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Inledning och protokollsjustering 

§12 Protokollsjustering 

Tandvårdsnämndens beslut 
1. Gunilla Berglund utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

Ordföranden överlämnar efter egen justering till justeringsmannen. 
Justering ska vara klar inom 14 dagar. 

§13 Information gemensam 

Tandvårdsnämndens beslut. 
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. 

§14 Information Tandvårdsförvaltningen 

Tandvårdsnämndens beslut. 
1. Antecknar informationen till protokollet. 

Information lämnas om 
a) Finansiering och betalning för 11fakultetsplatser11 för tandläkares 
specialiseringstjänstgöring år 2015. Bilaga 
b) Personalomsättning per 2015-03. Bilaga 
c) Särredovisning 2014. Bilaga 
d) Folktandvårdens styrning. Bilagor 
Under diskussionen framhålls vikten av att stödfunktionerna har möjlighet 
att sitta på samma plats som idag, oavsett formell organisationstillhörighet. 
e) Miljöredovisning. Se tidigare bokslut 
f) Patientsäkerhet. Bilaga 
MBA-förhandling har ägt rum 2015-05-21 utan erinran. 
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§15 Information Beställarenhet för tandvård 

Tandvårdsnämndens beslut. 
1. Antecknar informationen till protokollet. 

Uppmanar till Beställarenheten för tandvård att information skall lämnas till 
Länshandikapprådet, Handikapporganisationerna och Hälso- och 
Sjukvårdsberedn ingen. 
Information lämnas om 
a) Resultat av den uppsökande verksamheten 2014. Bilagor. 



Landstinget Dalarna 

Tandvårdsförvaltning 
Beställarenheten för tandvård 

Anmälningsärenden 

PROTOKOLL 
Tandvårdsnämnden 

Sammanträde 2015-06-02 LD15/00009 Sida 5 (10) 

§16 Delegeringsbeslut Tandvårdsförvaltningen 

Tandvårdsnämndens beslut. 
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 
KSMGAB. 
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. 

§17 Anmälningsärenden Tandvårdsförvaltningen 

Tandvårdsnämndens beslut. 
1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. 

a) Periodrapport 2015-03. 
MBA-förhandling har ägt rum 2015-05-21 utan erinran. 

§18 Anmälningsärenden Beställarenheten för tandvård 

Tandvårdsnämndens beslut. 
1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. 

a) Periodrapport 2015-03. 
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Övriga gemensamma beslutsärenden 

§19 Sammanträdesplan för Tandvårdsnämnden 2016 
Diarienummer LD15/01435 

Tandvårdsnämndens beslut 
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 

§20 Facklig närvaro vid tandvårdsnämndens sammanträden 
Diarienummer LD15/01333 

Tandvårdsnämndens beslut 
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 närvaro rätt. 
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 

§21 Granskningsrapport, intern kontroll 
Diarienummer LD15/01359 

Tandvårdsnämndens beslut 
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 
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 
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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 

§22 Delegeringsordning för Beställarenheten för tandvård 
Diarienummer LD15/01377 

Tandvårdsnämndens beslut 
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 

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

Tandvårdsnämndens beslut 
1 . Anta förelagda förslag till tandvårdsnäm ndens 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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Gu illa Berglund 

Justering 

Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets 
anslagstavla, Vasagatan 27, Falun. 

Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. 
Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida www.ltdalarna.se 

Anslagstid: 



Landstingets revisorer 2015-04-14 

Landstings styrelsen 
Övriga nämnder och styrelser 

Granskning av bokslut 2014 

PWC har på vfui uppdrag granskat 2014 års bokslut. I rapporten framförs bl a 
stark oro för landstingets fortsatt allvarliga ekonomiska utveckling. Vi delar denna 
oro. 

V år bedömning av landstingets ekonomi samt styrelsen och nämndernas 
ansvarstagande under året har vi gett uttryck för i vår revisionsberättelse för 2014 
respektive vår redogörelse för granskningsverksamheten samma år 

Med hänsyn till landstingets ekonomiska situation och särskilt utvecklingen under 
2014 ser vi skäl i att påminna om att styrelsen har ett ansvar för att vidta åtgärder 
för att nå såväl de ekonomiska som verksamhetsmässiga mål som fullmäktige 
uppställt. 2014 års tmderskott :f'ar allvru·liga följdverkningar även 2015. I 
styrelsens ansvar ingår därför att själv vidta eller föreslå fullmäktige vidta 
åtgärder ämnade att nå ekonomisk balans både för innevarande verksamhetsår och 
kommande verksamhetsår·. Den nuvarande situationen innebär att finansieringen 
av dagens vård delvis skjuts över till framtida generationer. 
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1. Sa111111anfattning 
PwC har på uppdrag av Landstingets förtroendevalda revisorer granskat 
Landstinget Dalarnas årsredovisning för perioden 2014-01-01 - 2014-12-31. 

Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2014. 

Syftet med granskningen är att ge de förtroendevalda revisorerna ett underlag för 
sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till 
fullmäktige i samband med att årsredovisningen behandlas. 

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens.finansiering och den ekonomiska 
ställningen. 

Vi bedömer att Landstingets ekonomiska situation och utveckling är 
mycket oroande och att Landstinget 2014 inte. lever upp till 
kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b). 

Vi bedömer den.finansiella måluppfyllelsen som mycket svag då inget av de 
finansiella målen uppfylls. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de fyra finansiella mål som 
fullmäktige har angivit i 2014 års budget. Inget av målen uppnås under 2014. Vi 
noterar särskilt det negativa resultatet och den negativa soliditeten i Landstinget 
Dalarna. Två nyckeltal som visat negativ utveckling de senaste åren och påvisar 
Landstinget Dalarnas svaga ekonomiska ställning inför framtiden. 

Totalt uppgår landstingets pensionsåtagande inkl löneskatt till 7,8 (7,8) mdkr och 
landstinget står inf"or stora pensionsutbetalningar framöver. Pensionsmedel 
placeras årligen och i finansbudget 2015 ingår ytterligare placeringar om 400 mkr 
över fyra år, trots detta uppgår återlånade medel till väsentliga belopp. 

Vi bedömer verksamhetsmålens uppfyllelse som svag. 

Enligt KL 8 kap 5§ skall det i budgeten anges mål och riktlinjer som är av betydelse 
för en god ekonomisk hushållning, både finansiella mål samt mål för verksamheten. 
Dessa ska sedan följas upp i förvaltningsberättelsen. I årsredovisningen redovisas 
Landstinget Dalarnas finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning vilka 
återfinns i Finansplanen 2014-2017. Däremot så saknas där verksamhetsmål 
avseende god ekonomisk hushållning och därmed även en uppföljning i 
förvaltnings berättelsen. 

Vad gäller nämndernas redovisning av sitt uppdrag så har presentationen av 
måluppfyllelsen förbättrats i jämförelse med tidigare år då det i år på ett tydligt sätt 
framgår de övergripande mål/uppdrag som fullmäktige beslutat om för respektive 
verksamhet. 

1av15 
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Vi har i vår bedömning av nämndernas måluppfyllelse beräknat andelen helt 
uppnådda mål, delvis uppnådda samt ej uppnådda mål. Bedömningen har sedan 
gjorts utifrån en skala som går från "mycket svag" till "mycket god". Vid genomgång 
av den måluppföljning som presenteras i årsredovisningen har vi noterat att 
andelen av årets mätta mål som är uppfyllda i sin helhet uppgår till 56%, andelen 
delvis uppnådda mål uppgår till 35% och andelen ej uppnådda mål 9%. Detta gör att 
vi bedömer måluppfyllelsen som svag. (se avsnitt 3.1.4) 

PwC 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 

2av 15 



2. Inledning 
2.1. Bakgrund 
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för 
kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare 
regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och 
Bokföringsnämndens normering. 

Revisionsobjekt är Landstingsstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för 
årsredovisningens upprättande. 

När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas 
på det sätt som fullmäktige bestämmer. 

2.2. Revisionsfråga och metod 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom 
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lag om kommunal redovisning (kap 3 - 8). Vidare ska revisorerna enligt 
kommunallagen (9:9a) avge en shiftlig bedömning av om resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen 
ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av 
revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara 
följande revisionsfrågor: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med 
verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och 
ekonomiska ramar. 

• Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet 
med balanskravets regler? 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat 
avseende god ekonomisk hushållning? 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses 
följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

PwC 

förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

resultaträkning 

kassaflödesanalys 

balansräkning 

3 av 15 



sammanställd redovisning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Vi har även bedömt landstingets ekonomiska ställning och utveclding, efterlevnaden 
av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för 
god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. 

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av årsredovisningen bedömt 
nämndernas redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige. 
Granskningen baseras på nämndernas rapportering till fullmäktige såsom den 
presenteras i årsredovisningen 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det 
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och 
riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt 
väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen 
inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på 
ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför 
att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i 
årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig 
utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med 
landstingets ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med 
utgångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner 
och landsting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). 
Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför 
tillämpliga ISA helt eller delvis har följts. Granskningen har skett genom intervjuer, 
dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall 
registeranalys. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som 
presenterades 2014-03-18. Landstingsstyrelsen fastställer årsredovisningen 
201404-13. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef. 

3. Granskningsresultat 
3.1 . Verksamhetens uifall,finansiering och 

ekonomiska stä llning 
3 .1.1 . Förvaltningsberättelse 

3 .1.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet 
överensstämmer med kraven i KRL. 
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Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning 
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. 

Förvaltningsberättelsen beskriver Landstinget Dalarnas vision och övergripande 
huvudmål som beslutades i landstingsplanen avseende 2014-2017. 

Förvaltningsberättelsen innehåller samtliga verksamheters måluppfyllelse, viktiga 
händelser, ekonomi och framtid och den innefattar även en omvärldsanalys där det 
kortfattat beskrivs hur resultatet totalt för landets landsting utvecklats sedan fg år. 

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande och 
pensionsmedelsförvaltning. Under avsnittet "Ekonomi" beskrivs och redovisas 
finansiella nyckeltal som ger uttryck för god ekonomisk hushållning i det finansiella 
perspektivet. Vid delåret augusti 2014 prognostiserades att ett mål av fyra skulle 
uppfyllas vid årsskiftet. Uppföljningen vid årsskiftet visade att inget av de 
finansiella målen uppnåddes avseende 2014. 

Händelser av väsentlig betydelse 
I förvaltningsberättelsen redovisas på ett tydligt sätt väsentliga händelser som 
inträffat under och delvis efter räkenskapsåret. Redovisningen sker under 
respektive nämnds verksamhetsberättelse. 

Förväntad utveckling 
Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom 
olika verksamheter. Varje nämnd redovisar framtida viktiga händelser under 
separat avsnitt. 

VäsentligapersonalCörhållanden 
Förvaltningsberättelsen innehåller ett separat avsnitt avseende personal. Den 
obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill säga 
frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt 
åldersindelad. 

Den totala sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med 2013, från 5,6% till 6,2%. 

I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om 
personalen i form av diagram och verbal information. Även bedömning av 
måluppfyllelse utifrån uppdragen fastställda i landstingsplanen har gjorts under 
detta avsnitt. Bedömningen visar på att övervägande del av målen har uppnåtts eller 
är delvis uppnådda. 

Gemensam :förvalbtingsberättelse 
Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade verksamhetens 
organisation och särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i 
koncernföretagen samt stiftelser och gemensamma nämnder i enlighet med RKR 
8.2. 

Landstinget Dalarnas ägande och inflytande i de olika företagen kan med fördel 
presenteras i ett organisationsschema och tydliggöras bättre med en beskrivning 
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kring vilka företag som är koncernföretag och vilka som benämns uppdragsföretag 
med ägarandelar. 

Obligatorisk information enligt KRL och RKR:s rekommendationer I 
förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och 
pensionsförpliktelser i enlighet med RKR 7.1 som en del av uppföljningen av 
fullmäktiges föreskrifter om förvaltningen av pensionsmedel. 

3 .1.1. 2 . Investeringsredovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
årets investeringar. 

Investeringsredovisningen visar totala investeringar per nämnd och i jämförelse 
med föregående år och budget. En särskild redovisning över större 
investeringsprojekt görs avseende IT och investeringar inom Hälso- och sjukvården 
samt avseende fastigheter på ett tydligt sätt. 

Investeringarna uppgår totalt till 411 mh under 2014 vilket är 61 mkr lägre jämfört 
med föregående år och 176 mkr lägre än budget. Av årets totala investeringar avser 
177 mkr fastighetsnämnden och då i främst investeringen på Falu lassrett. 

3.i.i.3. Driftredovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur 
utfallet förhåller sig till av fullmäktige beslutad budget. 

Nämndernas budgetavvikelse samt förändringen från avvikelsen i prognosen per 
sista augusti redovisas i tabellen nedan: 
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DRIFTREDOVISNING 
Budgetnetto inkl Resultat- Budgetavvikelse 

(Mkr) avkastningskrav netto -327 

Landstingsstyrelsen -6 978 -7 301 -287 

Hälso- och sjukvård -5 144 -5 431 Hälsoval - Beställare -1 -5 

154 -1 159 Central förvaltning övrigt -465 -32 

496 -3 

Finansförvaltning -159 -162 4 

Hjälpmedel Landstinget Dalarna -56 -52 
2 

Fastighetsnämnd 19 20 Servicenämnd 26 4 

Gemensam nämnd för kostsamverkan 0 0 0 

Kultur och bildningsnämnd -137 -137 0 

Tandvårdsnämnd -199 -197 3 

Folktandvården -168 -167 1 

Beställarenheten -31 -30 2 

Patientnämnd -5 -4 Revision -6 -5 0 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna -2 -2 1 
Justering LsD, BTV -4 0 -1 

4 
Summa driftredovisning -7 309 -7 620 

Skatter, statsbidrag, finansnetto 7 437 7 445 -311 
ÅRETS RESULTAT 128 -175 8-303 

Av tabellen framgår att avvikelsen för Hälso- och sjukvård i jämförelse med budget 
är -287 mkr och utgör tillsammans med delar av Landstingsstyrelsen nästan hela 
den totala avvikelsen för landstinget. Kostnadsnivån är fortsatt hög i förhållande till 
budget vilket varit fallet sedan senare delen av 2012. Underskottet beror till stor del 
på att bemanningen blev mer kostsam än budgeterat. Stafettläkare har använts 
framförallt inom psykiab·i och primärvård. Särskilda insatser sammanhängande 
med handlingsplan vårdgaranti har även påverkat. Hälsovals resultat för 2014 är 34 

mkr inom Hälso- och sjukvård och -5 mkr inom central förvaltning vilket delvis 
beror på högre kostnader för besöksersättning samt höjd ersättning för extern 
provtagning. 

Även finansförvaltningen visare en negativ avvikelse i jämförelse med budget vilket 
beror på ökade pensionskostnader. 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna som är ny för i år redovisar ett något sämre resultat 
än budgeterat. 

Det är enligt vår bedömning viktigt att det långsiktiga arbetet med att anpassa 
verksamheten till de ekonomiska ramarna fortsätter inom nämndens verksamheter. 
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Övriga nämnder redovisar positiva avvikelser mot budget och de kan därmed 
uppfylla sina finansiella uppgifter. 

3 .1.2. Balanskrav 
Bedömning och iakttagelser 
Landstinget Dalarna har sedan balanskravet infördes i Kommunallagen redovisat 
stora underskott och per 2013-12-31 uppgick ackumulerat underskott att återställa 
till 803 mkr. Samtidigt uppgick eget kapital enligt årsredovisningen till underskott 
om 124 mkr, skillnaden 679 mkr valde landstingsfullmäktige att justera i november. 

Skälen till att justera balanskravsunderskottet anges som synnerliga. Vi bedömer att 
förfarandet strider mot kommunallagen men att sanktioner saknas. 

Årets resultat uppgår till -175 mkr vilket läggs till det underskott om 124 mkr som 
återstår efter bortskrivningen. 

År Balanskravsresultat (Mkr) Ackumulerat 
underskott 

2000 -159 

2001 -163 

2002 -162 

2003 -254 

2004 -5 

2005 99 

2006 119 

2007 17 

2008 -175 

2009 -121 

2010 -94 

2011 15 

2012 -49 

2013 129 

2014 KF Beslut +679 
I• 

2014 -175 

Landstinget Dalarna lever därmed inte upp till Kommunallagens krav om att 
underskott ett enskilt år skall återställas under de tre kommande åren. 

PwC 

-159 

-322 

-484 

-738 

-743 

-644 

-525 

-508 

-683 

-805 

-899 

-884 

-932 

-803 

-124 

-299 
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Enligt den finansplan som Landstingsfullmäktige antog i november 2014 

budgeteras totalt 335 mkr i överskott för åren 2015-2017. Dock prognosticerades 
samtidigt ett resultat om - 62 mkr för 2014 vilket visade sig bli -175 mkr varför 
underskott om 299 mkr skall återställas enligt balanskravet. 

I finansplanen 2015-2018 anges åtgärder för ekonomi i balans och åtgärdsplanens 
fokusområden är Hälso- och sjukvården och mer ingående en genomlysning av 
samtliga fyra divisioners effektivitet samt produktions- och kapacitetsstyrning. 

Vidare vill de uppnå effektiva och stabila bemanningsstrukturer där 
sjukvårdskompetens i första hand skall riktas mot direkt patientomhändertagande. 

3.1.3. God ekonomisk hushållning 
Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som mycket svag. 

Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens 
uppfyllelse som svag. 

Landstingets långsiktiga mål för en god ekonomisk hushållning mäts i fyra 
perspektiv: 

• Resultat 
Vilken balans mellan kostnader och intäkter finns under året och 
över tiden? 

Kapacitet 

Risk 

Vilken kapacitet finns for att möta eventuella.finansiella 
svårigheter på lång sikt? 

Finns det några.finansiella risker som kan påverka resultat och 
kapacitet? D Kontroll 

Vilken kontroll.finns över den ekonomiska utvecklingen? 

Enligt KL 8 kap 5§ skall det i budgeten anges mål och riktlinjer som är av betydelse 
för en god ekonomisk hushållning, både finansiella mål samt mål för verksamheten. 
Dessa ska sedan följas upp i förvaltningsberättelsen. 

3.i.3.1. Finansiella mäl 
I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot landstingets finansiella mål 
som fastställts i budget 2013: 

Finansiellt mål, fastställt av fullmäktige i 
bedömning 

Resultatet enligt balanskravet skall vara ett 
överskott på minst 2% av skatte- och 
statsbidragsintäkter. 

PwC 

Utfall 2014 Måluppfyllelse, LS budget 2014 

Arets resultat uppgår till 
-2,3% 

Målet uppnås ej. 
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Soliditeten ska öka med minst 3 
procentenheter per år. -8. 

Likviditeten ska fortlöpande vara sådan att 
långsiktig bestående upplåning inte behöver 
ske. 

Den skattefinansierade verksamhetens 
nettoinvesteringar ska till 100% vara 
självfinansierade sett över en fyraårsperiod. 

Arets resultat uppgår till Målet uppnås ej. 

Likviditeten har försämrats Målet uppnås ej. 
med 133 mkr uppgår till 48 
mkr. Lån finns fortfarande 
om 200 mkr. 

Självfinansieringsgraden har Målet uppnås ej. 
minskat till 26% från 31 % fg 
år. 

I av fullmäktige fastställd Finansplan definieras resultatmålet enligt följande: "Ett 
mått på denna balans är driftkostnadsandelen som innebär att samtliga löpande 
kostnader inklusive finansnetto relateras till landstingets skatteintäkter och 
statsbidrag". 

Måluppfyllelsen för de finansiella målen är i enlighet med tabellen ovan mycket 
svag. Inget av målen uppnås under 2014. Vi noterar att samtliga mål är sämre vid 
uppföljning än föregående år förutom upplåning som är oförändrad. Negativt eget 
kapitalet och den negativa soliditeten i Landstinget Dalarna visar på negativ 
utveckling de senaste åren och konstaterar Landstinget Dalarnas svaga ekonomiska 
ställning inför framtiden. 

3.i.3.2. Mål för verksamheten 
I årsredovisningen redovisas Landstinget Dalarnas finansiella mål kopplade till god 
ekonomisk hushållning vilka återfinns i Finansplanen 2014-2017. Någon 
motsvarande redovisning för verksamhetsmål finns ej i årsredovisningen. Däremot 
redovisas uppföljning av verksamhetsmål i särskild bilaga vilken redogörs för 
nedan. 

3.i.4. Nämndernas redovisning av sina uppdrag 
Av KL 3:15 framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina 
uppdrag och fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna 
för den. 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att nämndernas redovisningar innehåller redovisning av utfallet av 
årets verksamhet i förhållande till fastställda mål och riktlinjer samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Redovisningen har förbättrats på senare år då det i år 
på ett tydligt sätt framgår de övergripande mål/uppdrag som fullmäktige beslutat 
om för respektive verksamhet. 

I förvaltningsberättelsen återfinns respektive nämnds verksamhetsberättelse som 
innefattar bedömning av måluppfyllelse, ekonomisk analys samt beskrivning av 
väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret. Redovisningen av 
måluppfyllelsen presenteras i tabellform med stoppljusmarkering för att beskriva 
vilka som är uppfyllda, delvis uppfyllda eller ej uppfyllda. Därefter följer en 
kortfattad beskrivning kring arbetet med målen. 
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I bilaga till årsredovisningen lämnas verksamheternas fullständiga uppföljning av 
verksamhetsmålen. 

Vi har i vår bedömning av måluppfyllelsen beräknat andelen helt uppnådda mål, 
delvis uppnådda samt ej uppnådda mål. Bedömningen har sedan gjorts utifrån 
nedanstående skala som går från "mycket svag" till "mycket god". 

Om 60-84% av årets bedömda verksamhetsmål är uppfyllda i sin helhet: Uppfyllelsen 

av verksamhetsmålen är enligt årsredovisningen god. 

Om 30-59% av årets bedömda verksamhetsmål är uppfyllda i sin helhet: Uppfyllelsen 

av verksamhetsmålen är enligt årsredovisningen svag. 

Vid genomgång av den måluppföljning som presenteras i årsredovisningen 2014 har 
vi noterat att andelen av årets mätta mål som är uppfyllda i sin helhet uppgår till 
56% vilket gör att vi bedömer måluppfyllelsen som svag. Andelen delvis uppnådda 
mål uppgår till 35% och andelen ej uppnådda mål 9%. 

Vidare kan vi konstatera att de övergripande mål eller uppdrag som fullmäktige har 
beslutat om i landstingsplanen för respektive verksamhet inte är utformade på ett 
sätt så att de på ett enkelt sätt kan följas upp och mätas. Detta visar sig även genom 
att kopplingen till de mål som verksamheterna sedan har arbetat fram inte är helt 
tydlig. 

3.IA.1. Granskning av nämnden för kostsamverkan i Mora 
Vårt revisionsuppdrag innehåller en särskild del angående granskning av nämnden 
för l<:ostsamverkan i Mora. 

Granskningen av nämndens räkenskaper har utförts som den del i Landstinget 
Dalarna den utgör. Under 2014 har Landstinget Dalarna haft fortsatta svårigheter 
att uppnå de garanterade volymerna som är fastslagna i Samverkansavtalet (-10 %). 
Mora Kommun har under året överstigit sina garanterade volymer ( +18%). 

