.Q_ dagar 

Resultat/bevis: 20,0 dagar 

Att gå vidare med: Analysera orsaker 

0 Centralt: Antalet utbildningsdagar Aktiviteter: Se över vilka utbildningar som beviljats 

0 per årsarbetare skall som mål i relation till verksamhetens behov 

_Q vara max 5 dagar per år 
Resultat/bevis: 6,07 dagar 

Att gå vidare med: Utbilda utifrån verksamhetens 
behov och individuella utvecklingsplaner 



Målupp- 1 
fyllelse 

Bokslut 2014 Allmäntandvård 

Mål I Analys 

OBS! Kopiera trafikljuset i lämplig färg och ställa markören i respektive tom cell och klistra in. 
Fyll även text i övriga rutor nedan. 

0 Centralt: Av 19-åringarna skall 75 Aktiviteter: Vårdprogramför barn och ungdomar. 

0 % ha högst 4 skadade och/eller Tidig identifiering av riskpatienter 

_Q_ fyllda tandytor (DFS<4) och 67 % 
skall ha intakta approximalytor Resu ltat/bevis: DFS<4=77,48 % DFSa= 70,5% 
(DFSa=O 

Att gå vidare med: Revidera våra riktlinjer 
kontinuerligt 

0 Centralt: Andel vuxna i R2 i Aktiviteter: Utbildning i R2 har genomförts i första 

0 riskgrupp 1-3 skall vara minst 45 etapp hösten 2014 

_Q_ % 
Resultat/bevis: 32,0 % 

Att gå vidare med: Följa upp hur vi ligger 
nationellt. 

@ Centralt: Erbjuden tid barn Aktiviteter: Utveckla teamtandvården, öka 

0 /kariesrisk. Mål riskgrupp1 <30 förståelsen för rimlig tidsförbrukning i relation till 

_Q_ min, riskgrupp2<60 min, riskgrupp gällande tandhälsa och ekonomiska förutsättningar 
3<90 min 

Resultat/bevis: 46, 1 min, 80,41 min, 137,2 min 

Att gå vidare med: Informera och utbilda 
verksamhetschefer. Utvärdera nyckeltalet - det är i 
dagens nyckeltal ej möjligt att veta vilken 
yrkeskategori som utfört vården. Utveckla projektet 
Modell Barntandvård - möjligheten att styra mot 
vårdkvalitet med ekonomi. 

0 Centralt: Andel vuxna patienter Aktiviteter: Utökat stöd ti ll kliniker med höga 

0 som betalar enl H/S:s värden och vårdtyngd 

_Q avgiftssystem. Mål 6 % 
Resultat/bevis 5,7 % 

Att gå v idare med: Opåverkbart mål. Utvärdera 
om målet för verksamheten framåt. 

0 Centralt: Erbjuden vårdtid inom Aktiviteter: Information om rimlig tidsförbrukning i 

0 barn- och ungdomstandvården i relation till utförda åtgärder 

_Q förhållande ti ll antalet fullständigt 
Resu ltat/bevis: 76,2 min behandlade barn- och ungdomar 

3-19 år. Mål 1 timma/fullständigt 
Att gå v idare med: Analysera olika klinikers utfall i behandlad 
relation till bemanning och aktuell tandhälsa. 

((vårdtid/antalet behandlade 
barn)*60min) 



Målupp-1 
fyllelse 

Bokslut 2014 Allmäntandvård 

Mål I Analys 

OBS! Kopiera trafikljuset i lämplig färg och ställa markören i respektive tom cell och klistra in. 
Fyll även text i övriga rutor nedan. 

0 Centralt: Ersättning för ortodonti i Aktiviteter: Produktionsplanera ortodonti i 

0 allmäntandvård i förhållande till tid allmäntandvård 

0 som nyttjats . Mål 1200kr/timme 
- Resultat/bevis: 1063kr/tim 

Att gå vidare med: Se över gällande prissättning 

0 Centralt: Total personalkostnad i Aktiviteter: Taxe- och debiteringsutbildningar, 

0 förhållande till total intäkt produktionsplanering 

_Q_ vuxentandvård. Mål <100% 
Resultat/bevis: 95 % 

Att gå vidare med: Utveckla teamtandvården och 
våra arbetsorganisationer 

0 Centralt: Minst 97 % av alla barn Aktiviteter: Fortsätta marknadsföra 

0 och ungdomar 3-19 år skall välja Folktandvården som det bästa alternativet genom 

n Folktandvården för sin tandvård. en hög kvalitet i omhändertagandet. 
Kundserviceprojektet 2015. 

Resultat/bevis: 96,5 % 

Att gå vidare med: Analysera varför någon klinik 
tappar flera barn än övriga 

0 Centralt :Av 19-åringarna på väg Aktiviteter: Utveckla informationen till 19-åringar 

0 över ti ll vuxentandvården skall på väg över till vuxentandvården 

0 90% fortsätta vara kunder hos 
- Folktandvården. Resultat/bevis: 92,6 % 

Att gå vidare med: Erbjuda frisktandvård 

0 Centralt: Av länets 20-29-åringar Aktiviteter: Erbjuda frisktandvård och informera 

0 skall en marknadsandel om minst om aktuellt tandvårdsstöd 

_Q_ 75% eftersträvas. 
Resultat/bevis: 79,4% 

Att gå vidare med: Utreda hur många som avstår 
helt från tandvård av olika skäl 

@ Centralt: Av den övriga vuxna Aktiviteter: Informera allmänheten om vi lka 

0 befolkningen skall minst 50 % möjligheter vi har att ta emot nya patienter. Komma 

_Q vara patienVkunder hos ikapp med revisioner och ta emot nya kunder på de 
Folktandvården. kliniker som ligger efter. 

Resultat/bevis: 42 % 

Att gå vidare med: Utvärdera rimlighet i målet 
utifrån uppsatt prioritetsordning vid resursbrist 



Målupp- 1 
fyllelse 

Boks I ut 2014 Allmäntandvård 

Mål I Analys 

OBS! Kopiera trafikljuset i lämplig färg och ställa markören i respektive tom cell och klistra in. 
Fyll även text i övriga rutor nedan. 

0 Centralt: Antal dagar för Aktiviteter: Viss återhållsamhet har skett utifrån 

0 utveckling skall vara max 3 dagar budgetdirektiv 

.Q_ per år och anställd . 
Resultat/bevis: 2,38 dagar 

Att gå vidare med: Utbilda utifrån verksamhetens 
behov och individuella utvecklingsplaner 

@ Centralt: Sjukfrånvaron per Aktiviteter: Aktiv hantering av långtidssjukskrivna. 

0 anställd och år skall vara högst 14 Hälsoprofilundersökning 2015. 

.Q_ dagar. 
Resultat/bevis: 21 ,7 dagar 

Att gå vidare med: Analysera orsaker 



Målupp-1 
fyllelse 

Bokslut 2014 Tandteknisk verksamhet 

Mål I Analys 

OBS! Kopiera trafikljuset i lämplig färg och ställa markören i respektive tom cell och klistra in. 
Fyll även text i övriga rutor nedan. 

® Centralt: Kostnadstäckningen Aktiviteter: En person med lönebidrag som varit 

0 skall vara 100 % svår att sysselsätta har påverkat resultatet. 

_Q_ Resultatet har även påverkats av att en av 
ortodontitandläkarna har varit långtidssjukskriven 
under året. 

Resultat/bevis: 92,4 % 

Att gå vidare med: Se över bemanningen samt 
arbeta med ökad effektivitet och därigenom öka 
timintäkterna. 

0 Centralt: Kostnaderna för garanti Aktiviteter: Fortsätta arbeta utifrån den 

0 omgörning skall ej överstiga 1,0 kvalitetssäkring som regelbundet görs 

Q % av den totala omsättningen 
Resultat/bevis: 1,0 % 

Att gå vidare med: 

0 Centralt : Antalet sjukdagar per Aktiviteter: Vidmakthålla det låga resultatet. 

0 anställd och år skall vara högst 7 

0 dagar Resultat/bevis: 3,2 dagar 
-

Att gå vidare med: Försöka förhindra uppkomsten 
av sjukdom som är av långtidskaraktär 

0 Centralt: Antalet utbildningsdagar Aktiviteter: Se över vilka utbildningar som krävs 

0 per årsarbetare skall som mål vid införandet av ny teknik 

_Q vara 3 dagar per år 
Resultat/bevis: 2,02 dagar 

Att gå vidare med: Informera om värdet av 
utbildning 



Landstinget Dalarna 

Tandvårdsnämnden BOKSLUT 

0 

TOTALT FOLKTANDVARDEN 

Bokslut Budget O/o Diff 
EKONOMI 2014 2014 s:a int Budget 14/ 

(Tkr ) Bokslut Boksl ut 14 

Intäkter 0 219018 224500 57°/o -5482 
Landstingsersättning 0 159429 156130 41°/o -3299 
Hyrese rsättn i ng 0 8701 12000 3°/o 3299 

Summa intäkter 387148 392630 -5482 
s:a kostn 

Personalkostnader 0 246928 247000 64°/o 72 
Övriga kostnader 1) 0 117264 123130 30°/o 5866 
Hyreskostnader 0 21 749 22500 6°/o 751 

Summa kostnader 385941 392630 6689 

Resultat 0 1207 0 1207 

20150127 

2 0 1 4 

Bokslut Diff Bokslut 
2013 Bokslut 14 / 2012 

Bokslut 13 

21 4172 4846 190205 
157220 2209 158370 

12000 -3299 9000 

383392 3756 357575 
~ 

235042 11 886 227042 t ' -........,; 

121719 -4455 109657 ~'\ 

21929 -180 20585 1. 378690 7251 357284 

~ 
4702 -3495 291 

~ 



SPECIALISTTANDVÅRD 

Bokslut Budget O/o Diff Bokslut Diff Bokslut 
EKONOMI 2014 2014 s:a int Budget 14 / 2013 Bokslut 14 / 2012 

(Tkr) Bokslut Bokslut 14 Bokslut 13 

Intäkter 0 22192 23000 39°/o -808 23150 -958 22475 
Landstingsersättning V 32389 36839 57°/o -4450 35910 -3521 34130 
Hyresersättning 0 2128 3200 5°/o 1072 3200 -1072 2850 

Summa intäkter 56709 63039 -4186 62260 -5551 59455 
s:a kostn 

Personalkostnader 0 39860 43600 67°/o 3740 42459 -2599 42817 
Ovriga kostnader 1) 0 16622 15500 27°/o -1122 16355 267 15221 
Hyreskostnader 0 4087 4100 7°/o 13 4132 -45 3818 

Summa kostnader 60569 63200 2631 62946 -2377 61856 
1) varav moms 1628 ( 2012 1463) 

Resultat 0 -3860 -161 -1555' -686 -3174 -2401 

Not. Tidigare centralt bokförda kostnader är from 2011 utlagda på resp klinik. Påförda kostnader för LO-Turen, Babs-terminaler, 
Datorer, Investeringar finns under rubr Övriga kostnader. För Spec.tandvård är kostnader 2,5 milj /år ( 210.000:- I månad) 
Omfördelning av utbildning specialisttandvård och interkommunala ersättningar ligger numera under övrig verksamhet 



SJUKHUSTANDVÅRD 

Bokslut Budget O/o Diff Bokslut Diff Bokslut 
EKONOMI 2014 2014 s:a int Budget 14 / 2013 Bokslut 14 / 2012 

( Tkr ) Bokslut Bokslut 14 Bokslut 13 

Intäkter 0 7447 6670 63°/o 777 6560 887 6530 
Landstingsersättning 0 4091 3671 34°/o -420 3550 541 3260 
Hyresersättning 0 301 301 3°/o 0 346 -45 322 

Summa intäkter 11839 10642 357 10456 1383 10112 
s:a kostn 

Personalkostnader 0 8628 7900 70°/o 112 7688 940 7109 
Övriga kostnader 1) 0 2903 2017 19°/o 93 2038 865 2105 
Hyreskostnader 0 731 725 7°/o 0 722 9 722 

Summa kostnader 0 12262 10642 205 10448 1814 9936 
1) varav moms 168 ( 2012 ) 

Resultat 0 -423 0 91 8 -431 176 

Not. Tidigare centralt bokförda kostnader är from 2011 utlagda på resp klinik. Påförda kostnader för LO-Turen, Babs-terminaler, 
Datorer, Investeringar finns under rubr Övriga kostnader. För Sjukh.tandvård är kostnader 334.000:-/år ( 28.000:-/månad) 



ALLMÄNTANDVÅRD 

Bokslut Budget O/o Diff Bokslut Diff Bokslut 
EKONOMI 2014 2014 s:a int Budget 13 / 2013 Bokslut 14 / 2012 

( Tkr) Bokslut Bokslut 13 Bokslut 13 

Intäkter 0 178039 182900 67°/o -4861 177474 565 152634 
Landstingsersättning 0 80589 78870 29°/o 1719 77830 2759 75500 
Hyresersättning 0 6139 6500 3°/o -361 6915 -776 5577 

Summa intäkter 264767 268270 -3503 262219 2548 233711 
s:a kostn 

Personalkostnader 0 169635 169400 65°/o 1684 161316 8319 151397 
Övriga kostnader 1) 0 76087 76150 30°/o -307 74507 1580 66459 
Hyreskostnader 0 15985 16200 6°/o 631 16369 -384 15671 

Summa kostnader 0 261707 261750 2008 252192 9515 233527 
1) varav moms 7037 ( 2012 6288) 

Resultat 3060 6520 7982 10027 -6967 184 

Not. Tidigare centralt bokförda kostnader är from 2011 utlagda på resp klinik. Påförda kostnader för LO-Turen, Babs-terminaler, 
Datorer, Investeringar finns under rubr Övriga kostnader. För Allmäntandvården är kostnader 11,3 milj/år ( 940.000:-/månad) 



TANDTEKNISK VERKSAMHET 

Bokslut Budget O/o Diff Bokslut Diff Bokslut 
EKONOMI 2014 2014 s:a int Budget 14 / 2013 Bokslut 14 I 2012 

( Tkr ) Bokslut Bokslut 14 Bokslut 13 

Intäkter 0 8687 9100 97°/o -413 4181 4506 5022 
Landstingsersättning 0 120 120 1°/o 0 120 0 60 
Hyresersättning 0 133 133 1°/o 0 0 133 0 

Summa intäkter 0 8940 9353 -413 4301 4639 5082 
s:a kostn 

Personalkostnader 0 6848 7240 71°/o 392 3624 3224 4012 
Övriga kostnader 1) 0 2463 2350 38°/o -113 2251 212 1474 
Hyreskostnader 0 361 358 4°/o -3 122 239 142 

Summa kostnader 0 9672 9948 276 5997 3675 5628 
1) varav moms 127 ( 2012 165) 

Resultat 0 -732 -595 -137 -1696 964 -546 

Not. Tidigare centralt bokförda kostnader är from 2011 utlagda på resp klinik. Påförda kostnader för LO-Turen, Babs-terminaler, 
Datorer, Investeringar finns under rubr Övriga kostnader. För Tandtekn.verksamhet är kostnader 27.000:-/år ( 2250:-/månad ) 



.. 
OVRIG VERKSAMHET 

Bokslut Budget O/o Diff Bokslut Diff Bokslut 
EKONOMI 2014 2014 s:a int Budget 14 / 2013 Bokslut 14 I 2012 

( Tkr ) Bokslut Bokslut 14 Bokslut 13 

Intäkter 0 2653 2830 6°/o -177 2897 -244 3544 
Lan dsti ngse rsättn i ng 0 42240 36630 90°/o 5610 39810 2430 45420 
Hyresersättning 0 0 1866 4°/o -1866 1539 -1539 251 

Summa intäkter 0 44893 41326 3567 44246 647 49215 
s:a kostn 

Personalkostnader 0 21957 18860 53°/o -3097 19955 2002 21707 
Övriga kostnader 1) 0 19189 27113 57°/o 7924 26568 -7379 26475 
Hyreskostnader 0 585 1117 1°/o 532 584 1 576 

Summa kostnader 0 41731 47090 5359 47107 -5376 48758 
1) varav moms 3575 

Resultat 0 3162 -5764 8926 -2861 6023 457 
Kstsom ingår i övr. verksamhet:77610, 77620, 77629, 77630, 77640, 77645, 77650, 77660, 77670, 77680, 77690, 77695, 77697, 77699,77720, 77421 
77760, 77810, 77820,77830, 77840, 77841, 77842, 77844, 77860, 77880, 77870, 77845, 77920, 77923, 77932, 77930, 77940, 77950, 77951, 77952, 
77588, 77721, 77722 

omflyttning; specialistutbilding och 77109 och 77108 gör att landstingserssättningen ökat mer än budget 



Landstinget Dalarna 

Tandvårdsnämnden 

Atv Patienter 

Totalt antal barn 0-2 år 
Totalt antal barn 3-19 år 

Behandlade patienter 3-1 9 år 

Tot antal vuxna patienter 

Färdigbehandlade vuxna 

Akut avslutade vuxna 

Part behandlade vuxna 

Totalt behandlade vuxna 

0 

0 

0 

() 

0 

201 4011 4 

BOKSLUT 2 0 1 4 

Bokslut Budget Diff Bokslut Diff Bokslut 
2014 2014 Budget 14 / 2013 Bokslut14 / 2012 

Boks lut 14 Bokslut 13 

8578 8497 0 7740 838 7150 
51019 51060 0 50960 59 51850 

38867 38295 572 38503 364 38575 

101797 102297 -500 100508 1289 106966 

38962 40897 -1935 404 75 -1513 34733 

17541 17883 -342 18017 -476 19423 

8648 8195 453 8430 218 9439 

65149 66975 -1824 66922 -1773 63595 



. Dokumenttitel 

~ Fo~~tand:y~~den FTV Miljöplan 2015- 2018 med kommentarer och miljönyckeltal 

Klinik Utgåva I Gäller fr.o.m I Sida (av) 
Miljöhandboken 1 2015 03 03 1(8) 

Upprättad av Fastställd av 

Miljösamordnare T andvårdsnäm nden 

Folktandvårdens miljöplan plan utgår från LD Miljöplan 2015 - 2085. FTV:s specifi ka miljömål med aktiviteter och nyckeltal tillkommer där utöver. 
Förklaringar: Kl iniker/verksamheter= kliniker, tandtekniska laboratorier och Folktandvårdens kansli. 

Te= tandvårdschef. Ve = verksamhetschef. MS =miljösamordnare. TS = Tandvårdsstyrelse. 

