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Inledning och protokollsjustering 

§20 Information för Tandvårdsförvaltningen 

Tandvårdsnämndens beslut. 
1. Antecknar informationen till protokollet. 

Information lämnas om: 
Rekryteringsläget. 
Löneutvecklingen. 
Arbetsvärderingsprojektet. 
MBA-förhandling har ägt rum 2014-09-24 utan erinran. 
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Anmälningsärenden 

§21 Delegeringsbeslut Tandvårdsförvaltningen 

Tandvårdsnämndens beslut. 
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. 

Av tandvårdschefen enligt bemyndigande TN § 16/13 fattade beslut: 
Dnr LD14/01849 Avtal mellan Specialisttandvården, Folktandvården 
Gävleborg AB och Folktandvården Dalarna. 
Dnr LD14/02266 Avtal mellan Folktandvården, Landstinget Dalarna och 
Toga parodontologi och tandvårdsimplantat. 
Dnr LD14/01927 Avtal mellan Folktandvården, Landstinget Dalarna och 
Carestream Dental AB. 
Dnr LD14/02750 Folktandvården Dalarna, avskrivning av obetalda 
tandvårdsf aktu ror. 
MBA-förhandling har ägt rum 2014-09-24 utan erinran. 

§22 Anmälningsärenden Tandvårdsförvaltningen 

Tandvårdsnämndens beslut. 
1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Nyanställda inom Folktandvården. 
b) Anmälan till JO, Dnr LD14/02386. 
MBA-förhandling har ägt rum 2014-09-24 utan erinran. 
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Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen 

§23 Personuppgiftslagen (PUL) - utse personuppgiftsombud 
Diarienummer LD14/02780 

Tandvårdsnämndens beslut 
1. Som personuppgiftsombud utse Ingalill Persson-Bakker. 
2. Att anmäla personuppgiftsombudet till landstingets centrala 

personalenhet och Datainspektionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tandvårdsnämnden utsåg§ 36/2012 ett personuppgiftsombud. 
Tandvårdsnämnden behöver nu utse nytt personuppgiftsombud eftersom 
tidigare ombud övergått till andra arbetsuppgifter. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
Beslutsunderlag 

§24 Verksamhetsplan för Folktandvården 2015-2018 
Diarienummer LD14/02752 

Tandvårdsnämndens beslut 
1. Anta verksamhetsplan inom Folktandvården planperioden 2015-2018. 
2. Verksamhetsplanen ska ligga till grund för motsvarande planer på 

verksam hetsn ivå. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsplan inom Folktandvården, planperioden 2015-2018. 
Verksamhetsplanen är upprättad enligt balanserat styrkort och efter kända 
ekonomiska förhållanden. 
Den förvaltningsövergripande verksamhetsplanen ska ligga till grund för 
motsvarande planer på verksamhetsnivå. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2015-2018. 
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§25 Ekonomisk delårsrapport augusti 2014. 
Diarienummer LD14/02826 

Tandvårdsnämndens beslut 
1. Delårsrapport inklusive måluppfyllelse för Folktandvården hösten 

2014 godkännes. 
2. Delårsrapport inklusive måluppfyllelse för Folktandvården hösten 

2014 överlämnas till Ekonomienheten, Revisionen, 
landstingsstyrelsen för sedan beslut i landstingsfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Lagen om kommunal redovisning 1997:614 reglerar landstingens skyldighet 
att bokföra enligt god redovisningssed och att upprätta delårsrapport. Minst 
en gång under räkenskapsåret skall en delårsrapport upprättas som 
omfattas minst 6 månader och högst 9 månader av räkenskapsåret. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
Beslutsunderlag 
Måluppfyllelse aug 2014 
Måluppfyllelse aug 2014, Uppdrag från Landstingsplanen 2014 
Prognosrapport 2014-08-31. 