Nämnden uppnår inte sina fastställda mål för 2014. Resultatet av årets 
nöjdkundundersökning uppgick till 80% vilket understiger nämndens fastställda 
mål om 90%. Den ekonomiska målsättningen är att intäkter och kostnader minst 
ska balansera vilket är uppnått då nämnden redovisar ett resultat om 0,4 mkr. 

3.I-4.2. Granskning av hjälpmedelsnämnden 
Vårt revisionsuppdrag innehåller även en särskild del angående granskning av 
hjälpmedelsnämnden. 

Från årsskiftet 2014 delades LD Hjälpmedel in i två förvaltningar, Hjälpmedel 
Landstinget Dalarna som finns under Landstingsstyrelsen samt Hjälpmedel Dalarna 
som finns under Hjälpmedelsnämnden som är gemensam med länets kommuner. 
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Nämnderna når i stort upp till sina mål i enlighet med kö-miljardens mål. Tas 
hänsyn till patientens totala väntetid uppnås dock inte alltid vårdgarantin. 

3.2. Rättvisande räkenskaper 
3 .2.1. Resultaträkning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i 
enlighet med god redovisningssed. 

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets 
resultat. 

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och budget 
2014. 

Resultaträkning Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 
Verksamhetens intäkter 1 212 1150 

Jämförelsestörande intäkt 99 

Verksamhetens kostnader -7 024 -8 552 -8 071 

Avskrivningar -285 -280 -246 

Verksamhetens nettokostnader -7 309 -7 620 -7068 

Skatteintäkter 5 701 5696 5 556 
Generella statsbidrag 1 783 1 776 1 698 

Finansiella intäkter 10 21 8 

Finansiella kostnader -57 -48 -65 

Jämförelsestörande finansiell kostnad -228 

Arets resultat 128 -175 -99 

Arets resultat enlig_t balanskravet -175 129 

Vi noterar att ökningen av skatter och statsbidrag enligt resultaträkningen är lägre 
(3,0%) än ökningen av nettokostnaden (7,81%). Detta är en negativ utveckling i 
jämförelse med föregående år då skatteintäkter och statsbidrag låg högre än 
nettokostnadsutvecklingen. 

Årets resultat uppgår till -175 mkr (budgeterat resultat 129 mkr), föregående års 
resultat var ett negativt resultat om -99 mkr, det resultatet är dock väsentligt 
påverkade av jämförelsestörande poster. 

Verksamhetens intäkter har ökat med 5,4% och verksamhetens kostnader har ökat 
med 6,0% och avser främst ökade bemanningskostnader och kostnader för inhyrd 
personal. 

Hälso- och sjukvården redovisar ett underskott i jämförelse med budget med -287 
mkr. Samtliga hälso- och sjukvårdens funktionsområden redovisar negativa 
avvikelser. De negativa avvikelserna avser främst ökade personalkostnader till följd 
av bemanningsproblem under sommaren, höga kostnader för övertid och ökade 
kostnader för inhyrd personal. 
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Utfallet för läkemedel, stafettläkare och högspecialiserad vård har under en följd av 
år avvikit kraftigt negativt mot budget. Under 2012 och 2013 har dock kostnaderna 
för högspecialiserad vård varit lägre i jämförelse med budget men för 2014 
överstiger de återigen budget men 6 mkr. Kostnaderna för stafettläkare fortsätter 
att öka och avviker mot budget med -51 mkr 2014. Läkemedelskostnaderna 
överskrider budget med 43 mkr vilket även är en ökning med 43 mkr mot 
föregående år. Vidare noteras att även kostnader för stafettsjuksköterskor överstiger 
budget med 12,4 mkr, 16,8 mkr mot budgeterade 4,4 mkr. 

Läkemedelskostnader S -afettläkare Högspecialiserad vård 

År Utfall Budget År Utfall Budget År Utfall Budget 

2006 751,0 746 2006 83,0 47 2006 335,0 312 

2007 792,6 760 2007 97,2 56 2007 332,2 328 

2008 830,5 783 2008 112,6 63 2008 397,9 347 

2009 855,5 830 2009 101,9 73 2009 385,3 377 
2010 882,5 804 2010 106,4 61 2010 435,0 388 

2011 881,3 841 2011 107,0 75 2011 456,3 441 

2012 866 853 2012 124,9 98 2012 445,3 467 

2013 835 828 2013 159,8 117 2013 455,5 462 

2014 878 835 2014 192 141 2014 477 471 

3 .2 .2 . Balansräkning 
Bedönming och iakttagelser 
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättning, skulder och eget kapital. 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar t illräckliga noter. Bilagor och 
specifikationer finns i tillräcklig omfattning. 

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är 
fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i 
KRL. 

3. 2 . 2 .1. Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar har ökat i jämförelse med föregående år med 102 
mkr. Pågående investeringar uppgår till 140 mkr vilket är en minskning i jämförelse 
med 2013 år med 21 mkr. 

Årets investeringar uppgår till 411 mkr varav ca 177 mkr avser 
fastighetsinvesteringar. Den största delen (189 mkr) stod landstingsstyrelsen för 
fördelat på central förvaltning So mkr, hälso- och sjukvård 69 mkr dagkirurgi 20 
mkr, ambulanshelikopter 19 mkr och hjälpmedel 1 mkr. Investeringsverksamheten 
kommer att vara relativt hög även fortsatt då nya projekt på Falu lasarett kommer 
att genomföras. 

13 av 15 
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3.2.2.2. Omsättningstillgångar 
Omsättningstillgångarna har minskat med 154 mkr jämfört med föregående år 
vilket till 85% utgörs av mindre likvida medel. I övrigt har ingen väsentlig 
förändring skett av omsättningstillgångar i jämförelse med föregående år. 

Totalt är nu 415 mkr placerade i pensionsportföljen, under 2014 placerades 13 mkr 
vilket innebär att landstinget ligger efter plan att sätta av 100 mkr/år i snitt 
20142017. På bokslutsdagen finns placeringar i aktier samt räntebaserade fonder 
vars marknadsvärde uppgår till 507 mkr. 

3.2.2.3. Avsättningar 
Landstingets skuld för förmånsbestämda pensioner intjänade från och med 1998 
redovisas som en avsättning i balansräkningen. Under 2013 har avsättningen ökat 
med 165 mkr (fg år 386 mkr) inklusive löneskatt. Föregående års kraftiga ökning 
berodde till stor del på den sänkta RIPS räntan som 2013 belastade landstingets 
resultat med 228 mkr. Skulden är beräknad av KPA i enlighet med 
beräkningsmodellen RIPS07. 

Totalt pensionsåtagande inklusive löneskatt uppgår till 7 751 mkr. Marknadsvärdet 
på finansiella placeringar för pensionsmedel uppgår till 507 mkr vilket innebär en 
återlåning om 7 244 mkr. Återlåningen visar bristen på finansiella tillgångar för att 
svara upp mot pensionsåtagandet. Det är av stor vikt att en pensionsreserv byggs 
upp. 

3 .2 .2-4. Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder har ökat med 169 mkr i jämförelse med föregående år. 
Ökningen beror på att patientförsäkringen LÖF om 179 mkr klassificerats om från 
lång till kort skuld. Anges förfalla år 2020 vilket per definition gör det till en lång 
skuld och omklassificeringen bedöms felaktigt alternativt gjord på särskilda grunder 
som ej angivits. 

3 .2 .3. Kassaflödesanalys 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar landstingets finansiering och 
investeringar. Kassaflödesanalysen är upprättad på ett sätt som överensstämmer 
med RKR:s rekommendation 16.2. 

Innehållet i kassaflödesanalysen överensstämmer med motsvarande uppgifter i 
övriga delar av årsredovisningen. 

Årets kassaflöde är negativt om 120 mkr, totalt kassaflöde från löpande verksamhet 
uppgår dock till +470 mkr. Kassaflöde från investeringar uppgår till -411 mkr. 

3.2.4. Sammanställd redovisning 
Bedömning och iakttagelser 
I Landstingets årsredovisning saknas, liksom tidigare år, en sammanställd 
redovisning. 
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Landstinget anser att en sammanställd redovisning omfattande de bolag där man 
har ett betydande inflytande inte tillför något informationsvärde då Landstingets 
andel av koncernföretagens omsättning och balansomslutning understiger de 
gränsvärden som anges i RKR 8.2. 

Större ägarandelar innehas i Dala Airport AB, 40,8% med balansomslutning på ca 
42 mkr, AB Dalaflyget 32% med en balansomslutning på ca 19 mkr samt Älvdalens 
Utbildningscentrum AB, 75% med en balansomslutning på ca 24 mkr. 

Vi bedömer att Landstinget i enlighet med RKR 8.2 inte är skyldig att upprätta en 
sammanställd redovisning. 

3.2.s. Tilläggsupplysningar 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i 
övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att: 

PwC 

Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild 
redovisningsprincip och eventuella förändringar av dessa som 
årsredovisningens intressenter måste känna till för att rätt förstå 
årsredovisningens innehåll. 

Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberätte1se, resultat- och 
balansräkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i 
notupplysningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt 
god redovisningssed i övrigt. 

15 av 15 



I• Landstinget 
Il DALARNA 

PROTOKOLLS UTDRAG 
Landstingsfu llmä ktige 

Central förvaltning Sammanträde 2015-04-27 Sida 1 (3) 

Landstingets revisionsberättelse 

§ 18 Landstingets revisionsberättelse för år 2014, revisorernas redogörelse 
för 2014 samt granskning av årsredovisning 2014 
(Bilaga sid 13-19) 
Diarienummer LO 15/0141 O 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Landstingsstyrelsen, övriga nämnder och deras ledamöter samt 

Landstinget Dalarnas ledamöter i de gemensamma nämnderna 
beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. 

Landstingets revisorer föreslår fullmäktige besluta att Landstingsstyrelsen, 
övriga nämnder och deras ledamöter samt Landstinget Dalarnas ledamöter 
i de gemensamma nämnderna beviljas ansvarsfrihet för 2014 års 
verksamhet samt att årsredovisningen för år 2014 godkänns. 

Lars lvarsson , vice ordförande för Landstingets revisorer, föredrar 
revisionsberättelse för år 2014 och revisorernas redogörelse för 2014. 

Yrkanden 

Katarina Gustavsson (KO) yrkar att Landstingsstyre lsen inte ska beviljas 
ansvarsfrihet med motivering enligt bilaga. 

Bilaga§ 18 A 

Svante Parsjö Tegner (FP) instämmer i Katarina Gustavssons yrkande med 
motiveringen att styrelsen har ansvar för hälso- och sjukvården där det 
stora underskottet uppstått. 

Utdrag exp 2015-05-11 till 1. Akten 
2. Landstingets revisorer, Kjell 
Johansson 
3. Övriga nämnder/ 
gemensamma nämnder. 

Vid protokollet : 

Taimi Hermansson 

Bestyrkes i tjänsten 

Jessica Johansen 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Protokollsutdrag 
Landstingsfullmäktige 

Sammanträde 2015-04-2 7 Sida 2 (3) 

Björn Hammarskjöld (DSP) instämmer i Katarina Gustavssons yrkande 
med motiveringen att Hälso- och sjukvården ej uppfyller gällande lag som 
exempelvis Hälso- och sjukvårdslagen. 

Yttranden 

De av landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare under 2014 
som sitter i fullmäktige får enligt Kommunallagen delta i överläggningarna 
och den möjligheten utnyttjar Clas Jacobsson (M). 

Ajournering 

Ordföranden ajournerar sammanträdet kl 10.30-10.40. 

Proposition och omröstning 

Sedan förhandlingarna återupptagits informerar ordförande Bengt 
Lindström om att de av landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare under 
2014 
som sitter i fullmäktige bör sätta in ersättare i beslutet om ansvarsfrihet för 
landstingsstyrelsen. Ordföranden uppmärksammar ledamöterna på att 
styrelsen även valts ny i oktober 2014. 

Jäviga ledamöter/ersättare i landstingsstyrelsen 2014: 
Ingalill Persson (S), Jan Wiklund (M), Gunnar Barke (S), Elin Noren (S), 
Kristina Svensson (S), Ivan Eriksson (S), Clas Jacobsson (M), Kerstin 
Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Birgitta Sacredeus (KD), 
Per-Inge Nyberg (S), Mursal Isa (MP), Gunilla Franklin (M), Håkan Frank 
(M), Bo Brännström (FP), Agneta Andreasson-Bäck (S), Ulla Back-Olsson 
(S), Anders Björkman (S), Robert Hagström (S), Pär Sixtensson (M), Göte 
Persson (C), Torsten Larsson (KD), Maja Gilbert Westholm \\/),Anna-Lena 
Andersson (S), Kerstin Lund (MP), Britt-Inger Remning (M), Gunilla 
Spjotgard (M), Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M), Christina Bröms (C), 
Ingvar "Nille" Niilimaa (DSP) och Ann-Cathrin Löfwenhamn (SD). 

Ordförande föreslår följande propositionsordning som fullmäktige 
godkänner: 
Först ställs proposition på Katarina Gustavsson med fleras avslagsyrkande 
om ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen, sedan ställs proposition på frågan 
om ansvarsfrihet för samtliga övriga nämnder och deras ledamöter samt 
Landstinget Dalarnas ledamöter i de gemensamma nämnderna. 

Ordförande ställer proposition på revisorernas förslag att bevilja 
landstingsstyrelsen ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet mot Katarina 
Gustavsson med fleras avslagsyrkande 
och finner att fullmäktige beslutar att bifalla revisorernas förslag att bevilja 
landstingsstyrelsen ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Protokollsutdrag 
Landstingsfullmäktige 

Sammanträde 2015-04-27 Sida 3 (3) 

Omröstning begärs och verkställs enligt följande omröstningsproposition: 
Den som bifaller revisorernas förslag röstar ja; 
Den det ej vill röstar nej; 
Vinner nej beslutar fullmäktige bifalla Katarina Gustavsson med fleras 
yrkande att inte bevilja landstingsstyrelsen ansvarsfrihet. 

Omröstningen utfaller enligt bifogat protokoll. 

Bilaga§ 18 B 

Fullmäktige beslutar således med 40 ja-röster mot 16 nej-röster, 11 
ledamöter avstår från att rösta och 16 ledamöter har ingen ersättare, att 
bifalla revisorernas förslag att bevilja landstingsstyrelsen ansvarsfrihet för 
2014 års verksamhet. 

Ordförande ställer sedan proposition på revisorernas förslag om 
ansvarsfrihet till samtliga övriga nämnder och deras ledamöter samt 
Landstinget Dalarnas ledamöter i de gemensamma nämnderna och finner 
att fullmäktige beslutar bifalla förslaget. 

Röstförklaring 

Mikael Rosen (M) redogör för Moderaternas ställningstagande i ärendet 
och lämnar en skriftlig röstförklaring. 

Bilaga§ 18 C 
Reservation 

Sverigedemokraternas, Folkpartiet liberalernas, Kristdemokraternas och 
Dalarnas sjukvårdspartis fullmäktigeledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

I beslutet deltar inte de av fullmäktiges ledamöter som utgör ledamot 
respektive ersättare i granskad styrelse/nämnd. 
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Dnr: 15/0948 

Landstingens och regionernas kansli er 

Finansiering och betalning för "fakultetsplatser" för 
tandiäkares specialiseringstjänstgöring år 2015 

1 (4) 

Enligt modellen för planering och finansiering av specialiseringstjänstgöringen för 
tandläkare, avdelas 8 utbildningsplatser (fakultetsplatser) särskilt i syfte att långsiktigt 
trygga behoven att kunna rekrytera personal till fakulteterna. Dessa anordnas och drivs 
på motsvarande sätt som övriga platser, men förutsätter en särskild dialog mellan 
utbildningsanordnare och fakulteter t.ex. vad gäller inriktningen på utbildningen och 
samordningen med faku ltetens verksamhet. 

Platserna finansieras nationellt genom att samtliga landsting och regioner (i text vidare 
benämnda som landsting) betalar en del av den totala ersättningen som motsvarar 
respektive landstings andel av folkmängden i riket. Ersättningen per utbildningsplats 
och år är genom Landstingsförbundets styrelses beslut 2003-11-07, fastställd till 
562 000 kronor i 2002 års löne- och prisnivå. Justering av ersättningen sker för varje 
år med föregående års genomsnittliga förändring i konsumentprisindex (KPI). 

Sveriges Kommuner och Landsting svarar för justering av ersättningsbeloppet och 
föreslår betalningsordning, d.v.s. i vilken ordning utbildningsanordnande landsting 
fakturerar betalande landsting. Detta följer i stort den modell som tillämpades tidigare 
för finansieringen av samtliga s.k. nationella ST-platser. 

Efter beslut vid landstingsdirektörsmöte den 14 februari 2008 samfinansierar 
landstingen och regionerna upp till 6 platser ytterligare i anslutning till den 
odonto logiska forskarskolan. Antalet tillkommande platser baseras på behov och 
växlas in i modellen relaterat till hur befintliga platser är tillsatta. 

År 2013 räknades två nya platser in, en för Region Skåne och en för Västerbottens 
läns landsting. Detta innebär att den totala ersättningen, under tiden dessa två 
fortlöper, baseras på totalt l 0 platser. Som fördelningsgrund används 
totalbefolkningen 2014-12-31. Aktuellt belopp per utbildningsplats är 647 000 kronor. 

Nedan fö ljer redovisning av vad respektive huvudman skall betala under år 2015, de 
belopp som utbildningsanordnande landsting skall fakturera samt förslag till 
betalningsordning. 

Tabell l anger respektive landstings andel av den totala nationella ersättningen för 
"fakultetsplatserna" beräknad utifrån var huvudmans andel av den totala fo lkmängden. 
Vid fördelningen i tabellerna har beloppen avrundats till närmaste 1000-tal kronor. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, lnfo@skl.se.www.skl.se 



Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

Tabell 1 

Landsting/region 

Stockholms läns landsting 

Landstinget i Uppsala län 

Landstinget Sörmland 

Region Östergötland 

Region Jönköpings län 

Region Kronoberg 

Landstinget i Kalmar län 

Region Gotland 

Landstinget Blekinge 

Region Skåne 

Region Halland 

Västra Götalandsregionen 

Landstinget i Värmland 

Region Örebro län 

Landstinget Västmanland 

Landstinget Dalarna 

Region Gävleborg 

Landstinget Västernorrland 

Region Jämtland Härjedalen 

Västerbottens läns landsting 

Norrbottens läns landsting 

Totalt 

2015-02-23 

Antal invånare Att betala år 2015 

(2014-12-31) (tkr) 

2 198 044 1 459 

348 942 232 

280 666 186 

442 105 294 

344 262 229 

189 128 126 

235 598 157 

57 255 38 

154 157 102 

1288908 856 

310 665 206 

1 632 012 1 080 

274 691 183 

288 150 191 

261 703 174 

278 903 185 

279 991 186 

243 061 162 

126 765 84 

262 362 174 

249 987 166 

9 747 355 6 470 

Ersättningen är justerad med KPI årsgenomsnitt från nivå år 2013 648 000 kronor per utbildningsplat.s 

och år, till 64 7 000 kronor i 2014 års nivå. 

I tabell 2 framgår den ersättning som respektive utbildningsanordnare sammantaget 
skall fakturera för "fakultetsplatserna". Beloppet är ersättningen för antal 
utbildningsplatser reducerat med den andel av den totala nationell a ersättningen som 
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Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

2015-02-23 

utbildningsanordnaren själv skall svara för utifrån sin andel av befolkningen. 

Tabell 2 

Landsting.lregion Antal Ersättning, tkr Netto att fakturera, tkr 

Stockholms läns landsting 2 1 294 

Region Skåne 3 1 941 

Västra Götalandsregionen 2 1 294 

Västerbottens läns landsting 3 1 941 

Summa 10 6470 

I tabell 3 föreslås vilka huvudmän som skall faktureras av respektive 
utbildningsanordnare samt aktuella belopp. 

Tabel l 3 

Utbildningsanordnare 

Stockholms läns landsting 

Region Skåne 

Betalande landsting 

Stockholms läns landsting 

Region Gotland 

Landstinget i Uppsala län 

Landstinget Sörmland 

Region Östergötland 

Region Jönköpings län 

Västra Götalandsregionen Region Jönköpings län 

Region Kronoberg 

Landstinget i Kalmar län 

Tkr Summa 

-1 65 

165 

38 

232 

186 

294 

170 

59 

126 

29 

-165 

1 085 

214 

-165 

1 085 

214 

1 767 

2 901 

3 (4) 



Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

Västerbottens läns landsting 

2015-02-23 

Landstinget i Kalmar län 

Landstinget Blekinge 

Region Halland 

Landstinget i Värmland 

Region Örebro län 

Landstinget i Västmanland 

Landstinget Dalarna 

Region Gävleborg 

Landstinget Västernorrland 

Region Jämtland Härjedalen 

Norrbottens läns landsting 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avd fö ård och omsorg 

Hans Karlsson 

4 (4) 

128 

102 

206 

183 

191 

174 

185 

186 

162 

84 

166 1 767 

2 901 2 901 



Landstinget Dalarna Personalomsättning 2015-01-01 -- 2015-03-31 Sida: 1 

(~l~0- i ;y 6 
Totalt 

Vid början: ------- U n d e r p e r i o d e n - ----------- Vid slutet: 
Antal Avgångar Varav pers.oms./ Nyanställda Antal 

Kategori anst. antal rörlighet (%) antal anst. 

1175 Vårdutvecklare 2 0 0.0 0 2 
5142 Distrtandläkare 92 3 3.3 2 90 
5151 Sjukhustandläkare 2 0 0.0 0 2 
5161 Övertandläkare 16 0 0.0 0 15 
5172 Assistenttandläkare 0 0.0 0 
5223 Laboratorieförest 1 0 0.0 0 
5242 Tandtekniker 10 0 0.0 0 10 
5311 Tandhygienist 99 4 4.1 3 95 
5412 1 :e tandsköterska 14 2 14.3 0 14 
5413 Ortodontiassistent 12 0 0.0 0 12 
5414 Operationstandsköter 8 0 0.0 0 8 
5421 Tandsköterska 162 0 0.0 5 163 
5435 Kliniksamordnare 15 1 6.7 0 15 
7112 Vaktmästare 0 0.0 0 
8121 Chef 0 0.0 0 1 
8155 Verksamhetschef 24 0 0.0 0 26 
8411 Sekreterare 2 0 0.0 0 2 
8415 Sekreterare ekonomi 0 0.0 
8416 Sekreterare personal 3 0 0.0 0 3 
8418 Sekreterare IT 2 0 0.0 0 2 
8420 Utredare 0 0 0.0 1 
861 1 Assistent 5 0 0.0 0 5 
8784 Medicinsk sekreteran 2 0 0.0 0 2 
8885 IT-tekniker 0 0.0 0 
8911 Tandvårdschef 0 0.0 0 1 
8970 Receptionist 4 0 0.0 0 4 

Summa 481 10 2.1 12 478 

Utskriven av: SVEBOM 

201 5-05-04 16:04 



Landstinget Dalarna Personalomsättning 2014-04-01 -- 2015-03-31 Sida: 1 

~l~~J /(/ /J 
Totalt 

Vid början: - -----Und e r pe ri o d e n---- Vid slutet: 
Antal Avgångar Varav pers.oms.I Nyanställda Antal 

Kategori anst. antal rörlighet(%) antal anst. 