LD LD och FTV 
Målområde övergripande Uppföljning (mått/ FTV Aktivitet Kommentarer Ansvar Klart 

mål nyckeltal) Datum 

Miljölednings eertifierbart 
System Miljöledningssyste • Andel av FTV • Miljösamordnare upprättar • FTV miljöplan med ställda miljömål • Te Januari 
enligt menligt ISO verksamheter som FTV miljöplan med mål och gäller för alla Folktandvårdens 
ISO 14001 :2004 följer FTV miljöplan aktiviteter. verksamheter. 
14001 :2004 används i alla LD samt har upprättat • Kliniken/arbetsplatsen • Kliniken/arbetsplatsen beskriver sina • ve Februari 

verksamheter klinikens aktiviteter, upprättar klinikens aktiviteter i egna miljöaktiviteter. (FTV mi ljöplan, 
O/o FTV miljöplan. klinikens aktiviteter) 

• Ledningens genomgång på • Miljösamordnare redovisar • Te Vår, höst 
förvaltningsnivå Folktandvårdens aktuel la 

miljöaktiviteter 

• Miljöredovisning • ve sammanställer föregående års • ve Januari 
miljöaktiviteter på avsedd blankett. 

• MS sammanställer ti ll Te. • MS 
• MS rapporterar till Te och TS . • MSTe 

TS 
• Andel av Ftv • Intern revision av klinikernas • Klinikens mi ljöarbete revideras • Te ve Enligt revi-

verksamheter som har miljöarbete inom ramen för vartannat år i samband med revision sionsplan 
genomfört intern FTV Ledningssystem av Ftv ledningssystem 
miljörevision enligt 
revisionsschema, % 

~ 
0)) ~ 

r 't 
Version 2015-02-06 \ 



~ Dokumenttitel 

"" Fo~~~gy~~den FTV Miljöplan 2015- 2018 med kommentarer och miljönyckeltal 

Klinik Utgåva I Gäller fr.o.m r Sida (av) 
Miljöhandboken 1 2015 03 03 2(8) 

Upprättad av Fastställd av 

Miljösamordnare Tandvårdsnämnden 

LO LO och FTV Uppföljning Aktivitet Kommentarer Ansvar Klart 
Målområde övergripande (mått/nyckeltal) Datum 

mål 
Energi Energi- • Andel miljökontrakt • Alla verksamheter identifierar • FTV har tecknat ett gemensamt • MS Fortlöpande 

effektivisering för verksamheter och genomför lämpliga miljökontrakt med Landstings-
som har möjlighet att energibesparande åtgärder fastigheter för de arbetsplatser som 
teckna dessa, % bedriver sin verksamhet i 

Landstingsägda lokaler. 
• För arbetsplatser som bedriver 

verksamhet i privat ägda lokaler kan 
miljökontrakt inte tecknas. 

• Ex. på energisparande åtgärder: • ve Fortlöpande 
släcka belysning i utrymmen man inte 
vistas i, installera närvarovakter, byta 
till lågenergilampor, stänga av datorer 
vid dagens slut, installera timers till 
motorvärmare mm. 

Version 2015-02-06 

/ 



Dokumenttitel 

~ Fo~~tan.~y~r.den FTV Miljöplan 2015- 2018 med kommentarer och miljönyckeltal 

Klinik Utgåva I Gäller fr.o.m l Sida (av) 
Miljöhandboken 1 2015 03 03 3(8) 

Upprättad av Fastställd av 

Miljösamordnare T andvårdsnäm nden 

LO LO och FTV Uppföljning 
Målområde övergripande (mått/nyckeltal Aktivitet Kommentarer Ansvar Klart 

mål Datum 

Avfall Förebygga avfall • Alla verksamheter identifierar • LD:s avfallsguider finns på Navet/Miljö • MS Fortlöpande 
och genomför insatser för att och uppdateras fortlöpande. 
förebygga avfall. ve 

• Välj vara med minskad • FTV hanteringsguide för specialavfall, 
miljöbelastning. (t ex (FTV Miljöhandbok) visar FTV:s farliga 
pappersmuggar i stället för avfall 
plastmuggar ) 

• Återanvändning av möbler och • Via LD Returen på Navet sker • Alla Fortlöpande 
utrustning förmedling av möbler och utrustning inom 

FTV 

• Allt avfall ska källsorteras • Sker enligt respektive kommuns regler • ve Fortlöpande 
• Insamla och sortera plast för • Plastfraktioner för återvinning finns på • MS 

återvinning samtliga lasarett 

• Kg hög-och • Omhändertagande av hög- • SRAB omhändertar amalgamavfall • Te Fortlöpande 
låghaltigt och låghaltigt amalgamavfall samt övrigt kemikalieavfall enlig 
amalgamavfall I upphandlat m iljöserviceavtal. 
1000-tal beh. pat. • Omhändertagande av 

kemikalieavfall 

Version 2015-02-06 



, Dokumenttitel 

~ Fo~~~Q.yArden FTV Miljöplan 2015- 2018 med kommentarer och miljönyckeltal 

Klinik Utgåva I Gäller fr.o.m I Sida (av) 
Miljöhandboken 1 2015 03 03 4(8) 

Upprättad av Fastställd av 

Miljösamordnare Tandvårdsnämnden 

LO 
Målområde LO och FTV Uppföljning Aktivitet Kommentarer Ansvar Klart 

övergripande (mått/nyckeltal Datum 
mål 

Resor och Minska resors och • Antal km körda med • Följ riktlinjer i LD Resepolicy • Resor i tjänsten ska planeras och • Alla Fortlöpande 
transporter transporters leasingbilar (bilpool, genomföras så att påverkan på den inom 

miljöpåverkan extern hyrbil eller • Stödja, utveckla och utarbeta yttre miljön minimeras. FTV 
verksamhetsägda riktlinjer för utökad • Välj att mötas på distans i stället för att 
fordon) /årsanställd kommunikation via videowebb resa. Med distansmöten avses 

telefonmöten, telefonmöten med delad 
kommunikation via dator och 
videowebb. 

• Välj leasingbil via bilpool 
• Verksamhetsägda fordon leasas via 

LD:s försorg 
• Främja kollektivt åkande i tjänsten 

• Antal km körda i • Minska antal km körda med • Det finns en uttalad ambition från den • ve Fortlöpande 
tjänsten med privat privat bil där det är möjligt poli tiska och administrativa ledningen 
bil/ årsanställd inom Landstinget Dalarna att minska 

användandet av antalet egna bilar i 
tjänsten. 

• Andel undersökta • Användning av mobil klinik • Tandläkaren kommer till skolan. Det • ve Fortlöpande 
barn på mobil kl inik medför minskade patientresor i 
av totalt us 3-19 år, samband med tandläkarbesök. 
% 

• Information till patienter om • Patienter reser kostnadsfritt med • Alla Fortlöpande 
möjligheter till kostnadsfritt Dala Trafik vid uppvisande av kallelse inom 
kollektivt resande till och från till vårdinrättning. FTV 
Folktandvårdens klinker • Patientinformation "Ta bussen till 

tandläkaren" sätts UDD i väntrummet. 
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Upprättad av Fastställd av 

Miljösamordnare T andvårdsnäm nden 

LO LO och FTV Uppföljning Aktivitet Kommentarer Ansvar Klart 
Målområde övergripande (mått/nyckeltal) Datum 

mål 
Kemiska Minska • Genomför riskbedömningar • Dokumentera riskbedörnningar med • ve med Fortlöpande 
produkter miljöpåverkan från med avseende på hantering avseende på hantering av hjälp av 
och kemiska produkter av faroklassade kemikalier i faroklassade kemikalier i MS och 
läkemedel och läkemedel verksamheterna verksamheten Säkerhets 

och 
miljöenhet 
en 

• Antal utfasade • Fasa ut och minska antalet • Granska säkerhetsdata.blad • ve Fortlöpande 
miljöfarliga miljöfarliga kemiska produkter 
kemikalier • Utveckla samarbetet mellan • Fortlöpande diskussioner med 

berörda parter i samband med utrustningsgrupp vid införande av nya • Te 
miljögranskning vid material , samt ställa krav på leverantör 
upphandlingar av dentala direkt inför upphandlin9 i stället för att 
material och medel "fasa ut" senare 

• Förvaltning av KemRisk • Kemikalieregistrator ska genomgå • ve Fortlöpande 

• Utbildning av utbildning för uppgiften .. 
kemikaliereqistratorer 

• Genomföra saneringsåtgärder • I samband med aweckling av klinik • Te Fortlöpande 
i samband med avveckling av avseende förekomst av 
klinik kvicksi lverrester 
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Upprättad av Fastställd av 

Mi ljösamordnare T andvårdsnäm nden 

LD LD och FTV Uppföljning Aktivitet Kommentarer Ansvar Klart 
Målområde övergripande (mått/nyckeltal) Datum 

mål 
• Förbrukad mängd • Minska förbrukning och • Lustgasanläggningar finns på • TC Fortlöpande 

lustgas, kg utsläpp av lustgas och andra Sjukhustandvården, Pedodontin och 
anestesi gaser Folktandvården Bjursås. 

• Väga in miljöpåverkan vid • Överväg behov vid rekommendation • TC 
rekommendation av av antibiotika 
läkemedel 

• Andel kliniker med • Provtagning och • Vid SRAB:s årliga besök tas prover på • ve Fortlöpande 
<än 1000 µg funktionskontroll av avloppsvatten efter amalgamavskilj- • MS 
Hg/liter amalgamavskiljarsystemen ning. Vid förhöjda värden görs en 
avloppsvatten från orsaksanalys och åtgärder vidtas. 
avskiljarna • Funktionskontroll av sugsystemet 

genomförs och brister åtgärdas. 
• Kontroll av sugsystem/sugrum 

genomförs varje vecka. Åtgärder 
registreras i loggbok 

• Dagl ig desinfektion av sugsystemet 
genomförs enligt anvisningar 
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Upprättad av Fastställd av 
Miliösamordnare T andvårdsnäm nden 

LD LD och FTV Uppföljning Aktivitet Kommentarer Ansvar Klart 
Målområde övergripande (mått/nyckeltal) Datum 

mål 
Utbildning Oka anställdas • Antal Miljöombud • Miljöombudsträffar • Miljöombudsträffar genomförs med • Te Fortlöpande 

och politikers som deltagit i aktuell information, föreläsningar, • MS 
miljökunskaper miljöombudsträff seminarier etc 

under året 

• Andel anställda 
som genomfört • E-utbildn ing miljö • E-utbildningen är en viktig del i LO • MS Fortlöpande 

e-utbildning systematiska miljöarbete. Den är 

miljö/ årsanställd. obligatorisk för alla medarbetare. Länk 
finns tillqänqliq på Miljösida på Navet 

Miljökrav vid Ställa miljökrav vid • Identifiera produkter och • Anskaffning av varor och tjänster - rutin • MS, v e Fortlöpande 
upphandling upphandlingar tjänster som har störst ( Ledn ingssystem eVI n köpsprocessen) 

miljöpåverkan 

• Beställ miljömärkta produkter 
där så är lämpligt 

Bevakning av Identifiera och • Uppdatering av förteckning • Aktuell Lagförteckning Miljö (Ftv • MS Vår 
lagar och bevaka lagar och över lagar och andra krav Miljöhandbok) förmedlas till alla ve varje Höst 
andra krav andra krav inom halvår. 

miljöområdet • Egenkontroll av efterlevnaden • Kontroll efterlevnad av lagar och andra • Ve, Te Fortlöpande 
av miljölagar och andra krav miljö - checklista 
miljökrav (Ftv Miljöhandbok) 

Miljönyckeltal 2015 på nästa sida 
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Upprättad av Fastställd av 

Miljösamordnare T andvårdsnärn nden 

Mil" .. 
J keltal 2015 

Miljöområde Mätetal Ansvar 

LedninQssvstem Andel av Ftv.s verksamheter som har upprättat kli nikens aktiviteter til l FTV miliöolan, % ve 

Andel verksamhete r som har genomfört intern miljörevision enligt revisionsschema % Te 

EnerQi Andel miljökontrakt för verksamheter som har möjlighet att teckna dessa, % MS 

Avfall Höqhaltiqt amalgamavfall Kq /1000-tal beh. patienter MS 

Låahaltiat amalaamavfall Ka /1000-tal beh. patienter MS 
Antal körda km med leasingbilar och verksamhetsägda fordon (interna och externa) I 

Resor och transporter årsanställd ve 

Antal körda km i tjänsten med privat bil /årsanställd ve 

Andel us barn oå mobil klinik av totalt us barn 3-19 år, % ve 
Kemiska produkter och 
läkemedel Antal utfasade miliöfarliqa kemikalier ve 

Andel kl iniker med < än 1000 µg Hg I liter avloppsvatten från avskiljarna MS 

Förbrukad mänqd lustqas, kq ve 

Utbildnina Antal Miliöombud som deltaait i Miliöombudsträff under året MS 

Andel anställda som qenomqått e-utbildninq /årsanställd ve 

Te= Tandvårdschef, Ve= Verksamhetchef, MS =Miljösamordnare 

Behandlad patient = barn 3-19 år, fullständigt och partiel lt beh vuxna i allmäntandvården 
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Klinik 

Nyckeltal Miljöredovisning 2014 

Miljöområde Mätetal Anm 

Ledningssysterr Andel av FTV:s verksamheter som har upprättat miljöplan,% 

Andel verksamheter som har genomfört intern miljörevision enl revisionsschema 5 

Energi Andel miljökontrakt för verkssamheter som har möjligheter att teckna dessa, % 

(Centralt mätetal} 
Avfall Kg höghaltigt amalgamavfall I 1000-tal beh. patienter 1 

Kg låghaltigt amalgamavfall / 1000-tal beh. patienter 1 

Resor och 
transporter Antal körda km med leasingbilar (interna och ex1erna I årsanställd) 

Antal körda km i tjänsten med privat bil I årsanställd 
Andel us barn på mobil klinik av totalt us barn 3-19 år, % 

Kemikalier Andel kliniker med <1000 ~tg Hg / liter avloppsvatten från avskiljarna 

Läkemedel Förbrukad mängd lustgas, kg 4 

Utbildning Andel miljöutbildade anställda och politiker(grundutbildning}, % 3 

Andel verksamhetervars miljöombud deltagit i årlig miljöombudsdag, % 2 

Anmärkning 
1) Beh. patienter= behandlade barn 3-19 är, fullständigt och partiellt beh vuxna i allmäntandvården 
2) Av samtliga kliniker, LD-Dentlab och kansliet 
3) Y2 dags grundutbildning i miljökunskap ( 14 politiker i Tandvårdsnämnden + 505 anställda} 
4) Förbrukning på kliniker med centralgas har beräknats i förhållande till antal tim med lustgasbehandling 
5) Beräknat att miljö revision sker vart annat år. 
Relationstal är ex 1000-tal beh. patienter 
Nyckeltal är mätetal I relationstal 

Mätetal är ex Kg höghaltigt amalgamavfall 

Bilaga 1 

2012 
Mätetal Relationstal 

33 37 

16 19 

24 37 

162 103 
1 748 103 

315 026 491 
110 002 491 

6 437 38575 

25 31 

73 

451 519 

30 37 

2013 
Nyckeltal Mätetal Relationstc Nyckeltal 

89 33 37 89 

84 19 37 51 

65 24 37 65 

1,6 92 105 0,9 
17,0 39 105 0,4 

642 197 830 521 380 
224 113 532 521 218 
16,7 7193 38 503 18,7 

80,6 24 31 77,4 

288 

86,9 

81 32 37 86 

2015 02 06 

2014 
Mätetal Relations!< Nyckeltal 

35 

25 

24 

99 
122 

195 487 
116 814 
10 034 

27 

280 

32 

37 95 

37 68 

37 65 

104 0,95 
104 1,17 

491 398 
491 238 

38867 25,8 

31 87,1 

37 86 

~ 
°\:) ~ 

--{_ ~ 
f-' 
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Detaljerad 
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Folktandvården 1 2015 03 04 1 (5) 

Upprättad av Fastställd av 

Miljösamordnare Tandvårdsnäm nden 

~oF~ 
Folktandvårdens miljöredovisning 2014 - detaljerad 

Under hösten 2014 tillträdde jag som ny Tandvårdschef i Folktandvården Dalarna. 
Folktandvårdens miljöplan 2014 följer Landstingets miljöplan. Systematiskt miljö
arbete bedrivs i alla förvaltningens enheter. Miljömedvetenheten hos medarbetarna 
är hög efter många år av strategiskt miljöarbete. Folktandvårdens samtliga 
arbetsplatser är miljödiplomerade och uppnår certifierbar nivå. Folktandvården 
Jakobsgårdarna genomförde en godkänd periodisk miljörevision med fortsatt godkänt 
certifikat. Dokumenten i Folktandvårdens Miljöhandbok uppdateras årligen. Den är 
uppbyggd enligt riktlinjer från LO Miljöhandbok där även förvaltningsspecifika 
dokument ingår. Miljö finns på agendan vid samtliga arbetsplatsträffar. Miljöombud 
och kemikalieombud finns på alla arbetsplatser. Ledningens genomgång har 
genomförts 2 ggr, vår/höst, på förvaltning där miljösamordnare har redovisat 
miljöaktiviteter. Miljösamordnare rapporterar kontinuerligt till tandvårdschefen under 
året. 

Karin Gunnars Heligren 
T andvårdschef 
Folktandvården Dalarna 

Systematiskt miljöarbete 
• Med utgångspunkt från FTV Miljöhandbok värderar arbetsplatserna sin egen 

miljöpåverkan där åtgärder vidtas för aktiviteter med hög miljöpåverkan. Resor 
och transporter samt kemikalier utgör Folktandvårdens största miljöpåverkan. 

• Stort fokus pågår ständigt för att minimera risker för utsläpp av kvicksilver till 
avloppsvatten. Årliga provtagningar av avloppsvatten från behandlingsstolar 
genomförs på samtliga enheter som hanterar amalgam. Åtgärder vidtas vid 
förhöjda värden. 

• Arbete för att spåra miljö- och hälsofarliga kemikalier pågår ständigt där 
KemRisk och Synergi är värdefulla hjälpmedel i kommunikationen ut mot 
verksamheterna. 

• Internrevision miljö genomförs vartannat år av Folktandvårdens internrevisorer 
i samband med revision av FTV ledningssystem. 

• Samtliga miljöombud har av LO Miljöenheten inbjudits till en halv dags 
Miljöombudsmöte tillsammans med övriga miljöombud i Landstinget. 
e-Utbildning Miljö ska genomföras på samtliga arbetsplatser under året. 
Miljöinformation till nyanställd personal genomförs på arbetsplatserna. 

Viktiga miljöaktiviteter under 2014 
• Miljöserviceavtal med Sweden Recycling, där innevarande avtalstid utgick 

2014 11 30, är förlängt med ytterligare ett år. Ett nytt m iljöserviceavtal ska då 
tecknas. 
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Upprättad av Fastställd av 

Miljösamordnare Tandvårdsnämnden 

• Provtagning av avloppsvatten efter amalgamavskiljning på samtliga kliniker 
under våren visade mycket bra resultat. Endast en klinik med torrt system 
visade förhöjda värden. Övriga provsvar har varit inom gränsvärdet. 