§26 Hantering av s k landstingsspecifika kostnader i landstinget Dalarna 
och möjligheten till besparingar. 
Diarienummer LD14/02873 

Tandvårdsnämndens beslut 
Att som äskande till landstingsstyrelsen: 
1. Begära befrielse från besparingskrav för folktandvården om 

sammanlagt 4 milj. i budgetförslag taget i juni 2014. 
2. Få jämkning av överkostnader för interna hyreskostnader som idag 

beräknas till 9 milj. Detta för att konkurrensneutraliteten ska hållas. 
3. Få täckning för ökade landstingsspecifika kostnader beräknade till 11 

milj. 

Sammanfattning av ärendet 
Tandvårdschefen, Conny Konradsson, fick i uppdrag från 
tandvårdsnämnden, § 14 2014-06-03, att göra en analys av hanteringen av 
de landstingsspecif ika kostnaderna. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
Beslutsunderlag 

Tandvårdschefens beskrivning av landstingsspecifika kostnader. 
Tandvårds- och ekonomichefens skrivelse ang. budget för 2015. 
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Övriga beslutsärenden Beställarenheten för tandvård 

§27 Verksamhetsplan 2015-2018, Beställarenheten för tandvård 
Diarienummer LD14/02728 

Tandvårdsnämndens beslut 
1. Anta verksamhetsplan inom Beställarenheten för tandvård, 

planperioden 2015-2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsplan inom Beställarenheten för tandvård, planperioden 2015-
2018. Planen är upprättad enligt balanserat styrkort och efter kända 
ekonomiska förhållanden. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2015-2018. 

§28 Måluppfyllelse, Beställarenheten för tandvård. 
Diarienummer LD14/02808 

Tandvårdsnämndens beslut 
1. Delårsrapport inklusive måluppfyllelse för Beställarenheten för 

tandvård hösten 2014 godkänns. 
2. Delårsrapport inklusive måluppfyllelse för Beställarenheten för 

tandvård hösten 2014 överlämnas till Ekonomienheten, Revisionen, 
landstingsstyrelsen för sedan beslut i landstingsfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Lagen om kommunal redovisning 1997:614 reglerar landstingens skyldighet 
att bokföra enligt god redovisningssed och att upprätta delårsrapport. Minst 
en gång under räkenskapsåret skall en delårsrapport upprättas som 
omfattar minst 6 månader och högst 9 månader av räkenskapsåret. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport, måluppfyllelse augusti 2014. 
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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: 
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LANDSTINGET DALARNA 
Delegerande nämnd/motsvarande 
Tandvårdsnämnden 
Delegeringsbeslut till tandvårdschefen 
enligt TN § 16/13 

DELEGERINGSPROTOKOLL 
Beslutsdatum 

2014-09-10 §7 

Plats Folktandvårdens kansli 

Delegat Conny Konradsson 

Sekreterare Agneta Engström 

§7 

Folktandvården Dalarna, avskrivning av obetalda tandvårdsfakturor 
Dnr LD14/02750 

Justeras 

BEVIS 

Delegerande organ 

Beslutsdatum 
Datum för anslags 
uppsättande 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift 

Folktandvårdens kansli har per 2014-04-01-2014-08-31 
förtecknat tandvårdsfakturor som inte blivit betalda trots att 
omfattande kravåtgärder vidtagits. 
Det totala beloppet uppgår till 731 337 kronor och fördelat på 
7 45 patienter. 

Bilaga 
T andvårdschefen beslutar 
att avskriva obetalda tandvårdsfakturor på totalt 
731 337 kronor. 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Tandvårdsnämnden 

2014-09-10 

(jjdl:;Z,ty 
Britt-Marie Engkvist f' 

Dnr LD14/02750 

Datum för anslags 
nedtagande 

rliJ/ lf~ /() -l)b 
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Avskrivna tandvårdsfakturor 20140401 - 20140831 