1175 Vårdutvecklare 1 0 0.0 0 2 
5142 Distrtandläkare 92 6 6.6 6 90 
51 51 Sjukhustandläkare 2 0 0.0 0 2 
5161 Övertandläkare 14 0 0.0 1 15 
5172 Assistenttandläkare 0 0.0 0 
5223 Laboratorieförest 0 0.0 0 
5242 Tandtekniker 10 0 0.0 0 10 
5311 Tandhygienist 94 7 7.4 6 95 
541 2 1 :e tandsköterska 15 3 20.7 0 14 
541 3 Ortodontiassistent 12 0 0.0 0 12 
5414 Operationstandsköter 9 11.8 0 8 
5421 Tandsköterska 172 11 6.6 11 163 
5435 Kliniksamordnare 13 2 14.3 0 15 
711 2 Vaktmästare 0 0.0 0 
8121 Chef 0 0.0 0 1 
8155 Verksamhetschef 22 4.2 1 26 
8411 Sekreterare 4 33.3 0 2 
8415 Sekreterare ekonomi 1 1 100.0 1 1 
8416 Sekreterare personal 3 0 0.0 0 3 
841 8 Sekreterare IT 0 0.0 2 
8420 Utredare 0 0 0.0 1 
8611 Assistent 6 1 18.2 0 5 
8784 Medicinsk sekreteran 2 0 0.0 0 2 
8885 IT-tekniker 0 0.0 0 
8911 Tandvårdschef 100.0 0 
8970 Receptionist 0 0.0 2 4 

Summa 480 35 7.3 30 478 

Utskriven av: SVEBOM 

2015-05-04 16:00 



Personalomsättning 1 april 2014 till och med 31 mars 2015 

Kategori Börjat slutat omsättning i % 

Distriktsta nd läkare 6 6 6,6 

l:e tandsköterska 7 6 20,7 

Tandsköterska 11 11 6,6 

Tandhygienist 7 6 7,4 



Specifikation av uppdragen inom tandvården Dalarna för år 2014 

Verksamhetsgrenar Kapiterings- Fast Klassificering 
ersiittning i belopp i 
krlinv. tkr 

Tandvården 

Barn- och rmgtlomstmulvårtl 

All mäntandvård barn- och ungdomar 3-1.9 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 e rsättning resekostnader 500 
barn 
Planeringsansvar kvalitet (75 %) 3 750 konkurrensskyddad 

Kli ni skt utvecklingsarbete (50 %) 1 500 

Högkostn adsskydd 1 100 inkluderar ersättning även till den 
allmäntandvårdbarntandvård (all a barn privata tandvården 
Dalarnas län) 

Hyresersättningar på koncernmässiga 2 5 16 Konkurrenss/..,yddadlöverhyror in.om 
överhyror koncernen 

E rsättningar barn och ungdomstandvård 60546 
allmäntandvården 

Speciali sttandvård barn (FTV) 19 650 Konkurrenss/..,yddad 

Hyresersättningar på koncernmässiga 988 Konkurrenss/..,yddadl överhyror 
överhyror inom koncernen 

Ersättningar barn och ungdomstandvård 20 638 
specialist 

Befolkningsansvar 0-2år samt 3-l9år 10 650 Konkurrensskyddad 

Total ersättning för barntandvården 91 835 

1 



Vuxe11ta11.dvård 

Allmäntandvård vuxna Konkurrensutsatt 

Planeringsansvar kvalitet (25 %) 1250 Konkurrensskyddad 

Kliniskt utvecklingsarbete (50 %) 1500 Konkurrensskyddad 

Hyresersättningar på koncernmässiga 5 871 Konkurrensskyddad/överhyror inom 
överhyror koncernen 

Jourverksamhet A TV (vuxna) 3 520 Konkurrensskyddad 

Total ersättning allmäntandvård vuxna 12141 

Specialistvård (FTV) 4780 Konkurrensutsatt 

Specialistvård (käkkirurgi) 7 040 Konkurrensskyddad 

Tandteknisk verksamhet (Dentlab) 0 Konkurrensutsatt 

Sjukhustandvård 4130 Konkurrensutsatt 

Hyresersättningar på koncernmässiga 2624 Konkurrensskyddad/interna 
överhyror överhyror inom koncernen 

Total ersättning specialisttandvård vuxna 18574 

Befolkningsansvar 5 050 Konkurrensskyddad 

Total ersättning befolkningsansvar 5050 

Total ersättning för 35765 
vuxentandvården 

Särskilda uppdrag 

Forskning 550 Konkurrensskyddad 

ST-utbildning inkl. särskild ersättning till 4400 Konkurrensskyddad 
specialistutb. 
Introduktion av nyutexaminerade 3100 Konkurrensskyddad 

Nyrekryteringar 2000 Konkurrensskyddad 

Deltagande i centrala grupper 2200 Konkurrensskyddad 

Fackliga uppdrag 1400 Konkurrensskyddad 

Övriga mindre projekt och uppdrag 1800 Konkurrensskyddad 

Summa tandvård Särskilda 15450 
uppdra2 
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lluvudniannaskapl 
Landstingsspecifika uppdrag 

Högkostnadsskydd protetik (alla barn 850 Konkurrensskyddad 
Dalarnas län) 
Administration beställarfunktion 900 Myndighetsverksamhet 

Oförutsedda kostnader kopplat till 2230 Myndighetsverksamhet 
huvudmannaskap 

Ersättning för den privata näringen 1250-40= 2100 Konkurrensutsatt 
barntandvården 1210kr/barn 

V årdenheten/samhällsodontologi 2500 Arbetar både med privata näringen 
och Folktandvården. 
Myndighetsverksamhet 

Epivux studie (avser munstatusstudie länets 100 Konkurrensskyddad 
barn ungdomar) 

Miljöarbete 300 Konkurrensskyddad 

Tolkkostnader 3 000 Hela länets folkkostnader inkl. 
privata näringen 

Sjukresor 1800 Hela länets kostnader för sjukresor 
inkl. privata näringen 

Offentlig förvaltning 5 000 Konkurrensskyddad 

Marknadsarbete/folkhälsoarbete barn 1400 Konkurrensskyddad 

Trainee tandsköterskor 1900 Konkurrensskyddad 

IT 3 000 Konkurrensskyddad 

Summa övriga utgifter 25080 

I Total landstingsersättning 2014 168130 
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Sammanställning per verksamhetsgren efter fördelning, årets och 
ack. resultat, tkr inkl. interna poster 

Verksamlietsgrenar KUi Summa Sununa Arets Komme11tar 
KS/ intäkter kostn.ader resultat resultat/1anteri11g, 
MV* subve11tioner mm 

Folktandvården 

Barn- oc/1 
u11gdomstandvård 
Allmäntandvårds ersättning KU 60 546 -71 155 -10 609 
3-19 år 
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 

Vuxe11tandvård 

Allmäntandvård vuxna KU 192 241 -180 503 Il 738 

Befolknings ansvar KS 5 050 -5 050 0 Kostnader 
särredovisas ej i 
ingår i kostnaderna 
för allmäntandvård 
vuxentandvård. 

Specialisttandvård KU 29088 -31 217 -2 129 Käkkirurgin 
utbrutet och 
redovisas separat 
nedan 

Särskilda uppdrag 

Forskning KS 550 -606 -56 

ST-utbildning KS 4400 -3 662 738 

Introduktion av KS 3 100 -3 100 0 
nyutexaminerade 
Nyrekrytering KS 2000 -1 917 83 

Deltagande i centrala KS 2 200 -2200 0 
grupper 
Fackliga uppdrag KS 1400 -1 816 -416 

Övriga mindre projekt och KS I 806 -587 I 219 
uppdrag 
Övriga mindre projekt och KU 0 
uppdrag 
Summa Folktandvård 333 670 -334963 -1293 
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Tmidvård vid sjuklius 

Käkkliniken, barn KU 

Käkkliniken, vuxna KU 

Summa Tandvård vid 
sjuklius 

Huvudmannaskap 
Huvudman - ex. vis. MV 
beställarenhet, 
lands tings specifika 
uppdrag 

Summa liuvudmalmaskap 

Resultat/Summa 
Resultat/summa 
konkurrensskyddad KS 
Resultat/summa 
konkurrensutsatt KU 
Resultat/Summa 
Myndighetsverksamhet MV 
KU= Konkurrensutsatt verksamhet 
KS= Konkurrensskyddad verksamhet 
MV = Myndighetsverksamhet 

27 812 

25 669 

25669 

0 

29430 -1 618 

-1618 

-21 548 4 121 Finns intäkter på 
589 tkr som ej är 
lands tings ersättning 
, vilket gör att 
intäkterna är högre 
än själva 
lands tings ersättning 
en 

-21548 4121 

1210 

-294 

-2 617 

4 121 
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k Huvudmannas ap oc hb ·11 rf kt. estå a un 1on gemensamma k t d os na er 
Verksam/1etsgre11.ar Ersättning Kost11ader Resultat Klassificering 

Fast belopp i 
tkr 

Tandvården 

Högkostnadsskydd/Köpt 850 455 395 Myndighetsverksamhet 
tandvård utomläns 

Administration 900 787 113 Myndighetsverksamhet 
beställarfunktion 

Oförutsedda kostnader 2230 2 967 -737 Myndighetsverksamhet 
kopplat till 
huvudmannas kap 

Ersättning för den 2100 1 970 130 Myndighetsverksamhet 
privata näringen 
barntandvården 

V årdenheten/samhälls- 2500 2094 406 Myndighetsverksamhet 
odontologi 

Epivux studie (avser 100 36 64 Myndighetsverksamhet 
munstatusstudie länets 
barn ungdomar) 

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 1944 Myndighetsverksamhet 

Marknadsarbete/folkhäls 1400 1 580 -180 Myndighetsverksamhet 
oarbete barn 

Trainee Tandsköterskor 1900 1 930 -30 Myndighetsverksamhet 

IT 3 000 1447 1553 Myndighetsverksamhet 

25080 21548 

Totalt 3532 
resultat 

beställar-
enheten 
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Tandvårdsförvaltningens fli~mt;;~~lffl::I~-µ 

Sida (av) 
1(7) 

styrning ~ 

:NKR .. ~1~J~/.~~~f. ....... . Centralisering av stödfunktioner 
SKR. ...... J... l<OD ..... ...... ....... . 

All tandvård bedrivs på en strikt konkurrensutsatt marknad, vilket innebär väsentligt 
skilda verksamhetsförutsättningar jämfört med en Hälso- och sjukvårdsverksamhet1

. 

Tandvårdens ersättnings- och journalsystem liksom dess personalresurser är helt 
skilda från det som finns inom Hälso- och sjukvården. För att kunna erbjuda 
landstingsledning och politik en överblick över hur övriga svenska landsting valt att 
organisera sin tandvård och dess stödstruktur, har Folktandvårdsledningen utfört en 
studie som redovisas i detta dokument. 

Folktandvårdsledningen bedömer att en centralisering av stödresurser skulle 
försämra transparensen2 avsevärt och därmed försämra verksamhetsstyrningen av 
Folktandvården Dalarna. Denna slutsats överensstämmer med de svar som 
Folktandvårdsledningen redan lämnat i en tidigare genomförd enkät. 

Innan en centralisering av stödresurser beslutas för Folktandvården Dalarna föreslår 
Folktandvårdsledningen en risk- och konsekvensanalys, där det klargörs vilka för
respektive nackdelar som finns för Folktandvården Dalarna med en centralisering. I 
analysen bör tandvårdens särart, aktuell konkurrenslagstiftning och andra läns 
erfarenheter kring organisation av stödfunktion beaktas. 

Folktandvårdsledningen föreslår även att Landstingsstyrelsen beaktar sitt tidigare 
fattade beslut om att stärka Tandvårdsnämndens roll under förutsättningarna 
"bolagsliknande former'; alternativt föreslås en utredning om att bolagisera 
Folktandvården Dalarna. 

Bakgrund 
Vid ett möte med Karin Stikå och Peter Hansson den 4 maj 2015, framkom att 
landstingsledningen valt att studera hur andra landsting är organiserade avseende 
stödjande processer; så som ekonomi, HR, IT m.m . Landstingsdirektören påpekade 
att många landsting sedan länge valt att centralisera sina stödfunktioner. 

Under de senaste åren har alltfler privata aktörer tryckt på att landstingen skall 
redovisa hur man lever upp till den konkurrensneutralitet som skall råda på 

1 Granskningsrapport, på uppdrag av Landstingsstyrelsen Granskning av styrning och ledning av fo lktandvården 
ur ett koncernperspektiv 2013-03-11 
2 Transparenslagen (2005: 590) 

/ L/J 
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tandvårdsmarknaden. Bland annat har man ställt krav på upprättande av 
särredovisning. I statskontorets utredning om transparens och särredovisning 
framgår att en bolagisering av Folktandvården är att föredra. För att bättre möta de 
särskilda lagkrav som finns inom tandvårdsmarknaden har Stockholm, Skåne, 
Sörmland, Gävleborg och Västmanland valt att bolagisera sin Folktandvård. 

I de fall landstingen inte väljer att bolagisera sin folktandvårdsverksamhet 
rekommenderas att den organiseras i en förvaltning med bolagsliknade 
förutsättningar. En förutsättning och en framgångsfaktor för att en verksamhet skall 
kunna bedrivas enligt bolagsliknande former är att förvaltningen äger och förfogar 
över sina egna nyckelresurser. 

Under 2013 gav Landstingsstyrelsen i Dalarna revisionsbyrån BDO i uppdrag att 
utföra en granskning avseende styrning och ledning av Folktandvården. Syftet med 
granskningen var att bedöma om ledningen av landstingets tandvård, "ur ett 
koncernperspektiv är organiserad och bedrivs på ett ändamålsenligt sätt med 
utgångspunkt från Folktandvårdens särskilda förutsättningar'8 . Granskningen visade 
på brister i tydligheten kring roller och ansvar, avkastningskrav och arbetsgivaransvar 
m.m. för att uppnå gällande lagkrav. För att Folktandvården Dalarna skul le kunna 
möta den ökande konkurrensen från privata aktörer som etablerar sig inom länets 
gränser rekommenderade BDO Landstingsstyrelsen att: 

• Tydligare definiera roller och uppgifter för landstingsstyrelsen och 
Tandvårdsnämnden vad gäller tandvård i Landstinget Dalarna. 

• Precisera villkoren för företagsliknande verksamhet i Folktandvården. 
• Tydliggör befogenheter och uppdrag för Tandvårdsnämnden. 
• Säkerställa att Folktandvården ges förutsättningar att effektivt anpassa sin 

verksamhet efter villkoren på en konkurrensutsatt marknad. 
• Beakta Folktandvårdens behov av att kunna utveckla en attraktiv arbetsmiljö 

som grund för att framgångsrikt kunna rekrytera och behålla personal i 
verksamheten. 

• Stödja Tandvårdsnämndens insatser när det gäller forskning och 
kompetensutveckling. 

• Beakta Folktandvårdens behov av att profilera ett eget varumärke i en 
konkurrensutsatt marknad. 

Revisorernas samlade bedömning var att "styrningen och ledningen av tandvården 
synes ha tagit sin utgångspunkt i en traditionell förvaltningsstyrning där de särskilda 
förutsättningarna som gäller för en konkurrensutsatt verksamhet inte närmare 
beaktas."4 

3 Konkurrenslagen 2008:579, Transparenslagen (2005:590) 
4 Granskningsrapporl, på uppdrag av Landslingsstyrelsen Granskning av sty rning och ledning av f olktandvården 
ur ert koncemper~pektiv 2013-03-11 
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För att få en tydlig och objektiv bild över hur övriga landsting som redan valt 
centraliserad administration har organiserat stödet till sin tandvård, har frågor 
skickats ut till respektive landsting. (Se sammanställning i tabell nedan.) 

Tabellen visar tydligt att majoriteten har valt att ha stödfunktioner så som ekonomi, 
HR och IT inom tandvårdsförvaltningen, 15 av 19 landsting. Dock köper 
tandvårdsförvaltningarna eller bolagen då ofta in delar av sina stödtjänster så som 
kundreskontra, lönehantering, kundservice, IT-stöd av sitt landsting. Detta 
överensstämmer med hur Folktandvården Dalarna redan är organiserad idag. 

Organisering av stödfunktioner inom tandvården i de olika landstingen 

Organisering Stödfunktioner inom tandvården tandvården Tjänster som köpes in av landstinget Centralisering 

Ekonomi 

(fol ktandvårdssped fikt) Köper In delar av IT Köper in reskontra, 

l andsting Inom TV HR(lnomTV) IT inom TV centralt löner, kundservice Ekonomi HR IT 

Jönköping X X ? X X 

x (ekonomichef+ 

Norrbotten controller+ pi anerare} X (HR chef) X X X x (inhyrd} 

Blekinge X X X X X 

x (valitetscontroller och 

Gotl and verksamhetscontroller X X X 

Gävleborg X X X X X 

Västra Götalant X X x (T4 specifikt) X X 

Halland X X X 

Jämtland X (75%} X X (25%) 

Kalmar X X X ? ? 

Kronoberg X X X X X 

Skåne X X X ? X 

Stockho lm X X X ? ? 

Sörmland X X X ? ? 

Uppsala X X X X X 

Värmland X X X X X 

Västernorrl and X X X 

Västmanland X x ( HR chef) X ? X x (inhyrd) 

Örebro X X X ? X 

Östergötland X X X ? X 

16 av 19 15av19 15 av 19 mlnst6 av 19 minst 12 av 19 4 av 19 7 av19 4av 19 

Bolag 

Bolag 

Bolag 

Bolag 

Bolag 

I enlighet med svaren i en enkät som nyligen fylldes i på uppdrag från 
landstingsledningen så är Folktandvårdsledningens bedömning att en centralisering 
av stödfunktionerna ytterligare skulle försvaga Folktandvårdens verksamhet. En 
centralisering skulle dessutom innebära att landstinget Dalarna avviker från hur 
majoriteten av landstingen i Sverige valt att organisera sin folktandvårds 
stödresurser. En centralisering kan i förlängningen orsaka problem om vi på sikt ska 
ingå i en region med exempelvis Gävle, Värmland, Västmanland eller Örebro. Två 
län {Blekinge och Värmland) har provat en centralisering av tandvårdens 
stödfunktioner men har valt att återgå till en decentraliserad organisation då det 
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uppstod otydlighet, lojalitets-, prioriterings- och samarbetsproblem mellan 
tandvårdsförvaltning och den centraliserade stödfunktionen. 

Om en centralisering av stödresurser ska ske bör en risk- och konsekvensanalys 
genomföras där det tydligt klargörs vilka fördelar och vilka risker som finns för 
Folktandvården Dalarna med att genomföra en omorganisation av stödresurser. I en 
sådan analys bör man självfallet ta aktuell lagstiftning i beaktning samt även beakta 
andra läns erfarenheter kring val av organisation. Nedan listas några viktiga fördelar 
med att Folktandvården Dalarna tillåts fortsätta äga frågan om sina stödresurser. 

Fördelar med att Tandvårdsförvaltningen äger sina stödresurser: 

• Förenklar ur särredovisningsperspektiv- Interna intäkter och kostnader ska 
vara tydligt reglerade genom avtal. Här måste vi förbättra på många punkter 
redan idag då vi har dokumenterade brister inom vissa områden. 

• Snabbare beslutsvägar - som innebär att det blir lättare att utveckla och 
styra framåt. 

• Ekonomistyrning av Tandvården kräver kompetens, hög dialog och 
samverkan mellan de olika stödfunktionerna. Förändringsarbete 
underlättas om tandvårdschefen äger sina stödresurser. Tandvård är ett 
teamarbete och behov av vårdresurser styrs av ett ständigt förändrat behov, 
detta ställer särskilda krav på flexibilitet och kompetens samt samverkan inom 
den samlade stödfunktionen. Tandvårdens IT-system och ersättningssystem 
är helt skilda från Hälso- och sjukvårdens och dess personalkategorier är 
likaså tandvårdsunika. 

• "Det dagliga arbetet" och ansvarskänslan för verksamheten uppstår 
naturligt när personal sitter tillsammans och påtagligt upplever att de tillhör 
samma förvaltning. Detta är oerhört viktigt. 

• Prioritering, resursmängd och inriktning på HR och Ekonomifunktionerna kan 
styras direkt mot ett behov i verksamheten. 

Problem som kan uppstå om en centralisering av stödresurser sker: 

• Brott mot transparenslagstiftningen 
• Försämrad verksamhetsstyrning - Uppenbar risk att tappa 

verksamhetsstyrning och även lönsamhet i befintlig verksamhet 
• Förlorad/försvagad verksamhetsanknytning - Arbetar stödfunktionerna inte 

direkt i verksamheten försvagas/förloras snabbt känslan och 
kunskapen/kompetensen som krävs för att kunna styra på ett ändamålsenligt 
sätt. 

• Försämrad verksamhetskännedom och lägre engagemang för verksamheten. 
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• T andvårdschefens behov kan i vissa lägen föNäntas få stå tillbaka på grund 
av alternativa uppdrag inom de centraliserade funktionerna som riskerar att 
prioriteras högre. 

• Lojalitetsproblem och intressekonflikter - vem äger besluten om vad som ska 
utföras inom tandvårdsföNaltningen. HR-Chef, Ekonomi-direktör eller 
T andvårdschefen? 

• Vem har mandatet att bestämma vad ekonomichef, HR-chef och IT chef ska 
prioritera? 

• HR- och ekonomienheten riskerar att bli en egen verksamhet i "verksamheten" 
med egna prioriteringar som avviker från linjeorganisationens om 
stödverksamheten organiseras i linjeform. Flexibilitet saknas för att olika 
verksamheter kan ha olika behov av stöd. 

• Kompetensförlust. Personal med kompetens inom verksamhetsområdet 
tandvård kommer på sikt att riskera försvinna. 

• Stagnation av verksamhetsutveckling. Risken är att exempelvis ett 
verksamhetsexternVcentraliserat ekonomistöd reduceras till "siffernissar'', en 
funktion som inte är med och utvecklar tandvården utan enbart arbetar med 
ren ekonomiuppföljning och rapportering. 

Erfarenheter av genomförda organisationsförändringar i andra landsting 

Blekinge 
Blekinge län har provat på att ha tandvårdens nyckelresurser centraliserade men har 
valt att gå tillbaka till vår nuvarande organisationsform då man utsattes för stora 
lojalitets-, prioritets- och samarbetsproblem. 

Västernorrland 
Ekonomikonsulten i Västernorrland ser det som en fördel att ett centraliserat stöd 
skapat bättre kontakt med landstingets övriga ekonomer. Ekonomirollen har dock 
mer antagit karaktären av en rapporteringsroll. Nackdelarna som hon rapporterar är 
att det tar tid att förstå sig på tandvårdens verksamhet och att tandvårdens personal 
ute i verksamheten ogillar den centrala organiseringen. 