• Utfasning av miljöfarliga kemikalier genomförs fortlöpande. 
• Godkänd periodisk revision genomfördes enligt plan 2014 06 24 av extern 

revisor på certifierad klinik, Folktandvården Jakobsgårdarna. 
e LJnrlor hr:-c:-ton hoc:-l11tarlo5 att m"1linf"ortifiorinn ~\/ l=f"'lll.d~nrh1&rrlon I''-'"'""' llVVl.VI I L .. n ..... v1u 1. U\..I I.I. Il JV\..l\J lllVI Il·~ \,.4V I Vll'\.\\,.u "'·"'V \Al VVI I 

Jakobsgårdarna ska upphöra. 
• Intern revision miljö har genomförts på 25 av 37 verksamheter. 
• 35 av Folktandvårdens 37 verksamheter har dokumenterat egna aktiviteter 

kopplat till Folktandvårdens miljöplan. 
• Antal barn undersökta på mobil klinik är 10 034 av 38 867 totalt behandlade 

barn 3-19 år. Det motsvarar 26 % av färdigbehandlade barn under 2014 och 
är en ökning med 7 % mot föregående år. 

Antal barn undersökta 
på mobil klinik 

2013 7193 
2014 10 034 
Utfall + 2 841 barn 

Folktandvårdens miljöpåverkan 

Resor och transporter samt kemikalier utgör Folktandvårdens största negativa 
miljöpåverkan. Transporterna utgörs främst av patientresor i samband med resor till 
och från behandlingar. Mobil klinik, där tandläkaren kommer till skolan, minskar 
patientresor till våra enheter. Folktandvårdens patienter visar ett allt större intresse 
för fria resor med kollektiva transportmedel till våra vårdinrättningar. Dessa är tyvärr 
inte mätbara. 
Folktandvårdens personal reser mycket i tjänsten. Verksamhetsbundna fordon är 
leasade på några arbetsplatser vilket ökar möjligheten till att resa i tjänsten med 
klinikbunden bil i stället för att behöva använda sin privata bil. För kliniker i glesbygd 
är det svårt att hyra bilar från bilpool då dessa inte finns tillgängliga i närområdet. 
Samåkning är etablerat och genomförs i stor utsträckning. Personalen använder i 
stor utsträckning sin privata bil i tjänsten. Transporter totalt ökat med 939 km mot 
föregående år. 

Privat bil Bilpool Verksam hetsbu ndet Externt Summa 
km km fordon km hyrd km 

2013 113 532 79777 95 460 22 593 311 362 
2014 116814 74132 86 480 34 875 312 301 
Utfall + 3 282 - 5 645 - 8 980 + 12 282 

Utfall + 939 km 
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Kemikaliehantering och kvicksilverhaltigt avfall utgör en stor negativ miljöpåverkan. 
Amalgam är sedan 1 juli 2009 inte ti llåtet att använda. Kvicksilverhaltigt avfall 
uppkommer främst genom bortborrning av gamla amalgamfyllningar samt borttagna 
tänder med amalgamfyllningar i. Amalgamavskiljare avskiljer kvicksilver från 
avloppsvattnet. Kontroll av avskiljningsgraden genomförs genom årlig provtagning av 
avloppsvattnet efter avskiljning, på samtliga kliniker som hanterar amalgam. 
Det låghaltiga amalgamavfal let har ökat. Förra årets låga siffra visade sig vara ett 
redovisn ingsf el. 
Förbrukning av lustgas har en liten minskning mot föregående år. 

Höghaltigt amalgamavfall Låghaltigt amalgamavfall 
kg kg 

2012 161,81 1748 
2013 92 38,8 
2014 98.95 122.28 
Utfall + 6.95 kg + 83.48 kg 

Lustgas Kg 
2013 288 

2014 280 
Utfall - 8 kg 

Exempel på genomförda åtgärder 

Hushållning av värme, el och vatten 
Det är svårt att mäta den enskilda energiförbrukningen på arbetsplatser som ingår i 
en större fastighet. 

• Förslag på energibesparande åtgärder ingår i miljöplanen och ska beskrivas 
och genomföras som miljöaktiviteter på samtliga arbetsplatser. 

• Folktandvården har tecknat ett kollektivt miljökontrakt för kliniker som bedriver 
sin verksamhet i Landstingsfastigheters lokaler. 

• Takarmaturer byts vid renovering. Lågenergilampor och närvarodetektorer 
införs succesivt. 

• Belysning, datorer och elektriska apparater stängs av när de inte används. 
• Motorvärmare används där det är möjligt. Timer till motorvärmare finns 

installerat på ett f lertal arbetsplatser. 

Avfall och källsortering 
Att minska avfallsmängder är svårt då ökade hygienkrav ställer krav på fler 
engångsartiklar. Utbyte från engångs - till f lergångsbruk genomförs när möjlighet 
finns. 

• Källsortering genomförs. Kommunerna har olika förutsättningar för detta vilket 
ibland ger olika villkor för insamling av avfall. 
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• LO Returen uppkommer som en returverksamhet av möbler, inredning och 
utrustning mellan landstingets verksamheter. 

• Miljörum för sortering av avfall utvecklas ständigt med bra skyltning och 
sorteringsguider. 

• Att insamla plast för återvinning är nu genomfört på samtliga lasarett. Samma 
möjlighet för plastinsamling i verksamheter på Vårdcentraler och i fastigheter 
med privat regi finns för närvarande inte. 

• Landstingets och Folktandvårdens gemensamma sorteringsguider finns 
tillgängliga för alla på Navet och efterföljs. 

• Sweden Recycling omhändertar Folktandvårdens amalgamavfall samt 
kemi ska avfall. 

Minska resor och transporters miljöpåverkan 
• Samåkning tillämpas i stor utsträckning av personalen vid externa resor. 
• Minskade patientresor blir en effekt av att barn i åldersgruppen 3-19 år 

undersökta på mobil klinik, nu uppgår ti ll 25% av totalt färdigbehandlade barn, 
vilket är en ökning med 7% mot föregående år. 

• Ett ständigt ökat intresse från patienter att utnyttja fria kollektiva resor till våra 
kliniker märks. Information i kallelsebrev samt i väntrum, ges till patienter om 
fria resor med Dalatrafiks bussar t ill vårdinrättningar. 

Omfattning av använda kemiska produkter samt utfasning av de som har stor 
hälso- och miljöpåverkan 

• Kemiska produkter registreras fortlöpande in i KemRisk via beställningar i 
Raindance och Apoteket. 

• Kemiska produkter har stor omfattning i Folktandvårdens verksamhet. 
• Via KemRisk söker man efter kemikalier med stor miljöpåverkan. 
• Synergi ger rekommendationer för utbyte ut mot verksamheterna. 
• FTV Miljösamordnare deltar i nationell nätverksgrupp för samordning och 

utbyte av miljöfarliga kemikalier, vilket ger aktuell input och kunskap som är 
värdefull för vår verksamhet. 

• Fokus på utfasning av silver i vården pågår. Folktandvården Dalarna arbetar 
aktivt för att fasa ut innehåll av silver vid vattenrening i våra behandlingsstolar. 

• Lustgasanvändning visar en blygsam minskning mot föregående år. 
• Hög- och låghaltigt amalgamavfall har i stort sett samma nivåer mot 

föregående år. En svag ökning kan ses men minskningen är ändå betydande 
mot utfallet för två år sedan. Det kan vara en trend att färre amalgamfyllningar 
finns att borra bort på våra patienter då amalgamfyllningar inte tillförs. Det får 
ytterligare mätningar får visa. 

Miljökrav vid upphandlingar och inköp 
• Rutin för att tillgodose miljökrav vid upphandling och inköp finns i 

Folktandvårdens ledningssystem. 
• Upphandlingar sker i samarbete med LD Upphandlingsenheten, Varu

försörjningen i Landstinget Uppsala län, Upphandlingsenheten i Landstinget 
Västmanland och Upphandlingsenheten i Landstinget Gävleborg, Miljö- och 
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kemienheten. Landstinget Uppsala län är även behjälplig vid miljögranskning 
samt formulering av miljökrav. 

• Miljökrav ställs och prövas i respektive projektgrupp. 

Lagar och andra krav inom miljöområdet 
• Rutin för hantering av lagar och andra krav finns i Folktandvårdens 

ledn ingssystem. 
• LO Miljöenheten förser årligen Folktandvården med aktuell förteckning över 

lagar och andra krav- miljö samt förändringar i lagtexten. Dessa förmedlas till 
verksamhetscheferna av miljösamordnare. 

• I Folktandvårdens Miljöhandbok finns Checklista Kontroll efterlevnad av lagar 
och andra krav - miljö, som hjälp till kontroll av efterlevnaden. 

Kompetensutveckling 
• 32 av 37 miljöombud deltog i en halv dags Miljöombudsmöte som LO 

Miljöenheten arrangerade i sina respektive regioner. 
• Landstinget har i LO Miljöenhetens regi inbjudits till en halv dags aktuell miljö -

och kemikalieinformation i sina respektive regioner. 
• Miljösamordnare har deltagit i 2 nätverksträffar med kemikalienätverket i 

nationella substitutionsgruppen/tandvård. 
• Miljösamordnare har deltagit i kemikalienätverk på Sabbatsbergs sjukhus 

tillsammans med övriga tandvårdsförvaltningar i Sverige. 
• Miljösamordnare har deltagit i branschträff mellan Sweden Recycling och 

övriga inbjudna tandvårdsförvaltningar i Sverige. 
• Miljösamordnare har under året besökt två kliniker efter önskemål och behov. 
• Miljöinformation för nyanställd personal genomförs på varje arbetsplats efter 

fastställd agenda. 
• En ny grundläggande miljöutbildning i form av en e-Utbildning ska genomföras 

under året av samtliga medarbetare. 

Vad verksamheten saknat under året och bör prioriteras 
• Utbildning för verksamhetschefer/miljöombud om verksamhetsansvar i 

systematiskt miljöarbete. 
• Utveckla möjligheter att samla in plaster i verksamheter utanför lasaretten. 
• Utarbeta resurser, möjligheter och stöd för ökad utveckling av eget e-lärande 

via videowebb. 

Utbildningsbehovet 2015 
• Grundkurs i systematiskt miljöarbete för verksamhetschefer/miljöombud 

(Arrangör LO Miljöenheten). 
• Miljöombudsdag regionvis. 
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Sammanfattning 
Klagomål och synpunkter från patienter och närstående har i 
övervägande omfattning hanterats direkt ute på klinikerna. Slut
satsen baserad på de antal fall som hanterats av Patientnämnd 
( 42 st) och de ärenden som registrerats i vårt awikelsehante
ringssystem Synergi ( 480 st) bör vara att tandvården på ett till
fredsställande säkert vis tar hand om vården av sina patienter 
·och hanteringen av deras klagomåVsynpunkter. 

En vårdskada av mer allvarlig art har rapporterats under året. En 
annan patientsäkerhetsrisk i form av en medarbetare som uppvi
sat ett awikande förskrivningsmönster för narkotikaklassade lä
kemedel har också hanterats under året. Ärendet har av Tand
vårdschefen rapporterats vidare till IVO för nödvändig utredning. 
Medarbetaren, som inte längre arbetar kvar hos oss, har även 
polisanmälts av förvaltningschefen med önskemål att få förhål
landen kring förkommet förskrivningsmaterial utrett. 
Under året har en icke legitimerad medarbetare berett sig tillgång 
till patientjournaler på ett sätt som i en internutredning bedömts 
vara ett dataintrång. Även detta en negativ händelse ur patient
säkerhetsaspekt. Händelsen är polisanmäld och utredning pågår. 
Berörda patienter har informerats i enlighet med lagkrav. 

Intern revision av följsamhet mot ledningssystemet har skett 
planenligt; vår och höst. Inga avgörande awikelser har rapporte
rats. Antal uttörda rapporter i Synergi fortsätter stiga upp mot ett 
uttalat mål; en årlig awikelserapportering som i snitt motsvarar 
en awikelserapport per anställd. 

En samverkan har skett med övriga landstingets verksamheter 
kring "Barn som far illa". 

Strålsäkerheten har under det gångna året stärkts genom insat
ser från vår samarbetspartner inom Bild och funktionsmedicin 
och medicinskt It (Mit). 

En banbrytande samverkan, med ett helhetstänk och större sä
kerhet i behandling av patienter med omfattande smärtproblema
tik, har under året etablerats mellan Folktandvårdens Bettfysiolo
giska specialist och Smärtenheten i Säter. 

Under 2014 har även en samverkan inletts med landstingets lo
kala STRAMA-grupp, gruppen för ett säkrare, mer ändamålsen
ligt och rationellt användande av antibiotika. Detta arbete har ut-
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förts i linje med att WHO för närvarande bedömer hotet från resi
stenta bakterier som den andra största hotfaktorn mot mänsklig
heten; direkt efter miljöhotet i form av global uppvärmning. 

Ännu ett patientsäkerhetsstärkande samarbete har inletts med 
hälso- och sjukvården kring den stadigt ökande gruppen asylsö
kande och anhöriginvandrare. Samverkan har resulterat i en ge
mensam handlingsplan för omhändertagande av barn med upp
givenhetssyndrom. 

Utöver redan nämnda övergripande insatser har 2 medarbetar 
erbjudits utbildningsinsatser, individuell klinisk handledning och, 
för en av de berörda, tillgång till synhjälpmedel. Därtill har den 
ständigt pågående uppdateringen och utveckling av Folktandvår
den Dalarnas ledningssystem i mycket hög grad bidragit till att 
stärka både medarbetare och patientsäkerheten. 

Övergripande mål och strategier 
Vår vision är att inga allvarliga vårdskador ska inträffa som en 
konsekvens av vår verksamhet. Det övergripande målet är att 
antalet vårdskador ska begränsas till ett minimum. Detta mål ska 
nås genom att kontinuerligt analysera och följa upp tillbud och 
vårdskador, så kallade awikelser. Verksamhetens medarbetare 
har uppdragits att rapporterar in samtliga vårdrelaterade awikel
ser via rapporteringssystemet Synergi. Ett mål för denna rappor
tering är att nå en rapporteringsnivå om minst en rapport/år och 
medarbetare. 

Utöver ovan nämnda strategier bevakar och analyserar vi även 
tandvårdsärenden hanterade av Patientnämnden. Dessutom ar
betar vi systematiskt och stödjande med vårdhygien och strålsä
kerhet. För detta bedrivs samverkan med landstingets strål
skyddsorganisation och smittskyddsenhet. 

Ett ytterligare viktigt strategiskt instrument för oss är att erbjuda 
verksamheten nödvändig kunskap och stöd. Detta erbjuds med
arbetaren bl.a. genom regelbundna utbildningsinsatser, klinisk 
handledning samt via en ständig uppdatering och utveckling av 
Folktandvården Dalarnas ledningssystem. 

Ytterst är det varje enskild medarbetares förmåga att agera sä
kert i samspel med sin patient som blir avgörande för hur patient
säker vår verksamhet kan bli. Därför är det viktigt att våra medar
betare både är medvetna om och trygga med det faktum att det 
är tillåtet att göra fel men oacceptabelt att inte ta lärdom av sina 
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misstag. Det är likaså direkt avgörande att medarbetaren så 
långt möjligt involverar patienten i sin egen behandling. 

Våra strategier kan sammanfattas med orden: tillåtande, trygg, 
kunskapsbaserad, stödjande och i samverkan. Det ska vara lätt 
och kul att göra rätt! 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 
I en strukturerad organisation fördelas ansvar. Hos Folktandvår
den Dalarna fördelas ansvar enligt följande: 

T andvårdschefen skall: 
• planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt 

som leder till att kraven på god vård i tandvårdslagen upp
rätthålls. 

• till Socialstyrelsen anmäla händelser som har medfört eller 
hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada 

• dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patient
säkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten 

• senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberät
telse på det sätt som föreskrivs i Patientsäkerhetslagen 

Verksamhetschefen skall: 
• vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patien

ter drabbas av vårdskador 
• utreda händelser i verksamheten som har medfört eller 

kunna medföra en vårdskada 
• ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i 

patientsäkerhetsarbetet 
• utse ett patientsäkerhetsombud 

Samtliga medarbetare skall: 
• utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet 
• så långt som möjligt utforma och genomföra vården i sam-

råd med patienten 
• visa patienten omtanke och respekt 
• bidra till att upprätthålla hög patientsäkerhet 
• till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt hän

delser som har medfört eller kunnat medföra vårdskada 
samt 

• snarast informera en patient som har drabbats av en vård
skada så som det föreskrivs i Patientsäkerhetslagen 
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Landstinget Dalarnas Patientnämnd är den instans till vilken 
Folktandvårdens patienter hänvisas vända sig vid klagomål som 
patienten anser inte fått, eller erbjudits, tiltfredställande lösning i 
verksamheten. 

Högsta ledningen har också en viktig stödfunktion inom 
patientsäkerhetsarbetet via kontinuerlig övervakning och kontroll 
och genom strategiska beslut som berör vårdhygien, smittskydd 
osv. Till sitt förfogande har ledningen en central patientsäker
hetsansvarig resurs, som på kanslinivå löpande övervakar och 
återkopplar säkerhetsfrågor mellan ledning och verksamhet och 
vice versa. 

Struktur för uppföljning/utvärdering 
Awikelserapporteringen visar på antal rapporterade vårdskador 
och allvarlighetsgrad. Uppföljning av awikelserapporter sker på 
arbetsplatsträffar minst 1x/mån och vid Tandvårdsledningens ge
nomgång 2x/år. 

Uppföljning genom egenkontroll 
Revision av följsamhet mot ledningssystemet sker årligen, liksom 
uppdatering av ledningssystemet. Förändring av ledningssyste
met sker vid behov även oftare. 

Angelägna områden att arbeta med på övergripande nivå är: 

Arbetsbelastning och personaltäthet 
Produktionsplanering 

Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbetet 
Systematiskt återkommande information och lärande till Verk
samhetschefer och klinikernas patientsäkerhetsombud. 
Intern revision 
Återkoppling från ansvarig patientsäkerhet (awikelser, vad tas 
upp på APT) 
Basala hygienrutiner 

Benägenhet att rapportera händelser. 
Ett awikelsehanteringssystem är avhängigt att medarbetare an
vänder det, och använder det korrekt. Systematisk återkom
mande information och lärande 

Egenkontroll och uppföljning sker vidare genom: 

• Nyckeltal 

• Prognoser 
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• Bokslut med verksamhetsberättelse 

• Epidemiologiska sammanställningar 

• Awikelserapporter 

• Prioriterade aktiviteter enligt Plan för internkontroll 

• ledningsgruppsprotokoll 

• Revisionsrapporter 

• Rapport från Patientnämnden 

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka 
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet 

Patientsäkerhetsarbetet har framförallt utförts via fortlöpande 
analys av awikelserapporter; både lokalt och centralt. 