Kostnadsställe Summa Antal fakturor/klin 

77101 Käkcentrum 37 456,00 21 
77106 Tandreglering Falun 980,00 2 
77107 TandregleringMora 1 250,00 5 
77110 COR 54 353,00 15 
7721 O Ftv Parkgatan 23 472,00 22 
77212 Ftv Britsarvet 17 392,00 25 
77215 Ftv Bjursås 6 015,00 5 
77216 Ftv Svärdsjö 6 498,00 9 
77218 Ftv Norslund 19 879,00 22 
77220 Ftv Jakobsgårdarna 34 457,00 67 
77223 Ftv Borlänge sjukhus 12 427,00 23 
77225 Ftv Kvarnsveden 25 943,00 42 
77230 Ftv Mora 26 973,00 37 
77232 Ftv Mora fas 4 360,00 6 
77234 Ftv Orsa 11 221,00 8 
77235 Ftv Älvdalen 10 973,00 7 
77236 Ftv Särna 6 765,00 3 
77237 Ftv Idre 2 695,00 2 
77240 Ftv Tjädern Ludvika 40 679,00 41 
77241 Ftv Ludvika fas 2 530,00 4 
77243 Ftv Grängesberg 10 322,00 18 
77246 Ftv Smedjebacken 29197,00 26 
77250 Ftv Örnen, Avesta 70 719,00 87 
77260 Ftv Hedemora 21 580,00 26 
77263 Ftv Säter 40 361 ,00 37 
77270 Ftv Vansbro 21 135,00 25 
77272 Ftv Malung 30 947,00 31 
7727 4 Ftv Sälen 6 530,00 7 
77280 Ftv Leksand 28197,00 8 
77282 Ftv Insjön 15 225,00 7 
77283 Ftv Rättvik 22 121,00 23 
77286 Ftv Gagnef 22 278,00 30 
77 419 Sjukhustandvård 29 705,00 28 
77923 Jourklinik Borlänge 32 029,00 22 
77932 Jourklinik Mora 4 673,00 4 

Summa 731 337,00 745 



Nyanställda inom Folktandvården, Dalarna 

Namn Yrke Klinik Datum 
Berit Klockar Tandsköterska Leksand 2014-03-03 
Anette Gruvås Tandsköterska Rättvik 2014-05-05 
Emelie Rapp Ek. sekreterare FTV-kansli 2014-05-12 
Henrik Wass Ek. sekreterare FTV-kansli 2014-05-19 

Anna Pålsson Tandhygienist Särna/ldre 2014-09-01 
Marie Bergdahl Tandhygienist Säter 2014-05-19 
Malin Kruse Tandläkare Avesta 2014-04-07 
Martin Ekdahl Tandläkare Rättvik 2014-06-01 
Anders Bransell Tandläkare Gagnef 2014-08-18 
Jessica Backman Receptionist Jax, Borlänge 2014-06-01 
Lena Sjöström-Karlsson Tandsköterska Ludvika lasarett 2014-06-01 
Ranjani Gamage Tandläkare Kyrkogatan, Mora 2014-08-08 
Ewa Elof sson Tandsköterska Insjön 2014-08-11 
Eva Östling Tandhygienist Parkgatan, Falun 2014-08-11 



Landstinget Dalarna 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Andreas Thimen <thimen83@hotmail.com> 
den 6 augusti 2014 13:49 
Landstinget Dalarna 
Påminnelse/krav på överklagbart beslut 

