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Inledning och protokollsjustering 

1 Protokollsjustering 
 

Ordförandens förslag 

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

2 Information gemensam 
 

Ordförandens förslag. 

1. Antecknar informationen till protokollet. 

Information lämnas om 

Skrivelse till Tandvårdsnämnden, Granskning av bokslut 2014. 

Granskning av årsredovisning 2014 LD15/01454. 

MBA-förhandling har ägt rum 2015-05-21 utan erinran. 

3 Information för Tandvårdsförvaltningen 
 

Ordförandens förslag. 

1. Antecknar informationen till protokollet. 

Information lämnas om 

a) Finansiering och betalning för "fakultetsplatser" för tandläkares 
specialiseringstjänstgöring år 2015. Bilaga.  

b) Personalomsättning per 2015-03. Bilagor. 

c) Särredovisning 2014. Bilaga 

d) Folktandvårdens styrning. Bilagor 

e) Miljöredovisning. Bilagor se tidigare bokslut. 

f) Patientsäkerhet. Bilagor se tidigare bokslut. 

MBA-förhandling har ägt rum 2015-05-21 utan erinran. 
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4 Information Beställarenhet för tandvård 
 

Ordförandens förslag. 

1. Antecknar informationen till protokollet. 

Information lämnas om 

a) Resultat av den uppsökande verksamheten 2014. 
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Anmälningsärenden 

5 Delegeringsbeslut Tandvårdsförvaltningen 
 

Ordförandens förslag. 

1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. 

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

Dnr LD15/00168, Avtal mellan Folktandvården Landstinget Dalarna och HIQ 
Stockholm AB. 

Dnr LD15/00861. Avtal mellan Folktandvården Landstinget Dalarna och 
KSMG AB. 

AV Tandvårdschefen enligt bemyndigande TN § 6/15 fattade beslut: 

Dnr LD15/01641. Avskrivning av obetalda tandvårdsfakturor, 140901-
141231. 

Dnr LD15/01643. Avskrivning av obetalda tandvårdsfakturor, 150101-
150331. 

Av verksamhetschef Folktandvården Avesta enl bemyndigande TN § 6/15 
fattade beslut: 

Dnr 15/250:1. Avtal försäljning av steriltjänster till Vårdcentral Koppardalen, 
Avesta. 

MBA-förhandling har ägt rum 2015-05-21 utan erinran. 

 

6 Anmälningsärenden Tandvårdsförvaltningen 
 

Ordförandens förslag. 

1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. 

a) Periodrapport 2015-03. 

MBA-förhandling har ägt rum 2015-05-21 utan erinran. 
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7 Anmälningsärenden Beställarenheten för tandvård 
 

Ordförandens förslag. 

1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. 

a) Periodrapport 2015-03. 
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Övriga gemensamma beslutsärenden 

8 Sammanträdesplan för Tandvårdsnämnden 2016 
Diarienummer LD15/01435 

Ordförandens förslag 

1. Anta föreslagen sammanträdesplan för Tandvårdsnämnden 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesplan för tandvårdsnämnden 2016 enligt följande: 

Samtliga sammanträden sker på tisdagar kl 09.00, 1 mars, 7 juni, 4 oktober 
och 6 december. 

Beredning sker ca tre veckor före respektive möte enligt överenskommelse 
mellan ordförande, förvaltningscheferna för folktandvården och 
beställarenheten för tandvård. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Sammanträdesplan 2016 
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Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen 

9 Facklig närvaro vid tandvårdsnämndens sammanträden 
Diarienummer LD15/01333 

Ordförandens förslag 

1. Att under mandatperioden skall generell närvarorätt gälla för 
personalföreträdare med undantag av vad som sägs i 
Kommunallagen 7 kap. 10 §. 

2. Att som ersättande representant för SRAT anmäla Zohreh Kenarssary 
Anhari. 

Sammanfattning av ärendet 

Personalföreträdare för de anställda inom landstinget får, i den omfattning 
som anges i Kommunallagen 7 kap 9-13 §§ närvara på tandvårdsnämndens 
sammanträden. 

Ny begäran har inkommit från SRAT om vilken ny ersättare de önskar skall 
omfattas av organisationens närvarorätt. 

Tidigare beslut som representanter för Vision (Birgitta Elfving ordinarie och 
Camilla Eklund som ersättare), för SRAT (Helen Lindkvist som ordinarie) 
samt för DTF/TT (Birgitta Bondemark som ordinarie och Maja Vigren som 
ersättare) kvarstår. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

10 Granskningsrapport, intern kontroll 
Diarienummer LD15/01359 

Ordförandens förslag 

1. Införa rutiner för uppföljning och säkerställande av fullständighet och 
riktighet av tandvårdens intäkter. 

2. Kontrollera att rutinen ”Tandvård till egen personal” är känd hos 
samtliga medarbetare. 

Sammanfattning av ärendet 

PwC har på uppdrag av Landstingets revisorer utfört granskning av 
tandvårdsnämndens interna kontroll. Detta beslutsunderlag innebär 
följsamhet mot de rekommendationer som lämnas i Revisionsrapporten. 

Som en bilaga till detta beslut redovisas också en uppföljande 
granskningsrapport som utförts av HIQ Stockholm AB. Syftet med det 
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uppdraget har varit att utforma metoder för regelbunden uppföljning av 
tandvården som säkerhetsställer god kvalitet i vården och korrekta underlag 
för debitering enligt tandvårdstaxa. Uppföljningen har innefattat 
journalgranskningar, intervjuer med verksamhetschefer och enkäter till 
samtliga medarbetare på fem utvalda kliniker i allmäntandvården. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Rutinen ”Tandvård till egen personal” 

c)”Uppföljning av säkerställande av fullständighet och riktighet av 
Tandvårdens intäkter”. 

d) PwC Revisionsrapport ”Övergripande granskning av intern kontroll 
Tandvårdsnämnden 2015”  

e) Landstingets revisorers rekommendationer 

f) HIQ Slutrapport: ”Uppföljning för verksamhetsutveckling” 
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Övriga beslutsärenden Beställarenheten för tandvård 

11 Delegeringsordning för Beställarenheten för tandvård 
Diarienummer LD15/01377 

Ordförandens förslag 

1. Fastställa Beställarenheten för tandvårds delegeringsordning och 
reglemente att gälla tillsvidare fr o m 2015-01-01. 

2. Delegeringsbesluten dokumenteras i protokoll. 

Sammanfattning av ärendet 

Dokumentet inleds med en allmän information om vem som styr landstinget 
och Tandvårdsnämndens reglemente. Delegeringsordningen inom 
Beställarenheten för tandvård avslutar dokumentet och där är inga 
ändringar gjorda sedan den förra versionen. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Delegeringsordning för Beställarenheten för tandvård 

12 Tandvårdsnämndens plan för intern kontroll gällande 
Beställarenheten för tandvård 2015 
Diarienummer LD15/01376 

Ordförandens förslag 

1. Anta förelagda förslag till tandvårdsnämndens plan för intern kontroll 
gällande Beställarenheten för tandvård 2015. 

Sammanfattning av ärendet 

En reviderad version av internkontrollplanen för Beställarenheten för 
tandvård har gjorts. Planen beskriver inledningsvis Landstingets ansvar för 
det särskilda tandvårdsstödet. Vidare anges de moment som ingår i den 
interna kontrollen. Inga ändringar är gjorda sedan den förra versionen. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Tandvårdsnämndens plan för intern kontroll, gällande Beställarenheten 
för tandvård 2015. 
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Specifikation av uppdragen inom tandvården Dalarna för år 2014 
 

Verksamhetsgrenar Kapiterings-

ersättning i 

kr/inv. 

Fast 

belopp i 

tkr 

Klassificering 

Tandvården       

        

Barn- och ungdomstandvård       

Allmäntandvård barn- och ungdomar 3-19 år 1 250 46 300 Konkurrensutsatt 

Ortodonti inom allmäntandvård barntandvård   4 000 Konkurrensutsatt, ersättning betalas 

även ut till privata näringen enligt 

samma taxa. 

Jourverksamhet inkl. (barn)   880 Konkurrensskyddad 

Mobil klinik samt ersättning resekostnader 

barn 

  500   

Planeringsansvar kvalitet (75 %)   3 750 konkurrensskyddad 

Kliniskt utvecklingsarbete (50 %)   1 500   

Högkostnadsskydd 

allmäntandvårdbarntandvård (alla barn 

Dalarnas län) 

  1 100 inkluderar ersättning även till den 

privata tandvården 

Hyresersättningar på koncernmässiga 

överhyror  

  2 516 Konkurrensskyddad/överhyror inom 

koncernen 

Ersättningar barn och ungdomstandvård 

allmäntandvården 

  60 546   

    

Specialisttandvård barn (FTV)   19 650 Konkurrensskyddad 

Hyresersättningar på koncernmässiga 

överhyror  

  988 Konkurrensskyddad/ överhyror 

inom koncernen 

Ersättningar barn och ungdomstandvård 

specialist 

  20 638   

        

Befolkningsansvar 0-2år samt 3-19år   10 650 Konkurrensskyddad 

        

Total ersättning för barntandvården   91 835   
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Särskilda uppdrag       

        

Forskning   550 Konkurrensskyddad 

ST-utbildning inkl. särskild ersättning till 

specialistutb. 