Frågor att förslagsvis besvara innan beslut: 

• Hur skall en ändamålsenlig verksamhetsstyrning av Folktandvården Dalarna 
uppnås utan verksamhetsegna stabsfunktioner? 

• Vilka är fördelarna för Folktandvården Dalarna med en centralisering av dess 
stödfunktioner? 
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• Finns något lyckat exempel inom tandvård där man brutit ut ekonomi-, IT- och 
HA-funktioner från verksamheten och lagt dem på övergripande central nivå? 

Slutsats: 

Enligt revisionsrapporten från BDO "Granskning av styrning och ledning av 
tandvården ur ett koncernperspektiv" är tandvårdsnämnden (TN) och dess 
förvaltningsinterna styrning av verksamheten mycket väl utvecklad; med väl 
fungerande ledningssystem osv. Samtidigt anför rapporten att landstingets 
övergripande styrning och ledning av tandvården uppvisat brister. 

Landstingets revisorer skriver följande: 
"Vår samlade bedömning är att styrning och ledningen av tandvården synes ha tagits 
sin utgångspunkt i en, vad vi vill likna vid, traditionell förvaltningsstyrning där de 
särskilda förutsättningar som gäller för konkurrensutsatt verksamhet inte närmare 
beaktats. Den nu aktuella förändringen i reglementet utgör ett steg mot en mer 
ändamålsenlig styrning. Förändringen är i sig dock otillräcklig och måste följas av 
ytterligare konkreta styraktiviteter. Atgärder vi ser behov av är tydliggöranden av dels 
nämndens mandat inom sådana områden som är väsentliga ur ett 
konkurrensperspektiv, dels sådana förutsättningar, inte minst av ekonomisk art, ska 
gälla för nämnden om full konkurrensneutralitet ska uppnås. " 

I beslut från 2013-11-04 står att Landstingsstyrelsen kommer att beakta revisorernas 
synpunkter. Ett steg i TN:s ökade ansvar har varit att ge TN möjlighet att hantera 
över- respektive underskott under fler år än ett. I övrigt har ingenting ytterligare gjorts 
för att förverkliga revisorernas rekommendationer eller för att realisera 
Landstingsstyrelsens fattade beslut att "tydliggöra befogenheterna för TN och också 
ge möjlighet för spelrum för TN'~ 

Ett beslut från Landstingsstyrelsen om en centralisering av Tandvårdens 
stödresurser riskerar att bli en bekräftelse på "traditionell förvaltningsstyrning' och 
motarbetar dessutom det beslut som man redan fattat om att följa revisorernas 
rekommendationer att vidta ytterligare konkreta styraktiviteter för att förstärka 
konceptet "bolagsliknande former''. En centralisering försvårar tandvårdens behov för 
särredovisning och ger negativ effekt på Folktandvården Dalarnas ledning och 
styrning. 

Folktandvårdsledningen föreslår att Landstingsstyrelsen beaktar sitt tidigare fattade 
beslut om att stärka Tandvårdsnämndens roll under förutsättningarna 
"bolagsliknande former'' genom att: 

• Tydligare definiera roller och uppgifter för landstingsstyrelsen och 
Tandvårdsnämnden vad gäller tandvård i Landstinget Dalarna. 

• Precisera villkoren för företagsliknande verksamhet i Folktandvården. 
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• Tydliggör befogenheter och uppdrag för Tandvårdsnämnden. 
• Säkerställa att Folktandvården ges förutsättningar att effektivt anpassa sin 

verksamhet efter villkoren på en konkurrensutsatt marknad. 

Om inte detta kan genomföras, föreslås en utredning om att bolagisera 
Folktandvården Dalarna. 
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Tandvården i landstinget Dalarna. 

Tandvårdsförvaltningen, Folktandvården, har allt sedan det allmänna regelverket för tandvård 
ändrades med början i en allmän tandvårdsförsäkring 1974, varit en framgångsrik verksamhet i 
landstinget Dalarna. Detta trots att regelverket skärpts under årens lopp på ett sådant sätt att 

tandvården tvingats in i en marknadssituation baserad på fri konkurrens på lika villkor mellan olika 
vårdgivare. 1998 infördes fri prissättning av vuxentandvård samtidigt som regelverket för konkurrens 

på lika villkor, mellan såväl offentliga som privata vårdgivare inom tandvården skärptes. Det medförde 
att v issa landsting bolagiserade sin tandvård då kraven på offentliga vårdgivare var så omfattande att 
det var svårt att se på vilket sätt det enskilda landstinget, som en arbetsgivare, skulle kunna tillämpa 
en gemensam syn på landstingets a lla verksamheter. En av de största skillnaderna var, och är 
fortfarande, finansieringen av tandvården. Landstinget får idag inte subventionera vuxentandvård 

och därmed måste man vara effektiv i sin produktion och ha en prissättning som möjliggör 
kostnadstäckning. En given förutsättning för att lyckas i denna del är att man har en bra intern kontroll , 
man måste vara bra på att göra ekonomiska prognoser och man måste hela tiden ligga ett steg före 
konkurrenterna utifrån en god omvärldsbevakning. För att klara detta krävs ett bra ledarskap på alla 
nivåer, och för att utveckla detta, krävs också ett ledningssystem. 

Folktandvården Dalarna såg tidigt detta behov och utvecklade därför ett ledningssystem baserat 
på de viktiga faktorer som idag är avgörande för en verksamhet satt under marknadsmässiga 
och företagsmässiga förhållande och konkurrens på lika villkor. Detta ledningssystem omöjliggör 

att inte vidtaga åtgärder vid ekonomiska avvikelser, ställer krav på chefer och verksamheten i övrigt 
och skapar en tydlighet på i många fall samma sätt som gäller för privata företag där ekonomin är av 
avgörande betydelse för företagets överlevnad. Några från tandvården som deltog i utvecklandet i 
landstingets ledningssystem blev minst sagt desillusionerade kring det bristande engagemang och de 

tankegångar som framfördes under arbetets gång. Folktandvårdens ledningssystem skulle kunna ha 
varit en god grund för utvecklandet av ett landstingsgemensamt ledningssystem. Istället valde man att 

utveckla något annat, något som vi inom tandvården inte är betjänta av och inte hade fokus på ledning 
och styrning. Hade man tidigt i insett fördelen av att ha ett tydligt ledningssystem, ett system för 
ledning och styrning , med de krav detta medför, finns en god möjlighet att nuvarande dåliga ekonomi i 

landstinget inte uppkommit. Folktandvården Dalarna har fått mycket uppmärksamhet för sitt 
ledningssystem. Flera landsting och företrädare för privat tandvård har varit på studiebesök för att på 
plats få ta del av vårt upplägg. Det är därför något märk ligt att inte landstinget Dalarna varit mera 
intresserat trots påtryckningar från tandvården. 

För ett antal år sedan beordrades tandvården att flytta ut ur landstingshuset. Man behövde lokaler för 

framförallt hälso- och sjukvårdens administration . I samband med denna flytt gjordes en analys av 
tandvårdens behov av egen administration. Samtidigt fick dåvarande tandvårdschefen i uppdrag av 
dåvarande landstingsdirektör att utreda behovet av en ekonomi- resp. personaldirektör i landstinget 
Dalarna och också ta fram en befattningsbeskrivning för var och en av dessa. Orsaken till detta var att 
man ansåg att tandvården hade en effektiv och väl fungerande ekonomi- och personalfunktion och 

man hade också från tandvården riktat viss kritik mot landstingets centrala administration. I detta 
arbete ingick också att se över den centrala ekonomi- och personaladministrationen organisatoriskt. 
De tankar som framfördes ledde till att en ny personaldirektör och en ny ekonomidirektör rekryterades 
medan de rationaliseringsförslag som i övrigt framfördes avvisades. Det var också väldigt tydligt att 



dessa direktörer skulle ha ett övergripande ansvar för landstingets ekonomi- och personalansvar men 
att tandvården skulle ha en fortsatt möjlighet att vara den murbräcka som landstinget behövde i sitt 
fortsatta utvecklingsarbete. Detta krävde då en friare syn på Folktandvårdens egen administration 
jämfört med övriga landstingsverksamheter. 

Under alla år har tandvården skött sina ekonomiska åtaganden exemplariskt. När man erhållit 
besparingskrav har man klarat av detta på ett föredömligt sätt. Det vi då ofta fått höra från den centrala 
administrationen är att detta är ju inte så konstigt "då ni hela tiden höjer taxan". Detta visar prov på 
bristande insikt i hur den fria prissättningen kan hanteras på en marknad. Det visar också tydligt att 
man inte förstått vilka mekanismer som idag är avgörande för en framgångsrik tandvårdsverksamhet. 
Alltför höga priser på en marknad riskerar att utestänga många från möjligheten till tandvård och skulle 
också kunna medföra att vissa patienter av ekonomiska skäl valde andra vårdgivare . Detta var tanken 
med den fria prissättningen av tandvårdens tjänster. I själva verket är det så att Folktandvården 
Dalarna haft och har en av de lägsta taxorna i landet för vuxentandvård och ändå klarat såväl budget 
som besparingskrav. Landstinget Dalarna har också låga kostnader för det s.k. särskild 
tandvårdsstödet enligt SKL:s statistik. Detta är i sin tur en konsekvens av många faktorer. Utan en 
långsiktig strategi för kostnadsbesparingar, en mycket tydlig ekonomistyrning, en effektiv 
produktion, en tydlig uppföljning, rätt personella resurser och organisationsutveckling, så 
hade detta inte varit möjligt. 

Andra viktiga orsaker till den positiva utveckling som skett utgörs av ett långsiktigt strategiskt arbete 
inom personalområdet. Folktandvården Dalarna har under mycket lång tid haft en mycket låg 
personalomsättning vilket också tyder på att man lyckats i sina rekryteringar och varit framgångsrik i 
sitt agerade gentemot de anställda. Då Dalarna aldrig varit den mest eftertraktade platsen i landet för 
arbetssökande har vi från tandvårdens sida fått lägga mycket resurser för att kunna bygga upp ett 
attraktivt varumärke och också varit tvingade att arbeta mycket långsiktigt och strategiskt med vår 
personalförsörjning. Som exempel kan nämnas, att när vi såg att tandvården behövde utvecklas 
organisatoriskt, så startades en tandhygienistutbildning i Falun. När vi såg att en brist på 
tandsköterskor skulle komma, startades ett trainee program för blivande tandsköterskor och en 
tandsköterskeutbildning i Falun. När det började bli aktuellt med stafett-tandläkare inom tandvården 
såg vi tidigt de negativa konsekvenser detta skulle få på sikt och därför lyftes denna fråga nationellt av 
bl a Folktandvården Dalarna. De diskussioner som fördes ledde till att inga 
folktandvårdsorganisationer i Sverige anlitade stafettandläkare, varför marknaden för dessa försvann. 

När nu landstinget Dalarna har hamnat i en ekonomiskt besvärlig situation så tycks man göra 
bedömningen att ökad centralstyrning även av tandvården skulle vara bra. Detta ter sig ganska 
märkligt utifrån vad som ovan beskrivits. Många jämförelser kan göras kring vad som gjorts inom 
tandvården för att förhindra en negativ ekonomisk utveckling där och vad som gjorts inom framförallt 
Hälso- och sjukvården under motsvarande tid. Avveckling av annexkliniker gjordes för 20 år sedan 
inom tandvården, är nu aktuellt inom Hälso- och sjukvården. Fusionering av kliniker har inom 
tandvården skett under många år, är nu aktuellt inom Hälso- och sjukvården. Tandvården har genom 
sitt långsiktiga agerande inom personalområdet lyckats förebygga brist på personal, jämför 
tandsköterskor/tandhygienister med sjuksköterskor, stafettläkare m.m. 

Under många år har man sett positivt på den utveckling som skett inom tandvården och sett fördelar 
med att man har en verksamhet som varit satt i full konkurrens på en marknad. Sannolikt har denna 
positiva bedömning gjorts utifrån ett antagande att även annan landstingsverksamhet kan bli 
konkurrensutsatt över tid. Samtidigt har inte landstingets fokus varit på tandvården och tandvårdens 
utveckling utan snarare på hälso- och sjukvårdens. Detta är förklarligt utifrån den stora del hälso- och 
sjuvården utgör av landstingets åtagande men det känns ändå något märkligt att den negativa 
utveckling som skett här skall vara grunden för ett koncernperspektiv och en förtydligad 
centralstyrning. Borde det inte vara tvärtom? Från landstingsledningens håll använder man ofta 
begrepp som centralstyrning och koncernperspektiv. Från tandvårdens sida har vi efterlyst ett 
förtydligande kring begreppet koncernperspektiv men något sådant förtydligande har inte gått att få 



utan man har snarare använt detta när inga andra argument har funnits i olika diskussioner. 
Begreppet koncernperspektiv och därtill hörande central styrning borde därför förtydligas innan man 
talar om central styrning. Man kan använda detta som ett samlingsbegrepp för olika verksamheter 
som har en gemensam ägare. Detta betyder ju ingalunda att alla verksamheter skall behandlas lika då 
olika verksamheter inom samma koncern kan ha olika villkor för sin verksamhet. Det viktiga för 
koncernen blir att alla verksamheter utvecklas utifrån sina förutsättningar och blir 
framgångsrika samtidigt som man naturligtvis försöker hitta synergieffekter mellan de olika 
verksamheterna. Skulle så inte bli fallet ställs krav på de verksamheter som misslyckas, i annat fall 
avvecklas de verksamheter som inte når framgång. Därför brukar det snarare vara så att begreppet 
central styrning till största delen sker utifrån en ägarstyrning medan verksamheternas styrning är 
decentraliserad till de olika verksamheterna. 

Frihet under ansvar är ett viktigt begrepp i ett koncernperspektiv. Här finns idag en stor otydlighet 
i landstinget Dalarna och om inte denna tydlighet kan skapas finns en risk för fortsatt negativ 
utveckling. Om det dessutom är så att den centrala styrning som krävs för att åstadkomma en positiv 
utveckling inom Hälso- och sjukvården extrapoleras till att gälla all annan verksamhet riskerar de 
övriga verksamheterna att drabbas av en negativ utveckling. Den utveckling som skett inom 
tandvården har inte skett av sig själv. Väldigt många åtgärder har skett inom tandvården under många 
år och stora delar av vad som gjorts borde kunna använts i ett landstingsperspektiv. Det vore därför 
förödande för tandvården om man nu skulle dras in i en centralstyrning med annat fokus än tandvård. 
Det är väldigt stora skillnader mellan att bedriva en verksamhet som till största delen finansieras av 
externa intäkter på en marknad och en till största delen anslagsfinansierad verksamhet. Det krävs 
också väl utbildade politiker och administratörer med ett tydligt tandvårdsfokus för att klara en 
verksamhet som dagens tandvård utgör. Det är därför mer än rimligt att den offentliga tandvården har 
ett tydligt politiskt ägarskap men att också tandvårdsförvaltningen får en möjlighet att själv hålla de 
administratörer en konkurrensutsatt verksamhet behöver. Utifrån det "Lean" tänk som präglat 
tandvården under många år omprövas tandvårdens behov av övergripande administration regelbundet 
och en för stor central administration inom tandvården skulle aldrig kunna motiveras och hanteras 
utifrån de ekonomiska förutsättningar som idag gäller. Däremot är det väldigt viktigt att tandvårdens 
strategiska behov av egna administrativa resurser tillgodoses för en fortsatt positiv utveckling av 
tandvården i Dalarna. Se därför tandvården som något positivt inom landstinget och utverka 
snarare en friare roll för tandvården inom begreppet "bolagsliknade former" än att införa 
ytterligare centralstyrning. 

Falun 2015-05-21 

Conny Konradsson Karin Gunnars Hellgren 

FD. Tandvårdschef T andvårdschef 



Bild 1 

:(j: 
\\I f rb 
\X~J PATIE_~TSÄKERHETS
~ 6 f BERATTELSE 2014 
~ ... ~ 

(f) En kort summering 
~/!f 

---------------... r."1:' .. ':!!!l.'l~lr11-

I möteshandlingarna har ni fått ut vår årliga patientsäkerhetsberättelse. 
Detta är en handling som skapats efter en mall som innebär att al la väsentliga punkter som 
krävs för att uppfylla lagkravet om en årlig patientsäkerhetsberättelse uppfylls. 
Det jag valt att present era för er i dag är de olika insatser vi satt in, och fortsatt sätter in, för 
att säkra och följa patientsäkerheten. 
Avslutningsvis kommer jag att visa er två grafer som visar att vi har anledning att dra 
slutsat sen att Folktandvårdens arbete med patientsäkerhet har fungerat väl under 2014. 

Patientsäkerhet är ett vitt och numera populärt använt begrepp. 
Ytterst handlar det om att undvika att patienten skadas i vården. 

Det finns många sätt som en skada kan uppstå i vården och det gäller för oss att ha ett 
finmaskigt nät av insatser för att undvika att skador kan ske. Det gä ller även att ha beredskap 
för insatser om en skada trots al lt inträffar. Min bedömning är att vi har ett bra förebyggande 
arbete och en god beredskap att ta hand om de skador som int räffar. 
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• Avvikelshantering 

• Samverkan Patientnämnd 

• Intern revision 

• Landstingsövergripande samverkan 
kring "Barn som far illa" 

• Samverkan strålsäkerhet 

En viktig förebyggande faktor är att arbeta med ständiga förbättringar och 
att lära av sina fel . 
Att arbeta med awikelser är därför en av hörnpelarna för ett bra 
patientsäkerhetsarbete. Nu är inte alla avvikelser direkt relaterade till 
vårdskador, men en systematisk rapportering och ett bra analysarbete 
ger oss kunskap som innebär att vi kan förebygga vårdskador. 
Under 2014 genomförde vi en uppstramning i vår samverkan med den 
landstingets övergripande enheten för vårdrelaterade klagomål, 
Patientnämnden. 
I korthet beskrev vi för vår verksamhet en önskad "tågordning" för 
hantering av patientklagomål. Det innebär att vi ökade samverkan mellan 
verksamhetscheferna och Patientnämnden och att större fokus lades på 
verksamhetschefens ansvar för lösningen av patientrelaterade 
synpunkter på vården. Tidigare var fokus mer kring ekonomiska 
lösningar som togs fram via en förtroendetandläkare placerad på kansliet. 
Förtroendetandläkarens roll är nu mer en stödjande resurs till 
verksamhetscheferna och samverkanspart till Patientnämnden i frågor 
som inte fått en tillfredsställande lösning på kliniknivå. På sikt räknar vi 
med att antal ärenden till Patientnämnden ska minska och erfarenheten 
och förmågan att undvika patientskador ute på klinikerna ska öka. 

Intern revision är en annan framgångsfaktor för vårt 
patientsäkerhetsarbete, i årets revision framkom inget anmärkningsvärt. 
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Under 2014 inledde vi närmanden till hälso- och sjukvården med klart 
sikte på ökad patientsäkerhet. En patientkategori som riskerar att indirekt 
skadas i vården är barn som lever i en miljö med sviktande stöd. 
Tandvården har, som alla som har ansvar för barn och unga i sin 
yrkesroll, ett ansvar att identifiera och uppmärksamma "barn som far 
illa" . Under 2014 tog vi i tandvården fram dokumentation och satte 
samman stöd till verksamheterna för att bättre och mer målmedvetet 
kunna ta ansvar för utsatta barn. Stödet finns numera i det uppdaterade 
styrdokument vi har för barn och ungdomstandvården, kallat RAM barn. 

Strålsäkerhet är också ett område där vi under 2014 har samarbetat med 
övriga landstingets resurser. Sjukhusfysik och medicinsk IT har hjälpt oss 
med strukturering av vår strålskyddsorganisation och med 
strålsäkerhetsarbetet. Arbetet vi utförde 2014 kommer i år att ge oss ökad 
uppföljningsmöjlighet och ett säkrare arbetssätt med dessa frågor. 
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• Samarbete etablerat med Smärtenheten 
i Säter 

• Medverkan STRAMA, lokalt och 
nationellt 

• Samarbete med hälso- och sjukvården 
kring gruppen asylsökande och 
anhöriginvandrare 
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Patienter med komplicerade smärtti llstånd är en annan individgrupp som riskerar att fara illa 
i vården. För attbäst hjälpa dem krävs en vårdsamordning. För att bättre kunna ta ett 
helhetsgrepp kring dessa patienter inleddes under 2014 en samverkan med Smärtenheten i 
Säter, vilket i klartext innebar att vi placerade vår bettfysiolog, specialisten på bettfunktion, 
gruppen som hanterar smärtrehabil itering. Vi bedömer att både vi i tandvården och hälso 
och sjukvården därmed ökade patientsäkerheten avsevärt för dessa patienter. 

Helt i linje med att WHO bedömer hotet från resistenta bakterier som den andra största 
hotfaktorn mot mänskligheten; direkt efter miljöhotet i form av global uppvärmning, ,så knöt 
vi under 2014 Folktandvården till det antibiotikaresistensprojekt som går under beteckningen 
STRAMA. Det innebär att vi har en käkkirurg och Vårdenheten kopplade till detta viktiga 
arbete och det kommer vi att arbeta vidare på under åren framåt. Konkret med att vässa vår 
antibiotikaförskr ivning och att arbeta på att nå en så låg fö rskrivning som möjligt. 

En utmaning vi upplever är att säkra upp kring den ökande gruppen asyl och 
anhöriginvandande. Under 2014 startade vi även upp samverkan med hälso- och sjukvården 
kring dessa patienter och en konkret insats som skapats är ett vård program för barn med 
uppgivenhetssyndrom. 
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Vid våra analyser av avvike lser är ett av våra fokus att identifiera behov för stöd och insatser. 
Under 2014 satte vi samman en plan och stöddokumentation för våra handledningsinsatser. 

En ytterligare viktig grund pelare för vå r förmåga att arbeta patientsäkert är vårt 
ledningssystem som vi systematiskt uppdaterar och ständigt utvecklar. 
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Folktandvården Dalarnas årliga 
awikelserapportering i Synergi 
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Avslutningsvis lite statistik. 

Antal rapporter som utförs i avvikelsehanteringssystemet Synergi har stadigt stigit sedan vi 
införde avvikelsehantering i Synergi. 
2014 hade vi nästan nått målbilden- ett antal som i snitt kan innebära 1 
ärende/medarbetare/år. 
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Tandvårdsärenden i Patientnämnden ligger stabilt,; med ett snitt kring 40 ärenden/år. 
Grafiken visar utveckling sedan år 2008. 
Vi ska från i år analysera de ärenden som kommer från Patientnämnden och vi tänker här att 
det nog alltid kommer att finnas patienter som vill få sina frågor hanterade i 
Patientnämnden; vårt mål är att de ska bli mindre allvarliga frågor som går vidare från 
tandvården. 
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Statistik uppsökcri - Antalsuppgif'tcr och procentsatser för Tandvånlskort, Boende och MllB 

Tota ler per Kommun 

Sclek1erad datum MHB: 2014-0 1-01 -- 20 14- 12-31 

4. Antal personer med Munhälsobedömning: 

5. Antal uppsök1a som känner smärta i munnen(% uppsökta med smtirta i munnen) 

6. Antal uppsökta som uppger att de inte kan iita köttbullar, potatis och smörgås utan 
problem (% uppsökta som inte kan äta utan problem) 

7. Antal uppsökta som har fastsillande tiinder (% uppsökta har fastsittande tiinder) 

8. Totalt antal tänder att sköta om hos de uppsökta 

9. Antal uppsökta med hel- eller delprotes (löständer). (% uppsökta med löstiinder) 

I 0. Totalt antal löständer att rengöra hos de uppsökta 

11 . Antal uppsökta med implantat 

12. Antal uppsökta som behöver besöka tandklinik för behandling. 
(% uppsökta med bcsöksbehov) 

13. Antal som tackat nej till besök på tandklinik trots behov av tandbehandling. 
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Statistik uppsöker i - Antalsuppgifter och procentsatser för Tandvårdskort, Boende och Ml!B 

Tota ler per Kommun 

Selekternd datum MHB: 201-1-0 1-01 -- 201-1-12-3 1 

Liin: 20 

Kommun: 84 A\·csta 

KO/\ ll\ IUN 

An1cl Erlli:ru! 