Under våren 2014 reviderades och kompletterades ett stöddoku
ment som tidigare betecknats "Klagomuren". Dokumentet, nu kal
lat "När något gått snett ... " klarlägger bland annat besvärsgången 
för klagomål/tillbud samt det ansvar som varje medarbetare har 
med att rapportera vårdskador och tillbud. Dokumentet erbjuder 
även nödvändig information om och till myndigheter och andra 
instanser som kan vara nödvändiga att samverka med vid hante
ring av klagomål/tillbud. 

Strålsäkerheten har under det gångna året också stärkts genom 
insatser från vår samarbetspartner inom Bild och funktionsmedi
cin och medicinskt It (MiT). Denna insats har ökat möjligheten till 
optimering av stråldos. 

En banbrytande samverkan, som innebär ett helhetstänk och 
större säkerhet i behandling av patienter med omfattande smärt
problematik, har under året etablerats mellan Folktandvårdens 
Bettfysiologiska specialist och Smärtenheten i Säter. 

Under 2014 har även en samverkan inletts med landstingets lo
kala STRAMA-grupp, gruppen för ett säkrare, mer ändamålsen
ligt och rationellt användande av antibiotika. Detta arbete fortsät
ter 2015 - helt i linje med att WHO för närvarande bedömer hotet 
från resistenta bakterier som den andra största hotfaktorn mot 
mänskligheten; direkt efter miljöhotet i form av global uppvärm
ning. 

Ännu ett patientsäkerhetsstärkande samarbete har inletts med 
hälso- och sjukvården kring den stadigt ökande gruppen asylsö
kande och anhöriginvandrare. Samverkan under 2014 har bland 
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annat resulterat i en gemensam handlingsplan för omhänderta
gande av barn med uppgivenhetssyndrom. Även detta viktiga 
samarbete fortsätter under 2015. 

Utöver nu nämnda övergripande insatser har 2 medarbetar som 
bedömts ha kliniska svagheter erbjudits utbildningsinsatser, indi
viduell klinisk handledning och, för en av de berörda, tillgång till 
synhjälpmedel. Därtill har den ständiga uppdateringen och ut
veckling av Folktandvården Dalarnas ledningssystem i mycket 
hög grad bidragit till att stärka medarbetare och patientsäker
heten. 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
Avtal har slutits med MiT (Medicinsk It) och Bild- och funktions
medicin för kontroll av medicinteknisk utrustning och samverkan 
vad gäller strålsäkerhet. Under det gångna året har all strålnings
utrustning försetts med individuella data, en teknisk profil för ut
rustningen i fråga, vilket innebär att en f inkalibrering avseende 
stråldos kan utföras mer optimalt. 

Samverkan har även skett med kommuner gällande uppsökande 
verksamhet på kommunala boenden. 

Samverkan finns sedan tidigare etablerad mellan sjukhustand
vård och sluten vård i Mora och Falun 

Samverkan har under året etablerats mellan Bettfysiologisk spe
cialist och Smärtenheten Säter. Denna banbrytande samverkan 
innebär ett nännare samarbete mellan hälso- och sjukvård och 
ett nytt helhetstänk kring patienter med smärtproblematik. 

Apotekets fortlöpande kontroll av Folktandvården Dalarnas läke
medelshantering och den förskrivarprofil som togs fram med an
ledning av en noterad awikelse kring förskrivning av narkotiska 
preparat har lett till framtagandet av en ny intern kontroll. Arbetet 
med förskrivningsprofilanalys och återkoppling kommer att utfor
mas och insatsen som sådan kommer att starta under våren 
2015. 

Riskanalys 
Enligt Riskhanteringsrutin i verksamhetssystemet skall en risk
och konsekvensanalys göras inför förändringar och beslut på alla 
nivåer och i alla förekommande arbetsprocesser. Detta finns som 
en stående punkt på agenda för arbetsplatsträffar och skall note
ras i minnesanteckningar. En mall för analysen finns tillgänglig 
för våra medarbetare . 
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Hälso- och sjukvårdspersonalens 
rapporteringsskyldighet 
All personal har skyldighet att rapportera risker och händelser 
enligt Awikelsehanterings rutin i Ledningssystemet. Rapporte
ringen sker i ett elektroniskt rapporteringssystem, Synergi. Vi ser 
över åren en stigande grad av rapportering och att det framförallt 
är patientrelaterade awikelser som rapporteras. För året har en 
markant höjning av antalet rapporter skett. 

Risker och händelser skall företrädesvis rapporteras, utredas och 
åtgärdas på den arbetsplats där de inträffat. Verksamhetschefen 
är ansvarig för detta. Återföring sker lokalt på arbetsplatsträff. 
Patientsäkerhetsansvarig på folktandvårdens kansli sammanstäl
ler awikelserapporter och föredrar dessa för folktandvårdens led
ning. Frekventa, systematiska och/eller allvarliga awikelser åter
kopplas till samtliga verksamheter och rapporteras enligt Lex Ma
ria. I fall där verksamhetschefen så önskar kan den Patientsäker
hetsansvariga resursen bidra med analyshjälp. 

Samtliga verksamhetschefer och klinikernas patientsäkerhets
samordnare har fortlöpande tillgång till samtliga rapporterade av
vikelser i Folktandvården Dalarna och kan självständigt söka in
formation och dra lärdom av detta. 

En ökad rapportering av awikelser har skett under 2014. Att en 
verksamhet som kretsar kring patientbehandling i huvudsak rap
porterar patientrelaterade awikelser är enbart att förvänta. Det är 
dessa frågor som medarbetaren finner viktiga att rapportera. Vi 
har under året, med början i juni, haft en betydande resursbrist 
på central nivå där ärenden klassificeras och tilldelas verksam
heten. På grund av detta är det inte möjligt att ta fram en helt 
rättvisande årsöversiktsbild av hur awikelserna fördelats inom 
respektive område. Det har historiskt varit svårt att urskilja någon 
trend eller linje bland de rapporterade händelserna. En jämf ö
relse mellan de första månaderna 2013 och 2014 visar enbart på 
en ökning av rapportering för 2014 men ingen förändring av inne
håll för rapporterna. Huvudparten av våra awikelser är patientre
laterade awikelser av mindre allvarlig natur. 

Hälso och sjukvårdspersonal har även rapporteringsplikt kring 
barn som far illa. Detta kan ses som en aktiv medverkan i folk
hälsomålet som syftar till att skapa trygga uppväxtmiljöer. 

Hantering klagomål och synpunkter 
Klagomål och synpunkter skall behandlas som awikelser och 
hanteras som en uppenbar möjlighet till verksamhetsförbättring. 
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Klagomål ska därför så långt möjligt hanteras där de inträffar. I 
första hand förväntas berörda medarbetare hantera klago
måVsynpunkter. I andra hand är det verksamhetschefen uppgift 
att träda in och hantera. Från och med 2013 är Landstingets Pa
tientnämnd den instans till vilken klagomål hänvisas om man ute 
på kliniken inte har klarar av att hanterat ärendet färdigt till pati
entens belåtenhet. Patienten får även upplysning att man som 
patient kan välja att gå direkt till Patientnämnden för att få sitt 
ärende hanterat. 

Klagomål ska rapporteras till awikelsesystemet och kommer där
med till verksamhetschefens kännedom vid ett påföljande klinik
möte, på samma vis som övrig rapportering i Synergi hanteras. 
Verksamhetschefen hanterar ärendet klart lokatt. När så är på
kallat återkopplar verksamhetschef även ärenden som är av 
verksamhetsövergripande relevans till berörd funktionsenhet på 
kanslinivå. 

Patientnämnden rapporterar kvartalsvis sina tandvårdsrelaterade 
ärenden till tandvårdschefen. Rapporterade ärenden analyseras 
av patientssäkerhetsansvarig förtroendetandläkare, som i sin tur 
rapporterar till ledningen och ansvarar för eventuella åtgärder 
som krävs/beslutas. Förtroendetandläkaren eller tandvårdschef 
återkopplar till verksamhetschefer. En slutrapport över årets hän
delser i Patientnämnden presenteras tandvården. Förtroende
tandläkaren analyserar denna rapport i samverkan med verk
samhetscheferna. Återkoppling av detta sker både till verksam
het och ledningsnivå. 

Sammanställning och analys 
Sammanställningen av awikelserapporter blir alltmer detaljerad 
och möjliggör allt säkrare statistiska uppgifter. Sammanställning 
sker tre gånger årligen. Under åren har ej något gemensamt 
mönster kunnat identifieras som föranlett åtgärd. 

För att stärka patientsäkerheten har vårt Ledningssystem utveck
las fortlöpande genom sedvanlig årlig revision av processer och 
tillhörande rutiner, arbetsbeskrivningar, checklistor och protokoll. 
Under våren 2014 reviderades och kompletterades ett stöddoku
ment som tidigare betecknats "Klagomureri'. Dokumentet, nu kal
lat "När något gått snett ... " klarlägger bland annat besvärsgången 
för klagomåVtillbud samt det ansvar som varje medarbetare har 
med att rapportera vårdskador och tillbud. Dokumentet erbjuder 
även nödvändig information om och till myndigheter och andra 
instanser som kan vara nödvändiga att samverka med vid hante-
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ring av klagomål/tillbud. En möjlig orsak till den markanta upp
gång av rapporterade awikelser för året kan vara den spridning 
detta dokument fått, och det fokus den satt på att det är medar
betarens plikt att rapportera awikelser. 

Klagomål och synpunkter från patienter och närstående har un
der året i övervägande utsträckning hanterats direkt ute på klini
kerna. I de fall verksamheten inte klarat av att hantera tillbud/syn
punkt till patientens belåtenhet, har patienten konsekvent hänvi
sats vidare till Patientnämnden Dalarna. Antal tandvårdsrelate
rade ärenden som under året registrerats hos Patientnämnden är 
42. Detta antal kan jämföras med de 1345 ärenden från övrig 
hälso- och sjukvård. Slutsatsen av detta bör vara att tandvården 
på ett tillfredsställande sätt både tar hand om sina patienters be
handling och hanteringen av klagomål/synpunkter. 

5 av de under året registrerade tandvårdsärenden hos Patient
nämnden har, efter en inledande muntlig kontakt, blivit avslutade 
på grund av att patienten i fråga valt att inte återkomma i ären
det. Patientnämnden Dalarna har samverkat med Folktandvår
den Dalarnas verksamhetschefer och tandvårdsförvaltningens 
förtroendetandläkare för att adressera de resterande 37 fallen. 
Samtliga 42 Patientnämndsfall kommer under våren 2015 att 
analyseras av Folktandvårdens verksamhetschefer i samverkan 
med verksamhetens förtroendetandläkare. Syftet med denna 
analys är att ta fram den ytterligare kunskap som dessa fall kan 
ge verksamheten. 

Folktandvården Dalarna har under året samverkat med både 
Landstingens övergripande Försäkring (LÖF) och med Inspekt
ionen för Vård och Omsorg (IVO). En vårdskada av allvarlig art 
har rapporterats. Ärendet är för närvarande under utredning för 
en Lex Maria anmälan (avser ett fall där fel tand drogs ut). 

En medarbetare, som bedömts ha ett awikande förskrivnings
mönster för narkotikaklassade läkemedel, har av tandvårdsche
fen rapporterats vidare till IVO för utredning. Medarbetaren, som 
under året avslutat sin anställning, har även polisanmälts av för
valtningschefen med önskemål att få förhållanden kring förkom
met förskrivningsmaterial utrett. Som konsekvens av det inträf
fade har en ny rutin med kunskapsstärkande återkoppling kring 
verksamhetens förskrivning arbetats fram. 

En icke legitimerad medarbetare har under året berett sig tillgång 
till patientjournaler på ett sätt som efter internutredning bedömts 
som dataintrång. Händelsen är polisanmäld och en utredning på
går. Berörda patienter har informerats i enlighet med lagkrav. Så 
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långt intern utredning kunnat bedöma har ingen patient lidit nå
gon alvarlig skada. 

Intern revision av följsamhet mot ledningssystemet har skett 
planenligt; vår och höst. Inga avgörande awikelser har rapporte
rats. Patientsäkerhetsarbetet har varit en stående punkt på ar
betsplatsträffarnas agenda, liksom punkten riskanalys. 

Det totala antalet awikelserapporter i Synergi (patientrelaterade, 
arbetsmiljö, IT, drift, övriga källor) har under åren stadigt ökat. 
(2011/343, 2012/328, 2013/357) 2014/480. Årets ökning ärmar
kant och har bedömts vara ett steg i rätt riktning. 

En analys av tandvårdens lagreglerade plikt att utföra orosrap
portering till sociala myndigheter har visat att tandvården sanno
likt underrapporterar kring "barn som far illa". För att avhjälpa 
denna brist på samverkan kring en säker uppväxtmiljö, har en 
samordning skett med övriga landstinget. Detta arbete kommer 
att föras ut i verksamheten och implementeras under våren 2015 
med hjälp av en uppdaterad version av RAMbarn, det stödinstru
ment som reglerar Folktandvården Dalarnas hantering av Bam
och Ungdomstandvård. 

Inför ett planerat teknikbyte som kommer att ske under 2015 på 
området strålsäkerhet har under det gångna året all strålningsut
rustning försetts med individuell teknisk profil för utrustningen i 
fråga, vilket innebär att kalibrering avseende stråldos kommer att 
utföras mer optimalt än tidigare. 

Patienter med komplex smärtproblematik har upprepat varit för
mäl för utredningar och patientklagomål som i huvudsak uttryckt 
patientens frustration med att sändas från specialist till specialist 
utan att egentligen få hjälp och lindring. För att möta denna brist 
har under året en samverkan etablerats mellan Bettfysiologisk 
specialist och Smärtenheten i Säter, en banbrytande samverkan 
som innebär ett helhetstänk kring patienter med smärtproblema
tik. 

Analys av landstingets förskrivningsprofil för antibiotika är en po
sitiv läsning. Dalarna ligger bra till på en nationell skala. Tandvår
den i Dalarna visar på samma fina trend men har halkat efter nå
got. Under 2014 har därför även en samverkan inletts med lands
tingets lokala STRAMA-grupp, vars uppgift är att verka för ett 
säkrare, mer ändamålsenligt och rationellt användande av antibi
otika. Tandvårdens representation ska under 2015 kopplas sam
man med representation även i tandvårdens nationella STRAMA-
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nätverk. WHO bedömer för närvarande hotet från resistenta bak
terier som den andra största hotfaktorn mot mänskligheten, direkt 
efter miljöhotet i form av global uppvärmning. 

Avslutningsvis har en samverkan också inletts med hälso- och 
sjukvården kring den ökande gruppen asylsökande och anhörig 
invandrare. Arbetet under 2014 har bland annat resulterat i en 
gemensam handlingsplan för omhändertagande av barn med 
uppgivenhetssyndrom. Denna samverkan fortsätter och kommer 
att utökas till att inbegripa även Migrationsverk, Länsstyrelse, 
Kommuner, privattandvården och andra privata aktörer som er
bjuder bostad åt asylsökande. 

Samverkan med patienter och närstående 
Samverkan med patienter och närstående sker: 

, ., 

• genom fortlöpande information till patient, och i förekom
mande fall närstående 

• genom inhämtande av samtycke inför, under och efter be
handling 

• genom att ta konsekvenserna av inkomna klagomål 

• genom att så vitt möjligt förändra verksamheten så att an
ledning till klagomål elimineras 

• Genom att medvetandegöra patienten om sin egen roll i 
sin hälsoprocess/rehabilitering 



Resultat 
Antal awikelserapporter har stadigt stigit och visar en markant 
ökning för 2014, vilket illustreras av nedan bild, som redogör för 
utvecklingen från år 2011 och framåt. 

Folktandvården Dalarnas årliga 
avvikelserapportering i Synergi 

(totalt antal fall/år) 4so 

343 328 
357 

2011 2012 2013 2014 

Antalet ärenden i Patientnämnden ligger stabilt, med ett snitt 
kring 40 ärenden/år. Nedan grafik redogör för utveckling sedan 
år 2008. 

Antal ärenden/år 
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Övergripande mål och strategier för kommande år 
Det övergripande målet, att leverera en patientsäker vård ligger 
fast 
Fortsatt uppföljning kommer att ske via Synergirapportering. 
Målet är att nå en rapporteringsnivå med i snitt en rapport per 
medarbetare/år. 

Fortsatt samverkan med Patientnämnden med analys av deras 
tandvårdsärenden. Målet är att i första hand minska alternativt bi
behålla nuvarande nivå på antal fall som hanteras av Patient
nämnden. Strategin för detta är att konstruktM använda den ana
lys som utförs av 2014 års Patientnämndsärenden. 
Mätning av följsamhet till basala hygien- och klädrutiner kommer 
att utföras. Uppföljning kommer att ske via punktprevalensmät
ning. Basala hygienrutiner kommer även att ha ett fokus i Folk
tandvårdens interna revisioner. 

En journalgranskning kommer att utföras via en extern revision. 

En uppdatering av Hygienhandboken och lansering av ny Hy
gienorganisation kommer att ske. 

I samband med teknikbyte kommer en reaktivering av Ralf-funkt
ion ute på klinikerna med syfte att öka strålsäkerheten. En intern
kontroll avseende röntgenhantering införs som del i ett Kvalitets
klinikkoncept. 

I Kvalitetsklinikkonceptet kommer även två ytterligare kvalitets
områden inom barn- och ungdomstandvård bli föremål för intern 
kontroll; ortodontivisningar och hantering av fissurblockering. 

Uppföljning och kunskapsstärkande insatser på området läkeme
delsförskrivning kommer att införas. Fokus under 2015 läggs på 
infektionsbekämpande och smärtlindrande medicinering. Arbetet 
kommer att ske i samverkan med lokala Läkemedelsrådet och 
kliniska farmaceuter. Återkoppling till verksamhetsnivå ska ske 
med hjälp av analyser av, och dialog kring, enheters förskriv
ningsprofiler. 

Fortsatt samverkan med Hälso- och sjukvård kring asyl och in
vandrandes tandvård, samverkan utökas om möjligt att omfatta 
Migrationsverk, Kommuner och Länsstyrelsen. 

1 C 
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Lansering av uppdaterad RAMbarn med bland annat ny hand
lingsplan kring "Barn som far illa". 