  4 400 Konkurrensskyddad 

Introduktion av nyutexaminerade   3 100 Konkurrensskyddad 

Nyrekryteringar   2 000 Konkurrensskyddad 

Deltagande i centrala grupper   2 200 Konkurrensskyddad 

Fackliga uppdrag   1 400 Konkurrensskyddad 

Övriga mindre projekt och uppdrag   1 800 Konkurrensskyddad 

        

Summa tandvård Särskilda 

uppdrag 

  15 450   

 

Vuxentandvård       

Allmäntandvård vuxna     Konkurrensutsatt 

Planeringsansvar kvalitet (25 %)   1 250 Konkurrensskyddad 

Kliniskt utvecklingsarbete (50 %)   1 500 Konkurrensskyddad 

Hyresersättningar på koncernmässiga 

överhyror 

  5 871 Konkurrensskyddad/överhyror inom 

koncernen 

Jourverksamhet ATV (vuxna)   3 520 Konkurrensskyddad  

Total ersättning allmäntandvård vuxna   12 141   

        

Specialistvård (FTV)   4 780 Konkurrensutsatt 

Specialistvård (käkkirurgi)   7 040 Konkurrensskyddad 

Tandteknisk verksamhet (Dentlab)   0 Konkurrensutsatt 

Sjukhustandvård   4 130 Konkurrensutsatt 

Hyresersättningar på koncernmässiga 

överhyror 

  

2 624 Konkurrensskyddad/interna 

överhyror inom koncernen 

Total ersättning specialisttandvård vuxna   18 574   

        

Befolkningsansvar   5 050 Konkurrensskyddad 

        

Total ersättning befolkningsansvar   5 050   

        

Total ersättning för 

vuxentandvården 

  35 765   
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Total landstingsersättning 2014  168 130 
  

Huvudmannaskap/ 

Landstingsspecifika uppdrag 

      

Högkostnadsskydd protetik (alla barn 

Dalarnas län) 

  850 Konkurrensskyddad 

Administration beställarfunktion   900 Myndighetsverksamhet 

Oförutsedda kostnader kopplat till 

huvudmannaskap 

  2 230 Myndighetsverksamhet 

Ersättning för den privata näringen 

barntandvården 

1250-40= 

1210kr/barn 

2 100 Konkurrensutsatt 

Vårdenheten/samhällsodontologi   2 500 Arbetar både med privata näringen 

och Folktandvården. 

Myndighetsverksamhet 

Epivux studie (avser munstatusstudie länets 

barn ungdomar) 

  100 Konkurrensskyddad 

Miljöarbete   300 Konkurrensskyddad 

Tolkkostnader    3 000 Hela länets tolkkostnader inkl. 

privata näringen 

Sjukresor   1 800 Hela länets kostnader för sjukresor 

inkl. privata näringen 

Offentlig förvaltning   5 000 Konkurrensskyddad 

Marknadsarbete/folkhälsoarbete barn   1 400 Konkurrensskyddad 

Trainee tandsköterskor   1 900 Konkurrensskyddad 

IT   3 000 Konkurrensskyddad 

Summa övriga utgifter   25 080   
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Sammanställning per verksamhetsgren efter fördelning, årets och 
ack. resultat, tkr inkl. interna poster 
 
Verksamhetsgrenar KU/ 

KS/

MV* 

Summa 

intäkter 

Summa 

kostnader 

Årets 

resultat 

Kommentar 

resultathantering, 

subventioner mm 

Folktandvården           

Barn- och 

ungdomstandvård 

          

Allmäntandvårdsersättning 

3-19 år 

KU 60 546 -71 155 -10 609   

Befolkningsansvar  KS 10 650 -10 650 0 kostnader 

särredovisas ej i 

ingår i kostnaderna 

för allmäntandvård 

3-19år. 

Specialisttandvård  KS 20 638 -22 500 -1 862   

            

Vuxentandvård           

Allmäntandvård vuxna KU 192 241 -180 503 11 738   

Befolkningsansvar KS 5 050 -5 050 0 Kostnader 

särredovisas ej i 

ingår i kostnaderna 

för allmäntandvård 

vuxentandvård. 

Specialisttandvård  KU 29 088 -31 217 -2 129 Käkkirurgin 

utbrutet och 

redovisas separat 

nedan 

            

Särskilda uppdrag           

Forskning KS 550 -606 -56   

ST-utbildning KS 4 400 -3 662 738   

Introduktion av 

nyutexaminerade 

KS 3 100 -3 100 0   

Nyrekrytering KS 2 000 -1 917 83   

Deltagande i centrala 

grupper 

KS 2 200 -2 200 0   

Fackliga uppdrag KS 1 400 -1 816 -416   

Övriga mindre projekt och 

uppdrag 

KS 1 806 -587 1 219   

Övriga mindre projekt och 

uppdrag 

KU     0   

Summa Folktandvård   333 670 -334 963 -1 293   
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Tandvård vid sjukhus           

Käkkliniken, barn KU     0   

Käkkliniken, vuxna KU 27 812 29 430 -1 618   

Summa Tandvård vid 

sjukhus 

      -1 618   

            

Huvudmannaskap            

Huvudman - ex. vis. 

beställarenhet, 

landstingsspecifika 

uppdrag  

MV 25 669 -21 548 4 121 Finns intäkter på 

589 tkr som ej är 

landstingsersättning

, vilket gör att 

intäkterna är högre 

än själva 

landstingsersättning

en 

            

Summa huvudmannaskap    25 669 -21 548 4 121   

 

      

Resultat/Summa    1 210  

Resultat/summa 

konkurrensskyddad KS     -294  

Resultat/summa 

konkurrensutsatt  KU     -2 617  

Resultat/Summa 

Myndighetsverksamhet MV   4 121  

KU= Konkurrensutsatt verksamhet 

KS= Konkurrensskyddad verksamhet 

MV = Myndighetsverksamhet 
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Huvudmannaskap och beställarfunktion gemensamma kostnader 
Verksamhetsgrenar Ersättning 

Fast belopp i 

tkr 

Kostnader Resultat Klassificering 
 

Tandvården          

Högkostnadsskydd/Köpt 

tandvård utomläns 

850 455 395 Myndighetsverksamhet 

 

Administration 

beställarfunktion 

900 787 113 Myndighetsverksamhet 
 

Oförutsedda kostnader 

kopplat till 

huvudmannaskap 

2 230 2 967 -737 Myndighetsverksamhet 

 

Ersättning för den 

privata näringen 

barntandvården 

2 100 1 970 130 Myndighetsverksamhet 

 

Vårdenheten/samhälls-

odontologi 

2 500 2 094 406 Myndighetsverksamhet 
 

Epivux studie (avser 

munstatusstudie länets 

barn ungdomar) 

100 36 64 Myndighetsverksamhet 

 

Miljöarbete 300 309 -9 Myndighetsverksamhet  

Tolkkostnader  3 000 3 058 -58 Myndighetsverksamhet  

Sjukresor/resor barn 1 800 1 859 -59 Myndighetsverksamhet 
 

Offentlig förvaltning 5 000 3 056 1 944 Myndighetsverksamhet  

Marknadsarbete/folkhäls

oarbete barn 

1 400 1 580 -180 Myndighetsverksamhet 
 

Trainee Tandsköterskor 1 900 1 930 -30 Myndighetsverksamhet 
 

IT 3 000 1 447 1 553 Myndighetsverksamhet  

  25 080 21 548      

    Totalt 

resultat 

beställar-

enheten 

3 532   
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Sammanträdesplan för Tandvårdsnämnden 2016 

Ordförandens förslag

1. Anta föreslagen sammanträdesplan för Tandvårdsnämnden 2016. 
 

Sammanfattning 

Sammanträdesplan för tandvårdsnämnden 2016 enligt följande: 

Samtliga sammanträden sker på tisdagar kl 09.00, 1 mars, 7 juni, 4 oktober 
och 6 december. 

Beredning sker ca tre veckor före respektive möte enligt överenskommelse 
mellan ordförande, förvaltningscheferna för folktandvården och 
beställarenheten för tandvård. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Sammanträdesplan 2016, Dnr LD/01435. 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

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

Ovanstående perspektiv bedöms inte vara relevanta för ärendet. 

Juridik 

Enligt Kommunallagen 6 kap.18 §. 

Samverkan med fackliga organisationer 

MBA-förhandling kommer att äga rum 2015-05-21. 

Uppföljning 

Ärendet behöver inte följas upp. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sammanträdesplan 2016 
 

Tandvårdsnämnden  
 
  Sista Politiker- MBA- Tandvårds- 
  inlämnings- beredning förhandling nämnden 
  dag inför TN inför TN (TN) 

 
 tisdag tisdag torsdag tisdag 
 2 februari 9 februari (09.00) 18 februari (09.00) 1 mars (09.00) 
 
 tisdag tisdag torsdag tisdag 
 3 maj 17 maj (09.00) 26 maj (09.00) 7 juni (09.00) 
 
 tisdag tisdag torsdag tisdag 
 6 september 13 september (09.00) 22 september (09.00) 4 oktober (09.00) 
  
 tisdag tisdag torsdag tisdag 
 8 november 15 november (09.00) 24 november (09.00) 6 december (09.00) 
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Facklig närvaro vid tandvårdsnämndens sammanträden 

Ordförandens förslag

1. Att under mandatperioden skall generell närvarorätt gälla för 
personalföreträdare med undantag av vad som sägs i 
Kommunallagen 7 kap. 10 §. 