LANDSTINGET DALARNA 

INK. O 
6 

~~~ ~t~1~~~1 ••••• 
Landstinget Dalarna har ännu inte funktioner för säker e-post (säker identifiering .och krypte.rad 
överföring). Vid överföring av känsliga personuppgiher med e-post kan det leda till att uppgifterna 
kommer obehöriga tillhanda. 

E-postmeddelande verkar innehålla ett personnummer. 
Enligt landstingets e-postpolicY- ska du inte svara på meddelandet utan att först radera 
personnummer och/eller andra känsliga personuppgifter. 

Det är först när du klickar på Svara som du kan redigera originalmeddelandet. 

• Radera texten mellan linjerna innan du skickar ditt svar till patienten/mottagare . 
• Radera även personnummer och/eller andra känsliga personuppgifter innan du klickar på 

Skicka. 
• Kontrollera även vad som står i Ämnesraden . 

Med vänlig hälsning 
Lena Jönsson - Landstingets jurist 
Sören Lindblom - Landstingets informationssäkerhetssamordnare 

Till Landstingsstyrelsen för kännedom 
Mora 20140806 
Skrivelse 
Till Landstinget Dalarna 
Påminnelse/hemställan om överklagbart beslut 

Då vi nu mottagit den klart otillfredsställande kopian på min journal från folktandvården i mora föranleder 
den följande påminnelse om dokument som inte medföljt den till mig sända dokumentationen. 
1. I journalen hänvisas enligt texten till rehabplan som inte finns medsänt i dokumentationen 
2. I svar från landstinget Värmland och i anteckningarna hänvisas till journalkopior från Värmland som 
enligt bättre utbildade vänner sku lle ha bilagts min journal från Folktandvården Mora. Dessa kopior är av 
avsevärd betydelse då journalen från tandvården Värmland nu har visat sig ha anmärkningsvärda brister. 
3. I texten hänvisas till bilaga från brottsoffermyndigheten som skulle ha skannats, denna bilaga finns inte 
med i den till mig tillställda dokumentationen. 

Den ovan efterlysta kompletteringen av dokumentationen som jag tidigare begärt motser jag tillställt till 
mig å det snaraste alternativt att jag ti llställs ett överklagbart beslut om sekretessbeläggning. 
Jag begär även med stöd i förvaltningslagen svar på va rför denna ovan nämnda dokumentation inte 
tillställdes mig tillsammans med den övriga och varför inget besked gavs till mig om att denna 
dokumentation hölls tillbaka från mig. 
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Mora dag som ovan 

Vänligen 

Andreas Thimen 
Nyponstigen 78 

79252 Mora 
831110-6259 

From: thimen83@hotmall.com 
To: landstinget.dalama@ltdalarna.se 
Subject: Påminnelse 
Oate: Fri, 4 Jul 2014 19:58:56 +o200 

Mora 20140704 
Skrivelse 
Tiii Landstinget Dalarna Folktandvården Dalarna 
Påminnelse 

r); {1o) 

Jag insände tidigare den skrivelse som bifogas nedan. Jag har inte i skrivande stund fått någon som helst 
form av svar trots att den av JO angivna fristen med råge utlöpt. Då jag betraktar denna brist på svar som 
ett förbiseende insänder därför denna skrivelse igen och motser snarast ett svar i närtid. 

Mora dag som ovan 

Vänligen 

Andreas Thimen 

From: thimen83@hotmail.com 
To: landstinget.dalarna@ltdalarna.se 
Subject: Hemställan TF 2:1 
Oate: Tue, 17 Jun 2014 19:46:20 +0200 

Mora 20140618 
Hemställan i enlighet med TF 2:1 
Skrivelse. 
Till Folktandvården Mora 

Med stöd i ovan nämnda lagrum hemställer hänned jag undertecknad om natt skriftligen få ta del av min 
journal i sin helhet som förts på folktandvården i Mora. 

2 



Mora dag som ovan 

Vänligen 

Andreas Thimen 
Nyponstigen 78 
79252Mora 
831110-6259 
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Diariet 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

För diarieföring. 

Lena Jönsson 

Jönsson Lena C /Central förval tning Ledningsenhet / Falun 
den 7 augusti 2014 08:05 