4. Antnl personer med Munhiilsobedömning: 295 

5. Antal uppsökta som kiinner smiirta i munnen (% uppsökta med smärta i munnen) 3 1,02% 

6. Antal uppsök1a som uppger att de inte kan iita köttbullar, potatis och smörgås utan .j 1.36% 
problem (% uppsökta som inte kan äta utan problem) 

7. Antal uppsökta som har fostsi ttande tänder(% uppsökta har fastsittande tänder) 2-11 81.69% 

8. Totalt antal tänder att sköta om hos de uppsökta -1466 

9. Antal uppsökta med hel- eller delprotes (löständer). (% uppsökta med löständer) 100 33.90% 

I 0. Totalt antal löständer ntt rengöra hos de uppsökta 151 

I I. Antal uppsökta med implantat 8 

I 2. Antal uppsökta som behöver besöka tandklinik för behandling. -13 l -l.58% 
(% uppsökta med besöksbehov) 

13. Antal som tackat nej till besök på tandklinik, trots behov av tandbehandling. 58 

Uppskatta t anta l vå rdpersonal som arbetar m ed personer som har N-tandvård 633 

Antal d eltagare - Årlig u tbildning 249 39% 

Antal d eltagare - G rundu tbildning 44 

T99 
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LANDSTINGET 

Antal ~ 

.J7 13 

1-18 3,14% 

311 6.60% 
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Landsti nget Dalarna 

Beställarenheten för Tandvård 

SÄTER 

. tatistik uppsökeri - Antalsuppgifter och procentsatser för Tandvårdskort, Boende och MIIIl 

Tota ler per Ko mmun 

Sclekternd dntum MHB: 201 .J-01 -01 --201.J-12-31 

Län: 20 

Kommun: 83 Hedemora 

KOl\II\IUN 

An!nl ~ 

4. Antal personer med Munhälsobedömning: 343 

5. Antal uppsökta som känner smärta i munnen(% uppsökta med smärta i munnen) 11 3,21~~ 

6. Antal uppsökta som uppger att de inte kan äta köttbullar, potatis och smörgås utan 3 0,87% 
problem (% uppsökta som inte kan iita utan problem) 

7. Antal uppsökta som har fastsittnnde tänder(% uppsökta har fastsittande tänder) 282 82.22% 

8. Totalt antal tänder att sköta om hos de uppsökta 5.JO.J 

9. Antal uppsökta med hel- eller delprotes (löständer). (%uppsökta med lös1iinder) 83 2.J.20% 

10. Totalt antal löständer ntt rengöm hos de uppsökta 123 

11. Antal uppsökta med implantat 21 

12. Antal uppsökta som behöver besöka tandklinik för behandling. 62 18.08% 
(% uppsökta med bcsöksbehov) 

13. Antal som tackat nej till besök på tandklinik. trots behov av tandbchnndling. 28 

Uppskattat an tal vårdpersonal som arbetar med personer som har N-tandvå rd 699 
Antal deltagare - Årlig utbildning 187 27% 
Antal deltagare - Grundutbildning 0 

T99 
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Landstinget Dalarna 
Beställarenheten för Tandvård 

SÄTER 

Statistik uppsö kcr i - Antalsuppg iftcr och procentsa tser fö r Tanclvårclskort, Bocnclc och M ll 13 

Totnlcr per Kommun 

Selekternd datum MHB: 20l.J-0 1-0 I -- 20 l .J- 12-3 1 

4. Antal personer med Munhälsobedörnning: 

5. Antal uppsökta som känner smärta i munnen (% uppsökta med smärta i munnen) 

6. Antal uppsökta som uppger att de inte kan äta köttbullnr, potatis och smörgås utan 
problem (% uppsökta som inte kan äta utan problem) 

7. Antal uppsökta som har föst sittande tänder(% uppsökta hnr fos tsittandc tänder) 

8. Totalt antal tänder att sköta om hos de uppsökta 

9. Antal uppsökta med hel- eller delprotes (löständer). (% uppsökta med löständer) 

I 0. Totalt antal löständer att rengöra hos de uppsök1a 

11. Antal uppsök-in med implantat 

12. Antal uppsökta som behöver besöka tandklinik för behandling. 
(% uppsökta med besöksbchov) 

13. Antal som tackat nej till besök på tandklinik, trots behov nv tandbehandling. 

Uppskatt at antal vårdpersonal som arbetar med personer som har N-tandvård 
Antal deltagare - Årlig ut bildnin g 
An tal deltagare - Grundutbildning 

T99 

Län: 20 

Kommun: 82 Säter 

KOl\ll\.JU 

All!J!l Procent 

236 

7 2,97'% 

6 2.54% 

206 87.29% 

3770 

55 23.3 1% 

85 

l.J 

39 1 6.53~~ 

.J 
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137 32% 
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Landstinget Dalarna 
Beställarenheten för Tandvård 

SÄTER 

tatistik uppsökeri - Antalsuppgifter och procentsatser för Tandv:irdskort, Uoende och MUB 

Tota ler ner Kommun 

Selekternd dntum MHB: 201-1-01 -01 -- 201-1- 12-31 

Lön: 20 

Kommun: 81 Borlånge 

KO 11\fUN 

hu!ill. ~ 

4. Antal personer med Munhälsobedömning: 607 

5. Antal uppsökta som känner smörtn i munnen (% uppsökta med smärta i munnen) 1,15~~ 

6. Antal uppsökta som uppger att de inte kan äta köttbullar, potatis och smörgås utnn 35 5.77% 
problem (% uppsökta som inte knn äta utan problem) 

7. Antal uppsökta som har fastsi ttande tänder (% uppsökta har fastsi ttande tänder) -173 77.92% 

8. Totalt antal tänder att sköta om hos de uppsökta 8916 

9. Antal uppsökta med hel- eller delprotes (löständer). (%uppsökta med löständer) 157 25,86% 

10. Totalt antal löständer alt rengöra hos de uppsökta 237 

11. Antal uppsökta med implantat 21 

12. Antnl uppsökta som behöver besöka tandklinik för behandling. 118 19.-1-l~o 

(% uppsökta med besöksbehov) 

13. Antal som lackat nej till besök på tandklinik. trots behov av landbehandling. 241 

Uppskallat antal vårdpersonal som arbetar med personer om har N-landvård 1305 

Antal deltagare - Årlig utbildning 296 23% 

Antal deltagare - Grundutbildning 0 

T99 
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Landstinget Dalarna 

Beställarenheten för Tandvård 

SÄTER 

Statistik uppsökeri - Antalsuppgifter och procent atser för Tandvårdskort, Boende och IITB 

Tota ler per Kommun 

Sclektcrnd dntum MHB: 2014-0 1-0 1 -- 2014-12-3 1 

Län: 20 

Kommun: SO Falun 

KOl--11'.IUN 

.t.nilll ~ 

4. Antal personer med Munhälsobedömning: 879 

5. Antnl uppsökta som känner smärta i munnen(% uppsökta med smärta i munnen) 29 3.30<}b 

6. Antal uppsökta som uppger att de inte kan äta köttbullar, potatis och smörgås utan 70 7,96% 
problem (% uppsökta som inte kan iitn utan problem) 

7. Antal uppsökta som har fnstsittande tänder (% uppsökta har fastsittande tänder) 730 83.05% 

S. Totalt antal tiindcr att sköta om hos de uppsökta 13726 

9. Antal uppsökta med hel- eller delprotes (löständer). (% uppsökta med löständer) 233 26.5 1% 

10. Totalt antal löständer att rengöra hos de uppsökta 353 

11 . Antal uppsökta med implnntnt 42 

12. Antal uppsökta som behöver besöka tnndklinik för behandling. 201 22.87% 
(% uppsökta med bcsöksbehov) 

13. Antal som tackat nej till besök p tandklinik, trots behov av tandbehandling. 77 

Uppskattat antal vårdpersonal som arbetar m ed pe rsoner som har N-tandvård 1643 

Antal deltaga re - Å rlig ut bild ning 6 16 37% 

An tal deltagare - Grundutb ildning 0 

T99 
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Landstinget Dalarna 
Beställarenheten för Tandvård 

SÄTER 

Statistik uppsökcri - Antalsuppgifter och prncentsatscr för Tandvårdskort, Boende och MllB 

Tota ler per Kommun 

Selekterad datum MHB: 201-1-0 1-01 -- 201-1-1 2-3 1 

Län: 20 

Kommun: 62 Morn 

KOM fUN 

Ao.1.ul ~ 

4. Antal personer med Munhälsobedömning: -l-1-1 

5. Antal uppsökta som känner smärta i munnen (%uppsökta med smäJ1n i munnen) .,~ _,, 5,18% 

6. Antal uppsökta som uppger att de inte kan äta köttbullar, potatis och smörgås utan -16 1 0,36~~ 

problem (% uppsökta som inte kan öla utan problem) 

7. Antal uppsökta som har fnstsit1ande tänder(% uppsökta har fastsittande tänder) 359 80,86% 

8. Totalt antal tänder att sköta om hos de uppsökta 6398 

9. Antal uppsökta med hel- eller delprotes (löständer). (% uppsökta med löständer) 1-12 3 1,98% 

10. Totalt antal löständer alt rengöra hos de uppsökta 208 

11. Antal uppsökta med implantat 27 

12. Antal uppsök1a som behöver besöka tandklinik för behandling. 52 11.71% 
(% uppsökta med besöksbehov) 

13. Antal som tackat nej till besök på tandklinik, trots behov av tandbehandling. 14 

Uppskattat an tal vå rdpersonal som arbetar med personer som har N-tandvård 782 

Antal d eltaga re - Årlig utbildning 382 49% 

Antal deltagare - Grundutbildning 0 

T99 
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Landstinget Dalarna 
Beställarenheten för Tandvård 

SÄTER 

Statistik uppsökeri - Antalsuppgifter och procentsatser fö r Tand vårdskort, Boende och MHB 

Totaler per Kommun 

Sclekterad dntum MHB: 201.J-0 1-01 -- 201.J-12-31 

Liin: 20 

Kommun: 61 Smedjebacken 

KO lf\IUN 

.An!ill ~ 

4. Antal personer med Munhälsobedömning: 174 

5. Antal uppsökta som känner smärta i munnen (% uppsökta med smärta i munnen) 6 3 ,-151}~ 

6 . . .O.Otal uppsökta som uppger att de inte kan iita köttbullar, potatis och smörgås utan 17 9.77% 
problem (% uppsökta som inte kan iita utan problem) 

7. Antal uppsökta som hor fastsittande tänder (% uppsökta har fastsittande tänder) 132 75.86% 

8. Totalt antal tänder att skötn om hos de uppsökta 226.J 

9. Antal uppsökta med hel- eller delprotes (löständer). (% uppsökta med löständer) .J9 28,16% 

l 0. Totalt antal löständer att rengöra hos de uppsökta 7.J 

11. Antal uppsökta med implantat 12 

12. Antal uppsökta som behöver besöka tandklinik för behandling. 5 1 29.3 1% 
(% uppsökta med bcsöksbehov) 

13. Antal som tackat nej til l besök P• tandklinik, trots behov av tand behandling. 36 

Uppskattat antal vå rdpersonal som arbetar med personer som har N-tandvård 339 

Antal deltagare - Arlig utbildning 30 9% 

Antal deltagare - Grund utbild ning 0 

T99 
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Landstinget Dalarna 

Beställarenheten för Tandvård 

SÄTER 

tatis tik uppsökeri - Antalsuppgifter och procentsatser för Tandv1'i rdskort , Boende och MUB 

Totaler per Kommun 

Sclekternd datum MHB: 20 1.J-0 1-01 -- 201.J-12-3 1 

4. Antal personer med Munhälsobedömning: 

5. Anlnl uppsökta som känner smärta i munnen (% uppsökta med smärta i munnen) 

6. An1nl uppsökta som uppger att de inte kan äta köttbullar, potatis och smörgås utnn 
problem (% uppsökta som inte knn iita utan problem) 

7. Antal uppsökta som har fastsittande tänder(% uppsökta har fastsittande länder) 

8. Totalt antal tänder att sköta om hos de uppsökta 

9. Antal uppsökta med hel- eller delprotes (löständer). (% uppsökta med löständer) 

I 0. Totalt antal löständer att rengöra hos de uppsök la 

11. Antal uppsökta med implantat 

12. Antnl uppsökta som behöver besökn tandklinik för behandling. 
(% uppsökta med besöksbehov) 

13. Antal som tackat nej till besök p. tandklinik, trots beho\' nv tandbehandling. 

Uppskattat antal vårdpersonal som arbetar med personer som har N- tandvård 
Antal deltagare - Årlig utbildning 
Antal deltagare - Grund utbildning 

T99 

Län: 20 

Kommun: 39 Älvdalen 

K.01\fl\IUN 

.A!J!n.l Er2fml 

132 

2 1,52~b 

5 3,79~4 

96 72.73~. 

1510 

5.J .J0.91% 

81 

5 

2.J 18,18% 

3 
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72 32% 
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Landstinget Dalarna 
Beställarenheten för Tandvård 

SÄTER 

Statistik uppsökcri - Antalsuppgiftcr och procentsatser fifr Tandvå rdskort, Boende och MRB 

Tota ler ner Kommun 

Sclektcrad datum MHB: 201-1-0 1-01 -- 201.J-12-3 1 

4. Antal personer med Munhälsobedömning: 

5. Antnl uppsökta som känner smärta i munnen (% uppsökta med smärta i munnen) 

6. Antal uppsökta som uppger alt de inte kan äta köttbullar, potatis och smörgås utnn 
problem (% uppsökta som inte kan öln utan problem) 

7. Antal uppsökta som har fastsittandc Hinder (% uppsökta har fastsittande länder) 

8. Totalt antal tänder an sköta om hos de uppsökta 

9. Antal uppsökta med hel- eller delprotes (lösländer). (% uppsökta med löständer) 

I 0. Totnll antal löständer nit rengöra hos de uppsökta 

11. Antal uppsökta med i mplnntal 

12. Antal uppsökta som behöver besöka lnndklinik för behandling. 
(% uppsökta med besöksbchov) 

13. Antal som lackat nej till besök p tandklinik trots behov av tandbehnndling. 

Uppskaltat antal vårdpersonal som arbetar med personer som har -tandvård 
Antal deltagare - Årlig utbildning 
Antal deltagare - Grund utbildning 

T99 

Län: 20 

Kommun: 3.J Orsa 

KO 11'.IUN 

.ön1.ill ~ 

150 

8 5,33~'o 

17 11 .33% 

111 7-1.00% 

2139 

.J l 27.33% 

66 

9 

-18 32.00% 

20 
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180 69% 
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Landstinget Dalarna 
Beställarenheten för Tandvård 

SÄTER 

Stati tik uppsökeri - Antalsuppgifter och procentsatser för Tandvånlskort, Boende och M TIB 

Totaler oer Kommun 

Selektcrad datum MHB: 201-1-0 1-0J -- 201-1-12-31 

4. Antal personer med Munhiilsobedömning: 

5. A11tal uppsökta som känner smärta i munnen (% uppsökta med smärta i munnen) 

6. Antal uppsökta som uppger all de inte kan äta kö11bullar, potatis och smörg s utan 
problem (% uppsökta som inte kan äta utnn problem) 

7. Antal uppsökta som har fastsittandc tänder(% uppsökta har fastsillande tänder) 

8 . Totalt antal tänder all sköta om hos de uppsökta 

9. Antal uppsöl.'ta med hel- eller delprotes (löständer). (% uppsökta med löstiinder) 

I 0. Totalt antal löständer alt rengöra hos de uppsökta 

11 . Antal uppsökta med implantat 

12. Antnl uppsökta som behöver besöka tandklinik för behandling. 
(% uppsökta med besöksbchov) 

13. Antal som tackat nej till besök på tandklinik, trots behov av tandbehandling. 

Uppskattat antal vårdpersonal som arbetar med personer som har N-tandvård 
Antal deltagare - Årlig utbildning 
Antal deltagare - Grund utbildning 

T99 

Län: 20 

Kommun: 31 

KOl\1 1UN 

Anllll 

211 

17 

17 

169 

3256 

58 

83 

9 

26 

36 

494 

153 

0 

Ra1t1·ik 

.erumt 

8,06% 

S,06% 

80.09% 

27,-19% 

12.32% 
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Landstinget Dalarna 
Beställarenheten för Tandvård 

SÄTER 

Statistik uppsökeri - Antalsuppgifter och procentsatser för T andvi\ rdskort, Boende och MHil 

Tota ler per Kommun 

Sclekterad datum MHB: 201-1-0 1-01 -- 201-1- 12-31 

4. Antal personer med Munhälsobcdömning : 

5. Antal uppsökta som känner smärta i munnen (% uppsökta med smärta i munnen) 

6. Antal uppsökta som uppger att de inte kan iita köttbullar, potatis och smörgås utan 
problem (% uppsökta som inte kan iitn utan problem) 

7. Antal uppsök1a som har fastsi ttande tänder (% uppsökta har fastsittande tänder) 

8. Totalt antal tänder att sköta om hos de uppsökta 

9. Antal uppsökta med hel- eller delprotes (löständer). (% uppsök1n med löständer) 

I 0. Totalt antal löständer att rengöra hos de uppsökta 

I I. Antal uppsökta med implantat 

I 2. Antal uppsökta som behöver besöka tandklinik för behandling. 
(% uppsökta med bcsöksbehov) 

I 3. Antal som tackat nej till besök på tandklinik, trots behov av tand behandling. 

Uppskat tat an tal vå rdpersonal som arbetar med personer som har N-tandvård 
Antal deltagare - Årlig utbildning 
Anta l deltagare - Grundutbildning 

T99 

Län: 20 

Kommun: 29 

KOMMUN 

.Ö!l!ill 

258 

9 

-12 

189 

33-18 

87 

128 

17 

29 

6 

488 
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0 

Leksand 

Er2fm1 
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Landstinget Dalarna 

Bestäl larenheten för Tandvård 

SÄTER 

Statistik uppsökeri - Antalsuppgifter och procentsatser fö r Ta nclvårclskor t, Boende och MllB 

Tota ler per Kommun 

Selekterad dntum MHB: 20 14-0 1-0 1 -- 201-1-12-3 1 

4. Antal personer med Munhälsobedömning: 

5. Antal uppsökta som känner smärta i munnen(% uppsökta med smärta i munnen) 

6. Antal uppsökta som uppger att de inte kan äta köttbullar, potatis och smörg, s utan 
problem (% uppsökta som inte kan äta utan problem) 

7. Antal uppsökta som har fastsittande tänder(% uppsökta har fastsittande tänder) 

8. Totalt antal tänder att sköta om hos de uppsökta 

9. Antal uppsökta med hel- eller delprotes (löständer). (% uppsökta med löständer) 

I 0. Totalt antal löständer att rengöra hos de uppsökta 

11. Antal uppsökta med implantat 

12. Antal uppsökta som behöver besöka tondklinik för behandling. 
(% uppsökta med besöksbehov) 

13. Antal som tackat nej till besök på tandklinik, trots behov av tandbchandling. 

Uppskattat antal vårdpersonal som arbetar med personer som har N-tandvård 
Antal deltagare - Årlig utbildning 
Antal deltagare - Grunclutbildning 

T99 

Län: 20 

Kommun: 26 Gagnef 

KOl'v!MUN 

.MJ.;ll ~ 

186 

16 8.60% 

13 6,99% 

145 77.96% 

2605 

67 36.02% 
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8 
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7 

308 
161 52% 
0 

2015-02-11 10:30:10 

LANDSTINGET 

An.!.al ~ 

-1713 

1-18 3,1-1% 

311 6,60% 

3750 79.57% 

68656 

1391 29,5 1%, 

2078 

235 

941 19,97% 

735 

9126 
3110 34% 

180 
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Landstinget Dalarna 

Beställarenheten fö r Tandvård 

SÄTER 

Statistik uppsökeri - Antalsuppgifter och procentsatser för Tandvårdskort, Boende och Mil B 

Tota ler per Kommun 

Selekternd dntum MHB: 201-1-01-01 .. 201 -1 -12-3 1 

4 . Antal personer med Munhälsobcdömning: 

5. Antal uppsökta som känner smärta i munnen (% uppsökta med smärta i munnen) 

6. Antal uppsökta som uppger ntt de inte kan iita köttbullnr, potatis och smörgås utan 
problem (% uppsökta som inte kan äta utan problem) 

7. Antal uppsök1a som har fostsinandc tänder (% uppsökta har fastsi ttande tiinder) 

8. Totalt antal tänder att sköta om hos de uppsökta 

9. Antal uppsökta med hel· eller delprotes (löstiinder). (%uppsökta med löständer) 

10. Totalt antal löständer att rengöra hos de uppsökta 

11. Antal uppsökta med implantnl 

12. Antal uppsökta som behöver besöka tandklinik för behandling. 
(% uppsökta med besöksbehov) 

13. Antal som tackat nej till besök p tandklinik, trots behov av tandbehandling. 

Uppskattat an tal vårdpersonal som arbetar med personer som har N- tandvård 
Antal deltagare· Årlig utbildning 
Antal deltagare· Grundutbildning 

T99 

Län: 20 

Kommun: 23 l\falung-Salen 

KO fl\IUN 

An!nl ~ 

24-l 

3 

186 

3263 

98 

1-18 

7 

39 

37 

410 
117 
53 

0.-11% 

1 ,23~ft 

76.23% 

-10.16% 

15.98% 

29% 

2015-02-1110:30:10 

LANDSTINGET 

An!nl Er2=! 

4713 

1-18 3,14~~ 

311 6.60~. 