2. Att som ersättande representant för SRAT anmäla Zohre Kenarssary 
Anhari. 

 

Sammanfattning 

Personalföreträdare för de anställda inom landstinget får, i den omfattning 
som anges i Kommunallagen 7 kap 9-13 §§ närvara på tandvårdsnämndens 
sammanträden. 

Ny begäran har inkommit från SRAT om vilken ny ersättare de önskar skall 
omfattas av organisationens närvarorätt. 

Tidigare beslut som representanter för Vision (Birgitta Elfving ordinarie och 
Camilla Eklund som ersättare), för SRAT (Helen Lindkvist som ordinarie) 
samt för DTF/TT (Birgitta Bondemark som ordinarie och Maja Vigren som 
ersättare) kvarstår. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, 
Likabehandling, Barnperspektiv, Folkhälsa och Uppföljning 

Ovanstående perspektiv bedöms inte vara relevanta för ärendet. 

Juridik, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Enligt Kommunallagens 7 kap. 

Samverkan med fackliga organisationer 

MBA-förhandling kommer att äga rum 2015-05-21. 
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FÖRORD 
 

HiQ överlämnar härmed vår rapport till Folktandvården i Landstinget Dalarna med förslag till metod för 
regelbunden verksamhetsuppföljning och kvalitetsutveckling. 

Metoden baseras på en uppföljande granskning som har genomförts i form av en pilotstudie vid fem 
utvalda kliniker. Granskningen har utgjorts av journalgranskningar, intervjuer med berörda klinikchefer 
och en enkätundersökning hos personalen vid de deltagande klinikerna. 

Resultatet av uppföljningen redovisas som en granskningsrapport och kan därmed utgöra underlag för 
hur den här typen av verksamhetsuppföljningar kan avrapporteras. 

Vi tackar samtliga personer som ställt sin tid till förfogande i utredningsarbetet och medverkat på ett 
mycket positivt och engagerat sätt. 
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SAMMANFATTNING 

HiQ har på uppdrag av Folktandvården i Landstinget Dalarna utvecklat ett system för regelbunden 
uppföljning av tandvård i länet som bedrivs i offentlig regi. Avsikten med systemet är att förbättra såväl 
den interna kontrollen av ekonomisk redovisning som uppföljningen av kvalitet i den tandvård som er-
bjuds. Syftet med uppdraget har varit att utforma metoder för regelbunden uppföljning av tandvården 
som säkerställer god kvalitet i vården och korrekta underlag för debitering enligt tandvårdstaxan.  

Ett i led i arbetet med att utforma ett system för regelbunden verksamhetsuppföljning och kvalitetsut-
veckling har varit att genomföra en pilotuppföljning. Uppföljningen har innefattat journalgranskningar, 
intervjuer med respektive verksamhetschef och en enkätundersökning som har skickats ut till medar-
betare VID samtliga utvalda kliniker. Urvalet av verksamheter och journaler har tagits fram i samråd 
med uppdragsgivaren och har omfattat fem kliniker inom Folktandvården i Landstinget Dalarna. 

Med utgångspunkt i det material och uppgifter vi tagit del av och vad som har framkommit vid journal-
granskningen, intervjuer och vid enkätundersökningen som redovisas i denna rapport, är vår bedöm-
ning att de vårdgivare som granskats i allt väsentligt följer gällande regler och avtal. Granskningen vi-
sar dock att det finns utrymme för förbättringar i ett par avseenden.  Ett område med förbättringspot-
ential är journalsystemet främst rörande kopplingen mellan tillstånd och åtgärder. Dokumentation av 
kostnadsförslag och dokumentation av patienten medgivande/icke medgivande avseende kostnadsför-
slag är ett förbättringsområde som har framkommit av journalgranskningen, intervjuerna och enkätun-
dersökningen. 

Folktandvården i Landstinget Dalarna strävar efter att utforma metoder för att förbättra en regelbunden 
och systematisk uppföljning av tandvården som säkerställer god kvalitet i vården och korrekta un-
derlag för debitering enligt tandvårdstaxan.  

Journalgranskning är en metod som fungerar bra för intern styrning och kontroll och som uppföljning 
av den egna verksamheten. Utförandet kan ske av externa aktörer eller som egenkontroll inom den 
egna kliniken eller teamet eller så kan den också användas som ”peer rewiev” metod mellan kliniker.   

Mot bakgrund av resultaten från pilotuppföljningen rekommenderar HiQ Folktandvården i Landstinget 
Dalarna att:  

 testa och vidareutveckla metoden i dialog med klinikcheferna, 
 

 fastställa metoden för verksamhetsuppföljning, 
 

 breddinföra uppföljningen enligt föreslagen metod samt att 
 

 följa upp och vidareutveckla resultaten från uppföljningen. 
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1 UPPDRAGET 
 
1.1 BAKGRUND  

Folktandvården i Landstinget Dalarna har beslutat att utveckla ett system för regelbunden uppföljning 
av tandvård i länet som bedrivs i offentlig regi. Avsikten är att förbättra såväl den interna kontrollen av 
ekonomisk redovisning som uppföljningen av kvalitet i den tandvård som erbjuds. Inspektionen för 
Vård och Omsorg (IVO) har i sin tillsynsrapport från 2014 kraftigt kritiserat tandvården nationellt avse-
ende brister i journalföring, vilket kan medföra risker för såväl patientsäkerheten som ofullständigt un-
derlag för rättvisande ersättning.  

1.2 SYFTE 

Syftet med uppdraget har varit att utforma metoder för regelbunden uppföljning av tandvården som 
säkerställer god kvalitet i vården och korrekta underlag för debitering enligt tandvårdstaxan.   

1.3 URSPRUNGLIGA FRÅGESTÄLLNINGAR  

Uppföljningen har utgått från följande frågeområden:  

 Är journaldokumentation tillfredsställande avseende patientens identitet och om uppgifterna är 
inskrivna i FK? 

 Stämmer registrerade tillstånd överens med dagantecknad diagnos? 

 Finns rätt dokumentation av tillståndet? 

 Finns kostnadsförslag innan behandling om det är adekvat på aktuell patient? 

 Är kostnadsförslaget godkänt av patienten och i så fall hur? 

 Stämmer registrerade åtgärder med dagantecknad behandling? 

 Är rätt del av tandvårdsstödet använd för aktuell patient? 

 Har behandlingen betalats/fakturerats på rätt sätt i enlighet med givna regler och rutiner? 

Eftersom granskningen skedde på avidentifierade pappersutskrifter kunde inte den första punkten 
ovan rörande identitet besvaras. 

 
1.4 KRITERIER FÖR FÖRDJUPAD UPPFÖLJNING  

Med kriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för den här pilotuppföljningens slutsat-
ser och bedömningar. Kriterierna kan hämtas i lagar och föreskrifter eller från interna regelverk, po-
licyer och beslut. Kriterierna i denna fördjupade uppföljning har utgjorts av:  

Lagar 

 Tandvårdslag (1985:125) 

Föreskrifter  

 SOSFS 2012:16 Särskilt tandvårdsbidrag 

 SOSFS 2008:13 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret 

 FKFS 2008:6 Försäkringskassans föreskrifter om statligt tandvårdsstöd  

 TLV FS 2014:6 

Interna riktlinjer och styrdokument  

 Allmänna riktlinjer för verksamhetschefer inom Folktandvården Dalarna 
 Betalning - rutin 
 Folktandvården Dalarna Allmäntandvårdstaxa 2014-09-01 

 Internkontrollåtgärder för att säkerställa fullständighet och riktighet av tandvårdens intäkter 

 Tandvård till egen personal – rutin 

 Tandvårdstaxa – rutin 
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1.5 PROJEKTORGANISATION  

Uppdraget har genomförts av ett team med kunskap och erfarenhet inom det aktuella området. Projek-
tansvarig från Folktandvården har varit Karin Gunnars Hellgren, tandvårdschef för Folktandvården i 
Landstinget Dalarna.   

De konsulter och experter från HiQ som har utgjort arbetsgruppen och genomfört uppdraget är:  

 Bo Anderson, uppdragsansvarig, seniorkonsult och certifierad kommunal revisor 

 Christer Stenvinkel, tandläkare och vårdutvecklingschef 

 Sverre Berglund, tidigare tandvårdschef 

 Madeleine Nordström, seniorkonsult, ek. mag. och beteendevetare  

1.6 JÄVSPRÖVNING OCH SEKRETESS 

Särskild prövning av granskningsteamets oberoende för pilotuppföljningen har gjorts. Den visar att det 
inte funnits omständigheter som kan rubba förtroendet för teamets opartiskhet och självständighet. 
Särskilda sekretessöverenskommelser har undertecknats av berörda verksamhetschefer och 
granskare. 