Diariet 
LD14/02386 

Från: Wijk Elin /Folktandvården Kyrkogatan /Mora 
Skickat: den 6 augusti 2014 17:37 

Till: Jönsson Lena C /Central förvaltning Ledningsenhet /Falun 
Ämne: SV: Fråga 

Kopia på det mail jag skickade till Andreas Thimen. Mvh Elin Wijk 

Hej Andreas! 

I 9-vr)v . ;2_ 

Jag ber så mycket om ursäkt för att du fått vänta oacceptabelt länge i ärendet avseende dina journalhandlingar. 

Jag har idag varit i kontakt med landstingsjurist Lena Jönsson. I går skickade jag ett brev till dig med journalutdrag 
från vårt datasystem. Detta är inte komplett med de handlingar du efterfrågar. De journal handlingar du får med posten 
kan du kassera eftersom de kommer att sändas Ull dig på nytt. Efter vidare undersökning har jag nu fått fram 
journalutdrag från Folktandvården i Värmland som du efterfrågar. I den löpande journaltexten kan den rehabplan du 
efterfrågar ses i form av en terapiförslag skrivet 2005-03-04. 

Jag kommer se till att din journal förd här i Mora skrivs ut i sin helhet. inkluderande röntgenbilder på CD, och skickas 
till dig av vårt ombud för detta under morgondagen. 

Med vänlig hälsning 

Elin Wijk 
Verl<samhetschef, Leg Tandläkare 

l::linWijk 
V crks;imhctschcf. Leg Tandläkare 

- 46 250-19 88 60 

,... l«>lkta rnh ård1•11 . .. '·' 

Från: Andreas Thimen [mailto:thimen83@hotmail.com) 
Skickat: den 6 augusti 2014 13:49 
Till: Landstinget Dalarna 

Ämne: Påminnelse/krav på överklagbart beslut 

~and~.ti~get D~la.~na ~~r ännu inte funktioner för säker e-post (säker identifiering och krypterad 
overfonng) . Vid overforing av känsliga personuppgifter med e-post kan det leda till att uppgifterna 
kommer obehöriga tillhanda. 

l 



Nyponstigen 78 
79252 Mora 
831110-6259 

From: thimen83@hotmail.com 
To: landstinget.dalarna@ltdalarna.se 
Subject: Påminnelse 
Date: Fri, 4 Jul 2014 19:58:56 +0200 

Mora 20140704 
Skrivelse 
Tiii LandSt:inget Dalarna Folktandvården Dalarna 
Påminnelse 

Jag insände tidigare den skrivelse som bifogas nedan. Jag har inte i skrivande stund fått någon som helst 
form av svar trots att den av JO angivna fristen med råge utlöpt. Då jag betraktar denna brist på svar som 
ett förbiseende insänder därför denna skrivelse igen och motser snarast ett svar I närtid. 

Mora dag som ovan 

Vänligen 

Andreas Thimen 

From: thimen83@hotmall.com 
To: landstinget.dalarna@ltdalarna.se 
Subject: Hemställan TF 2:1 
Date: Tue, 17 Jun 2014 19:46:20 +0200 

Mora 20140618 
Hemställan i enlighet med TF 2:1 
Skrivelse 
Tiii Folktandvården Mora 

Med stöd i ovan nämnda lagrum hemställer härmed jag undertecknad om natt skriftligen få ta del av min 
journal i sin helhet som förts på folktandvården i Mora. 

Mora dag som ovan 

Vänligen 

Andreas Thimen 
Nyponstigen 78 
79252 Mora 
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E-postmeddelande verkar innehålla ett personnummer. .. 
Enligt landstingets e-postpolicy ska du inte svara på meddelandet utan att forst radera 
personnummer och/eller andra känsliga personuppgifter. 

Det är först när du klickar p~ Svara som du kan redigera originalmeddelandet. 

• Radera texten mellan linjerna Innan du skickar ditt svar till patienten/mottagare. 
0 

• Radera även personnummer och/eller andra känsliga personuppgifter innan du klickar pa 
Skicka. 

• Kontrollera även vad som står I Ämnesraden. 

Med vänlig hälsning 
Lena Jönsson - Landstingets jurist 
Sören Llndblom - Landstingets lnformatlonssäkerhetssamordnare 

Till landstingsstyrelsen för kännedom 
Mora 20140806 
Skrivelse 
Till landstinget Dalarna 
Påminnelse/hemställan om överklagbart beslut 

Då vi nu mottagit den klart otillfredsställande kopian på min journal från folktandvården i mora föranleder 