Fördjupad samverkan med privata vårdgivare. Bättre kommuni
kation och återkoppling ska etableras . 
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Tandvårdsnämnden 

Tandvårdsförvaltningen 

Måluppfyllelse 

Uppdrag från Landstingsplanen 2014 

Högkvalitativ och ti llgänglig tandvård. 

Utveckla den förebyggande tandvården. 

Pris i medelnivå ur ett nationellt perspektiv. 

Frisktandvården är viktig att utveckla för att på det 
viset hålla en god tandstatus och håll a kostnaderna 
nere för individen. 

Målupp
fy llelse 

• 
• 
• 

e mål uppfyllt mål delvis uppfyllt • mål ej uppfyllt 

Målen för Folktandvårdens verksamhet har till övervägande 
delen nåtts. Särskilt glädjande är att tandhälsomålen för såväl 
barn som vuxna nåtts samt att målen för de särskilda 
patientgrupperna, en verksamhet som Folktandvården varit 
kontrakterad för också nåtts. Vi ser dock att 
medelbehandlingstiden för barn ökar och att vi lägger allt 
mer resurser i barntandvården. Ett arbete har påbö1jats i 
projektet "Modell Barntandvård" där vi har som ambition att 
styra kvalitet med ekonomi. 

Viktiga händelser under året 
Beroendet av ett väl utvecklat IT-stöd för att hantera 
nuvarande tandvårdsstöd är stort, något som kräver ständ ig 
utveckling. Detta är något vi måste fortsätta att satsa på att 
utveckla även under 2015. Folktandvårdens ledni ngssystem 
fungerar bra och vil ket har fått stort nationell t intresse. 

Under 2014 har särredovisning enligt den nationella 
modellen upprättats för 2013 års räkenskaper. Modellen har 
reviderats av EY och kommer troligtvis att utvecklas 
ytterligare under kommande år. 

Det företagsekonomiska tänkande och de marknadsmässiga 
villkor som skall gälla för tandvården har lett ti ll 
diskussioner om en ökad frihetsgrad för Folktandvården i ett 
landsti ngsperspektiv under begreppet "bolagsliknade 
former". Som ett resultat av detta kommer överskott och 
underskott få behållas fr.o.m. 2014 års redovisade resultat. 

En omfattande utväxling av erfaren personal mot ny mindre 
erfaren har skett och vårdåtagandet har ökat p.g.a. en större 
andel asyltandvård. 

Uppföljning besparingsåtgärder 
För 2014 räknades landstingsersättni ngen upp med 2,9 % och 
därefter fastställdes ett besparingskrav om 1,0 Mkr. Därt ill 
justerades tidigare års avkastningskrav på 2 mkr upp ti ll 
5mkr i budgeten för 2014. I praktiken innebar detta au 
Folktandvårdens landstingsbidrag minskade med ca 1 mkr 
inför 2014. 

Vi kan med bokslutssiffrorna för 2015 stolt konstatera att 
vi lyckats med bedriften att uppvisa ett överskott l ,2mkr 
efter redan reglerat avkastningskrav på Smkr. Denna 

bedri ft har verksamheten lyckats med genom ökad 
kostnadsmedvetenhet samt ökade produkti onsintäkter trots 
större vårdtyngd i barntandvården samt att ingen extra 
ersättning, motsvarande 2,0mkr erhållits för satsningen på 
trainee-platser för tandsköterskor som genomfördes under 
20 14. 

Smärtgränsen är dock nådd - Barntandvården utförs idag 
111c11iför de budgeterade medlen och särredovisningen från 
2013 tyder på au den åtgärdsbaserade vuxentandvården 
finansierar barntandvården i Folktandvården Dalarna. 

Framtiden 
Rekryterings frågan kommer att vara domi nerande under 
kommande år. Stora pensionsavgångar är att förvänta och 
generationsväxlingen kommer au medföra minskad 
produkti vitet med minskade intäkter som följd . En stor 
utmaning utgörs av att kunna kompetensförsörja tandvården i 
Dalarna och starten av en tandsköterskeutbildni ng i Falun 
utgör en viktig sak i den framtida kompetensförsörjningen. 

Ledningssystemet kommer att ge oss den trygghet vi behöver 
för att göra rätt saker på rätt sätt. Utvecklandet av 
fr isktandvårdskonceptet kommer också att stärka 
Folktandvårdens profi I som en aktör med förebyggande 
profi l och stort samhällsekonomiskt ansvar. 

År 2015 får temat Barntandvårdens år då vi lägger fokus på 
au följa upp /...rvaliten i barntandvården. För au vård ska 
kunna ges pci lika villkor och efter behov måste kraven 
tydliggöras för att påvisa behovet av ökade resurser till 
barntandvården. 

Ekonomi 
Resultat
räkning 

(mkr) 

lntäkter 

Kostnader 

varav personal
kostnader 

Verksamhetens 
resultat 

Landslingsbidrag 

Överskott/ 
underskott 

Årets investering 

2014 2013 

Budget Resu.lla t A vvikclsc Resulta t 

224,5 2 19.0 -5,5 214,2 

-392.6 -385,9 6,7 -378,7 

-247,0 -246,9 0,1 -235,0 

-168,l -166,9 1,2 -164,5 

168, I 168, I 0 169,2 

0 1,2 1,2 4,7 

5,0 4,4 0,5 3,5 

Seu ti ll förutsättningarna måste årets resultat ses som mycket 
positivt. Genom en god kostnadskontroll och fortsatt ökade 
intäkter har vi trots beman ningsproblematiken och den 
omfauancle generationsväxlingen och dess konsekvenser 
åstadkommi t ett såväl verksamhets mässigt som ekonomiskt 
bra resultat. 

Verksamhets-
Budget Resultat Avvikelse 

område (mkr) 

Special isnandvård -0,2 -3,9 -3,7 

Sjukhustandvård 0 -0,4 -0,4 

All mäntandvård 6,5 3,1 -3 ,4 



Tandteknisk verksamhet -0,6 

Övrig verksamhet -5,8 

-0,7 

3,2 

-0, I 

9,0 

Specialisttandvården uppnår inte budget. Det är främst 
minskade intäkter samt ökade övriga kostnader som ligger 
bakom avvikelsen. Allmäntandvårdens resultat uppgår till 
3, I mkr medan budget var satt till 6,5mkr. Anledningen till 
den negativa avvikelsen är att intäkterna inte når upp till 
budget. En anledning till detta är att mer tid har lagts i 
barntandvården jämfört mot 2013. Den tandtekniska 
verksamheten är i stort sätt i ni vå med budget för 2014. 
Övrig verksamhet uppvisar ett överskott med 3,2mkr vi lket 
beror på au satsning och nytt avtal inom företagshälsovården 
förskjutits, ej förbrukad investeringsram inom 
frisktandvårdsutveckling, samt att IT-kostnader rörande 
nyckeltalsupp fö ljning skjutits på framtiden. 

Investeringar (mkr) Budget Resultat Avvikelse 

Övriga investeringar 5,0 4.4 0,5 

I likhet med föregående år så har årets investeringsutrymme 
ej nyttj ats i sin helhet. Orsaken till detta är förseningar i vissa 
ombyggnations- projekt vil ket kan innebära att 
Folktandvårdens investeringsbudget på 3,0 mkr för 2015 
troligtvis ej kommer att hållas. 

Planerade investeringar har dock huvudsakligen kunnat 
genomföras under 2014 och samtliga klinikers standard är nu 
hög och de ombyggnationer som gjorts och pågår har 
bidragit till en bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar 
för att kunna ge en patientsäker och kvalitativt god vård. 

Personal 

Antal anställda 2014 2013 2013 

Antal faktiska årsarbetare 4 18 437 4 14 

Antal anställda 506 516 500 

Antal årsarbetare och anställda mäts per 3 1112 respektive år 

Arbetade timmar 2014 2013 2012 

Arbetad tid timmar, alla 409 545 395 673 378 930 

- varav timanställda* 3 548 5 005 2542 

- varav mertid/övertid 
3 37 1 2 688 3 558 samtl ig personal* 

• Preliminära värden för innevarande år. 

Antalet anställda minskar inom Tandvårdsförvaltningen och 
vi har framför all t svårt att rekrytera tandsköterskor. För 
denna kategori syns att vi inte lyckats rekrytera tillräckligt 
många uti från så pensionsavgångarna vida överstiger 
nyrekryteringen. Den arbetade tiden ökar vilket samtidigt 
som behandlingstiden per patient ökar. Det är till stor del 
beroende av att vi har nya och oerfarna behandlare samtidigt 
som vi behöver se över arbets Il öden och arbetssätt. 

Vi kan för 2014 se en liten ökning av uttagen mertid/övertid 
vil ket är en naturlig följd när varaktiga vakanser fin ns i 
verksamheten. 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 

Kvinnor 

2014 

95,6 

2013 

95 ,3 

Män 97,4 93.4 

Totalt 96,1 95,1 

Sysselsäuningsgraden ligger högt inom Folktandvården 
Dalarna, runt 96 % och ökar sedan föregående år. Vi har i 
pri ncip inga ofri villiga deltider. 

Andel deltider i % av totalt 
antal anställda 

Kvinnor 

Män 

Tota Il 

12,5 

10,0 

12,S 

Andelen deltidsarbetande män minskar kraftigt och passerar 
för första gången på mycket länge kvinnornas andel som nu 
är högre. Detta beror på att äldre manliga tandläkare 
pensionerats och ersaus av yngre heltidsarbetande dito. 

Antal personer inom yrkesgrupper som börjat och 
slutat under 2014 

Yrkesgrupp 
Antal Antal 
slutat börjat 

DistTiktstandläkare 13 17 

Tandhygienist 8 11 

Tandsköterska 29 14 

Totalt 48 42 

Det sker en kontinuerlig rationalisering av verksamheten och 
ersättningsrekryteringar sker inte auromatiskt. En minskning 
av antalet tandsköterskor har skett under 20 14. Det har också 
varit svårt att rekrytera just tandsköterskor vi lket avspeglar 
sig i en låg andel som börjat. 

Valda personal
kostnader 

(mkr) 

Löner exklusive sociala 
avgifter 

2014 

Budget 

164,0 

2013 

Resulta t Resulta t 

167,6 160,3 

Lönekostnaderna har ökat i något större omfauning än 
budgeterat. 2mkr av denna ökning kan förklaras med den 
trainee-utbi ldning som genomfördes under första halvåret 
2014, vilken ej var medtagen i upprättad budget. 

Könsfördelning 
(antal personer) 

Kvinnor 

Män 

2014 

456 

50 

2013 

463 

53 

Antalet män minskar via pensionsavgångar bl and manliga 
tandläkare medan nyrekryteri ng sker av i första hand 
kvinnor. Nyrekrytering av män sker främst i form av yngre 
tandläkare. Vår målsättning är en jämnare könsfördelning 
och det är något vi arbetar med. Problematiken har sin grund 
i en strukturell problematik. 

Åldersfördelning 
(antal personer) 

Under 40 år 

40-59 år 

2014 

126 

278 

2013 

125 

287 



Över 60 år 102 107 

Det är i första hand nyrekryterade unga tandläkare so m gör 
att antalet medarbetare under 40 år ökar, dock väldigt 
marginellt under 2014, men nyrekryteringar görs nu även 
bland fr.a. tandsköterskor. Samtidigt är pensionsavgångarna 
höga och kommer att fortsätta att vara det. 

Medelålder 2014 

Kvinnor 

Män 

Totalt 

49 

45 

48 

2013 

49 

48 

49 

Mäns medelålder är nu lägre än kvin nornas medelålder för 
andra året i rad. Tidigare hade män en högre medelålder. Här 
sker ett stort generationsskifte bland männen som nästan 
uteslutande är tandläkare. 

Pensionsavgångar 2014 2013 (antal personer) 

Ålderspension 21 12 

Särskild ålderspension 0 

Sjukersättning 0 0 

Totalt 21 12 

Vi förväntar oss en fortsatt hög andel pensionsavgångar och 
intensifierar våra rekryteringsinsatser uti från detta faktum. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro uttryckt i 
% av ordinarie arbetstid 

Korttidssjukfrånvaro 
(dag 1-14) uttryckt i 

% av ordinarie arbetstid 

2014 2013 

6,6 

2,2 

2012 

5,1 4,4 

2,3 2, 1 

Sjukfrånvaron har tyvärr vänt uppåt mycket kraftigt i år. Vi 
satsar på förebyggande insatser och fokus är på de längre 
sjukfallen med en ny hälsoprofi l under 2015 samt en 
medarbetarundersökning i samverkan med Malmö högskola 
för att kartlägga arbetsmiljön. 

Frisknärvaro 

Andel personer som har 
max 5 sjukdagar under 
ett år, uttryckt i % 

2014 

48,8 

2013 

49,8 

Förebyggande insatser i form av massage och 
hälsoprofilundersökningar har bidragit till att förebygga 
ohälsa. Analogt med att sjukfrånvaron ökar kraftigt så 
minskar frisknärvaron dock inte så kraftigt vil ket är positi vt. 

Kompetens
utveckling/ 
Fortbildning 

2014 2013 

Antal dagar/anstäl ld 2,38 2,66 

I en svår ekonomisk si tuation har vi inte satsat särskilt på 
utbildningsinsatser vilket göra att antalet fortbildningsdagar 
minskat något. 

Allmän löneutveckling 
Löneutveck.lingen har under året varit 2,56 %. Vi har under 
året genomfört löneöversyn med all a utom tandläkarna som 
hade ett tvåårsavtal med en särski ld satsning på främst 

tandsköterskorna. Löneutvecklingen är motiverad uti frå n 
genomförd omvärldsbevakning och rådande 
konkurrenssituation inom tandvården för utbildad 
tandvårdspersonal. Trots särskilda satsningar har vi 
fortfarande en medellön som ligger under rikets medel för 
samtliga tre stora personalkategorier dvs. tandläkare, 
tandsköterskor och tandhygienister. En återhållande faktor på 
den allmänna löneutvecklingen är att äldre erfaren personal 
ersätts av yngre och mer oerfarna medarbetare. Det 
återspeglar sig i den allmänna löneutveckl ingen. 

Arbetsmiljö 
Det systematiska arbetsmi ljöarbetet har bedri vits under 
respektive chefs ledning. Som stöd för cheferna finns en 
tydlig rutin i Folktandvårdens ledningssystem och också en 
arbetsmiljöhandbok. Ett antal arbetsmiljörelaterade kurser 
har genomförts och personalen har erbjudits massage på 
arbetstid. Samarbetet med den nya Företagshälsan har varit 
bra utifrån fasts tällt behov. 

Likabehandling (fd mångfald/jämställdhet) 
Basen för Folktandvårdens verksamhet utgörs av landstingets 
policydokument. Befattningsutveckling för alla har varit och 
är en ledstjärna och vi vi ll att arbetsvillkor skapas som 
möjliggör för kvinnor att göra karriär inom tandvården. 
Samtidigt försöker vi skapa fl exibla arbetstider som 
möjliggör en bra kombination mellan arbetsliv och familjel iv 
för alla. Alla tjänster 1 yses i princip ut så att alla har 
möjlighet att söka nya tjänster på samma villkor. 

Verksamhetsstatistik 
Nyckeltal 2014 2013 2012 

Beh. Patienter 3-19 år 38867 38503 38575 

Totalt vuxna patienter !01797 100508 106966 

Färdigbehancll. vuxna 38962 40475 34733 

Akut avslutade vuxna 17541 18017 19423 

Part behandlade vuxna 8646 8430 9439 

Tot behandlade vuxna 65 149 66922 63595 

Tot erbjudna tim barn 49565 47750 46352 

Tot erbjudna tim vuxna 120333 11 9574 113433 

Anta.J et barn och ungdomar som söker Folktandvården för sin 
tandvård har ökat med 364st barn jämfört mot föregående år. 
Ett ökat tryck på barntandvården är en av orsakerna till au 
antalet behandlade vuxna har gått ner. Tidigare års 
minskning i produktivitet p.g.a. generationsväxling är 
fortfarande eu faktum. 

Miljöarbete 
Folktandvårdens miljöarbete har nått mi ljödiplomeringsnivå 
och en klini k är certifierad enligt ISO 14001. Fortlöpande 
revisioner görs av klinikerna miljöarbete som en del i 
revisionen av Folktandvårdens ledni ngssystem. På varje 
k.l ini k finns ett miljöombud som genomgått utbi ldning inom 
miljöområdet. Verksamheten samordnas av en 
miljösamordnare som också är Folktandvårdens representant 
i milj örådet. 

Karin Gunnars Hel/gren 

Förvaltningschef 

Tandvårdsförvaltningen 



Tandvårdsnämnden 

Tandvårdsförvaltningen 

Måluppfyllelse 

Uppdrag från Landstingsplanen 2014 

Högkvalitativ och tillgänglig tandvård. 

Utveckla den förebyggande tandvården. 

Pris i medelnivå ur en nationellt perspelniv. 

Frisktandvården är viktig att utveckla fö r an på det 
viset hålla en god tandstams och hålla kostnaderna 
nere för individen. 

Målupp
fyllelse 

• 
• 
• 

e mål uppfyllt mål delvis uppfyllt • mål ej uppfyllt 

Tillgängligheten till tandvård har av och till varit ifrågasatt 
under året och då gällande Folktandvårdens verksamhet och 
det s.k. sistahandsansvaret. Strategiskt väl avvägda 
utbudspunkter finns, men under delar av året har det vari t 
svårt att bemanna vissa kliniker och då företrädesvis i 
glesbygd. I nuläget finns dock i princip inga vakanta tjänster 
inom Folktandvården och privattandvården fungerar väl, men 
den omfattande utväxling som skett av erfarna tand läkare 
mot mindre erfarna har lett till minskad produktivitet. 

In föra ndet av skiftgång samt användandet av mobil klinik har 
på vissa orter ökat tillgängligheten till tandvård. 
Tillgänglighetsproblem har av och till uppkommit lokalt men 
då uti från särskilda omständigheter, omständigheter vi inte 
kunnat planera för. Utvecklingen av såväl den unga som 
vuxna befolkningens tandhälsa är fortsatt god och de 
förebyggande åtgärder som ges uti från upprättade 
värdprogram har haft önskvärd effekt. 

Tandvärdstaxan i Folktandvården följer de nationell a 
referenspriserna vilket flertalet av de offentliga aktörerna 
inom tandvården också tillämpar. Frisktand vårdskonceptet 
inom Folktand värden Dalarna har inte utvecklats i önskvärd 
takt. Orsaken till detta har varit bemanningssituationen och 
de svårigheter denna medfört att ta hand om patienterna på 
det sätt som ett frisktandvårdsavtal kräver. Dessutom har det 
framkommit att orsaken ti ll att man avstår med att erbjuda 
kunden ett frisktandvärdsavtal är den omfattande 
administration som fö ljer med avtalet. Då bemanningen 
avsevärt förbättrats har vi startat ett projekt so m har avsikten 
att förenkla administrationen för Frisktandvårdsavtalen under 
kommande är. 