 

2 METOD OCH AVGRÄNSNING 
Ett i led i arbetet med att utforma ett system för regelbunden verksamhetsuppföljning och kvalitetsut-
veckling har varit att genomföra en pilotuppföljning. Uppföljningen har innefattat journalgranskningen, 
intervjuer med respektive verksamhetschef och en enkätundersökning som har skickats ut till samtliga 
medarbetare vid de utvalda klinikerna. Urvalet av verksamheter och journaler har tagits fram i samråd 
med uppdragsgivaren och har omfattat fem kliniker inom Folktandvården i Landstinget Dalarna.  

Följande kliniker har ingått i pilotuppföljningen; Folktandvården Insjön, Folktandvården Ludvika Lasa-
rett, Folktandvården Skönvik Säter, Folktandvården Örnen (Avesta) och Folktandvården Svärdsjö i 
Falun. 

2.1 OM JOURNALGRANSKNINGEN 

För varje journalutskrift har samtliga datum under 2014 där patienten besökt kliniken eller skulle ha 
besökt kliniken (men uteblivit) granskats. Urvalet bestod av 10 journaler från fem kliniker. Sammanlagt 
50 journaler, valdes ut genom att slumpmässigt välja journalerna och behandlingstillfälle. Behandlings-
tillfällena valdes vid ett besökstillfälle under april månad och vid ett besökstillfälle i samband med se-
mestertider under sommarhalvåret. De behandlingstillfällen som valdes var senaste patientbehand-
lingen före lunch och den sista patientbehandlingen för dagen. 

Bedömning av utfallet av respektive frågeställning i respektive journal kodades på följande vis i 
granskningsmallen: 
 

 1= Ja på frågan 

 2= Nej på frågan 

 3= Inget behov av att göra det som frågeställningen berörde 
 
Eftersom granskningen av dokumentationen av tillstånd, som avsåg huruvida dokumentationen var 
korrekt, inte kunde göras fullt ut då röntgenbilder saknades kodades frågan med ”1?” respektive ”2?”. 
När kodning ”3?” gjorts, gällande om det finns kostnadsförslag, för ett besök upprepas inte kodningen 
om det var samma sak för efterföljande besök. Vid sammanställningen av materialet har ”1?” ersatts 
med ”Tveksamt ja”, ”2?” med ”Tveksamt nej” och ”3?” med ”Behov tveksamt”. 
 
 
Journalmaterialet som utgjorde granskningsunderlaget innehöll utskrifter av daganteckningar och mot-
svarande samt debiteringsbilder. Eftersom uppgifter om status inte alltid fanns med i underlaget och 
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att det inte fanns några utskrifter av röntgenbilder kunde inte punkten ”Finns rätt dokumentation av till-
ståndet?” bedömas fullt ut. Det fanns inte heller uppgifter i materialet om hur betalning skett vilket 
gjorde att den frågan inte kunde granskas och bedömas primärt. Kontakt togs angående om det fanns 
några utstående fodringar i ett senare skede. Det konstaterades att så inte var fallet. Den fullständiga 
granskningsmallen som använts för journalgranskningen redovisas i bilaga. 
 
Kommentarer om metoden för journalgranskning 
Metoden har varit relativt enkel att genomföra. I en situation där man har tillgång till samtliga uppgifter i 
den datoriserade journalen torde det vara ännu enklare och rättvisande att använda metoden. 

Bedömningen är att metoden fungerar bra för intern styrning och kontroll och som uppföljning av den 
egna verksamheten. Antingen gör man det som egenkontroll d.v.s. det görs inom den egna kliniken 
eller teamet eller så kan den också användas som ”peer rewiev” metod mellan kliniker. Om detta se-
nare ska göras enkelt behöver tillgången till varandras datajournaler säkerställas. 

Eftersom syftet med metoden är att förbättra uppföljningen och kvalitetsutvecklingen av den egna 
verksamheten behöver inte patientens medgivande inhämtas om hanteringen avser verksamhetsupp-
följning och sker enligt gällande sekretessregler. 

 

2.2 OM INTERVJUERNA 

Intervjuer har gjorts med verksamhetscheferna vid de utvalda klinikerna. Vid intervjuerna har ett semi-
strukturerat frågeformulär använts vilket är framtaget i samråd med uppdragsgivaren. Frågorna har 
berört områden inom produktion, tillgänglighet, bemanning, kvalitets- och säkerhetsarbete. Intervjugui-
den som använts redovisas i bilaga. 

Kommentarer om intervjumetoden 
Kvalitativa intervjuer är ett bra komplement till journalgranskning och kvantitativa enkätundersök-
ningar. Vid ett breddinförande av en metod för verksamhetsuppföljning och kvalitetsutveckling kan 
dessa intervjuer med fördel genomföras innan eller i samband med journalgranskningen (under förut-
sättning att journalgranskningen sker på plats) för att höja kvaliteten i granskningen. 

 

2.3 OM ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 

I syfte att få en nulägesbild och ett basvärde som utgångspunkt för jämförelser av resultaten i kom-
mande enkätundersökningar har även en enkätundersökning genomförts inom ramen för pilotunder-
sökningen. För enkätundersökningen har ett strukturerat frågeformulär använts vilket också är framta-
get i samråd med uppdragsgivaren. Frågorna har berört dokumentation, kostnadsförslag, tandvårds-
stöd, debitering och avvikelsehantering samt eventuella förbättringar avseende den interna kontrollen 
av den ekonomiska redovisningen och uppföljningen av kvaliteten inom tandvården. Enkätfrågorna 
redovisas i bilaga. 

Enkäten skickades via mail till 42 medarbetare vid de granskade klinikerna. Enkäten var öppen och 
möjlig att besvara under en veckas tid. De medarbetare som inte hade besvarat enkäten fick inför den 
sista dagen en påminnelse om att besvara enkäten.  

Kommentarer om metoden 
En kvantitativ enkätundersökning lämpar sig väl för att följa upp uppfattningar från en större målgrupp. 
Genom att använda påståenden inom olika områden som respondenten tar ställning till och värderar 
fås ett resultat som kan användas för jämförelser mellan enheter och över tid. En enkätundersökning 
handlar inte bara om att samla in information utan skapar även förväntningar. Genom att arbeta med 
enkätundersökningar på ett strukturerat sätt och som ett styrmedel kan även inställningar och attityder 
påverkas.  
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Vi genomförande av enkätundersökningar är det viktigt att försöka samordna olika enkätundersök-
ningar som riktar sig till medarbetarna för att minska risken för enkättrötthet.  En annan viktigt aspekt 
är att säkerställa att medarbetarna får återkoppling av resultaten. Det är i diskussionen och dialogen 
kring resultaten och arbetsätten som utvecklingen av arbetssätten initieras. Det bör därför ligga i re-
spektive klinikchefs uppdrag att presentera och arbeta vidare med resultaten inom respektive klinik. 
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3 REDOVISNING AV RESULTAT 
 

I detta avsnitt redovisas resultaten av den pilotuppföljning som har genomförts för verksamhetuppfölj-
ningen av de fem utvalda klinikerna. Avslutningsvis redovisas en sammanfattande kommentar för re-
spektive klinik med övergripande kommentarer och bedömningar för de granskade verksamheterna. 

 
3.1 JOURNALGRANSKNING  

Syftet med journalgranskningen har varit att få underlag för att bedöma om vårdgivarens debiteringar 
av tandläkarbesök/motsvarande överensstämmer med och verifieras av motsvarande journalanteck-
ningar. Avsikten var också att få underlag för bedömning av det odontologiska innehållet i och kvali-
teten på dokumentationen av vården. Om det saknas överensstämmelse mellan journaldokumentation 
och debiterat tandvårdsbesök eller helt saknas journaldokumentation, saknas även grund för en rättvi-
sande debitering till landstinget. Att inte i journalen dokumentera tandvårdsbesök som har genomförts 
på ett adekvat sätt utgör dessutom en patientsäkerhetsrisk och strider mot gällande föreskrifter. 

Resultaten av journalgranskningen redovisas i sammanställningen nedan.  

Resultat per fråga/område i 
journalgranskningen för samtliga 
kliniker i pilotuppföljningen. 

Ja 
Tveksamt 

ja 
Nej 

Tveksamt 
nej 

Ej  
behov 

Behov  
tveksamt 

Tillstånd överensstämmer med 
daganteckning 125 15 37 2 35 1 

Rätt dokumentation av tillstånd 48 126 2 2 36  

Finns adekvat kostnadsförslag? 4 7 1 1 64 30 

Är kostnadsförslag godkänt av 
patient? 2 8 1 1 66 29 

Stämmer registrerade åtgärder 
med dagantecknad behandling? 
*Tre saknar dokumentation 121 14 43 1 33  

Är rätt del av tandvårdstödet an-
vänt?  
* Två "vet ej" **En saknar doku-
mentation 141 40 1  28  

 

Nedan redovisas de observationer och iakttagelser som gjorts i journalgranskningen rörande hante-
ringen av tandvårdsstödet: 

 Använda åtgärder för att debitera patienten för utförd vård stämmer oftast väl med daganteck-
ningarna. 
 