3750 79.57% 

68656 

1391 29.51% 

2078 

235 

9-1 1 19.97% 

735 

9126 
3110 3'1% 
180 
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Landstinget Dalarna 

Beställarenheten fö r Tandvård 

SÄTER 

Stat istik uppsiikeri - Antalsuppgifter och procentsatser för Tandvånlskort, Boende och Mll B 

Tota ler per Ko mmun 

Selektcrad datum MHB: 20 14-0 1-0 1 -- 20 14-12-3 1 

4. Antal personer med Munhiilsobedömning: 

5. Antal uppsökta som kiinner smäi1a i munnen (% uppsökta med smärta i munnen) 

6. Antal uppsökta som uppger att de inte kan äta köttbullar, potatis och smörgås utan 
problem (% uppsökta som inte kan iita utan problem) 

7. Antal uppsökta som har fastsittande tiinder (%uppsökta har fastsittande tiinder) 

8. Totalt antal tiinder att sköta om hos de uppsökta 

9. Antal uppsökta med hel- eller delprotes (löstiinder). (% uppsökta med löstiinder) 

10. Totalt antal löstiinder nit rengöra hos de uppsökta 

11. Antal uppsökta med implantat 

12. Antal uppsökta som behöver besöka tandklinik för behandling. 
(% uppsökta med besöksbehov) 

13. Antal som !nekat nej till besök p:\ tandklinik, trots behov av tandbehandling. 

Uppskattat antal vård pe rsonal som arbetar med personer som har -tandvård 
Antal deltagare - Årlig utbildning 
Antal deltagare - Grundutbildning 

T99 

Lön: 20 

Kommun: 2 1 

KO ·11\IUN 

Au!nl 

158 

2 

8 

128 

2 101 

54 

74 

9 

55 

3 1 

299 
160 
67 

Vansbro 

~ 

1 ,27~'o 

5.06% 

81.01% 

34. 18% 

34.8 1% 

54% 

201 5-02-11 10:30:10 

LANDSTINGET 

ön!itl Er22ml 

4713 

148 3, 1 4~~ 

31 I 6.60~. 

3750 79.57~. 

68656 

1391 29.5 1% 

2078 
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9126 
3110 34% 
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Tandvårdsnämnden 

Tandvårdsförvaltningen 

Verksamhet 
Del övergripande målet för tandvården är en god tandhälsa 
och tandvård på lika villkor för hela befolkningen. 
Tandvården skall vara av god kval i tel och med god hygienisk 
standard där särskild vikt ska läggas på förebyggande 
åtgärder. 

Folktandvårdens verksamhet har så här långt löpt i stort 
enligt plan. Vakansläget har förändrats under vintern varpå vi 
nu har en del vakanta tandläkartjänster som behöver ti ll sättas 
under våren . 

Erfarenhetsmässigt kan vi konstatera att de rekryteringar som 
tidigare gjorts utgörs nästan uteslutande av tandläkare utan 
yrkeserfarenhet. Därmed kan vi räkna med au omfanande 
handledningsresurser och inskolningsi nsalser kommer att 
krävas och kommer att behöva ökas i omfattning. Delta 
påverkar Folktand värdens ekonomi negativt pga. minskad 
produktion. Det produktionsbortfall som uppko mmer vid 
kompetenslapp och utbyte av erfarna kollegor ti ll mindre 
erfarna har därför ett tydligt pris. Ovannämnda insatser är 
också nödvändiga om vi på sikt skall klara det åtagande som 
finns kopplat ti ll landstingets planeringsansvar. 

Nyckeltal I Kvalitet Utfall Mål 
Prognos 

helår 

Total personalkostnad/ • total intäkt vuxentandvård 90 % <100% 
(allmäntandvård) 

Totala intäkter/totala 
kostnaderna 92 % >100% • (specialisttandvård) 

Av 19-åringama skall 75% • ha högst 4 skadade och 82 % 75 % 
eller fyllda ytor (DFS<4) 

Erbjuden vårdtid inom 
barn och 
ungdoms tandvården/ 1,26 <1 timme 
antalet fullständigt 
behandlade barn 3-19år. 

Marknadsandel 20-29 år 83 % >75% • 
• mål uppfyllt mål delvis uppfyllt • mål ej uppfyllt 

Måluppfyl lelsen i nyckeltalet "Total personal 
personalkostnad/total intäkt vuxentandvård i 
allmäntandvården" speglar att vi har rätt bemanning och god 
produktion. Däremot ser vi ett problem i 
Specialisttandvården med överstigande kostnader i 
förhållande till intäkterna. 
Vi när god måluppfyllelse med tandhälsan för 19-åringarna, 
men ser också att mer och mer av våra resurser går till 
barntandvården . Orsaken till detta kan vara den ökande 
andelen inflyttade asylbarn och det går naturligtvis ul över 
vår förmåga att ta emot vuxna revisionspatienter, vi I kel kan 
ses i verksamhetsstatistiken nedan - "Färdigbehand lade 
vuxna". Glädjande är dock att hela 84 % av befolkningens 
20- 29-åringar väljer att stanna kvar som Folktandvårdens 
kunder. 

~rv f Jl- I{~ 
Verksamhets- Ack utfall Plan helår Prognos 

stat istik helår 

Behandlade patienter 
10289 36839 • 3-19 år 

Totalt antal vuxna 
104551 104700 • revisions patienter 

Färdigbehandlade 
11122 39780 • vuxna 

Akut avslutade vuxna 4328 17177 • 
Part behandlade 

2455 8304 • vuxna 

Totalt behandlade 
17905 65261 • vuxna 

Totalt antal vuxna revisionspatienler inom Folktandvården 
har ökat en aning sedan tidigare år. Vi kommer att klara vårt 
uppdrag i barntandvården och sistahands-ansvaret men på 
bekostnad av antalet färd igbehand lade vuxna. Som en led i 
detta ökar behandl ingen av akuta vuxna. 

Verksamhets- Ack 2015 Plan Prognos 

statist ik helår helår 

Erbjudna timmar barn 12941 46716 • 
Erbjudna timmar 

32405 123794 Å vuxna 

Totalt erbjudna timmar 45346 170510 Å 

Verksamhetsstatistiken med erbjudna timmar bekräftar 
scenariot med au vi ägnar mer tid Lill barntandvården, på 
bekostnad av erbjuden tid i vuxentandvården. Intäkterna i 
vuxentandvården är vitala för vår verksamhet, eftersom 
landstingsersättningen för barntand vård och den 
landstings finansierade vuxentandvård inte Läcker kost naderna 
för den värd som utförs. Under 2015 pågår ett stort arbete 
med au arbeta fram en ny behand lingsmodell inom 
barntand vården. Avsikten med arbetet är att upparbeta en 
modell som säkerställer högkvalitel, optimerar tidsåtgång på 
behandlingar, all vaije medarbetare skall arbeta på toppen av 
sin kompetens samt att resurserna fokuseras på de barn som 
har ett vårdbehov. 

Ekonomi 
Resultat- 201 5 2014 
räkning 

(mkr) 
Ack utfall * 

2015 2014 
Prognos Budget Resultat 

Intäkter 96,7 95,4 380,0 398,7 372,7 

-varav 42,1 42, 1 168,3 168,3 168, 1 
Landstingsbidrag 

Kostnader -94,1 -94,5 -384,0 -398,7 -385,9 

-varav löner exkl -43,0 -44,3 -173,0 -176,6 -167,6 
socavg 

Över- 2,6 0,9 -4,0 0,0 1,2 
/underskott 

Årets 1,1 0,5 4,0 3,0 4,4 
investering 



* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år 

I l ikhet med de senaste 5 åren så är uppräkningen av 
landstingsersättningen obefintlig. Denna ersättning skall 
täcka den avgiftsfria barn och ungdomstandvården och den 
avgiftsfria tandvård som kräver sjukhusets resurser och 
Tandvårdens totala planeringsansvar och huvudmannaskap. 
Utvecklingen är mycket oroväckande och kommer att ta 
stora konsekvenser både på kvalitet, tillgänglighet, 
utvecklingsgrad och lönsamhet under kommande år. 

Folktandvårdens ekonomi är höggradigt beroende av löpande 
palientintäkter baserad på egen produkti vitet. Mot denna 
bakgrund är det mycket svårt att göra en prognos vid denna 
tidpunkt på året. M ed bakgrund av att vi har en del vakanser, 
ökade sjukskri vningar och en barntandvård där vårdtyngden 
ökar, prognostiserar vi ner intäkterna kraftigt mot budget. 
Korrigering har även gjorts av personalkostnaderna, men då 
lönsamheten i verksamheten l igger i att det finns 
producerande personal på plats ute på kli nikern a så kommer 
detta påverka resultatet negativt. Utöver detta vet vi att vi har 
kommande ökade kostnader avseende exempelvis i t
kostnader, ökade rekryterings- och i nskolningskostnader 
samt fasta kostnader som sjukresor som ökar kraftigt. 

Under 2014 fokuserade hela Folktandvården D alarna på att 
försöka minska de övriga kostnadern a i verksamheten vi lket 
man l yckades göra med stor framgång. Arbetet fortsätter 
även under 2015 men vi spår inte att resultateffekten blir lika 
stor som ifjol utan bedömer att om verksamheten totalt sett 
kan hålla samma kostnadsutveckling på de övriga extern a 
kostnader, som under fjolåret, så har arbetet l yckats. Från och 
med apri l månad kommer verksamheten få en negativ effekt 
på resul tatet vilket kan hänföras till de lönerevisionerna 
tillsammans med vakanser som uppkommit under våren. 
Prognostiserat resultat på helår slutar på ca -4,0mkr v ilket då 
inkluderar ett redan korrigerat avkastningsk:rav på 3,0mkr 
och en besparingskrav på l ,Omkr. 

Personal 
Förändring 

Februari 2015 2014 mot före-
gående år 

Antal faktiska 426 455 -29 
årsarbetare 

Antal anställda 500 527 -27 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag. 

A ntalet anställda har minskat kraftigt vi lket delvis beror på 
och ett avvecklat traineeprogram som motsvarar 16 stycken 
medarbetare. I övrigt är det svårt att rekrytera tandsköterskor 
vilket gör att antalet anställda minskar. Vi ersätter äldre 
erfarna tandläkare med yngre oerfarna vi lket kommer att 
påverka vår förmåga att generera externa intäkter negati vt. 
Stor brist på tandsköterskor gör att det inte går att 
ersättningsrekrytera och minskar resursutnyttjandet genom 
att tandläkare saknar assistans. 

oi 
Arbetad t id Ack 

Förändring 
Ack 2014 mot före-

Januari 2015 gående år 

Arbetad tid timmar, 180 834 195 639 -14 805 
anställda 

-varav timanställda 761 453 308 

-varav arbete under 0 0 0 
jour och beredskap 

-varav mertidlövertid 1055 1475 -420 
samtlig personal 

Den arbetade tiden mi nskar i förhållande till samma period 
föregående år. Även här slår ett avvecklat trai neeprogram 
igenom men även det faktum att sjukfrånvaron forLsätter att 
öka på oroande sätt. Det är glädj ande att uttaget av 
mertid/överlid minskar jämfört med föregående år och fler av 
våra medarbetare har få tt arbeta si n ordinarie tid. 

Sjukfrånvaro 
Förändring 

Ack 2015 Ack 2014 procentenheter 
föregående år 

Sjukfrånvaro i 
% av ordinarie 8,4 6,1 2,3% 
arbetstid 

Korttidssjukfrånvaro 
{dag1-14) i % av 3,5 2,6 0,9% 
ordinarie arbetstid 

Sjukfrånvaron ökar kraftigt och framför al l t den psykiska 
ohälsan. Vi har just genomfört en medarbetarenkät och 
kommer även att belysa problemet genom att genomföra en 
hälsoprofi lundersökning under det kommande året. V i jobbar 
akti vt med långa sjukfall tillsammans med personalrehab för 
att de ska avslutas i tid. Vi ser nu också en ökning av 
korttidsfrånvaron. 

Karin Gunnars Hel/gren 

FöNaltningschef 

TandvårdsföNaltningen 



Tandvårds nämnden 

Beställarenhet för tandvård 

Verksamhet 
• måluppfyllt mål delvis uppfyllt • mål ej uppfyllt 

Verksam hetsstatisti k Ack 
utfall Plan Plan Prognos 

160331 160331 helår helår 

Antal utförda 1086 4800 • munhälsobedömningar 1169 

Antal utförda årliga 
munvårdsutbildningar 633 1150 4550 

Personer med rätt till N-tandvårdsstöd (dvs. har stort 
personligt omvårdnadsbehov) erbjuds årligt hembesök för 
rådgivning (munhälsobedömning). Målet, att alla som tackat 
ja till munhälsobedömning ska få detta, har uppfyllts de 
senaste 9 åren. All vård- & omsorgspersonal erbjuds årl ig 
munvårdsutbildning, målet att 50 % per år ska delta i 
munvårdsutbildning har aldrig uppfyllts. Siffran brukar ligga 
mellan 37 % - 46 %. 

Verksamhetsstatistik Ack utfall Utfall Utfall 
160331 helår helår 

2014 2013 

Antal som fått behandling 1964 4445 4272 
N-tandvård 

Antal som fått behandling F- 155 240 95 tandvård 

Antal som fått behandling 296 1011 1067 
S-tandvård 

Tandvårdsstöden N- och S-tandvård har funnits sedan 1999 
och där fungerar processen att identifiera de berättigade 
personerna i länet bra. F-tandvårdsstödet kom 2013 och där 
är alla berättigade ännu inte identifierade. 

Prognosen är att antal behandlade i N- och S-tandvård 
kommer att ligga på nivåer som tidigare år medan antal 
behandlade i F-tandvården kommer att öka. 

Ekonomi 

Resultaträkning 2016 03 2014 
(mkr) Ack Utf:ilr Prognos Budgot Ros ult:it 

lntiiktor 8,3 ' -0,7 % 0,0 33,3 

-varav Landstingsbidrag 8 ,2 ' -0,5 % 33,0 

Kostnador -7,4 , 6,7 % 0,0 -33,3 

-varav IOner exld soc avg 
, 

-0,3 -2,4 % 0,0 ·1,3 

Över../underskott 0,9 0,0 -0,0 

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämfOrelse med 
roregående år 

33,6 

33,2 

·30,0 

·1,3 

3,6 

Utfallet följer samma mönster som tidigare år. Det är F
tandvården som utgör den osäkra posten. Socialstyrelsen har 
beräknat att det finns ca 1600 berättigade personer i Dalarna, 
men vid slutet av mars 20 15 har endast ca 370 personer 
identi lierats. 

Personal 

Mars 

Antal faktiska 
årsarbetare 

Antal anställda 

2016 

2,75 

3 

Förändring 
2014 mot före-

gående år 

2,75 0 % 

3 0 % 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag. 

Arbetad tid 
Ack 2016 Ack 2014 

Januari-Februari 

Arbetad tid timmar, 777 828 
anställda 

varav timanställda 3 0 

varav mertid/Overtid 0 0 samtlig personal 

Inga förändringar på personalsidan planeras. 

Anna-l<ari Rynoson 

FOrvallningschef 

Beställarenhet for tandvärd 

Förändring 
mot före-

gående år 

-7 % 



11111111 Fo~!m~X!!:den 
BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

Tandvårdsförvaltning 
LO Tandvård 

Datum 2015-06-02 Sida 1 (1) 
Dnr LD15/01435 

Uppdnr 1063 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

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 har ägt rum 2015-05-21 utan erinran. 

Uppföljning 
Ärendet behöver inte följas upp. 

Besök sadress 
Bergsskolegränd 8 A 

Falun 

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

Sekreterare 
britt-marie.engkvist@ 
ltdalama.se 

023-49 08 38 



!liar i ;q b 

Sammanträdesplan 2016 

Tandvårdsnämnden 

Sista Politiker- MBA- Tandvårds-
inlämnings- beredning förhandling nämnden 
dag införTN 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) 



= Fo~~h:~r,den BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

Tandvårdsf örvaltning 
LO Tandvård 

Datum 2015-06-02 Sida 1 ( 1) 
Dnr LD15/01333 

Uppdnr 1055 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

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 Zohreh 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 organ isationens närvarorätt. 

Tidigare beslut som representanter för Vision (Birgitta Elfving ordinarie och 
Cami lla 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 har ägt rum 2015-05-21 utan erinran. 

Besöksadress 
Bergsskolegränd 8 A 

Falun 

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

Handläggare 
Engkvist Britt-Marie 

Sekreterare 
britt-marie.engkvist@ 
ltdalama.se 

023-49 08 38 



,.. Fo~~~~~r,.den 
BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

Tandvårdsförvaltning 
LO Tandvård 

Datum 2015-06-02 Sida 1 (3) 
Dnr LD15/01359 

Uppdnr 1065 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

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 kontrol l 

Tandvårdsnämnden 2015" 
e) Landstingets revisorers rekommendationer 
f) HIQ Slutrapport: "Uppföljning för verksamhetsutveckl ing" 

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. 

Besöksadress 
Bergsskolegränd 8 A 

Falun 

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



Landstinget Dalarna 
Tandvårdsförvaltning 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

Datum Dnr 

2015-06-02 LD15/01359 
Sida 

2 (3) 

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 

Ekonomiochfinan~ering 

Rätt debitering säkerställer god ekonom i. 

Miljö 

Ej relevant 

Likabehandling 

Tandvård på lika villkor 

Barnperspektiv 

Ej relevant 

Juridik 
Klara riktlinjer gör det enklare att göra rätt. 



Landstinget Dalarna 
Tandvårdsförvaltning 

Folkhälsa 

Ej relevant 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Klara riktlinjer befrämjar arbetsmiljön 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

Datum Dnr 

2015-06-02 LD15/01359 

Samverkan med fackliga organisationer 
MBA-förhandling har ägt rum 2015-05-21 utan erinran. 

Uppföljning 
Enligt föreslagna riktlinjer. 

Sida 

3 (3) 



Dokumenttitel 

""" Fo~~x!rden Tandvård till egen personal - rutin 

Klinik/Funktion/Process Utgåva Gäller from Sida (av) 

Klinikprocessen 1 201 5-01-01 1 (1) 

Upprättad av Fastställd av 
Tandvårdschef 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 
T andvårdschef 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) 



Datum: 2015-04-17 

Uppföljning av säkerställande av fullständighet och riktighet av 
Tandvårdens intäkter 

Bakgrund: PwC har i sin revision av den interna kontrollen avseende tandvårdens 
intäkter uppmärksammat att det trots god organisation finns förbättringspotential 
avseende den interna kontrollen. Revisorerna rekommenderar 
tandvårdsförvaltningen att inför obligatoriska och kontunerliga övervakande kontroller 
som utförs av exempelvis verksamhetscheferna och som ska dokumenteras löpande. 
Sådana övervakande kontroller kan minska risker för avsiktliga eller oavsiktliga 
debiteringar. 

Förslag till förbättringar till Tandvårdsnämnden: 

1. 1 Löpande dokumenterade uppföljningar avseende intäkterna på 
medarbetarnivå. 

Bakgrund 
Verksamhetscheferna har möjlighet att ta ut medarbetarstatistik avseende timintäkt 
och patenttid ur vårt T 4 -system eller ur Di-divern. Denna kontroll görs redan idag på 
flertalet kliniker där man även har lagt upp personliga budgetar. Att uppföljningen 
görs och att verksamhetschefen har analyserat och kontrollerat intäkterna måste 
dokumentation sparas för att internkontroll skall vara möjlig att utföra. 

Syftet med kontrollen 
Uppmärksamma awikelser i intäkter och patenttid för att säkerställa fullständigheten 
och riktigheten avseende verksamhetens intäkter. 

Led ni ngssystemet 
Rutin ska upprättas i ledningssystemet 

Genomförande av uppsättning internkontroll: 
Samtliga verksamhetschefer skall varje kvartal spara ner underlaget för 
medarbetarstatistiken till sin kliniks chefmapp samt skriva eventuella kommentarer på 
stora awikelser i timtariff och patenttid mot medarbetarbudget. Ekonomifunktionen 
dokumenterar att kontrollerna är genomförda samt eventuella iakttagelser i 
ledningsgruppsprotokoll vid ledningens genomgång 2 ggr per år. 



Datum: 2015-04-17 

1.2 Internkontroll av att fakturering av kundfordringar görs i tid. 

Bakgrund 
För att säkerställa att fakturering görs i rätt tid behöver kliniken löpande gå igenom att 
avslutade behandlingar och pågående behandlingar faktureras fortlöpande. Görs 
fakturering ej i tid är risken för att Folktandvården går miste om intäkter vilket även 
bidrar till försämrad likviditet. För att möjliggöra internkontroll ämnar 
tandvårdsledningen att komplettera befintlig rutin och arbetsbeskrivning med hur 
uppföljning av ej fakturerade intäkter ska ske. Klinikerna har vetskap om att 
kontrollen skall göras genom att påminnelse om arbetsmomentet har skickats ut. 
Däremot så har inga krav på dokumentation funnits varpå möjligheten att utföra 
internkontroll på genomfört arbetsmoment har varit begränsat. 

Syfte med förändrad rutin: Säkerställa att fakturering görs i rätt tid och att alla 
kunder ska få betala för utförd vård. 

Tillägg under befintlig rutin/arbetsbeskrivning i Tandvårdens ledningssystem 
Kliniken skall minst en gång i månaden gå igenom rapporterna EKO 070 (avslutade 
ej fakturerade patienter) och EKO 011 (Pågående behandlingar) för att säkerställa att 
allt som ska debiteras kund faktureras ut i tid. För att intern kontroll skall vara möjlig 
skall rapporterna med anteckningar och dateringar sparas i separat pärm på kliniken. 

Uppföljning: 
Uppföljning av att rutinen följes genomförs av ekonomifunktionen i samband med 
årsbokslut. Uppföljning görs även vid internrevision av ledningssystemet. 
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1 . Bakgrund 
De förtroendevalda revisorerna i Landstinget Dalarna (LD) har observerat att det eventuellt 
kan finnas brister i tandvårdsnämndens interna kontrollsystem. De uppmärksammade 
bristerna kan ha medfö1t att patienter inte debiterats för tandvårdsbesök. Om sådana brister 
finns kan de medföra ekonomisk skada fö r landstinget. Det är därför angeläget att granska 
om tandvårdsnämndens interna kontrollsystem är utfo rmat på ett sådant sätt att det i rimlig 
utsträckning säkerställer att inga patienter, medvetet eller omedvetet, erhåller behandling 
utan att avgift debiteras enlig gällande taxa. / 

<""' 
Revisorernas syfte med granskningen är attoedöma om tandvårdsnämndens interna 
kontrollsystem säkerställer att inga patienter kan behandlas utan att avgift debiteras enligt 
gällande taxa. 

Revisorerna i LD har till PWC givit uppdraget att översiktligt granska och bedöma 
tandvårdsnämndens interna kontroll. 

t.1 Revisionsfråga 
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

• Är tansvårdsnämndens interna kontrollsystem utformat så att inga patienter kan 
behandlas utan att avgift debiteras enligt gällande taxa? 

Kontrollmål/ granslmingsmål 

• Vilken övergripande intern kontroll finns i Tandvårdsnämnden? 

• Vilka system och rutiner för intern kontroll finns för uppföljning av att utförda 
behandlingar blir debiterade enligt gällande taxa? 

• Följer tandvårdsnämnden löpande upp hur intäkter från behandlinga r och att 
gällande taxa debiteras vid behandlingar? 

• Vilken uppföljning av antal vårdtillfällen och debiterade vårdtillfällen finns i 
tandvården? 

1.2 Metod 
Ka1tläggning av system och rutiner fö r bokning och debitering av tandvård genom intenjuer 
och granskning av tillämpligt material. 

Intervjuer med receptionspersonal, tandvårdspersonal, tandläkare och ekonomiansvariga 
inom tandvården. Intervju med tandvårdschef och ekonomichef på tandvårdsnämnden. 