Verksamhetsmål 
Folktandvården fö ljer regelbundet graden av måluppfyllelse 
via sina nyckeltal kopplade till gjord verksamhetsplanering. 
Målen för såväl de ungas som de vuxnas tandhälsa har till 
största delen uppnåtts. Glädjande är också att målen för de 
särskilda patientgrupperna, en verksamhets som 
Folktandvården varit kontrakterad för, också nåtts på ett 
kostnadseffektivt sätt. Tyvärr har sjukfrånvaron ökat under 
året och vi når inte målet om 14 dagars sjukfrånvaro per 
anställd och år. Generellt sett har målen för verksamheten ti ll 
största delen uppnåus, detta trots en omfattande 

@h(~ ~ ~~ 
generationsväxling bland behandlare och svårigheter att 
rekrytera personal. 
(för mera detaljerad måluppfyllelse, se bilagor) 



,._ Fo~~~X!~den 
BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

Tandvårdsförvaltning 
LO Tandvård 

Datum 2015-03-04 Sida 1 (3) 
Dnr LD15/00485 

Uppdnr 1005 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna 

Ordförandens förslag 
1. En ändring till en fast avgift på 500 kr för uteblivet besök för vuxna 

oberoende av hur lång tid som är bokad och hos vem man har bokat 
besöket. Beslutet skall gälla fr 2015-04-01. 

Sammanfattning 
Förslaget innebär en ändring till en fast avgift på 500 kr för uteblivet besök 
för vuxna oberoende av hur lång tid som är bokad och hos vem man har 
bokat besöket. Det skulle underlätta administrationen och ge en enhetlig 
linje i diskussioner med patienten. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Ledningssystemet: Ekonom iprocessen: Betalningar- arbetsbeskrivning 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Under 2014 upptog de sena återbuden totalt 7724 timmar i allmäntandvården. 
Delvis har klinikerna lyckats att fylla dessa luckor med nya patienter men långt ifrån 
alla. Tiden för registrerad uteblivande tid uppgår till 5563 timmar, också det i 
allmäntandvården. Ledningen har under året påtalat att uppsatta riktlinjer om att 
debitering av sena återbud och uteblivande skall följas för att minska den 
ekonomiska skadan. 

Besöksadress 
Bergsskolegränd 8 A 

Falun 

Ko ntakt 
023-490000 

... 
Folktandvarden.Kansli@L Tdalar 
na.se 
Org.nr: 232100-0180 

Handläggare 
Gunnars-Heligren Karin 023-49 01 56 

Fö rvaltningschef 
karin.hellgren@ltdalama.se 



Landstinget Dalarna 
T andvårdsförvaltning 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 
Datum Dnr 

2015-03-04 L015/00485 

I nuvarande taxa finns följande avgifter för uteblivet besök. 

350 
700 

Sida 

2 (3) 

Det blir ibland många diskussioner med våra patienter om varför man 
debiterar 350 kr eller 700 kr. Det kan slå fel när den bokade tiden hos 
tandhygienist ofta är 40-50 minuter för en undersökning, då uteblivet besök 
kostar 700 kr för patienten. Motsvarande undersökning hos tandläkare 
bokas på 20 minuter och då kostar uteblivet besök 350kr. 

Förslaget innebär en ändring till en fast avgift på 500 kr för uteblivet besök 
för vuxna oberoende av hur lång tid som är bokad och hos vem man har 
bokat besöket. Det skulle underlätta administrationen och ge en enhetlig 
linje i diskussioner med patienten. 
Uteblivet besök för barn står oförändrat kvar med 250 kr för uteblivet besök. 

Likabehandling 

Enhetlig avgift. 

Ekonomi och finansiering 

En enhetlig avgift som debiteras för uteblivet besök kan minska antalet 
uteblivna besök och minska antalet outnyttjade timmar för verksamheten. 

· Patientperspektiv 

En minskning av antalet uteblivna besök kan ge verksamheten möjligheten 
att behandla fler patienter och få kortare köer till klinikerna. 

Miljö - ej relevant 

Barnperspektiv - ej relevant 

Juridik - ej relevant 

Folkhälsa 

Ju fler som kommer till tandvården, desto mer bidrar vi till Folkhälsan. 



. , 

Landstinget Dalarna 

Tandvårdsförvaltning 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

Datum Dnr 

2015-03-04 LD15/00485 

Underlättar med en enhetlig avgift i diskussioner med patienterna. 

Samverkan med fackliga organisationer 
MBA-förhandling har ägt rum 2015-02-19 utan erinran. 

Uppföljning 
Sker vid årsredovisning för 2015 - antal timmar för uteblivet besök . 

Sida 

3 (3) 
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"" F 0 llrtandvården Betalningar - arbetsbeskrivning 

Klinik /Funktion/Process 
Ekonomi rocessen 
Upprättad av 
Anna Rinstad 

TI A N 
Utgåva Gäller tro m 

2014-10-27 
Fastställd av 
Tandvårdschef 

Patient betalar 

Betalkort 
(ej American Express) 

Dagligen I T4 görs en 
fullständig avstämning 

efter sista patient 

Töm BABS-terminalen 

Uttagen stämms av 
mot dagsavslut i BABS 
och angiven summa i T4 

Stämmer? 
Ja Nej 

Spara och signera 
IT4 

Kontrollera varje BABS-kvitto 
mot kvittojournalen i T4 

u~der dagen, rätta om möjligt, 
1 annat fall tag kontakt med 

helpdesken . 

Redovisas på vårt 
konto 

hos Swedbank 

Sida (av) 
1 4 



.. Dokumenttitel 

Betalningar - arbetsbeskrivning 

Klinik /Funktion/Process 
Ekonomi rocessen 
Upprättad av 
Anna Rinstad 

Betalningar 

Information 

Utgåva Gällerfro m 
2014-10-27 

Fastställd av 
Tandvårdschef 

Sida (av) 
24 

Innan en undersökning eller viss behandling påbörjas skall behandlaren upplysa pa
tienten om kostnaden för åtgärden. Om en följd av behandlingar behövs skall be
handlaren även upplysa patienten om de beräknade sammanlagda kostnaderna för 
behandlingarna. Om förutsättningarna för behandlingsförslaget eller kostnadsberäk
ningen ändras skall patienten upplysas om detta och om anledningen till ändringen. 

Betalning 
Betalning med betalkort gäller vid varje tandvårdsbesök (ej American Express). 

Fakturering 
Kontrollera patientens adress innan faktura skrivs ut. 
Faktureringsavgiften, för näNarande 50 kr/faktura, påförs endast vid debitering av 
uteblivande och sena återbud. 

Betalningsvillkor 
Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. 

Påminnelse 
Om fakturan inte betalats efter 30 dagar skickas en betalningspåminnelse. 

Inkasso (Visma Collectors) 
Obetalda tandvårdsfakturor sändes till Inkasso ca 30 dagar efter fakturans förfallo
datum. Visma skickar ut ett inkassokravbrev (en avgift för näNarande på180 kr+ 
ränta påförs tidigare skuld). Har betalning inte skett inom 12 dagar gör de en kontroll 
om gäldenären har betalningsanmärkningar. 
Finns ingen betalningsanmärkning går ärendet vidare till betalningsföreläggande (en 
avgift för näNarande på 640 kr påförs skulden). Skulden bevakas livslångt. 

OBS! Viktigt att påpeka vilka rutiner som finns om inte fakturan betalas i tid. 

Delbetalning 
Vid större behandlingar - föreslå delbetalningar (under behandlingsperioden). 

Avbetalning 
Folktandvården kan erbjuda avbetalning. 
Patienten kontaktar ansvarig handläggare på Folktandvårdens kansli för upprättande 
av avbetalningsplan när patienten fått sin faktura. 

Avbetalningsplanen görs upp efter Landstinget Dalarnas kreditpolicy. 
Riktlinjerna är följande: 

• Belopp mindre än 
• Belopp mindre än 
• Belopp mer än 

1 000 kr max 3 månader 
5 000 kr max 6 månader 
5 000 kr max 12 månader 



-,,.-------------------,i=-Do--:-ku_m_e-,ntti"""·te...,...1-------- ------, 

Betalningar - arbetsbeskrivning 

Klinik /Funktion/Process 
Ekonomi recessen 
Upprättad av 
Anna Rinstad 

Uteblivet besök - sena återbud 
Vuxna 

Utgåva Gällerfro m 
2014-10-27 

Fastställd av 
Tandvårdschef 

Sida (av) 
34 

Patient som uteblir från ett planerat besök utan att meddela kliniken minst 24 timmar i 
förväg debiteras. Detta gäller även avgiftsfria besökt ex vissa efterkontroller. 

Vid uteblivande och sena återbud debiteras: 
• 350 kr/besök (Åtg. nr 958) för behandlingstid upp till 30 min. 
• 700 kr/besök (Åtg. nr 959) för behandlingstid mer än 30 min. 

Använd denna regel med sunt förnuft, t ex: 
• Vid akut sjukdom 
• Äldre patient 
• Tänk er in i patientens situation! 

Barn och ungdom 
Ta kontakt med målsman och/eller skolsköterska (bra med ett brev av något slag - för 
att få veta orsaken till uteblivandet). 

Vid uteblivande och sena återbud: 
• 250 kr/besök (Åtg. nr 957) 

Avgifter för journalkopior 
Patienten erhåller kostnadsfritt kopior av 9 journalsidor. För 10 sidor uttas avgift om 
50 kr och för varje sida därutöver ytterligare 2 kr. Detsamma gäller journalkopior till 
försäkringsbolag. För CD-skiva är avgiften 20 kr och för USB-minne 50 kr. Om kon
tant betalning (kort) inte kan ske skickas kopior till privatpersoner mot postförskott 
och porto. Då uttas även postförskottsavgift 50 kr. Om antal kopior understiger 1 O ut
tas inte postförskottsavgift. Patientuppgifter skickas per post med mottagningsbevis. 

Utlämnande av kopior Av~ift 
0-9 papperskopior Avqiftsfritt 
10 papperskopior 50 kr 
Papperskopia 11 och därutöver 2 kr I st 
Rek Faktisk kostnad 
CD-skiva 20 kr 
USB-minne 50 kr 

Till juridiska personer (t.ex försäkringsbolag) skickas faktura. 
Avgift tas inte ut av andra myndigheter (t.ex JO, HSAN eller Försäkringskassan), ej 
heller av privata vårdgivare, med eller utan avtal, eller mellan landstingsenheter eller 
av PSR - Personskadereglering AB som hanterar patientförsäkringen. 



Dokumenttitel 

Betalningar - arbetsbeskrivning 

Klinik /Funktion/Process 
Ekonomi rocessen 
Upprättad av 
Anna Rinstad 

Utdrag ur datajournal 

Utgåva Gäller tro m 
2014-10-27 

Fastställd av 
Tandvårdschef 

Sida (av) 
44 

När en patient begär utdrag ur patientjournal enligt Personuppgiftslagen, har han/hon 
rätt att erhålla detta en gång per år kostnadsfritt. Begäran om utdrag ska ske skriftligt 
till Landstingsstyrelsen och informationen ska utlämnas inom en månad från det an
sökan gjordes. Landstingsstyrelsen översänder information till personuppgiftsombud
et på Folktandvårdens kansli som ansvarar för att patienter inom Folktandvården får 
sina utdrag. Patientuppgifter skickas per post med mottagningsbevis (Rek). 

Dokument 
Betalning - rutin (Ekonomiprocessen) 
T andvårdslagen SFS 1985: 125 (§ 4 - Kostnadsförslag) 
Personuppgiftslagen SFS 1998:204 



~ FoJ12~~X~!:den 
BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

Tandvårdsförvaltning 
LO Tandvård 

Datum 2015-03-04 Sida 1 (3) 
Dnr LO 1 5/00485 

Uppdnr 1005 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna 

Ordförandens förslag 
1. En ändring till en fast avgift på 500 kr för uteblivet besök för vuxna 

oberoende av hur lång tid som är bokad och hos vem man har bokat 

besöket. ~-ell~ tGl.G.J.( ~~ f rJ..iJ10 ~ovv /_ 
Sammanfattning 
Förslaget innebär en ändring till en fast avgift på 500 kr för uteblivet besök 
för vuxna oberoende av hur lång tid som är bokad och hos vem man har 
bokat besöket. Det skulle underlätta administrationen och ge en enhetlig 
linje i diskussioner med patienten. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Ledningssystemet: Ekonomiprocessen: Betalningar- arbetsbeskrivning 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Under 201 4 upptog de sena återbuden totalt 7724 timmar i allmäntandvården. 
Delvis har klinikerna lyckats att fylla dessa luckor med nya patienter men långt ifrån 
alla. Tiden för registrerad uteblivande tid uppgår till 5563 timmar, också det i 
allmäntandvården. Ledningen har under året påtalat att uppsatta riktlinje r om att 
debitering av sena återbud och uteblivande skall följasrför att minska den 
ekonomiska skadan. 

Besöksadress 
Bergsskolegränd 8 A 

Falun 

Kontakt 
023-490000 
Folktandvarden.Kansli@L Tdalar 
na.se 
Org.nr. 232100-0180 

Handläggare 
Gunnars-Heligren Karin 023-49 01 56 

Förvaltningschef 
karin.hellgren@ltdalama.se 



Landstinget Dalarna 
Tandvårdsförvaltning 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 
Datum Dnr 

2015-03-04 LD15/00485 

I nuvarande taxa finns följande avgifter för uteblivet besök. 
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Det blir ibland många diskussioner med våra patienter om varför man 
debiterar 350 kr eller 700 kr. Det kan slå fel när den bokade tiden hos 
tandhygienist ofta är 40-50 minuter för en undersökning, då uteblivet besök 
kostar 700 kr för patienten. Motsvarande undersökning hos tandläkare 
bokas på 20 minuter och då kostar uteblivet besök 350kr. 

Förslaget innebär en ändring till en fast avgift på 500 kr för uteblivet besök 
för vuxna oberoende av hur lång tid som är bokad och hos vem man har 
bokat besöket. Det skulle underlätta administrationen och ge en enhetlig 
linje i diskussioner med patienten. 
Uteblivet besök för barn står oförändrat kvar med 250 kr för uteblivet besök. 

Likabehandling 

Enhetlig avgift. 

Ekonomi och finansiering 
En enhetlig avgift som debiteras för uteblivet besök kan minska antalet 
uteblivna besök och minska antalet outnyttjade timmar för verksamheten. 

Patientperspektiv 

En minskning av antalet uteblivna besök kan ge verksamheten möjligheten 
att behandla fler patienter och få kortare köer till klinikerna. 

Miljö - ej relevant 

Barnperspektiv - ej relevant 

Juridik - ej relevant 

Folkhälsa 

Ju fler som kommer till tandvården, desto mer bidrar vi till Folkhälsan. 



Landstinget Dalarna 
Tandvårdsförvaltning 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

Datum Onr 

2015-03-04 LD15/00485 

Underlättar med en enhetlig avgift i diskussioner med patienterna. 

Samverkan med fackliga organisationer 
MBA-förhandling äger rum 2015-02-19 

Uppföljning 
Sker vid årsredovisning för 2015 - antal timmar för uteblivet besök. 

Sida 
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I~ Landstinget 
- DALARNA 

Beställarenheten för tandvård 
Beställarenheten för Tandvård 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

Postadress 
Box 350 
783 27 Säter 

Datum 2015-03-04 Sida 1 (2) 
Dnr L015/00483 

Uppdnr 1009 

Landstingets tandvårdsstöd, lokala anvisningar 2015 

Ordförandens förslag 
1. Anta föreliggande lokala anvisningar för det särskilda tandvårdsstödet 

-Landstingets Tandvårdsstöd 2015. 

Sammanfattning 
Landstingets tolkning av Tandvårds lagen ( 1985: 125) och 
Tandvårdsförordningen (1998: 1 338) avseende landstingets särskilda 
tandvårdsstöd, anges i dokumentet Landstingets Tandvårdsstöd, Lokala 
anvisningar. Dokumentet revideras regelbundet och nu föreligger versionen 
2015-01-01 . 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Landstingets tandvårdsstöd 2015 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Landstingets särskilda tandvårdsstöd består av tre delar, N-, F- och S
tandvård. N-tandvård avser personer med omfattande behov av personlig 
omvårdnad. F-tandvård avser personer med långvarig sjukdom el ler 
funktionsnedsättning som lett till stora svårigheter att sköta sin munhygien 
eller att genomgå tandvårdsbehandling. S-tandvård avser personer som 
behöver tandvård som led i en sjukdomsbehandling. 

Nyheter 2015 är främst fribeloppet för bastandvårds i N- och F
tandvårdsstödet har höjts till 15 000 kr. Dessutom har en del mindre 
förtyd liganden gjorts i texten. 

Patientperspektiv 

Ur ett patientperspektiv är det viktigt att reglerna, som ska tolkas av 
tandvården och sjukvården, är tydliga och konsekventa. 

Ekonomi och finansiering 

Landstinget finansierar det särskilda tandvårdsstödet via det generella 
statsbidraget. 

Besöksadress 
Skönvik 
Säter 

-- i Kontakt Handläggare 
0225-49 42 11 Rynoson Anna-Kari 023-49 42 11 
anna-kari.rynoson@ltdalama.se Förvaltn.chef 070-375 49 45 
Org.nr: 232100-0180 anna-kari.rynoson@ltdalama.se 



Landstinget Dalarna 
Beställarenheten för tandvård 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

Datum Dnr 

2015-03-04 LD15/00483 
Sida 
2 (2) 

Miljö, Likabehandling, Barnperspektiv, Folkhälsa och Medarbetarperspektiv 
och arbetsmiljö. 
Anses inte relevanta i detta ärende. 

Juridik 
Tandvårdslagen (1985:125) och Tandvårdsförordningen (1998:1 338) är 
ramlagar som innebär att landstingen gör sina egna lokala anvisningar för 
hur dessa ska tolkas. Föreliggande dokument är således Landstinget 
Dalarnas tolkning. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Beslutet kräver inte någon facklig medverkan. 

Uppföljning 
Dokumentet revideras årligen. 