 Vid några tillfällen saknas åtgärder för utförd behandling. Det kan bero på att behandlaren be-
dömt att det skulle bli orimligt dyrt att debitera alla åtgärder. T ex vid stegvis excavering utförd 
på 2 närliggande tänder har endast åtgärden debiterats för en tand. Finns det rutin att en moti-
vering av varför man inte debiterat fullt ska göras i daganteckningen? 

 
 

 Påfallande ofta (runt 30 % av de granskade besöken) föreligger tveksamheter om de tillstånd 
som använts kontra de daganteckningar som finns. T ex, vid akut besök används tillstånd 
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1301 (akut eller kompletterande undersökning) för undersökningsåtgärden, men tillstånd 1001 
(basundersökning) för röntgen. Samma behandlare kan vid en serie besök för parodontal be-
handling använda olika tillstånd vid besöken trots att status är tillsynes detsamma. En funde-
ring man får (som inte går att belägga fullt ut) är att behandlaren emellanåt utgår från åtgärden 
och sedan hittar ett tillstånd som passar till (för att patienten ska få tillgång till tandvårdsstödet 
och att man ska kunna använda den åtgärd man tycker passar). Tanken med tandvårdsstödet 
är ju att man ska göra tvärtom dvs. först bestämma vilka tillstånd som gäller och därefter an-
vända lämplig åtgärd kopplad till det tillståndet. Om det i detta scenario inte finns en åtgärd 
som passar in för tillståndet så ska patienten debiteras 100 %. Vid efterhandskontroller från 
Försäkringskassan kan detta ställa till problem. 
 

 Det finns sällan uppgifter om kostnader/kostnadsförslag efter en revisionsundersökning. Hur 
ser rutinen ut för detta? 

  

 I de fall där kostnadsförslag omnämns står det sällan om att patienten accepterat kostnadsför-
slaget. 

  

 Faktureringen från klinikerna får anses vara skött enligt riktlinjerna. 
 

Observationer och iakttagelser som gjorts avseende övrigt rörande journalgranskningen är bland an-
nat: 

 Strukturen i daganteckningarna skiljer sig mellan behandlare en del. Uppgifter om diagnoser, 
tillstånd, registreringar, vad som hänt vid besöket mm kommer i olika följd. Man kan gissa att 
detta beror på registreringar på andra ställen i systemet (blir automatiska daganteckningar) 
eller blir det så här vid utskrift endast? Att granska en journal försvåras av detta. 
 

 Vid ett antal tillfällen finns ingen diagnos noterad vid extraktioner (kan förstås finnas på andra 
ställen i systemet som inte finns med i materialet) däremot finns tillståndet. Uppgiften om till-
stånd kan aldrig ersätta en diagnos vid behandling. T ex om extraktion utförs vid tillstånd 3051 
(Sjukdomar i tandpulpan eller de periradikulära vävnaderna) behövs det finnas en diagnos 
också (apikal parodontit, pulpit mm). 

 

 Vid ett antal tillfällen när bedövning har lagts saknas uppgift om innehållet i bedövningsmedlet. 
Kan t ex stå ”Bedövning 1 amp cit-oct” och inget mer. 

Resultatet av granskningen för varje patientjournal i excelformat återfinns i den bilagda gransknings-
mallen. 

 
3.2 INTERVJUER  

 
Om verksamheten/kliniken 
Klinikerna som ingick i pilotuppföljningen varierar när det gäller rekryteringsläge och besatta tjänster. 
Ett par av klinikerna har stabil bemanning medan andra inte har alla tjänster besatta. Under intervju-
erna har framkommit att det på flera kliniker har varit svårt att rekrytera erfaren personal. Det har enligt 
intervjupersonerna även framförts som viktigt att behålla personal inte minst då patienter/kunder 
ogärna vill byta behandlare.  

Fortbildning och kompetensutveckling säkerställs löpande, både internt och externt. Internt dels ge-
nom regelbundna terapimöten där frågor om kvalitet och behandling diskuteras. Det har framkommit 
att hygienister och tandläkare numera arbetar mer i team och att utbildning sker mer tillsammans jäm-
fört med tidigare. En annan aspekt som framhållits som viktig när det gäller kvalitet är volymen vilket 
belyses av citatet nedan. 
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”Vi försöker att alla ska jobba på toppen av sin förmåga. Min grundtanke är att ska man göra 
något så måste man ha en grundläggande volym för att det ska bli kvalitet.” 

 
Om dokumentation  
Journalföring sker i journalsystemet T4 av behandlare inne på behandlingsrummen med målet att 
dokumentationen ska hinnas med att göras fortlöpande. För att underlätta arbetet har standardfraser 
lagts in i systemet och i vissa fall anpassats till de specifika förutsättningarna. Det har framkommit att 
det till viss del går att standardisera arbetssättet men att flera av de intervjuade behandlarna vill kunna 
skriva på sitt eget sätt. 
 
En nackdel som nämnts rörande T4 är att behandlare börjar med åtgärd och går sedan tillbaka till till-
stånd.  En annan problematik som lyfts fram är de förkortningar som används. Om en diagnos läggs in 
i T4, så faller det inte ut automatiskt vilket tillstånd det rör. 

 
”Man måste ha klart för sig vilka tillstånd som gäller. Vissa tillstånd är ej godkända för vissa 
tänder. Det hänger på erfarenhet att lära sig det. Om det är omfattande behandlingar är det 
svårt med dokumentationen av tillstånd. Försäkringskassan gör en tolkning och kan i efter-
hand t ex säga att patient ska betala mer.” 
 

Under intervjuerna har framkommit att flera nya kollegor betonat vikten av en god journalföring och 
dokumentation. 

 
Identitetskontroll ska ske när det kommer nya patienter. Det har framkommit att flera av klinikerna har 
problem med ett stort inflöde av nya patienter som söker asyl och ofta saknar personnummer och har 
liknande namn.  
 
Signering ska ske varje dag och automatisk signering sker efter 14 dagar. När signeringen är klar går 
det inte att göra justeringar i journalen. I T4 finns två sätt att signera, antingen signerar man på åt-
gärdsnivå eller på samtliga diagnosåtgärder. Varje åtgärd som föranleder en patientkostnad måste 
signeras för sig, vilket fungerar bra enligt intervjupersonerna. Därutöver görs en kontroll av Försäk-
ringskassan att åtgärden/kostnaden verkligen går igenom. Det är inte tvingande vilket medför att det 
går att hoppa över rutan. Det har framkommit att vid en av klinikerna har signeringen förbättrats och 
att den numera sker betydligt mer ”i tid”. 
 
Information från journalsystemet T4 läses över automatiskt till Försäkringskassan. Under intervjuerna 
har vidare uppgivits att om åtgärd på patient inte finns inlagt hos Försäkringskassan blir det en manu-
ell hantering som tar mycket lång tid. 
 

”Ofta är det en fördröjning från Försäkringskassan, vilket skapar problem.” 
 
”När behandlaren lägger in en åtgärd i T4 så kan man få ett meddelande tillbaka där det står 
manuellt hantering och det visar på att patient ej finns i Försäkringskassans register. Det går 
också att ”gå in bakvägen” och kontrollera.” 
 
”När jag sitter med patient så matar jag in en åtgärd. Det slår mot FK och får sedan ett god-
kännande eller inte. Det tar en till några minuter.” 
 
”T4 är inte användarvänligt men i och med att det har funnits i så många år så har vi lärt oss 
hur det fungerar. Det finns dock problem kring implantat.” 
 

 
Om kostnadsförslag 
Kostnadsförslag ska ges innan behandling och ska göras på alla större behandlingar eller när patien-
ten ber om det. Under intervjuerna har framkommit att det finns förbättringspotential avseende kost-
nadsförslag. Det gäller både att lämna kostnadsförslag samt att dokumentera av patientens godkän-
nande eller inte. Citaten nedan belyser rutinerna för vad som gäller rörande kostnadsförslag och den 
förbättringspotential som finns. 
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”Handlar det om större behandlingar så är det självklart att vi gör ett kostnadsförslag. Vi försö-
ker att vara tydliga. Att patienten godkänt kostnadsförslag dokumenteras inte alltid. Det vore 
bra med en standardfras i T4.” 
 
”Patient kan alltid få kostnadsförslag men få efterfrågar det vid enklare behandlingar. Patient 
ska alltid få minst ett muntligt kostnadsförslag. Vid större ingrepp ska kostnadsförslag tas fram 
och behandlare ska ge patient olika alternativ på behandlingar.” 
 
”Det ska stå i daganteckningarna om patient godkänt kostnadsförslag.” 
 
”Alla patienter ska ha ett kostnadsförslag oavsett vad som görs. Vi har en fras i systemet. Vi 
informerar till stor del men vi dokumenterar sällan om patient har godkänt kostnadsförslag. Vi 
är duktiga när det gäller stora åtgärder. Där är vi också skyldiga att ge patienten alternativ.” 
 
 

Några av klinikcheferna lyfter fram att det finns en komplexitet med kostnadsförslag och att det skulle 
underlätta med bättre systemstöd, vilket belyses av citaten nedan. 

”Kostnadsförslag är ett osäkert moment, en gråzon. Jag tycker att många kliniker skulle se 
över sina mallar och bättra på dom. Många är rädda för att man skriver för lite så många skri-
ver väldigt mycket. Det borde ligga i undersökningsmallen.” 