Insamling av delegationsordningar och arbetsbeskrivningar samt systembegränsningar och 
därtill hörande material. 

t.3 Avgränsning 
Granskningen avgränsas till Tandvårdsnämndens ansvarsområde samt den interna 
kontrollen kopplad till debitering av utförd tandvård. 
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2 . Övergripande intern kontroll inom tandvårdsnämnden 

2.1 Organisation för intern kontroll vid utförande och debitering 
av tandvård 
Ledningsstruktur och organisation för internkontroll i verksamheten 
Vid våra intenduer som skett på 4 olika platser i verksamheten har vi noterat att det finns en 
tydlig ledning med verksamhetschef och ledningsgrupp. Vi noterar att verksamhetschef har 
full insyn och möjlighet till kontroll av planering och beläggning för alla behandlingar och att 
de har full insyn och möjlighet till kontroll av debiteringar av behandlingar. 

Vårdgivarna (tandläkare, tandhygenister och sköterskor) är ansvariga fö r att vården prissätts 
genom val av olika åtgärder i samband med utförandet. 

Receptionen som är ansvarig för att betalning eller fakturering av utförd vård sker och har 
tydligt ansvar fö r att debitering sker till samtliga patienter som erhållit vård. 

Systemst öd för internkontroll i verksamheten 
Vi har vid våra besök noterat ett strukturerat och enhetligt arbetssätt för debitering och 
betalning av tandvård. Tandvården i LD använder T4, ett verksamhetssystem fö r journaler, 
kallelse och patientadminist ration mm. T4 är enligt våra intenjuer ett bra stöd för 
verksamheten och ger goda möjligheter till såväl löpande kontroll som uppföljning. Kallelsen 
som ligger till grund för vården upprättas i T4, journalen som baseras på vården upprättas i 
T4, journalen och levererad vård prissätts enligt prislista och ligger till grund för debitering i 
T4, betalning eller fakturering sker i T4. Samtliga moment finns i systemet och kan följ as upp 
i efterhand. 

Tandvården har onlinekontakt med fö rsäkringskassan för deras kontroll av debitering innan 
patienten debiteras del av fakturan. Kontroll sker då av kombinationen av vård och 
prissättning. 

Utöver T 4 påvisar verksamhetschefer vid våra intenjuer att de har stöd och hjälp av 
ledningssystemet inom Tandvården där de kan hitta dokument, policys och riktlinjer för 
verksamhetsfrågo r. 

2 .2 Uppföljning, utvärdering och rapportering för internkontroll 
vid utförande och debitering av tandvård 
Intervjuer påvisar att verksamhetschefer följ er upp beläggning och externa intäkter hos sina 
vårdgivare dagligen. Vidare hålls ledningsgruppsmöten regelbundet där avrapportering sker 
av bl a ekonomiskt utfall och beläggningsstatistik. Verksamhetscheferna följer även upp 
vårdgivarnas kliniska tid där de har tydliga nyckeltal på vilket antal timmar som respektive 
vårdgivare ska ha årligen. 

Årligen sker uppföljning mot de intäkter som respektive vårdgivare har haft och antal 
kliniska timmar som de haft. Verksamhetschefer gör årligen en översiktlig analys och 
rimlighetsbedömning av utfallet. 
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Den eventuella del av patientfakturan som skall ersättas av försäkringskassan överfö rs 
automatiskt till försäkringskassan som kontrollerar om valda åtgärder stämmer med 
godkända kombinationer och pris. 

Vid fakturering överlämnas uppföljning och kravhantering till ekonomiavdelningen vilket 
hamnar utanför denna gransknings avgränsning. Vid fakturering tas normalt ingen 
faktureringsavgift, med undantag för uteblivna besök som ej har giltigt skäl. 

Vi noterar att information om vilka patienter som har skulder inte finns att tillgå i T4 utan 
information måste sökas i annat system för att få uppgifter om skulder till LD. Detta upplevs 
ibland som en svårighet och har enligt uppgift lett till att patienter som har skulder ibland 
har kallats till behandling och fått vård t rots att de har obetalda skulder. 

I T4 finns all vård som utförts noterad och varje dag görs en genomgång av systemet fö r att se 
att allt som ska debiteras verkligen blivit debiterat. 

2.3 Vård till personal eller anhöriga 
I samband med våra intertjuer har vi ställt frågor kring lediga vårdtider och eventuellt 
fö rekommande vård av personal och eller deras anhöriga. Svaren vi erhållit har varit 
varierande, från att det aldrig förekommer till att det är fel att möjligheten till vård tagits 
bort. Vi noterar tydliga uppgifter om att det har förekommit vård till personal som skett utan 
betalning men vi har i vår granskning inte verifierat eller kvantifierat föreko msten. Samtidigt 
som vi erhållit uppgifter om att det förekommit/förekommer vård till personal så noterar vi 
att den rutin som fastställts och införts i ledningssystemet om "Tandvård till egen personal -
rutin" är välkänd i organisationen. 

3. Iakttagelser från genomf'ord granskning 
Vår granskning påvisar en väl fu ngerande organisation med fördelning av ansvarsområden 
och uppgifter som ger goda möjligheter till intern kontroll i verksamheten. Ledningen har 
möjlighet t ill övervakande kontroller och använder sig av övervakande kontroller. Vi noterar 
dock att det saknas tydliga dokumenterade mtiner fö r vilka kontroller som ledningen ska 
göra dagligen, veckovis, månadsvis osv. 

Patienter som erhållit vård debiteras enligt den prissättning som vårdgivarna sätter. Här 
finns en yrkesmässig bedömning som innebär risk för oavsiktliga såväl som avsiktliga fel i 
prissättningen. Prislistan är fast men valet av kombinationer och vilken vård som erhållits 
väljs av vårdgivaren. Det finns en extern kontroll av försäkringskassan som inte tillåter vissa 
kombinationer av vård men någon annan egentlig kontroll sker ej fö mtom övervakande 
kontroller av klinisk tid och debiterade kronor per vårdtimme etc. 

Betalning sker genom kort eller faktu ra och de receptioner som vi granskat påvisar att 
samtliga besök som uppdebiteras blir betalda eller fakturerade dagligen. Här finns ett 
systemstöd som påvisar alla överlämnade patienter, d vs de som är färdigbehandlade och 
överlämnade till receptionen för betalning och utcheckning. 
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I hela vårdkedjan bedöms systemstödet som tillfredsställande och användarna anger att det 
är ett bra verksamhetsstöd. Dokumentationen i systemet är bestående och åtgärder bedöms 
som spårbara vilket stärker den interna kontrollen. 

Vi noterar den form av uppfattning som har förekommit t idigare gällande vård t ill personal 
men noterar också tydligt att den rutin som införts f om 2015-01-01 är välkänd i 
organisationen. 

3.1 Svar på revisionsfrågan 
Är tandvårdsnämndens interna kontrollsystem utj01mat så att inga patienter kan 
behandlas utan att avgift debiteras enligt gällande taxa? 

Vår granskning påvisar en ur intern kontroll perspektiv bra organisation samt ett gott 
systemstöd för intern kontroll. Vi noterar dock att det finns risk för både oavsiktliga och 
avsiktliga fel som kan leda till att vård blir felaktigt debiterad eller att debitering uteblir. Vi 
noterar även att det i någon omfattning funnits en förväntan frän personalen att de kan och 
får erhålla fri tandvård. Trots en bra organisation och ett bra systemstöd för internkontroll 
finns det möjligheter att vård kan levereras utan att debitering sker eller att felaktig 
debitering sker. Detta förutsätter dock att värdgiva rna oavsiktligt eller avsiktligt anger fel pris 
och/ eller vårdtyp. I o m införandet av nya rutiner för vård av personal anser vi att det är 
tydliggjo1t att det inte får förekomma fri vård till personal och därmed har risken för 
avsiktligt felaktig prissättning till personalen minskat väsentligt. 

Det finns en externkontroll via försäkringskassan som kontrollerar att vissa kombinationer 
inte används. Denna kontroll fungerar som en delvis kontroll av oavsiktliga felaktigheter av 
debiterad vård. 

Svaret på revisionsfrågan är att nämndens interna kontrollsystem är väl utformat med god 
organisation och systemstöd för internkontroll men att det inte finns någon kontroll som 
säkerställer att felaktiga (avsiktliga eller oavsiktliga) priser debiteras kunden. Vill 
vårdgivarna behandla patienter utan att avgift debiteras enligt gällande taxa så kan det 
genomföras. 

4 Slutsatser och rekommendationer 
Vår granskning påvisar en organisation som ger goda förutsättningar för intern kontroll. Den 
innehåller ansvars och uppgiftsfördelning som ger intern kontroll i det dagliga arbetet. Vi 
bedömer organisationen och arbetsfördelningen som tillfredsställande ur ett intern kontroll 
perspektiv. 

Vi noterar trots god organisation förbättringspotential i att införa obligatoriska och 
kontinuerliga övervakande kontroller som utförs av verksamhetscheferna och dokumenteras 
i ledningsgruppsprotokoll. Införandet avser en dokumentation och fastställande av vilka 
kontroller som utförs då vi noterat olika kontroller vid olika enheter. Sådana övervakande 
kontroller kan minska risker för avsiktligt eller oavsiktligt felaktiga debiteringar. 

Vi rekommenderartandvårdsnämnden att införa fastställda övergripande kontroller av 
utförd tandvård och dess debitering. 
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Systemstödet är enligt användarna bra (det finns givetvis synpunkter) och systemet ger likt 
organisationen goda förutsättningar för intern kontroll. Då vi inte granskat systemet och dess 
tekniska begränsningar kring behörigheter etc finns inga rekommendationer kring 
förbättringa r av systemstödet. 

Vi rekommenderar dock nämnden att införa faktureringsavgift på samtliga fakturor då det är 
en faktisk kostnad för förvaltningarna utöver kortbetalning. Vi rekommenderar därutöver att 
respektive verksamhet förses med uppgifter om patienters skulder hos LD för att förhindra 
att kallelse sker trots att skulder finns. 

Slutligen rekommenderar vi LD att överväga en kontroll av om fri tandvård har givits till 
personal inom tandvården. Detta för att verifiera och kvantifiera förekomsten och därmed 
risken för att det finns väsentliga förmåner som erhållits utan att beskattning har skett. Vär 
bedömning är att risken för avgiftsfria behandlingar minskat väsent ligt sedan införandet av 
"Tandvård till egenpersonal - rutin" 2015-01-01. 



Landstingets revisorer 2015-03-23 

Tandvårdsnämndcn 

Granskning av tandvårdsnämndens interna kontroll 

Vi rekommenderar tandvårdsnämnden att: 

• överväga en kontroll av om anstiillda erhålli t fri tandvård och i så fall i 
vilken omfattn ing, samt 

• i övrigt beakta de rekommendationer som lämnats i PWC:s 
granslmin g 

Granslm ingcn överlämnas för kännedom och åtgärd 

V i har under år 2014 genomfört en granskning av tandvårdsnämndens interna 
kontroll. Syfte med granskningen är al l bedöma om nämndens interna 
kontrollsystem är u tformade så alt inga patienter kan behandlas utan att. avgift 
debHeras enligt gällande taxa. En viktig del i granskningen har utgjorts av en 
granskning u1förcl av PWC. 

Av granskningen. framgår bl a att de interna konLTOllsystemen och det tekniska 
stöden i väsentliga delar fungerar väl. Det uppges dock ha förekommi t au 
personal kan ha erhållit tandvård utan betalning men förekomsten har inte 
verifierats eller kvantifierats i granskningen. En mtin för tandvård till egen 
personal har införts i ledningssystemct fr o m 2015-01-01. Rutinen är också väl 
känd i organisationen. 

Vi ansluter i vår bedömning li ll PWC;s slutsatser och rekommendalioner. 
Tanclvårdsnämnden bör bl a ko ntrollera om personal erhållit fri tandvård och i så 
fa l I j vilken om faltning. Delta för att veri 6era och kvantifiera förekomsten och 
därmed också risken för att anställda erhållit förmåner utan att beskattning har 
skett. 
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FÖRORD 

HiQ Stockholm AB 
Uppföljning för verksamhetsutveckling 

2015-04-26 

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. 

Sid 2 (25) 



SAMMANFATTNING 

HiQ Stockholm AB 
Uppföljning för verksamhetsutveckling 

2015-04-26 

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 
erbjuds. 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 
visar 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 kostnads
förslag är ett förbättringsområde som har framkommit av journalgranskningen, intervjuerna och enkät
undersökningen. 

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. 

Sid 3 (25) 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

HiQ Stockholm AB 
Uppföljning för verksamhetsutveckling 

2015-04-26 

FÖRORD ........................................................ .......... ..... ...... ................ 2 

SAMMANFATTNING ................................................................ ............ 3 

1 UPPDRAGET ...... .................................................... .......... ... .. .... .... 5 

1.1 Bakgrund .. ............................................................................. .... .. .... ..... 5 
1.2 Syfte .. ............... .. .............. ... .............. .. ................................................. 5 
1.3 Ursprungliga frågeställningar ............................... ................................ 5 
1 .4 Kriterier för fördjupad uppföljning .................................................. ....... 5 
1.5 Projektorganisation ... ... ......................................................................... 6 
1.6 Jävsprövning och sekretess ................................................................. 6 

2 METOD OCH AVGRÄNSNING ....... ........... .................................... 6 

2.1 Om journalgranskningen ....................................................... .... ... ... .. ... 6 
2.2 Om intervjuerna ............................................ ........................................ 7 
2.3 Om enkätundersökningen .......... .......................................................... 7 

3 REDOVISNING AV RESULTAT ....... .............................................. 9 

3.1 Journal granskning ....................... ... ...... ... .... ............... ...... ..... ... ..... .... .. . 9 
3.2 Intervjuer ........................ ..... ....... ......... .. ... .. ..... ..... ......................... .... . 1 O 

3.3 Enkätundersökning ... ......................... ... .... .......................................... 14 
3.4 Sammanfattande kommentarer och slutsatser, pilotuppföljningen .... 15 

4 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER AV METODEN ..... 16 

4.1 Slutsatser .. .... ............................................................ .. ....................... 16 
4.2 Rekommendationer .................................................................. .. ........ 16 

Förteckning över bilagor: 
lntervjuguide 
Enkätfrågor 
Granskningsmall 
Enkätresultat 

Sid 4 (25) 



1 UPPDRAGET 

1.1 BAKGRUND 

HiQ Stockholm AB 
Uppföljning för verksamhetsutveckling 

2015-04-26 

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 
underlag 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 slut
satser och bedömningar. Kriterierna kan hämtas i lagar och föreskrifter eller från interna regelverk, 
policyer 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 uppgiftsskyldig het till tand hälsoregistret 
• 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 
• lnternkontrollåtgärder för att säkerställa fullständighet och riktighet av tandvårdens intäkter 
• Tandvård till egen personal - rutin 
• Tandvårdstaxa - rutin 
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1.5 PROJEKTORGANISATION 

HiQ Stockholm AB 
Uppföljning för verksamhetsutveckling 

2015-04-26 

Uppdraget har genomförts av ett team med kunskap och erfarenhet inom det aktuella området. Projek
tansvarig från Folktandvården har varit Karin Gunnars Hallgren, 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 1 O journaler från fem kliniker. Sammanlagt 
50 journaler, valdes ut genom att slumpmässigt välja journalerna och behandlingstillfälle. Behandlings
tilHällena valdes vid ett besökstilHälle under april månad och vid ett besökstilHälle 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 
gransknings mallen: 

• 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 tveksamf'. 

Journalmaterialet som utgjorde granskningsunderlaget innehöll utskrifter av daganteckningar och mot
svarande samt debiteringsbilder. Eftersom uppgifter om status inte alltid fanns med i underlage%t och 
att det inte fanns några utskrifter av röntgenbilder kunde inte punkten "Finns rätt dokumentation av 
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tillståndet?" 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 verksamhetschef erna 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. Intervju
guiden som använts redovisas i bilaga. 

Kommentarer om intervjumetoden 
Kvalitativa intervjuer är ett bra komplement till journalgranskning och kvantitativa enkätundersökning
ar. Vid ett breddinförande av en metod för verksamhetsuppföljning och kvalitetsutveckling kan dessa 
intervjuer med fördel genomföras innan eller i samband med journalgranskningen (under förutsättning 
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 awikelsehantering 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 

HiQ Stockholm AB 
Uppföljning för verksamhetsutveckling 

2015-04-26 

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 
respektive 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. 

Rätt dokumentation av tillstånd 

Finns adekvat kostnadsförsla ? 

Är kostnadsförslag godkänt av 
atient? 

Stämmer registrerade åtgärder 
med dagantecknad behandling? 
•Tre saknar dokumentation 

Är rätt del av tandvårdstödet 
använt? 
• Två "vet ej" .. En saknar doku-
mentation 

Tveksamt 
Ja ja 

125 15 

48 126 
4 7 

2 8 

121 14 

141 40 

Nej 

37 
2 
1 

1 

43 

1 

Tveksamt Ej 
nej behov 

2 35 
2 36 

64 

66 

1 33 

28 

Behov 
tveksamt 

30 

29 

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 mo
tivering av varför man inte debiterat fullt ska göras i daganteckningen? 

Påfallande ofta (runt 30 % av de granskade besöken) föreligger tveksamheter om de tz·llstånd 
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) el
ler 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 exceHormat 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 intervjuer
na 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 
JournaHöring sker i journalsystemet T 4 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 T 4 är att behandlare börjar med åtgärd och går sedan tillbaka till 
tillstånd. En annan problematik som lyfts fram är de förkortningar som används. Om en diagnos läggs 
in i T 4, 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 tex säga att patient ska betala mer." 

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

ldentitetskontroll 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 T 4 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 T 4 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 T 4 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. n 

"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." 

'T 4 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 oc::Gden 
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 T 4." 

"Patient kan alltid få kostnadsförslag men få efterfrågar det vid enklare behandlingar. Patient 
ska alltid fä 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. n 

'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 TL V 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. 11 

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 behandlingstilHälle. Patienter som önskar del- eller avbe
talning får en faktura från centraHörvaltningen. 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 T 4 och att det då hände att någon brukade "bara lägga in någof' 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. 11 

Kvalitetsutveckling 
Awikelsehantering sker enligt intervjupersonerna kontinuerligt och awikelser rapporteras i systemet 
Synergi. Awikelser 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 awikelserapportering. En årsrapport utarbetas varje år i form av en 
sammanställning från kansliet om alla awikelser 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 T 4. 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. 11 

'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. 

Ru1merna for deb1tenng er riktiga och 1a1111e11ter11g0 

TendvårdsstOdot ar 1 anmanhot latt att forstl~ och 
envanda 1 den d&gltgo verksamt1cten 

Dokumenterar pe11ontens medgtt10ndehcke l 

medgNando avsoondo kostnadsforsJag 

Ookumcnlcrar kostnadsforslaglkosu1odsuppg1f1 

Kannor 111 rutiner for tournalfonng 

4,59 

4 ,69 

3 ,21 

3 ,24 3,36 

3,14 
2,82 

3 ,14 

3,60 
4,48 

Lämnar kos1nodsfor.;lag/'kostnadsuppg1ft innen 
t>ehendlmg 

• Total! FTV Dalarna 

T1llampar grvna rutiner tör 1oumallormg 

T 4 erbjuder mig s tod 1 m1t erbot.o 

Len att koppla ihop tillstånd och åtgerderiT4 

Kannor 11.I rutmor rorandc 
kostnadsforslagA<os1nedsuppg1ft 

Enkätsvaren avseende övriga synpunkter eller förslag till förbättringar återges nedan: 

'T4 journalsystem är krångligt och orsakar mycket merarbete och frustration för behandlarna. 
Särskilt inom lmplantatområdet 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). TL Vs 
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 ?" 

"Paradstatus är inte kopplat till åtgärder vilket är märkligt. Jag kan inte ens lägga in paraddia
gnos på enskilda tänder." 

"Annat patientadministrativtsystem som är mer lätthanterligt för receptionspersonal, för mkt 
"klickande" i T 4." 

'T 4 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-
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Jigt och bara det att kostnadsförslaget kan ändras automatiskt, när man inte valt att låsa för
slaget 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 
felkällor 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 
tillkrånglat och tar tid att lära sig. Mycket lätt att göra felr 

nMin 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 journaHöring 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 T 4. 
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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 pilo
tundersökningen 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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Inledande frågor 
• Berätta kort om din roll 
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• 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 ef
ter 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 awikelsehantering? 

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 vi ll tillägga? 

Sid 17 (25) 



Enkätfrågor 

Om dokumentation 
1. Jag känner till rutiner för journalföring. 
2. Jag tillämpar givna rutiner för journalföring. 

HiQ Stockholm AB 
Uppföljning för verksamhetsutveckling 

2015-04-26 

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 kostnads

förslag/kostnadsuppgift. 

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 

1= Ja 2=Nej 3=Ej behov Journal nr 
'------~ 

Inskriven FK 

Datum Tillstånd Kommentar Rätt Kommentar Finns Kommentar Ar kostnads- Kommentar Stämmer Kommentar Ar rätt del Kommentar Behandlingen har Kommentar 
överensstämner dokumentation av adekvat förslag registrerade av betalats/I akturerats 
med tinstånd kostnads- godkänt av åtgärder med tandvårds tö enligt givna rutiner? 
daganteckning förslag? patient? dagantecknad det använt? 

Sid 1 (25) 



Enkätfrågor 

Enkätresultat, samtliga svar per fråga 

Rutrnerna for debrterrng är rikliga och lätlhanter11ga 

Tandvårdsstödet är i allmänhet lätt att fOrstå och 
använda 1 den dagliga verksamheten 

Dokumenterar palten tens medg111andelicke 
medg111ande avseende kostnadsförslag 

Dokumenterar kostnadsfOrslag/kostnadsuppgrft 

Kan ner trll rutiner för 1ournalfo nng 

Lämnar kostnadstorslaglkostnadsuppgifl innan 
behandhng 

HiQ Stockholm AB 
Uppföljning för verksamhetsutveckling 

2015-04-26 

• Totalt FTV Dalarna 

Tillämpar grvna rutiner for 1oumalfOnng 

I .. 