I~ Landstinget 
Il DALARNA 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

Tandvårdsförvaltning 
LO Tandvård 

Datum 2015-03-04 Sida 1 (2) 
Dnr LD15/00504 

Uppdnr 1008 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

Boks I ut 2014 

Ordförandens förslag 
1. Godkänna årsredovisningen och bokslut 2014 för Beställarenheten för 

tandvård 
2. Överlämna den omfattande verksamhetsberättelsen till landstingets 

centrala ekonomienhet och revision 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen skall landstingsstyrelsen, med samtliga nämnders 
redovisningar som grund, avsluta räkenskaperna (bokslutet) och 
sammanfatta dessa i en årsredovisning som skall överlämnas till 
landstingsfullmäktige och revisorerna senast den 15 april (KL 8 kap 17 
§).Landstingsfullmäktige ska före utgången av juni besluta om ansvarsfihet. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Beställarenheten för tandvård - Verksamhetsberättelse 2014 
c) Beställarenheten för tandvård - Måluppfyllelse 
d) Beställarenheten för tandvård - Bokslut 2014 
e) Beställarenheten för tandvård - Miljöredovisning 2014 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Årsredovisningen är i första hand ett beslutsunderlag för 
landstingsfullmäktige och har följande syfte: 

Den ska tillsammans med revisionsberättelsen ligga till grund för 
landstingsfullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar för det 
gångna årets förvaltning. 

Den skall ge en rättvisande bild över landstingets sam lade finansiella 
ställning och utveckling. 

Årsredovisningen skall också ge landstingsfullmäktige underlag för 
planering och utveckling av verksamheten. Personal- och arbetsmiljöfrågor 
ska belysas liksom miljöarbetet. 

Patientperspektiv 

Se besklutshandlingar 

Besöksadress 
Bergsskolegränd 8 A 

Falun 

Kontakt 
023-490000 
Folktandvarden.Kansli@L Tdalar 
na.se 
Org.nr. 232100-0180 

Handläggare 
Rynoson Anna-Kari 023-49 42 11 

Förvaltn.chef 070-375 49 45 
anna-kari. rynoson@ltdalama.se 



Landstinget Dalarna 
T andvårdsförvaltning 

Ekonomi och finansiering 
Se bokslutshandlingar 

Miljö 
Se bokslutshandlingar 

Likabehandling 
Se bokslutshandlingar 

Barnperspektiv 
Se bokslutshandlingar 

Juridik 
Se bokslutshandlingar 

Folkhälsa 

Se bokslutshandlingar 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Se bokslutshandlingar 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

Datum Onr 

201 5-03-04 LD15/00504 

Samverkan med fackliga organisationer 
Beslutet kräver inte någon facklig medverkan. 

Uppföljning 
Sker via årsredvisn ing 

Sida 
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Tandvårdsnämnden 

Beställarenhet för tandvård - Verksamhetsberättelse 2014 

Måluppfyllelse 
Personer som får tandvårdsstöd pga. stort personligt omvårdnadsbehov (s.k. N-tandvård) erbjuds en kostnadsfri, årlig, 
uppsökande munhälsobedömning. Precis som de senaste 6 åren har alla som tackat ja till årlig uppsökande 
munhälsobedömning 2014, också fått det. 

Under 2014 deltog 311 O vård- och omsorgspersonal i årlig munvårdsutbildning. Det är en nedgång jämfört med 2013 
då 411 o personer deltog. En schablon för beräkning av antalet vård- och om sorgspersonal som arbetar med personer 
med N-tandvård, har tagits fram genom att räkna antalet personer med N-tandvård x 1,5. Med den beräkningen ses att 
deltagandet i årlig munvårdsutbildning har sjunkit från 46 % 2013 till 34 % 2014. 2012 var deltagandet 39 %.Uppsatt 
mål är ett deltagande på 50 % per år. 

Målen avseende verksamhet, medarbetare och ekonomi - se Måluppfyllelsebilaga. 

Viktiga händelser under året 

F-tandvård 

Det tredje steget i den statliga tandvårdsreformen infördes 2013-01-01. För Landstingets/Beställarenhetens del innebär 
det ansvar för ett nytt tandvårdsstöd till långvarigt sjuka och funktionshindrade, s.k. F-tandvård. lnformationsmaterial 
och anvisningar om hela det särskilda tandvårdsstödet har tagits fram utifrån lagtexter och föreskrifter. 
lnformationsmöten har hållits, främst för tandvården och för specialistsjukvården. 
Ännu har F-tandvårdsstödet nått långt ifrån alla dem som beräknats är berättigade, trots att 7 tandhygienister i 
Folktandvården specialutbildats för att informera om tandvårdsstöd i hand ikapp- och pensionärsorganisat ioner. Under 
2015 planeras därför även informationsinsatser riktade till läkare i primärvården. 

N-tandvård 

Den största gruppen som får tandvårdsstöd är de som har ett stort behov av personlig omvårdnad, dvs. personer som 
har omfattande hemtjänst eller anhörigvård eller bor på särskilda boenden/gruppbostäder för äldre, dementa, psykiskt 
sjuka eller funkt ionshindrade. 

För att landstinget ska veta vilka som har rätt att få tandvårdsstöd krävs ett gott samarbete med nyckelpersoner i 
kommunerna, såsom biståndshandläggare och enhetschefer på hemtjänst eller särskilda boenden. 

Innan nyckelpersonerna har tillåtits anmäla en person till Beställarenheten har de måst gå en kurs om regelverket. 
Tidigare hölls kurser på traditionellt sätt, men 2014 togs ett nytt steg i och med en övergång till utbildning via webben. 

Det innebär att man kan göra kursen när som helst. Man loggar in och läser igenom en kurstext och ti ll sist kommer ett 
prov, med ett antal frågor som ska besvaras. När man har klarat provet får man börja skicka underlag för 
tandvårdskort. Underlagen skickas då på webben i stället för, som tidigare, på pappersblankett. 

Även de som redan är utbildade på det gamla sättet måste gå igenom den nya webbutbildningen och klara provet, för 
att få fortsätta som underlagsutfärdare. 

Funktionen som underlagsutfärdare blir tidsbegränsad, med återkommande krav på genomgång av kurstext och prov, 
för att få fortsätta utfärda underlag. 

Framtiden 
F-tandvård kräver en bedömning av funktionsnedsättningen i form av ett läkarintyg. Det är således viktigt att läkarna 
känner till detta och skriver intyg för sina patienter. Under 2015 kommer en intensifierad informationsinsats att 
genomföras, riktad till läkare i primärvården. Sannolikt kommer det ändå att dröja minst till årets slut, kanske ännu 
längre, innan F-tandvården är känd bland allmänheten och inom sjukvården, fu llt ut. 

Utvecklingen av webbfunktioner i Beställarenhetens dataprogram går vidare med förhandsbedömning på webben av 
omfattande tandbehandlingar och webbfakturor för privattandvården. 

Om möjligt kommer Beställarenheten att investera i ett köp av källkoden för webbfunktionen för att säkra framtida 
utveckling. 



Ekonomi 
Resultaträkning (mkr) 2014 2013 2012 2011 

Intäkter 0,3 0,3 0,3 0,3 

Kostnader -30,0 -28,1 -26,9 -24,9 

varav personalkostnader -1,8 -1,6 -1,6 -1,5 

Verksamhetens resultat -29,7 -27,8 -26,5 -24,6 

Landstingsbidrag 33,2 28,9 25,8 25,1 

Över/Underskott 3,5 1, 1 -0,7 0,5 

Arets investering 0,0 0,0 0,0 0,0 

Landstingen ansvarar för att organisera och bekosta uppsökande tandvård till personer med stort omvårdnadsbehov 
samt att, mot sjukvårdsavgift, erbjuda nödvändig tandvård (N-tandvård) till denna grupp, tandvård som ett led i en 
sjukdomsbehandling ($-tandvård) till 13 preciserade grupper samt tandvård vid långvarig sjukdom eller 
funktionsnedsättning (F-tandvård) till 11 preciserade grupper. Finansiering sker via det generella statsbidraget till 
landstinget. 

Det ekonomiska resultatet 2014 blev ett överskott i förhållande till budget på 3,5 mkr. överskottet beror främst på att F
tandvården ännu inte nått full verksamhet. Socialstyrelsen beräknar att personkretsen för F-tandvård är ca 1600 
personer i Dalarna och vid slutet av 2014 hade ca 300 av dessa identifierats. 

Personal 
Beställarenheten för tandvård 2014 2013 2012 
Antal anställda 3 3 3 
Arbetade timmar 4586 4331 4268 
Arbetad tid inhyrd personal 0 0 0 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad 91 ,7% 91 ,7% 83,3% 
Andel deltider i procent av totalt antal anställda 33,3% 33,3% 66,7% 
Antal personer som börjat resp. slutat under året 0 0 0 
Valda personalkostnader (löner exkl. sociala avg.) 1,3 mkr 1,1 mkr 1,1 mkr 
Könsfördelning 3 kvJnnor/O män 3 kvinnor/O män 3 kvinnor/O män 
Aldersfördelning 43-60 42-59 41-58 
Medelålder 52 51 50 
Pensionsavgångar 0 0 0 
Sjukfrånvaro 17,6 16,3 25 
Frisknärvaro (högst 5 sjukdagar under året) 1 1 0 
Allmän löneutveckling 2,54% 2,66% 2,63% 

Beställarenhetens personal är desamma tre personer som tidigare. Dessutom finns två bedömningstandläkare, den 
ena arbetar 20 % och den andre är en privattandläkare som tjänstgör efter behov - någon timme per månad. 
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N-tandvård 
Nödvändig tandvård 

Uppsökande munhälsobedömningar 
Den 2014-01-01 hade totalt 6081 personer tandvårdskort för N-tandvård (Nödvändig tandvård) och 4435 av dessa 
hade tackat ja till hembesök. under året avstod 153 av dessa ändå MHB, vilket resulterade att det fanns 4374 
personer att uppsöka under året. 
Folktandvårdens uppsökande tandhygienistteam besökte 4639 personer. Vissa av dessa hade flyttat och fick därför två 
munhälsobedömningar (så att även personalen på det nya boendet skulle få instruktioner för att sköta personens 
munhygien). Totalt utförde tandhygienistteamen 4758 munhälsobedömningar. Resultatet 2014 blir därför att 106 % 
av antalet som tackat ja fått en munhälsobedömning. 

Att resultatet blir över 100 % beror alltså dels på dubbla besök vid flytt, men även på att personkretsen ständigt ändras 
genom att nya til lkommer och andra avlider. 

Den 2013-01-01 hade totalt 5944 personer N-tandvårdskort och 4435 av dessa hade tackat ja till hembesök. 
Tandhygienistteamen besökte 4594 personer under året och utförde 4650 munhälsobedömningar, vilket innebar att 
den 2013-12-31 hade 104 % av dem som tackat ja fått en munhälsobedömning. 

Motsvarande siffror för 2012 var att den 2012-01-01 hade 5795 personer N-tandvårdskort och 4553 personer av dessa 
hade tackat ja till hembesök. Tandhygienistteamen besökte 4607 personer under året och gjorde 4658 
munhälsobedömningar, vilket innebar att den 2012-12-31 hade 101 % av dem som tackat ja fått en 
munhälsobedömning. 

Munvårdsutbildning 
Beställarenheten använder en schablon för beräkning av antalet vård- och omsorgspersonal som arbetar med 
personer med N-tandvård. Schablonen är antalet utfärdade N-tandvårdskort x 1,5. 

Det har varit stora problem för kommunerna att räkna fram det exakta antalet personal som arbetar just med vård av 
personer med N-tandvård. Dessutom finns ett antal privata vård- och omsorgsföretag numera. Därför övergick vi 2011 
till att räkna enligt samma schablon som beställarna i övriga landsting. Schablonen stämmer inte alltid med det verkliga 
antalet personal, men den har den fördelen att siffrorna blir jämförbara med andra landsting. Med den beräkningen ses 
att deltagandet i årlig munvårdsutbildning ökade från 39 % 2012 till 46 % 2013, men minskade igen 2014 till 34 %. 
Uppsatt mål är ett deltagande på 50 % per år. 

De uppsökande teamens prestationer, år från år kan förstås också jämföras i faktiska siffror i stället för i % -satser. Om 
man då jämför de senaste tre åren har antalet personal som fått årlig munvårdsutbildning gått upp från 3348 personer 
2012 till 4110 personer 2013 och sedan ner till 3110 personer 2014. 

Munvårdsutbildning för vård- och omsorgspersonal innebär även en grundutbildning, förutom den årliga utbildningen. 
Grundutbildningen fungerar som förväntat. Syftet är att utbilda nyanställd personal som saknar munvård i sin 
yrkesutbildning. Utbildningstillfällen planeras efter behovet i de olika kommunerna, beroende på anta let nyanställda. 
Totalt har 3290 personal fått munvårdsutbildning (årlig+ grundutbildning) under 2014. 

Behandling på tandklinik 
Ersättningen för utförd tandvård, till både Folk- och privattandvården, ges enl. Folktandvårdens prislista. I N-tandvård 
medges ett påslag på gällande taxa med 1 o % för allmäntandvården och med 15 % för sjukhustandvården. För 
tandstödd protetik (kronor, broar) och för implantat medges inget påslag. 

Patienter behandlade på tandklinik, i Nödvändi~ tandvård i ett treårsperspektiv 
Grupp enl. Antal Total Medelkostn. Antal Total Medelkostn. Antal Total Medelkostn. 

T andvårdslagen personer kostnad per person personer Kostnad per person personer Kostnad per person 

2014 2014 2014 2013 2013 2013 2012 2012 2012 

Tkr kr Tkr kr Tkr kr 

N1. Särskilt boende 
1590 5 267 3313 1493 4560 3054 1429 4178 2924 

N2. Avancerad hemsjukvård 68 266 3914 69 201 2913 52 203 3907 

N3. LSS 
1582 5 436 3436 1557 5151 3308 1424 4419 3103 

N4. Eget boende 
1205 5 381 4466 1153 5304 4600 1048 4880 4656 

4445 16 351 3678 4272 15216 3562 3953 13 680 3461 
Totalt 
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Folktandvården behandlar den största delen av patienterna med rätt till nödvändig tandvård. 2014 innebar det att 77 % 
behandlades i Folktandvården. 2013 var Folktandvårdens andel 83 % och 2012 var andelen 76 %. 
Medelkostnaden i Folktandvården 2014 var 3444 kr och i privattandvården 4779 kr. 2013 var medelkostnaden 3338 kr 
resp. 4638 kr och 2012 var den 3110 kr resp. 4747 kr. 
Beställarenheten betalade i medeltal 60 % mera för en behandling i privat- jämfört med folktandvård, år 2014. 2013 var 
skillnaden 39 % och 2012 var den 52 %. Den stora skillnaden har sin huvudsakliga förklaring i att de sjukaste 
patienterna, där man inte kan göra mer än det allra nödvändigaste, oftare går på Folktandvården. 

S-tandvård 
Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under begränsad tid 

Patienter behandlade på tandklinik i $-tandvård 
ett treårs ers ektiv 

Grupp enl. tandvårdslagen Antal Total Medelkostn. Antal Total Medelkostn. Antal Total Medelkostn. 
personer kostnad per pers personer kostnad per person personer kostnad per pers 

2014 2014 2014 2013 2013 2013 2012 2012 2012 

Tkr kr Tkr kr Tkr kr 

S1. Medfödd missbildning 127 1104 8690 110 1063 9664 137 1866 13633 

S2 Defekt pga. sjukdom 13 109 8409 23 147 6391 21 178 8479 

S3. Tandskada ep-anfall 3 2 6550 1 1 1000 2 8 3868 

S4. lnfektionssanering inför 515 1708 3316 
kirurgi cytostatika mal ign 292 1638 5648 264 1466 5555 
blodsjukdom 

S5. Munslemhinnebehandling 56 168 2993 
vid nedsatt immunförsvar 48 146 3042 44 111 2512 

S6. Utredning remiss i.u. i.u. i.u. 199 466 2354 226 513 2270 

S7. lnfektionssanering inför 23 112 4853 
strålbehandling 34 160 4706 31 204 6590 

S8. Orofacial smärta i.u. i.u. i.u. 50 158 3160 26 87 3354 

S9. Sömnapnesyndrom 174 1086 6242 271 1865 6907 218 1619 7430 

S10. Tandvårdsrädsla 78 360 4615 17 142 8353 18 133 7370 

S11. Fyllningsbyte pga. 17 70 4137 
avvikande materialreakt. 16 106 6625 8 45 5613 

S12. Fyllningsbyte rehab. 1 1 2 10 10 000 1 5 5005 

S13. Sjögrens syndrom 166 352 2119 

S14. Muntorrhet efter strålning 

S15. Frätskador 

Totalt 1011 4940 4886 1067 6062 

Under 2014 har vi inte kunnat få korrekta siffror för grupperna 86 och 88 från Folktandvården. Dessa grupper lämnas 
därför utan uppgift i tabellen (i.u . = ingen uppgift). Antal personer, total kostnad och medelkostnad per person är 
beräknad på övriga grupper och en komplett bild av 8-tandvården kan alltså inte presenteras för 2014. 

Enstaka patientbehandlingar kan kosta väldigt stora summor och detta leder till att medelbehandlingskostnaden 
påverkas avsevärt. Det går därför inte att lägga för stor vikt vid kostnadsvariationerna över tid, i enskilda grupper. 
Den totala kostnaden resp. den totala medelkostnaden bör användas som jämförelsetal mellan åren. 

Bettrehabilitering pga. frätskador på tänderna orsakade av ätstörningssjukdom eller reflux är en ny grupp som tillkom 
2013-01 -01. Endast 4 personer fick tandvårdsstöd i denna grupp under 2014 och förra året var siffran densamma. 
Antalet kan komma att stiga, kommande år, då kännedom om möjligheten att få tandvårdsstöd blivit större. 
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F-tandvård 
Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionshinder 

Det tredje steget i tandvårdsstödet kom 2013-01-01. För landstingets del innebar det ansvar för tandvårdsstöd til l 11 
preciserade diagnoser/sjukdomstillstånd där sjukdomen/funktionsnedsättningen har lett till stora svårigheter att sköta 
munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling. 