”Det ska alltid stå att patient godkänner kostnadsförslag, vid större behandlingar. Det ska stå i 
daganteckningar om patient har godkänt kostnadsförslag. Ett förbättringsområde är doku-
mentationen av att patient har godkänt kostnadsförslag.” 
 
”När man låter tandhygienister göra mer i arbetet finns det en osäkerhet kring kostnadsförslag. 
Det finns nog en del brister i detta. Det är ett förbättringsområde, det kan jag säga rakt av. Det 
är svårt för tandhygienisten att göra en korrekt kostnadsbedömning.” 
 
”Vid stora behandlingar ska kostnadsförslag stämmas av med mig så att det inte blir fel ef-
tersom det gäller mycket pengar för både patient och klinik.” 
 
”Många patienter frågar ju vad en undersökning kostar. Det är svårt att ge ett kostnadsförslag 
innan. Vår taxa är komplicerad. En normal patient brukar inte vara några problem.” 

 
Dokumentation av kostnadsförslag ska finnas i daganteckningarna. Även godkännande av kostnads-
förslag av patient ska enligt intervjupersonerna återfinnas i daganteckningarna. 
 
 
Om tandvårdsstödet 
Det har framförts att det finns viss problematik med att tolka tandvårdsstödet. Dels när det gäller frågor 
som rör implantat dels för tandhygienister där det inte är lika tydligt vilka åtgärder som ska väljas. Stöd 
rörande IT-frågor finns centralt från förvaltningen. Även beställarenheten och Försäkringskassan kan 
bistå med frågor rörande tandvårdsstödet. I det följande redovisas några citat kring frågor om tand-
vårdsstödet. 

”Inte särskilt svårt att tolka tandvårdsstödet. För tandläkare är priset mycket givet. Tandhygie-
nisterna har det svårare eftersom det inte är självklart vilka åtgärder som de ska välja.” 
 
”De frågor som är knepiga är de som har att göra med implantat. Det vi påpekar hela tiden är 
att man måste börja med tillstånd. Gör man inte det så kan det gå fel.” 
 
”Jag använder fortfarande en lathund för att hantera dagliga ärenden rörande tandvårdsstö-
det.”  
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”FK och TLV har tolkningsrätt vilket medför att vi måste använda rätt begrepp. Problemet är 
att när det sker efterhandskontroller (som kan ske en bit bak i tiden). Här har vi lite hjälp av t4.  
Vi har en helpdesk som kan hjälpa till med IT-relaterade frågor men inte frågor av den här ka-
raktären.” 

”Vi kan alltid få råd från vår beställarenhet kring frågor som rör tandvårsstödet. Patienterna är 
ju de som har koll. Rent praktiskt är det rätt svårt.” 

 
 
Om debitering och betalning 
På frågan hur klinikcheferna ser på rutinerna för utbetalning och fakturering samt om de anses vara 
tillräckliga har flera svarat att de fungerar bra. Kontanthantering sker inte längre på klinikerna. Rutinen 
är att betalning ska ske i samband med besök. Det framkommer att det på enskilda kliniker vid långa 
köer kan bli så att debitering sker vid följande behandlingstillfälle. Patienter som önskar del- eller avbe-
talning får en faktura från centralförvaltningen. Patienter med betalningsanmärkningar får bara komma 
på akutvård och inte på revisionsundersökningar enligt en fastställd rutin. Under intervjuerna har fram-
förts att det inte alltid fungerar perfekt med detta förfaringssätt. 

”Det hänger på behandlaren att göra debiteringskontroll gentemot Försäkringskassan. Vid 
större behandlingar brukar de informera patienten om vad kostnaden ligger på. Behandlaren 
väntar med att fakturera patient vid större behandlingar tills Försäkringskassan har räknat om 
kostnaderna några gånger för de olika åtgärderna så att det blir rätt summa som faktureras 
patienten. Körningen gentemot Försäkringskassan sker på tisdagsnatt varje vecka.” 

Under intervjuerna framkommer att det på något håll tidigare upplevdes pressat/svårt vid debiteringen 
i T4 och att det då hände att någon brukade ”bara lägga in något” för att komma vidare. En majoritet 
av intervjupersonerna upplever inte att debiteringen medför någon större tidspress idag. 

”Det tar ca 30-60 sekunder att få en bekräftelse på att en åtgärd är godkänd. Man får ha lite 
tålamod och vänta.” 

 
Kvalitetsutveckling 
Avvikelsehantering sker enligt intervjupersonerna kontinuerligt och avvikelser rapporteras i systemet 
Synergi.  Avvikelser rapporteras på kliniknivå, sedan rapporteras dessa till central nivå och därefter 
sker en rapportering lokalt på kliniken igen. Det har också framkommit av intervjuerna att det kan upp-
levas lite omständigt att göra en avvikelserapportering. En årsrapport utarbetas varje år i form av en 
sammanställning från kansliet om alla avvikelser som har förekommit på klinikerna. 

  

Förbättringsområden 
Som tidigare redovisats finns en stor förbättringspotential vad gäller journalsystemet, vilket även bely-
ses i citaten nedan. 

”Finns många förbättringsområden avseende T4. Det är oerhört mycket klickande för att ta sig 
fram i systemet. Uppdateringar sker och en del blir bättre men efter varje ny uppdatering finns 
det en massa som fortfarande inte blir bättre.”  
 
”Vi saknar ett system som hjälper oss i vår dokumentation. Vi håller på att drunkna i all doku-
mentation. På något sätt måste man försöka förenkla detta.” 

Ett annat område med stor förbättringspotential är, enligt några av intervjupersonerna, lärande och 
kunskapsspridning mellan kliniker.  
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”Det finns inte så stort lärande mellan kliniker. Vi är rätt dåliga på att lära av varandra gene-
rellt.” 
 

 
3.3 ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 

Enkätundersökningen skickades till totalt 42 respondenter/personer utvalda av respektive klinikchef på 
de utvalda klinikerna under perioden 26 februari till 6 mars 2015. Den 6 mars skickades en påmin-
nelse ut till de respondenter/personer som inte hade besvarat enkäten. När enkätundersökningen 
stängdes hade totalt 30 personer besvarat enkäten vilket innebär en svarsfrekvens på 71 %. 

Svaren från enkätundersökningen sammanfattas nedan. 

Enkätresultat, samtliga svar per fråga. 

 

Enkätsvaren avseende övriga synpunkter eller förslag till förbättringar återges nedan: 

”T4 journalsystem är krångligt och orsakar mycket merarbete och frustration för behandlarna. 
Särskilt inom Implantatområdet är debiteringen extremt svårt. (Vi har gjort en lathund där man 
steg för steg kan se hur debiteringen ska ske. Lathunden finns på vårt intranät-Navet). TLVs 
regler är svåra att integrera i T4. Stor brist att åtgärd läggs in först och tillstånd sedan i T4!” 

”Efter tandvårdsreformen 2008 har det administrativa arbetet ökat mycket för vårdgivare. Det 
ska dokumenteras in absurdum, informeras och lämnas ut papper som de flesta patienterna 
inte ens vill ha. Frågan kvarstår dock om detta lett till någon kvalitativ förbättring av patientbe-
handlingarna?” 

”Parodstatus är inte kopplat till åtgärder vilket är märkligt. Jag kan inte ens lägga in paroddia-
gnos på enskilda tänder.” 

”Annat patientadministrativtsystem som är mer lätthanterligt för receptionspersonal, för mkt 
"klickande" i T4.” 
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”T4 och debitering av tandvård har blivit allt mer invecklat istället för utvecklat. Detta gör debi-
teringen långsam och risken för felkällor ökar. Jag upplever inte systemet som användarvän-
ligt och bara det att kostnadsförslaget kan ändras automatiskt, när man inte valt att låsa försla-
get och ny taxa införs. D.v.s. det går inte att se det ursprungliga förslaget förutsatt att man inte 
i daganteckningen skrivit ner alla förslag och angivna kostnader = tidskrävande (istället för att 
kunna hänvisa till inmatade kostnadsförlag). När ny taxa införs så uppstår alltid ett flertal fel-
källor som resulterar i fel debitering som patienten sedan håller behandlaren ansvarig för när 
det inte stämmer. Trögt dessutom innan rättningar är införda. Tandvårdsstödet är onödigt till-
krånglat och tar tid att lära sig. Mycket lätt att göra fel!” 

”Min administrativa tid har ökat markant och till det kommer även att ta hand om och hjälpa 
yngre kollegor med rättningar! Vore jag datatekniker skulle jag föreslå en mängd förbättringar.  
Jag vet vad jag vill ha för att min dagliga verksamhet skulle flyta smärtfritt, men upplever bara 
att vi fått anpassa oss till systemet som sådant istället för tvärtom.” 

Svaren på fråga 3, ”Jag anser att det finns skillnad i tillämpningen av rutinerna för journalföring på vår 
klinik mellan behandlarna”, redovisas separat då ett högt värde inte avser ett positiv resultat på frågan.  
Resultaten för de utvalda klinikerna totalt på den frågan är 2,71. 

Enkätsvaren och resultaten nedbrutna per klink redovisas i bilaga. 