T4 erbjuder mig stod 1 mat arbete 

Lätt att koppla rhop trllstånd och åtgärde r 1 T4 

Kan ner t rll rutiner rörande 
kostnadsforslag/kostnadsuppgift 

På påståendet avseende "Skillnad i tillämpningen av rutinerna för journalföring" är resultatet för FTV totalt 2, 71 vilket redovisas separat då ett 
högt värde inte indikerar på ett bra resultat. 
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Enkätresultat, Insjön samtliga svar per fråga 

Rulmerna for debitering är rikliga och 
lällhanterhga 

Tandvårdsslödet är 1 allmanhet läll an forstå 
och anvanda i den dagliga verksamhelen 

Dokumenterar patientens medgwande/icke 
medgwande avseende kostnadsforslag 

Dokumenterar kos1nadsforslagtkoslnadsuppg1fl 

Känner 1111 rutiner for iournalforing 

Lamnar kostnadsforslag/kostnadsuppg1fl innan 
behandling 

• lnsjon 

HiQ Stockholm AB 
Uppföljning för verksamhetsutveckling 

2015-04-26 

Tdlampar givna rulmer for 1oumalfonng 

T4 erbjuder mig stod 1 m«t arbele 

Latt att koppla ihop Ullslånd och åtgärder 1 T4 

Känner till rulmer rorande 
kostnadsforslagikostnadsuppg1fl 

På påståendet avseende "Skillnad i tillämpningen av rutinerna för journalföring" är resultatet för FTV Insjön 1. 83 vilket redovisas separat då ett högt värde 
inte indikerar på ett bra resultat. 
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Enkätresultat, Ludvika lasarett och Tjädern samtliga svar per fråga 

Rutinerna ror debitering ar rikt iga och 1at1hantet11ga 

TandvårdsstOdet är 1 allmanhet läll an forstå och 
anvanda 1 den dagliga verksamheten 

Dokumenterar patientens medgwandeflcke 
medgwande avseende koslnadsfOrslag 

j 

Dokumenterar kostnadsforslag/kostnadsuppg1fl 

Kannerttll nitiner föqournal fonng 

Lämnar kostnadsforslag/kostnadsuppg1ft innan 
behandling 

• Ludvika lasaretl och Tjadem 

T illämpar grvna rutiner ror 1ouma1ronng 

HiQ Stockholm AB 
Uppföljning för verksamhetsutveckling 

2015-04-26 

T4 erb1uder mig stod 1 m«t arbete 

Lan au koppla ihop Ullslånd och åtgarder1T4 

Kanner t1U nttiner rorande 
kostnadsforslagikostnadsuppg1ft 

På påståendet avseende "Skillnad i tillämpningen av rutinerna för journalföring" är resultatet för FTV Ludvika lasarett och Tjädern 4. 67 vilket redovisas 
separat då ett högt värde inte indikerar på ett bra resultat. 
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Enkätresultat, Skönvik Säter samtliga svar per fråga 

Rutinerna för debllenng är rikt iga och 
lätthanterliga 

Tandvårdsstodet ärr allmänhet lätt att förstå och 
använda r den dagltga verksam heten 

Dokumenterar patien tens medgivande/icke 
medg111ande avseende kostnadsförstag 

Dokumenterar kostnadsforstag/l<ostnadsuppgrfl 

Känner trll rutmer for iournalfonng 

Lämnar kostnadsforslag/kostnadsuppgrft rnnan 
behandling 

• Skönvrk Säter 

HiQ Stockholm AB 
Uppföljning för verksamhetsutveckling 

201 5-04-26 

Trllämpar grvna rutiner for ioumatfonng 

r' 
1 T4 erbjuder m ig stod r mat arbete 

Latt att koppla rhop tillstånd och åtgärder r T4 

Känner trll rutiner rorande 
kostnadsforslaglkostnadsuppgrft 

På påståendet avseende "Skillnad i tillämpningen av rutinerna för journalföring·· är resultatet för FTV Skön vik Säter 2, 14 
vilket redovisas separat då ett högt värde inte indikerar på ett bra resultat. 
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Enkätresultat, Svärdsjö samtliga svar per fråga 

Rutinerna för debitering ar riktiga och latlhanter11ga 

TandVårdsstödet ar 1 allmanhet lätt att forstå och 
anvanda 1 den dagliga verksamheten 

Dokumenterar patJentens medg1Vandelicke 
medg1Vande avseende kostnadsförslag 

Dokumenterar kostnadsförslag/kostnadsuppg1ft 

Kan ner till rutmer för joumalforing 

Lämnar kostnadsförslag/kostnadsuppg1ft mnan 
behandling 

• SvärdSjO 

HiQ Stockholm AB 
Uppföljning för verksamhetsutveckling 

2015-04-26 

T11fampar givna ruiiner for ioumalfonng 

T4 erbjuder mig stöd 1 m~t arbete 

Latt att koppla ihop tillstånd och åtgarder 1T4 

Känner 1111 ru tmer rorande 
kostnadsförslagil<ostnadsuppg1ft 

På påståendet avseende ''Skillnad i tillämpningen av rutinerna för journalföring" är resultatet för FTV Svärdsjö 2, 00 
vilket redovisas separat då ett högt värde inte indikerar på ett bra resultat. 
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Enkätresultat, Örnen samtliga svar per fråga 

Rutinerna for deb1tenng ar riktiga och lätthanterliga 

Tandvårdsstödet är 1 allmänhet lätt att förstå och 
anvanda 1 den dagliga verksamheten 

Dokumenterar patien tens medg111ande/icke 
medg111ande avseende kostnadslörslag 

Dokumenterar kostnadsförslaglkostnadsuppg1ft 

Känner till rutiner för iournallönng 

Lämnar kostnadsförslaglkostnadsuppg1ft innan 
behandling 

• Örnen 

HiQ Stockholm AB 
Uppföljning för verksamhetsutveckling 

2015-04-26 

Tillämpar givna 11.lliner lör 1oumallönng 

T4 erbjuder mig stöd 1 mat arbete 

Lätt att koppla ihop tillstånd och åtgärder 1 T4 

Kännert1ll 11.1 tiner rorande 
kostnadsförslagil<ostnadsuppgift 

På påståendet avseende "Skillnad i tillämpningen av rutinerna för journalföring" är resultatet för 
FTV Örnen 4, 25 vilket redovisas separat då ett högt värde inte indikerar på ett bra resultat. 
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I~ Landstinget 
Il DALARNA 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

Beställarenheten för tandvård 
Beställarenheten för Tandvård 

Datum 2015-06-02 Sida 1 (1) 
Dnr LD15/01377 

Uppdnr 1061 

Postadress 
Box 350 
783 27 Säter 

Delegeringsordning för Beställarenheten för tandvård 

Ordförandens förslag 
1. Fastställa Beställarenheten för tandvårds delegeringsordning och 

reglemente att gälla tillsvidaretro 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 . 

Besöksadress 
Skönvik 
Säter 

Kontakt 
0225-49 42 11 

... 
anna-kari. rynoson@ltdalama.se 
Org.nr: 232100-0180 

Handläggare 
Rynoson Anna-Kari 023-49 42 11 
Förvaltn.chef 070-375 49 45 
anna-kari.rynoson@ltdalama.se 



I• Landstinget 
• DALARNA 

Beställarenheten för tandvård 

Allmän information 

Delegeringsordning för 

Beställarenheten för tandvård 

2015-01-01 gällande tills vidare 

(/)()GV /-D ifo I 3 77-

Jn'f ~ (o!~ h 

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--2018-12-31 . Följande ledamöter och 
ersättare med politisk tillhörighet ingår i tandvårdsnämnden: 

Ledamöter: 
Elin Noren 
Kajsa Fredholm 
Niilimaa Ingvar 
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) 
(kd) 

Landstingets verksamhet regleras i första hand genom kommunallagen. Kommunallagen är en sk ram lag där riksdagen anger det minimum av regler som 
skall gälla för hur landstinget skall arbeta och organisera sina olika verksamheter. 
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I• landstinget 
• DALARNA 

Beställarenheten för tandvård 2015-01-01 gällande tills vidare 

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

Tandvårdsnämndens reglemente (gäller fr.o.m. 2013-04-01) 
Allmänna bestämmelser 

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

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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I• landstinget 
I) DALARNA 

Beställarenheten för tandvård 2015-01-01 gällande tills vidare 

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 er 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 för varje sammanträde 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 sammanträde 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 82-30 §§ kommunallagen. 

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

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. 

§9 
Nämndens sekreterare ska se till att utdrag ur nämndens justerade protokoll tillställs dem som är berörda av 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. 
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I• Landstinget 
Il DAlARNA 
Beställarenheten för tandvård 

Övriga bestämmelser 
Delegering 
10§ 

2015-01-01 gällande tills vidare 

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 en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur 
uppdrag åt annan anställd inom verksamheten att besluta istället. Sådana beslut skall anmälas till chefen som, vidareanmäler detta till nämnden. 

Förhandling och information enligt medbestämmandelagen (MBL) 
12 § 
I ärenden där nämnden ansvarar för beredningen och närmast har att fatta beslut åligger det nämnden att säkerställa att sådan förhandlings- och 
informationsskyldighet genomförs enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet och medbestämmande avtal åligger landstinget som arbetsgivare. Sådan 
förhandling skall ske i god tid innan beslut tas. 

Medbestämmandeformer 
13 § 
Om partsammansatta organ, självförvaltningsorgan och närvarorätt för personalföreträdare stadgas i 7 kap kommunallagen. 

Budget· och verksamhetsansvar 
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 fullmäktige och landstingsstyrelsen fastställda styrdokument. 

Nämnden ansvarar inom ramen för sitt uppdrag inför fullmäktige och landstingsstyrelsen 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. 
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I• Landstinget 
• DALARNA 

Beställarenheten för tandvård 

Nämnden utövar det övergripande 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. 

2015-01-01 gällande tills vidare 

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. 

Resultatansvar 
18 § 
Nämnden har eget resultatansvar och ska, enligt landstingsstyrelsens bestämmande, till landstingsstyrelsen avge rapporter om verksamhet och ekonomi. 

Verksamhetsplanering 
19 § 
Nämnden ansvarar för att verksamhetsplaner upprättas i enlighet med beslutad planeringsprocess 
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I• Landstinget 
• DALARNA 

Beställarenheten för tandvård 

Jäv 
22§ 
Om jäv finns bestämmelser i 6 kap 24-27 §§ Kommunallagen. 

Arkiv 
23§ 
För vården av nämndens arkiv gäller av fullmäktige fastställt arkivreglemente. 

Extraordinär händelse 
24§ 

2015-01-01 gällande tills vidare 

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 
25§ 
Tandvårdsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare 

Styrande lagstiftning 
26§ 
Tandvårdsnämnden ska särskilt, förutom de lagar och bestämmelser som angivits i 14 § följa tandvårdslagen (1985: 125) och lagen (2008:145) om statligt 
tandvårdsstöd. 

Driftsansvar 
27§ 
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. 

28§ 
Det åligger särskilt tandvårdsnämnden att inom sitt ansvarsområde uppmärksamt följa tandvårdens behov och utveckling. 

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

29§ 
Tandvårdsnämnden kan efter direktiv från fullmäktige besluta om avgifter för vuxentandvården. 
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I• landstinget 
• DALARNA 

Beställarenheten för tandvård 

Arbetsordning vid delegationsuppdrag inom Beställarenheten för tandvård (regleras formellt i Kommunallagen) 
Landstingsfullmäktige 
Landstingsstyrelse 
Tandvårdsnämnd (Koml 3 kap, 10§) 
Förvaltningschef ( Koml 6 kap, 33§) 
Förvaltningschef kan överlåta till annan anställd (Koml 6 kap, 37 §} 

2015-01-01 gällande tills vidare 

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 delegationsprotokollet 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. 
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I• Landstinget 
• DALARNA 

Beställarenheten för tandvård 2015-01-01 gällande til ls vidare 

Beslut som fattas efter vidaredelegering ska anmälas till den som utfärdat delegeringen i enl ighet med upprättade anvisningar. Vidaredelegeringsbeslut anslås 
genom att protokollet från nämndbeslutet kungörs genom att hängas på landstingets officiella anslagstavla. Att anslå är en form av kungörelse som innebär att 
besvärstiden börjar löpa. 

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. Förvaltningschefen ska vidare ansvara för att förteckningarna över fattade delegeringsbeslut 
överlämnas till landstingsdirektör vid varje halvårsskifte. 

Delegering 
I Koml 3 kap, 1 O §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. 

Delegeringsordning inom Beställarenheten för tandvård från 2012-07-01 gällande tills vidare (ingen ändring 2015) 

Arendegrupp DeleQat Verkställighet AnmärkninQ 
1. Allmänt 

1 .1 Resursfördelning av landstingets T andvårdsnäm nden Förslag från beställare av 
ersättninq till Beställarenheten tandvård 
1.2 Drifts- och verksamhetsansvar Beställare av tandvård 
inom ramen för fastställt budget och 
verksamhetsplan 
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I• Landstinget 
Il DALARNA 
Beställarenheten för tandvård 

Arendearupp 
1.3 Leda, förvalta och samordna all 
verksamhet inom den egna 
förvaltninaen 
1.4 Organisationsförändringar inom 
ramen för fastställd 
verksamhetsolan 
1.5 Frågor där Tandvårdsnämndens 
beslut inte utan avsevärda 
olägenheter kan avvaktas 
1.6 Besvarande av till 
T andvårdsnämnden ställd skrivelse 
1. 7 Extern representation på 
förvaltningsnivå 
1.8 Ingående av nyttjanderättsavtal, 
drift- och samarbetsavtal av icke 
principiell natur 
1.9 Beslut vad gäller utlämnande av 
allmän handling som skall hän-
skjutas titt Landstinget Dalarna enligt 
offentlighets- och sekretesstagen 4 
kap 6 §§ 1-2 

1.9.1 Föra landstingets talan i 
allmän förvaltningsdomstol vid 
överklaQande av sådana beslut 
2. Personalärenden 
2.1 Anställning och beviljande av 
ledighet för beställaren 
2.2 Anställning och beviljande av 
ledighet för övrig personal 

2015-01-01 gällande tills vidare 

Deteaat Verkställiahet Anmärkning 
Beställare av tandvård 

Beställare av tandvård 

T andvårdsnämndens 
ordförande 

T andvårdsnäm ndens 
ordförande 

Beställare av tandvård 

Beställare av tandvård 

Beställare av tandvård Vid vägran att utlämna 
handling skall sökanden 
underrättas om att han/hon 
kan hänskjuta frågan till 
Beställaren av tandvård ör 
beslut. Sådant beslut krävs 
för att frågan skall kunna 
överklagas till kammarrätten. 
Lagar som styr: 
Patientdatalagen 2008:355 

Landstingsjurist 

Landstingsdirektör 

Beställare av tandvård 
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I• Landstinget 
• OAlARNA 

Beställarenheten för tandvård 

Arendegrupp 
2.3 Ledighet för fackligt arbete inkl. 
utbildnina 
2.4 Inom ramen för fastställd budget 
inrättande/ändring/indragning av 
befattning (inkl. anställningsvillkor 
och lönesättnina) 
2.5 Uppsägning pga arbetsbrist 

2.6 Uppsägning av personliga skäl, 
avsked samt beslut om disciplinära 
åtgärder 
2. 7 Uppsägning pga partiellt uttag 
av pension (omrealerina) 
2.8 Beviljande av särskild 
åldersoension 
2.9 Beviljande att stå kvar i tjänst 
efter 67 år 
3. Beslut om avtal, inköp och 
försäljnina/kassation 
3.1 Antagande av offert och anbud 
samt godkännande av 
kontrakt/vård avtal 
3.2 Utse beslutsattestant 
3.3 Tecknande av hyresavtal 
(externa och interna) 
3.4 Försäljning/kassation av 
inventarier och kapitalvaror 
4. Beslut om investerinaar 
4.1 Beslut om ombvaanad inom ram 
4.2 Upptagande av internlån för 
investeringar inom beviljad ram en!. 
investerinasolan 

2015-01-01 gällande tills vidare 

Deleaat Verkställiahet Anmärkning 
Beställare av tandvård Enl. Regelverk facklig tid 

Beställare av tandvård 

Beställare av tandvård LAS-bevakning 

Beställare av tandvård 

Beställare av tandvård 

Beställare av tandvård 

Beställare av tandvård 

Beställare av tandvård Enligt LOU och i samråd med 
Landstingets 
uoohandlingsenhet 

Beställare av tandvård 
Beställare av tandvård Samråd med 

LandstinQsservice 
Beställare av tandvård Inom ramen för reglemente 

Cinventarie-/kassationslista) 

Beställare av tandvård 
Beställare av tandvård Samråd med Landstingets 

ekonomienhet 
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I~ Landstinget 
llJ DALARNA 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

Beställarenheten för tandvård 
Beställarenheten för Tandvård 

Datum 2015-06-02 Sida 1 (2) 
Dnr L015/01376 

Uppdnr 1062 

Postadress 
Box 350 
783 27 Säter 

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. 

Besöksadress 
Skönvik 
Säter 

Kontakt 
0225-49 42 11 

.... 
anna-kari. rynoson@lldalama.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 
Beställarenheten för tandvård 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

Datum Dnr 

2015-06-02 LD15/01376 

Samverkan med fackliga organisationer 
Beslutet kräver inte någon facklig medverkan. 

Uppföljning 
Dokumentet revideras årligen. 

Sida 

2 (2) 



I~ Landstinget 
111 DALARNA 

BESTÄLLARENHETEN FÖR TANDVÅRD 
Skrivelse: 

~far-J J3 h 
( { 3) 

Tandvårdsnämndens plan för intern kontroll, gällande 
Beställarenheten för tandvård 2015 
(inga förändringar 2015) 

Inledning 

Tandvårdsnämnden ansvarar för att landstinget Dalarna lever upp till de la~tadgade 

krav som ålagts landstinget. Tandvårdsnämnden utses av landstingsfullmäktige och 
skall utgöra ledning för Folktandvården samt för Beställarenheten för tandvård. 

Enligt tandvårdslagens (1985:125) 8a §skall landstinget särskilt svara för att 
uppsökande verksamhet bedrivs bland dem som omfattas av LSS, lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade samt bland dem som har varaktigt 
behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som 

• kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 §första stycket hälso
och sjukvårdslagen (1982:763), eller 

• får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller 

• är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg 
som personerna som omfattas av punkterna 1-2 ovan. 

Landstinget skall också svara för att nödvändig tandvård erbjuds dessa patienter. 

Landstinget skall vidare se till att tandvård kan erbjudas vissa personer som har 
behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under en 
begränsad tid. 

Den tredje delen i tandvårdsstödet är landstingets ansvar för att personer som har 
stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning 
skall erbjudas tandvård. 

Den uppsökande verksamhet som omnämns ovan skall vara kostnadsfri för 
patienterna. Den tandvård som omnämns skall meddelas mot sjukvårdsavgift. 

Patienten har möjlighet att välja behandlare bland dem som finns förtecknade hos 
Försäkringskassan. 

Postadress 
Box350 
783 27 Säter 

Besöksadress 
Jönshyttevägen 6 
Såt er 

Telefon 
0225-49 42 02 
0225-49 42 11 

Hemsida 
http://www.ltdalarna.se!fandvard 
Intranät Navet > Beställarenheten I tandvård 
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I~ Landstinget 
Il DALARNA 

BESTÄLLARENHETEN FÖR TANDVÅRD 

Beställarenheten för tandvård administrerar reformen genom att 
• utforma lokala tillämpningsregler, 

• upphandla alt. förhandla om en landstingsintern överenskommelse avseende 
uppsökande verksamhet och munvårdsutbi ldning 

• betala tandvårdsfakturor 

• förhandsbedöma större behandlingar 

• ge information om tandvårdsstödet 

• följa upp och rapportera verksamheten till tandvårdsnämnden och till SKL, 
Sveriges Kommuner och Landsting 

Intern kontroll 
Beställarenhetens verksamhet stöds genom ett icke öronmärkt statsanslag och det 
finansieras genom en landstingsersättning. Denna ekonomiska ram fördelas vid årets 
början på olika kostnadsslag. 

Fördelningen, som beslutas av tandvårdsnämnden, tydliggör på vilket sätt 
landstingets ersättning till Beställarenheten för tandvård skall nyttjas. Detta innebär 
att en överblick av hur landstingets kostnader hos tandvårdsnämnden utvecklas, kan 
göras fortlöpande under verksamhetsåret. 
Budgetansvariga/beslutsattestanter är beställaren av tandvård och 
tandvårdsnämndens ordförande. Ekonomin följs upp av Landstingsservice Dalarna. 

Beställarenhetens inriktning och mål för verksamhetsåret beskrivs i en 
verksamhetsplan som beslutas av tandvårdsnämnden. Denna plan utgörs dels av en 
planering för det kommande verksamhetsåret och dels av en fyraårsplanering. 
I verksamhetsplanen finns beskrivet de mål och aktiviteter som Beställarenheten för 
tandvård skall utföra under aktuellt verksamhetsår, men också mera långsiktiga mål 
för Beställarenheten. Verksamhetsplanen skall ses som den arbetsbeskrivning 
tandvårdsnämnden har och för vilken landstingsersättningen nyttjas. 
Graden av måluppfyllelse följs kontinuerligt genom prognosarbete. Efter mars 
månads utgång förs en periodrapport och efter augusti månads utgång görs ett 
delårsbokslut. Dessa godkänns av tandvårdsnämnden liksom bokslutet för varje 
verksamhetsår. Överlämnas sedan till landstingsstyrelsen och revisionen. Dessutom 
görs ytterligare tre årliga periodrapporter avseende ekonomi som lämnas till 
Landstinget Dalarna. 

Postadress 
Box350 
783 27 Såter 

Besöksadress 
Jönshyttevägen 6 
Såt er 

Telefon 
0225-49 42 02 
0225-49 42 11 

Hemsida 
hllpJ/www.ltdalarna.se/Tandvard 
Intranät Navet > Beställarenheten I tandvård 
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I~ Landstinget 
llJ DALARNA 

BESTÄLLARENHETEN FÖR TANDVÅRD 

Intern kontroll av ekonomihanteringen sker genom att leverantörsfakturor ständigt 
kontrolleras med avseende på kontering, attester och innehav av F-Skattsedel. 
Genom ett detaljerat datasystem kan kostnadsutvecklingen och frekvensen för var 
och en av de olika grupperna N1 - N4 i nödvändig tandvård, S1 - S12 + S15 i 
tandvård som ett led i sjukdomsbehandling och F1 - F11 i tandvård på grund av 
långvarig sjukdom eller funktionshinder följas och jämföras med de andra landstingen 
i landet. 
Åldrarna är indelade i dekader samt i kön. Rapport kan tas ut för varje klinik för sig. 

Folktandvården ansvarar, genom en överenskommelse med Beställarenheten, för 
uppsökande munhälsobedömningar och munvårdsutbildning till kommunal- och 
privatanställd vård- och omsorgspersonal. Munhälsoutvecklingen följs, genom att en 
insamling av epidemiologi från den uppsökande verksamheten görs i hela landet. 
Detta presenteras i årliga sammanställningar. 

Viktiga mått är andelen personer som får uppsökande munhälsobedömning av dem 
som tackat ja till detta, andelen som deltagit i munvårdsutbildning för kommunal 
vårdpersonal och andelen personer som får komma till tandklinik, av dem som 
önskar detta. 

Uppföljning av personalekonomi sker genom personalekonomisk redovisning i 
årsboksluten. Systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs enligt gällande regelverk. 
Tandvårdsnämnden informeras om utvecklingen i dessa frågor fortlöpande. 

Ansvar och befogenheter 

Ansvar och befogenheter inom tandvårdsnämndens ansvarområde för 
Beställarenheten för tandvård regleras i av tandvårdsnämnden antagen 
delegeringsordning. 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 § §). 
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 
Beställarenheten för tandvårds verksamhet. 

Postadress 
Box350 
783 27 Säter 

Besöksadress 
JOnshyllevågen 6 
Såt er 

Telefon 
0225·49 42 02 
0225-49 42 11 

Hemsida 
http://www.ltdalarna.serrandvard 
Intranät Navet >Beställarenheten I tandvård 

-
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