Socialstyrelsen uppskattar att det finns ca 1600 personer i Dalarna som uppfyller kraven för att få tandvårdsstöd i 
någon av de 11 grupperna. Beställarenheten arbetar med information till allmänhet, tandvård och sjukvård, men det 
kommer sannolikt att ta något år till , innan tandvårdsstödet är allmänt känt i länet. 

an var VI Il f k angvang s1ukdom e er un tionshinder 
Grupp enl. tandvårdslagen Antal Antal Total Medelkostn Antal Antal Total Medelkosln. 

personer personer kostnad per person personer personer kostnad per person 
med 

med behandlade på 2014 2014 behandlade 2013 2013 
F-kort klinik Tkr kr 

F-kort 
på klinik Tkr kr 

2014 2014 2013 

F1. Svår psyk. 122 80 419 5241 23 19 103 5421 
funktionsnedsättning 

F2. Parkinsons sjukdom 50 47 344 7319 30 24 115 4792 

F3. MS - Multipel Skleros 15 13 83 6406 9 7 34 4857 

F4. CP - Cerebral Pares 6 5 23 4574 3 2 3 1500 

F5. RA - Reumatoid artrit 42 38 234 6164 23 17 91 5353 

F6. SLE - Systemisk lupus 2 2 23 11 430 2 1 1 1030 
erythematosus 

F7. Sklerodermi 5 3 19 6466 3 3 20 6667 

F8. ALS - Amyotrofisk 1 3 7 2176 1 2 14 7000 
lateral skleros 

F9. Orofacial 15 11 65 5917 6 6 101 16833 
funktionsnedsättning 

F10. Symtom som kvarstår 6 mån 27 21 111 5271 12 6 17 2833 
ett hjärninfarkt el. stroke 

F11. Sällsynt diagnos 22 17 109 6430 11 8 27 3375 

307 240 1437 5990 123 95 534 5621 
Totalt 

Folktandvården har behandlat den största delen, 61 %, av patienterna som fått tandvård vid långvarig sjukdom eller 
funktionshinder. År 2013 var Folktandvårdens andel 63 %. 
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Verksamhetsstatistik, nyckeltal 

Antal pers. med intyg den 1 januari 

Antal utförda munhälsobedömningar under året 

Antal uppsökta personer under året 

Antal uppsökta som känner smärta i munnen. 

andel {%) uppsökta med smärta i munnen 

Antal uppsökta som uppger att de inte kan äta köttbullar, potatis och smörgås 
utan problem 

andel (%) uppsökta som inte kan äta utan problem 

Antal uppsökta som har fastsittande tänder 

andel (%) uppsökta som har fastsittande tänder 

Totalt antal tänder att sköta om hos de uppsökta 

Antal uppsökta med hel- eller delprotes (löständer) 

andel (%) uppsökta med löständer 

Totalt antal löständer att rengöra hos de uppsökta 

Antal uppsökta med implantat 

Antal som tackat nej till besök på tandklinik, trots behov av tandbehandling 

Antal vårdpersonal som har deltagit i årlig munvårdsutbildning 

Antal vårdpersonal som har deltagit i grundutbildning 

Uppskattat antal vård- och omsorgspersonal i Dalarna 

Totalt antal behandlade i nödvändig tandvård (N-tandvård) 

Totalt antal behandlade i tandvård som led i sjukdomsbehandling (S-tandvård) 
2014 saknas uppgifter för grupp S6 och sa· 
Totalt antal behandlade i tandvård vid långvarig sjukdom eller 
funktionsnedsättning (F-tandvård) 

Antal personer, 20 år och äldre, enl. Region Dalarna (avrundat 1000-tal) 

Antal personer, 20 år och äldre som fått tandvårdsstöd för behandling på 
tandklinik 

Så här arbetar förvaltningen med 
Arbetsmiljö 

2014 

6081 pers 

4758 

4639 pers 

148 pers 

3% 

311 pers 

7% 

3750 pers 

80% 

68 656 

tänder 

1391 pers 

30% 

2078 

Löständer 

235 pers 

735 pers 

3110 pers 

180 pers 

9126 pers 

4445 pers 

1011 * pers 

240 pers 

218 000 

3% 

2013 2012 

5944 pers 5990 pers 

4650 4680 

4594 pers 4606 pers 

144 pers 221 pers 

3% 5 % 

269 pers 283 pers 

6% 6% 

3583 pers 3541 pers 

78% 77% 

64 592 64 014 
tänd er tänder 

1425 pers 1539 pers 

31 % 33% 

2162 2378 
löständer löständer 

216 pers 191 pers 

789 pers 1650 pers 

4110 pers 3348 pers 

101 pers 157 pers 

8919 pers 8696 pers 

4272 pers 3953 pers 

1067 pers 1237 pers 

95 pers 

217 000 216 000 

3% 3 % 

På en så liten förvaltning som Beställarenheten för tandvård kan man arbeta med SAM, men behöver inte 
dokumentera policy och rutiner skriftligt. Stor vikt läggs på arbetsmiljöbevakning, spec. den psykosociala arbetsmiljön 
och arbetsbelastningen. 

Miljöarbete 

Arbetet på Beställarenheten för tandvård består främst i kontorsarbete men även ett utåtriktat informationsarbete. 
Webb och telefon används som kommunikationsmedel i första hand. Kontorets placering i Säter gör att resor till Falun 
behövs bl.a. för möten på Landstingets huvudkontor och Folktandvårdens kansli. Miljöarbetet följer Landstinget 
Dalarnas miljöpolicy och övergripande miljömål. För detaljerad miljöredovisning - se Miljöredovisningsbilaga 

Mångfald/ jämställdhet 
Beställarenheten för tandvård följer Landstinget Dalarnas mångfalds- och jämställdhetspolicies. 

Elin Noren, ordf. Tandvårdsnämnden Anna-Kari Rynoson, föNaltningschef, Beställarenheten för tandvård 
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Tandvårdsnämnden 

Beställarenhet för tandvård 

Måluppfyllelse 

Uppdrag från Landstingsplanen 2014 

Tandvårdsstöder ska erbjudas tiU alla berörda i 
Dalarna. 

Målupp
fyllelse 

Munhälsobedömningar ka genomföras i samverkan • 
med länets kommuner. 

Viktiga händelser under året 

Webbutbildning 0 111 N-tandvård 

För att landstinget ska veta vi lka som har rätt an få N
tandvård (tandvårdsstöd pga stort personl igt omvårdnads
behov) så krävs ett gott samarbete med nyckelpersoner i 
kommunerna t.ex. biståndshandläggare och enhetschefer på 
hemtjänst eller särski lda boenden. 

Innan nyckelpersonerna ti llåts anmäla en person ti ll 
Beställarenheten krävs god.känd kurs om regelverket. 
Tidjgare hö lls kurser på traditionellt sätt, men 20 14 togs ett 
nytt steg i och med en övergång till utbi ldning och 
anmälningar via webben. Fördelarna är nu au man kan göra 
kursen när man har tid samt att pappershanteringen minskar 
på Beställarenheten. 

Framtiden 
Tandvårdsstödet vid långvarig sjukdom eller funktions
nedsättrung, F-tandvård, kräver en bedömning av 
funktjonsnedsättningen i form av ett läkarintyg. Det är därför 
viktigt att läkarna känner till detta och skriver intyg för sina 
patienter. Vi är långt ifrån där ännu, så under 20 15 kommer 
en intensifierad informationsinsats au genomföras, riktad ti l I 
läkare i primärvården. 

Utvecklingen av webbfunktioner i Beställarenhetens 
dataprogram går vidare med förhandsbedömning på webben 
av omfattande tandbehandlingar och webbfakturor för 
privattandvården. 

Ekonomi 
Resultaträkning " 2014 2013 

(Tkr) Budget Resultat Awikelse Resultat 

Intäkter 264 329 65 302 

Kostnader ·31 583 ·30 026 1 557 -28 107 

varav eersonalkostnader ·1 884 -1 823 61 -1 649 

Verksarmetens resulat ·31 320 -29 698 1622 -27 805 

Lanstingsbidrag 33160 33 160 0 28 930 
Över-/underskott 1840 3 462 1622 1125 

Investering 

(Tkr) 

Landstingen ansvarar för an organisera och bekosta upp
sökande tandvård till personer med ston omvårdnadsbehov 
samt att, mot sjukvårdsavgift, erbjuda nödvändig tandvård 
(N-tandvård) till denna grupp, tandvård som ett led i en 
sjukdomsbehandling (S-tandvård) ti ll 13 preciserade grupper 
samt tandvård vid långvarig sjukdom eller funktions
nedsättning (F-tandvård) till 11 preciserade grupper. 

Det ekonomiska resul tatet 20 14 blev ett överskott i 
förhållande ti ll budget på 3 462 tkr. Överskottet beror på att 
kännedomen om den nya F-tandvården ännu inte nått full t ut 
till allmänhet och sjukvårdspersonal. 

Personal 
Valda personalkostn 2014 2013 

(mkr) Bud!!et Resultat Resultat 

Löner exkJ. soc avgi fter - 1,3 -1,3 -1, I 

Beställarenheten för tandvård 2014 2013 

Antal anställda 3 3 

Arbetade timmar 4586 433 1 

Arbetad tid inhyrd personal 0 0 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 9 1,7 % 9 1,7 % 

Andel deltider i % av tot. antal anställda 33,3 % 33,3 % 

Antal pers som börjat resp. slutat under året 0 0 

Könsfördelning 3 kv/ 3 kv/ 

0 män 0 män 

Åldersfördeln ing 43-60 42-59 

Medelålder 52 51 

Pensionsa vgångar 0 0 

Sjukfrånvaro 17,6 16,3 

Frisknärvaro (högst 5 sjukdagar under året) l 1 

Allmän löneutveckling 2,54 % 2,66% 

Beställarenhetens personal är desamma tre personer som 
tidigare. Dessutom finns två bedömningstandläkare, den ena 
arbetar 20 % och den andre är en privattandläkare som 
tjänstgör efter behov - någon timme per månad. 

Verksam hetsstati stik 

Nyckeltal 2014 2013 2012 

Utförda munhälsobedömningar 4758 4650 4680 

Ut förda munvårdsutbildningar, 3290 
421 1 3505 

årlig+ grundutbildning 

A ntal behandlade i nödvändig 4445 
4272 3953 tandvård (N-tandvård) 

A ntal behandl i tandvård som led 10 11* 
i sjukdomsbehand.(S-tandvård) 1067 1237 
*2014 s;\knas uppgi ftcr för 2 av 13 
grupper 

Antal behandlade i tandvård vid 240 
95 

funktionsnedsättn. (F-tandvård) 

Antal personer. ;:::20 år, i länet 2 18' 2 17' 216' 
en!. Region Dalarna 

Andel pers. 2:20 år i länet som 3 % 3% 3% 
fatt landstingets tandvårdssröd 

Miljö 
Miljöarbetet fö ljer La ndstinget Dalarnas miljöpolicy och 
övergripande miljömål. 
Anna·Kari Rynoson 

Förva//ningschel, Beställarenhet för tandviJrd 



Tandvårdsnämnden 

Beställarenhet för tandvård 

Måluppfyllelse 

Uppdrag från Landstingsplanen 2014 Målupp
fyllelse 

T andvårdsstödet ska erbj uda~ till alla berörda i .Å. 
Dalarna. 

Munhäl obedömningar ska genomföras i samverkan • 
med länets kommuner. 

. måluppfyllt mål delvis uppfyllt • mål ej uppfyllt 

Tandvårdsstödet fungerar bra. Landstinget Dalarna ligger 
bland de främsta i landet i att nå ut ti ll befolkningen och 
dessutom till en låg kostnad i förhållande till många andra 
landsting. 

Uppskattningsvis är det 3 - 4 % av Dalarnas vuxna (20 år och 
äldre) befolkning som har rätt att få del av det särskilda 
tandvårdsstödet. Verksamheten beräknas klara uppsatta mål, 
förutom det nya tandvårdsstödet för personer med långvarig 
sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård). Det tar tid 
innan informationen har nått ut t.i l l allmänhet, tandvård och 
sjukvård. F-tandvård beräknas inte vara i full verksamhet 
förrän tidigast vid slutet av 2015. 

M ål Mått Resultat 
Alla som har Antalet utförda • tackat j a till hembesök j ämfört 
munhälsobedömn. med antalet so m 
i hemmet ska ha tackat j a 
besökts vid årets 
slut 
Minst 50 % av Andel vård- och 34% 
vård- och omsorgspersonal ' 

omsorgspersonalen som deltagi t i 
ska ha genomgått munvårdsutbildn. 
årl ig j ämfört med 
munvårdsutbi ldn. uppskattat antal 

vård- och 
omsorgspersonal i 
länet 

A lla läkare ska A ndel läkarintyg 73 % 
kunna bedöma som är korrekt 
funktionshinder i fyllda, dvs. ingen 
enl. JCF och fylla i begäran om 
blanketten för komplettering 
läkarintyg korrekt eller rättelse har 

behövts 
Regionala och Antal 4,7 • nationella nätverk utvecklingsdagar 
och konferenser per medarbetare 

Chefsutveckling Antal chefs- 0 
utbildningar där 
förvaltning chef 
har deltagit 

Miljöpåverkan av Anta l km bitresor 2775 
fordon 
Mi ljöpåverkan av Antal fys. möten 6 
fordon som ersatts av 

videokonferenser 

Sjukfrånvaro A ntal sjukdagar 53 • Utvecklingsplan A lla medarbetare ja • ska ha en 
utveck lingsplan 

Fortbildning Antalet 0,6 
fortbildningsdagar 
per medarbetare 

Ekonomi Budget i balans ja • 
Verksamhetsstatistik, nyckeltal 

2014 2013 2012 

Antal pers. med intyg den 1 januari 6081 5944 5990 

Antal utförda munhälsobedömningar 4758 4650 4680 
under året 

Antal uppsökta personer under året 4639 4594 4606 

Antal uppsökta som känner smärta i 148 144 221 
munnen. 

andel (%) uppsökta med smärta i 3% 3% 5% 
munnen 

Antal uppsökta som uppger att de 311 269 283 
inte kan äta köttbullar, potatis och 
smörgås utan problem 

andel (%) uppsökta som inte kan äta 7% 6% 6 % 
utan problem 

Antal uppsökta som har fastsittande 3750 3583 3541 
tänder 

andel (%) uppsökta som har 80% 78 % 77 % 
fastsittande tänder 

Totalt antal tänder att sköta om hos 68 656 64 592 64 014 
de uppsökta Tänder tänder tänder 

Antal uppsökta med hel- eller 1391 1425 1539 
delprotes (löständer) 

andel (%) uppsökta med löständer 30 % 31 % 33 % 

Totalt antal löständer att rengöra 2078 st 2162 st 2378 st 
hos de uppsökta 

Antal uppsökta med implantat 235 216 191 

Antal som tackat nej till besök på 735 789 1650 
tandklinik, trots behov av 
tandbehandling 

Antal vårdpersonal som har deltagit i 3110 4110 3348 
årlig munvårdsutbildningen 

Antal vårdpersonal som har deltagit i 180 101 157 
grundutbildning 

Uppskattat antal vård- och 9126 8919 8696 
omsorgspersonal i Dalarna 

Totalt antal behandlade i nödvändig 4445 4272 3953 
tandvård 

Totalt antal behandlade i tandvård 1011' 1067 1237 
som led i sjukdomsbehandling 

'2014 saknas uppgifter för 2 av 13 
grupper 

Totalt antal behandlade i tandvård 240 95 
vid långvarig sjukdom eller 
funktionsnedsättning 

Antal personer, 20 år och äldre, i 218· 217' 216' 
länet enl. Region Dalarna 

Andel personer, 20 år och äldre, i 3% 3% 3 % 
länet som fått tandvårdsstöd vid 
behandling på tandklinik 



BESTÄLLARENHETEN TANDVÅRD BOKSLUT 2014 

Utfall Budget Awikelse Utfall Utfall 
2014 2014 2013 2012 

INTÄKTER 
Statsbidrag 329 264 65 302 320 
Landstingsbidrag 33 160 33160 0 28 930 25 840 
Övrigt 0 11 0 11 

S:A INTÄKTER 33 489 33424 65 29 232 26171 

KOSTNADER 
Beställarspecifika kostnader 
Uppsökande 5415 - inom lands! 3 266 3 200 66 3 11 5 3 041 
munhälsobedömn. 

Munvårdsutbildning 5411 - inom lands! 859 1 000 -141 1 013 834 

Nödvändig tandv. 5412 - inom lands! 12 486 11 300 1 186 11 628 10 418 
- andra ltg 96 0 96 108 13 
- priv vårdq 3 850 3 700 150 3 398 3 347 

16432 15 000 1432 15134 13 778 

Led i sjukdomsbeh. 5413 - inom lands! 4 547 5 490 -943 4 710 4 997 
- andra ltg 15 0 15 16 
- priv vårdg 952 1 900 -948 1 462 1 944 

5514 7390 -1876 6188 6 941 ,_ 

Utökat Tandv. 5416 -inom landst 0 147 
stöd - andra ltg 0 0 

- priv vårdq 0 0 9 75 
0 0 0 9 222 

Tandvård funktionsneds. 5417 -inom landst 
1·~ 

973 2 000 -1 027 352 0 
- andra ltg 0 0 0 
- priv vårdq 661 500 161 180 0 

1 634 2500 -866 532 0 

Hjälpmedel Tandvård -inom landst 10 
10 

Övr verksamhetsankn tjänster psykolog 0 0 0 0 17 
S:a Beställarsp. kostnader 27705 29100 -1 385 25 991 24 833 

Driftskostnader 

Personalkostnader 1 808 1 834 -26 1 638 1 592 
Fortbildning 37 56 -19 34 41 
Administrationskostnader 269 319 -50 272 217 
Hyreskostnader 80 74 6 71 69 
IT-kostnader 124 200 -76 101 104 

Övrigt 4 1 3 0 11 
Summa Driftskostnader 2322 2484 -162 2116 2034 

S:A KOSTNADER 30 027 31 584 -1 557 28 107 26867 

" 
RESULTAT ' ... -· '[i ' 3462 1 840 1 622 1125 -696 



I• Landstinget 
• DALARNA 

Beställarenheten för tandvård 

Miljöredovisning 2014 

Beställarenheten för tandvård 

Verksamhet 
Beställarenheten för tandvård administrerar Landstingets tandvårdsstöd till vi ssa sjuka och 

funktionshindrade. Personalen består av en förvaltningschef på 75 % samt två assistenter på 100 %. 

Miljöarbete 
Arbetet består främst i kontorsarbete men även ett utåtriktat informationsarbete till tandvården, 

sjukvården och kommunerna i länet. Vi deltar även i en del konferenser och kurser. 

Miljöarbetet fortsätter som tidigare år. 

Vi hushållar med värme, el och vatten. 

Vi källsorterar avfallet. 

E-post och telefon används som kommunikationsmedel i första hand. I viss mån utnyttjas även 

möjligheten till videokonferenser. 

Resor sker främst med landstingets bilar eller med tåg, i några fall med egen bil. Kontorets placering i 

Säter gör att resor till Falun behövs bl.a. för möten på Landstingets huvudkontor. Under året har vi 

rest 1695 km med landstingsbilar och 540 km med egna bilar. 

Vid inköp försöker vi välja varor som uppfyller miljökrav. 

Vi följer lagar och andra krav inom miljöområdet. 

Ingen medarbetare har fått miljöutbildning och vi har inte genomfört några miljöaktiviteter under 

2014. 

Den verksamhet som bedrivs på Beställarenheten för tandvård föranleder inga speciella krav på 

miljöutbildning och miljöaktiviteter. 

Säter den 2015-01-26 

Anna-Kari Rynoson, förvaltningschef Beställarenheten för tandvård 
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