 
3.4 SAMMANFATTANDE KOMMENTARER OCH SLUTSATSER AV PILOTUPPFÖLJNINGEN  

Med utgångspunkt i det material och uppgifter vi tagit del av och vad som har framkommit av journal-
granskningen, intervjuerna och av enkätundersökningen, är vår bedömning att de vårdgivare som 
granskats i allt väsentligt följer gällande regler och avtal. Granskningen visar dock att det finns ut-
rymme för förbättringar.  Ett område med förbättringspotential är journalsystemet främst rörande kopp-
lingen mellan tillstånd och åtgärder. Dokumentation av kostnadsförslag och dokumentation av patien-
ten medgivande/icke medgivande avseende kostnadsförslag är ett förbättringsområde som har kon-
staterats både i journalgranskningen, intervjuerna och i enkätundersökningen. 

Utifrån de resultat som framkommit av granskningen av de utvalda klinikerna rekommenderar vi föl-
jande åtgärder: 

 Repetera sambandet mellan tillstånd och åtgärder i tandvårdsstödet. 
 

 Se över följsamheten till rutiner gällande kostnadsuppgifter/kostnadsförslag efter revisionsun-
dersökning. Om rutin ej finns, bör en sådan skapas. 

 

 Se över följsamheten till rutin gällande motivering till varför utförd behandling inte debiteras. 
Om rutin ej finns, bör en sådan skapas. 

 

 Säkerställ att uppgifter gällande diagnoser och innehåll i använda läkemedel och material full-
ständigt dokumenteras. 

 

 Se över möjligheten att förenkla i journalsystemet T4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HiQ Stockholm AB  
Uppföljning för verksamhetsutveckling 

2015-04-26 

Sid 16 (25) 

 
 

4 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER AV METODEN 
 

4.1  SLUTSATSER 

Folktandvården i Landstinget Dalarna strävar efter att utforma metoder för att förbättra en regelbunden 
och systematisk uppföljning av tandvården som säkerställer god kvalitet i vården och korrekta un-
derlag för debitering enligt tandvårdstaxan.  

Journalgranskning är en metod som fungerar bra för intern styrning och kontroll och som uppföljning 
av den egna verksamheten. Utförandet kan ske av externa aktörer eller som egenkontroll inom den 
egna kliniken eller teamet eller också som ”peer rewiev” metod mellan kliniker. Intervjuer är ett värde-
fullt komplement inte minst om en extern leverantör används.   

En kvantitativ enkätundersökning lämpar sig också väl för att följa upp och kartlägga uppfattningar från 
en större målgrupp. En enkätundersökning handlar inte bara om att samla in information utan skapar 
även förväntningar och föreställningar om förväntat beteende. Resultatet från enkätundersökningen 
visar att det finns skillnader mellan klinikerna. Resultaten skulle också kunna ligga till grund för en 
övergripande enkätundersökning för samtliga verksamheter som basvärde som för framtida jämförel-
ser och analyser mellan kliniker och över tid. 

 
4.2 REKOMMENDATIONER  

Med utgångspunkt i tillämpningen av den valda metoden och med erfarenhet av den genomförda pilot-
undersökningen rekommenderar vi Folktandvården i Landstinget Dalarna:  

 Att testa och vidareutveckla metoden i dialog med klinikcheferna. 
 

 Att fastställa och införa metoden för regelbunden verksamhetsuppföljning och kvalitetsutveckl-
ing vid samtliga kliniker inom folktandvården. 

 

 Att följa upp och förbättra de förbättringsområden som konstaterats i pilotundersökningen. 
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BILAGA 

Intervjuguide 

Inledande frågor 

 Berätta kort om din roll 

 Berätta kort om hur verksamheten är organiserad 

 Hur ser aktuellt rekryteringsläge ut? Är alla tjänster besatta? 

 Hur säkerställs fortbildning och kompetensutveckling? 

Om dokumentation  

 Kan du beskriva rutinerna för journalföring? 

 Vilka krav ställer du på identitetskontroll, fullständighet, signering etc.? 

 Hur dokumenteras koppling till Försäkringskassan? Sker det automatiskt? 
o Hur ser rutinerna ut rörande journaldokumentation avseende patientens identitet? Är 

identiteterna inskrivna i FK? 
o Hur ser rutiner ut för dokumentation av tillstånd? 

 
Om kostnadsförslag 

 Hur ser rutinerna ut rörande kostnadsförslag? 

 Hur säkerställer du att givna rutiner följs? 
o Hur säkerställs att kostnadsförslag finns innan behandling om det är adekvat på aktu-

ell patient? 
 

 Hur ofta efterfrågar patienterna kostnadsförslag? 

 Hur dokumenterar ni kostnadsförslag? 
o Det finns enligt journalgranskningen sällan uppgifter om kostnader/kostnadsförslag 

efter en revisionsundersökning. Hur ser rutinen ut för detta? Finns dessa uppgifter på 
annan plats i systemet som det inte funnits tillgång till i materialet? 

 Hur dokumenteras godkänt kostnadsförslag?  
o I de fall där kostnadsförslag omnämns står det sällan om att patienten accepterat 

kostnadsförslaget. Finns dessa uppgifter på annan plats i systemet?  
 

Om tandvårdsstödet 

 Hur hanterar du frågor om tandvårdsstödet? 

 Är det svårt att tolka tandvårdsstödet? 
o Om ja vilka delar är svåra? 

Om debitering 

 Vad finns det för styrande dokument rörande debitering? 
o Hur ser du på rutinerna som finns ut för betalning och fakturering? Är de tillräckliga? 

Ger de bra ledning? Känner alla till dom? 

 Brukar det vara tidspress/svårt vid debiteringen i T4? 
o Om ja, brukar du ”bara lägga in ngt” få att komma vidare? 

Kvalitetsutveckling 

 Arbetar ni med avvikelsehantering? 
o Om ja, redogör kort för hur det sker. 

 Har du några förslag på förbättringar? 

 Vad anser du behöver förbättras avseende intern kontroll av ekonomisk redovisning och upp-
följning av kvalitet inom tandvården? 

 Är det något vi inte har tagit upp som du vill tillägga? 
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Enkätfrågor 

Om dokumentation  
1. Jag känner till rutiner för journalföring. 
2. Jag tillämpar givna rutiner för journalföring.  
3. Jag anser att det finns skillnad i tillämpningen av rutinerna för journalföring på vår klinik mellan 

behandlarna. 
4. T4 erbjuder mig stöd i mitt arbete. 
5. Det är lätt att koppla ihop tillstånd och åtgärder i T4. 

Om kostnadsförslag 
6. Jag känner till rutiner rörande kostnadsförslag/kostnadsuppgift. 
7. Jag lämnar kostnadsförslag/kostnadsuppgift innan behandling. 
8. Jag dokumenterar kostnadsförslag/kostnadsuppgift. 
9. Jag dokumenterar patientens medgivande/icke medgivande avseende kostnadsförslag/kost-

nadsuppgift. 
 
Om tandvårdsstödet 

10. Tandvårdsstödet är enligt min uppfattning i allmänhet lätt att förstå och använda i den dagliga 
verksamheten. 

Om debitering 
11. Jag anser att rutinerna för debitering är riktiga och lätthanterliga. 

Har du några övriga synpunkter eller förslag till förbättringar, vänligen ange dessa nedan! 
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Granskningsprotokoll  

 

 
 
 

GRANSKNINGSPROTOKOLL DEBITERING FOLKTANDVÅRDEN DALARNA

Journal nr 1= Ja 2=Nej 3=Ej behov

Inskriven FK

Datum Tillstånd 

överensstämmer 

med 

daganteckning

Kommentar Rätt 

dokumentation av 

tillstånd

Kommentar Finns 

adekvat 

kostnads- 

förslag?

Kommentar Är kostnads-

förslag 

godkänt av 

patient?

Kommentar Stämmer 

registrerade 

åtgärder med 

dagantecknad 
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Enkätresultat, samtliga svar per fråga  
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Enkätresultat, Insjön samtliga svar per fråga  
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Enkätresultat, Örnen samtliga svar per fråga  

 





















 

Dokumenttitel 

Tandvård till egen personal - rutin 

Klinik/Funktion/Process 

Klinikprocessen 
Utgåva 

1 
Gäller from 

2015-01-01 
Sida (av) 

1(1) 

Upprättad av 

Tandvårdschef 
Fastställd av 

Tandvårdschef 

 

 
Tandvård till egen personal 
 
Syfte 
Att säkerställa att all tandvård till Folktandvårdens personal samt deras anhöriga 
journalförs enligt patientdatalagen och debiteras enligt gällande tandvårdstaxa. 
 
Mål 
Tandvård på lika villkor. 
 
Allmänt 
Alla medarbetare inom Folktandvården och deras anhöriga som önskar få tandvård 
utförd på Folktandvårdens kliniker, ska erbjudas en ansvarig tandläkare och erhålla 
regelbundna revisionsundersökningar. All vård skall debiteras och betalas av den 
anställde eller anhörige.  
Alla medarbetare ska erbjudas samma möjligheter som andra kunder att antingen 
betala enligt styckepris enligt gällande tandvårdstaxa, eller ingå i ett frisktandvårds-
avtal inom ramen för de bestämmelser som gäller för detta. Premienivån bestäms då 
utifrån aktuell risk.  
Folktandvårdens medarbetare skall erbjudas revisionstandvård på samma sätt som 
övriga kunder och också erbjudas att kallas med kort varsel på samma sätt som 
övriga kunder.  
 
Ansvar 
Tandvårdschef har det övergripande ansvaret inom Folktandvården Dalarna för att 
tandvård ges på lika villkor. 
Verksamhetschef har det lokala ansvaret för att denna rutin är känd av samtliga 
medarbetare. 
 
Uppföljning 
Ledningens genomgång på kliniknivå.  
 
Dokument 
Journalföring - rutin (Klinikprocessen) 
Behandling - rutin (Klinikprocessen) 
Allmänna villkor (Navet/ Folktandvård/ Frisktandvård) 
 
 







 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

 

Tandvårdsförvaltning Datum 2015-06-02  Sida 1 (3) 
LD Tandvård    Dnr LD15/01359 
    Uppdnr 1065 

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 712 Bergsskolegränd 8 A 023-490000 Gunnars-Hellgren Karin 023-49 01 56 

791 29  Falun Falun 
Folktandvarden.Kansli@LTdalar
na.se Förvaltningschef  

  Org.nr: 232100-0180 karin.hellgren@ltdalarna.se 
   

 

 

  
  
  
  
  

Granskningsrapport, intern kontroll 

Ordförandens förslag

1. Införa rutiner för uppföljning och säkerställande av fullständighet och 
riktighet av tandvårdens intäkter. 

2. Kontrollera att rutinen ”Tandvård till egen personal” är känd hos 
samtliga medarbetare. 

 

Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av Landstingets revisorer utfört granskning av 
tandvårdsnämndens interna kontroll. Detta beslutsunderlag innebär 
följsamhet mot de rekommendationer som lämnas i Revisionsrapporten. 

Som en bilaga till detta beslut redovisas också en uppföljande 
granskningsrapport som utförts av HIQ Stockholm AB. Syftet med det 
uppdraget har varit att utforma metoder för regelbunden uppföljning av 
tandvården som säkerhetsställer god kvalitet i vården och korrekta underlag 
för debitering enligt tandvårdstaxa. Uppföljningen har innefattat 
journalgranskningar, intervjuer med verksamhetschefer och enkäter till 
samtliga medarbetare på fem utvalda kliniker i allmäntandvården. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Rutinen ”Tandvård till egen personal” 

c) ”Uppföljning av säkerställande av fullständighet och riktighet av 
Tandvårdens intäkter”. 

d) PwC Revisionsrapport ”Övergripande granskning av intern kontroll 
Tandvårdsnämnden 2015”  

e) Landstingets revisorers rekommendationer 

f) HIQ Slutrapport: ”Uppföljning för verksamhetsutveckling” 

 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Bakgrund: PWC har på uppdrag av Landstingets revisorer utfört en 
granskning av tandvårdsnämndens interna kontroll. Syftet med 
granskningen var att bedöma om nämndens interna kontrollsystem var 
utformade så att inga patienter kan behandlas utan att en avgift debiteras 
enligt gällande taxa.  



Landstinget Dalarna 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

 

Tandvårdsförvaltning Datum Dnr Sida 

2 (3) 2015-06-02 LD15/01359 
 

 

 

 

 
I PWC´s slutsatser och rekommendationer föreslår man tandvårdsnämnden 

att införa fastställda övergripande kontroller av tandvård och dess 

debitering. Tandvårdsnämndens förslag för att göra detta beskrivs i bilagan 

för ”Uppföljning av säkerställande av fullständighet och riktighet av 

Tandvårdens intäkter”. 

PWC rekommenderar vidare att tandvårdsnämnden överväger en kontroll 

om fri tandvård har givits till personal inom tandvården. PWC´s bedömning 

är att risken för att avgiftsfria behandlingar utförs, har minskat väsentligt 

sedan rutinen ”Tandvård till egen personal” (– se bilaga) infördes i 

organisationen. Tidigare saknades rutinen och det rådde oklarheter om 

förfarandet av tandvård till egna medarbetare. Därför är förslaget att 

kontrollera att denna rutin är känd för alla medarbetare med jämna 

mellanrum, t.ex. vartannat år med enkät för samtliga anställda. Detta 

tillsammans med intäktsuppföljning enligt ovan, ska säkerställa att all 

tandvård som utförs debiteras enligt gällande taxa.  

HIQ´s slutrapport rekommenderar att i samråd med verksamhetscheferna 

testa och vidareutveckla metoden för regelbunden verksamhetsuppföljning. 

Detta är planerat till att ske vid verksamhetschefskonferensen den 8/6.  

 

Patientperspektiv  

Ej relevant 

Ekonomi och finansiering 

Rätt debitering säkerställer god ekonomi. 

Miljö  

Ej relevant 

Likabehandling 

Tandvård på lika villkor 

Barnperspektiv  

Ej relevant 

Juridik 

Klara riktlinjer gör det enklare att göra rätt. 



Landstinget Dalarna 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

 

Tandvårdsförvaltning Datum Dnr Sida 

3 (3) 2015-06-02 LD15/01359 
 

 

 

 

Folkhälsa 

Ej relevant 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Klara riktlinjer befrämjar arbetsmiljön 

Samverkan med fackliga organisationer 

Sker vid MBA 2015-05-21 

Uppföljning 

Enligt föreslagna riktlinjer. 

 





















 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

 

Beställarenheten för tandvård Datum 2015-06-02  Sida 1 (1) 
Beställarenheten för Tandvård    Dnr LD15/01377 
    Uppdnr 1061 

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 350 Skönvik 0225-49 42 11 Rynoson Anna-Kari 023-49 42 11 
783 27  Säter Säter anna-kari.rynoson@ltdalarna.se Förvaltn.chef 070-375 49 45 
  Org.nr: 232100-0180 anna-kari.rynoson@ltdalarna.se 
   

 

 

  
  
  
  
  

Delegeringsordning för Beställarenheten för tandvård 

Ordförandens förslag

1. Fastställa Beställarenheten för tandvårds delegeringsordning och 
reglemente att gälla tillsvidare fr o m 2015-01-01. 

2. Delegeringsbesluten dokumenteras i protokoll. 
 

Sammanfattning 

Dokumentet inleds med en allmän information om vem som styr landstinget 
och Tandvårdsnämndens reglemente. Delegeringsordningen inom 
Beställarenheten för tandvård avslutar dokumentet och där är inga 
ändringar gjorda sedan den förra versionen. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Delegeringsordning för Beställarenheten för tandvård 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, Likabehandling, 
Barnperspektiv och Folkhälsa 

Anses inte relevanta i detta ärende. 

Juridik 

Följer kommunallagen. 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Delegeringsordningen har ett avsnitt om personalärende. Där anges i vilka 
ärenden Beställarenheten av tandvård har verkställighetsansvar. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Beslutet kräver inte någon facklig medverkan. 

Uppföljning 

Dokumentet revideras årligen. 

 























 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

 

Beställarenheten för tandvård Datum 2015-06-02  Sida 1 (2) 
Beställarenheten för Tandvård    Dnr LD15/01376 
    Uppdnr 1062 

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 350 Skönvik 0225-49 42 11 Rynoson Anna-Kari 023-49 42 11 
783 27  Säter Säter anna-kari.rynoson@ltdalarna.se Förvaltn.chef 070-375 49 45 
  Org.nr: 232100-0180 anna-kari.rynoson@ltdalarna.se 
   

 

 

  
  
  
  
  

Tandvårdsnämndens plan för intern kontroll gällande 
Beställarenheten för tandvård 2015 

Ordförandens förslag

1. Anta förelagda förslag till tandvårdsnämndens plan för intern kontroll 
gällande Beställarenheten för tandvård 2015. 

 

Sammanfattning 

En reviderad version av internkontrollplanen för Beställarenheten för 
tandvård har gjorts. Planen beskriver inledningsvis Landstingets ansvar för 
det särskilda tandvårdsstödet. Vidare anges de moment som ingår i den 
interna kontrollen. Inga ändringar är gjorda sedan den förra versionen. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Tandvårdsnämndens plan för intern kontroll, gällande 
Beställarenheten för tandvård 2015. 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Patientperspektiv 

Ur ett patientperspektiv är det viktigt att det särskilda tandvårdsstödet 
kommer alla berättigade till del. 

Ekonomi och finansiering 

Landstinget finansierar det särskilda tandvårdsstödet via det generella 
statsbidraget. 

Miljö, Likabehandling, Barnperspektiv, Folkhälsa och Medarbetarperspektiv 
och arbetsmiljö. 

Anses inte relevanta i detta ärende. 

Juridik 

Tandvårdslagen (1985:125) och Tandvårdsförordningen (1998:1 338) 
reglerar det särskilda tandvårdsstödet. 

 

 



Landstinget Dalarna 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

 

Beställarenheten för tandvård Datum Dnr Sida 

2 (2) 2015-06-02 LD15/01376 
 

 

 

Samverkan med fackliga organisationer 

Beslutet kräver inte någon facklig medverkan. 

Uppföljning 

Dokumentet revideras årligen. 
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