den följande påminnelse om dokument som inte medföljt den till mig sända dokumentationen. 
1. I journalen hänvisas enligt texten till rehabplan som inte finns medsänt i dokumentationen 
2. I svar från landstinget Värmland och i anteckningarna hänvisas till journalkopior från Värmland som 
enligt bättre utbildade vänner skulle ha bilagts min journal från Folktandvården Mora. Dessa kopior är av 
avsevärd betydelse då journalen från tandvården Värmland nu har visat sig ha anmärkningsvärda brister. 
3. I texten hänvisas till bilaga från brottsoffermyndigheten som skulle ha skannats, denna bilaga finns inte 
med i den till mig tillställda dokumentationen. 

Den ovan efterlysta kompletteringen av dokumentationen som jag tidigare begärt motser jag tillställt till 
mig å det snaraste alternativt att jag tillställs ett överklagbart beslut om sekretessbeläggning. 
Jag begär även med stöd i förvaltningslagen svar på varför denna ovan nämnda dokumentation inte 
tillställdes mig tillsammans med den övriga och varför Inget besked gavs till mig om att denna 
dokumentation hölls tillbaka från mig. 

Mora dag som ovan 

Vänligen 

Andreas Thimen 
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Jo~~ RIKSDAGENS 
~ OMBUDSMAN 

BESLUT 
Oalum Dnr 

4035-2014 2014 -07- 2 4 
Stf justitieombudsmannen 
Hans Ragnemalm 

LANCSTING~T DALARNA 

Anmälan till JO 

!NK. 201~ :OE- 0 1 
DNR.~f?./ 1.'f Q~J...~~ ... 
SKR ... 3 ... ·~O:J ... .................. 

Andreas Thimen har i en anmälan framfört klagomål mot Landstinget i Dalarna 
angående handläggningen av en begäran om att få ta del av joumalkopior. 

Vad han har anfört ger inte anledning till någon utrcdnings!tgärd från min sida. 

Jag vill dock erinra följande. I 2 kap. 12 §tryckfrihetsförordningen, TF, stadgas att 
allmän handling som får lämnas ut ska på begäran genast eller så snart det är 
möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den som önskar ta del av handlingen. 
Den som önskar ta del av handlingen har i sådant faJI enligt 2 kap. 13 § TF även 
rätt att mot fastställd avgift fä kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. 
En begäran om an få en kopia ska behandlas skyndsamt. 

JO har i ett flertal beslut uttalat att innebörden av skyndsamhetskravet i TF är att 
besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag. Någon eller några 
dagars fördröjning kan godtas om det är nödvändigt lör att myndigheten ska kunna 
ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig och kan 
lämnas ut. Ett visst dröjsmål är vidare ofrånkomligt om framställningen avser eller 
kräver genomgång av ett omfattande material. 

Kopia av arunälan och detta beslut skickas till Landstinget i Dalarna för kännedom. 

Ärendet avslutas. 

w D.,.,--a----Hai Ragnemalm 

fOredragande 

Riksdagens ombudsmän 
Box 18327 

E-post: justitieombudsmannen@Jo.se 
Telefon: 08-786 40 00 

103 26 Stoc:Jchotm Texttetefon: 08-786 61 15 
Besök: Vislra Trädgårdsgatan 4 Fax: 08-21 65 58 www.jo.se 
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2014-9-12 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Mora 20140714 
Skrivelse 
Anmälan 

Andreas Thimen <thimen83@hotmail.com> 
den 11 juli 2014 20:03 
Justitieombudsmannen 
Anmälan 

Till Justitieombudsmannen 

Jag undertecknad har tidigare insänt hemställan och påminnelse enligt TF 2:1 som redovisas enligt 
nedan, detta har till skrivande stund inte genererat någon som helst del av den begärda 
dokumentationen. Då detta enligt bättre utbildade vänner klart överskrider tidsfrister för denna form 
av ärende insänder jag härmed anmälan vad gäller landstingets handhavande av denna anmälan. 

Mora dag som ovan 

Vänligen 

Andreas Thimen 
Nyponstigen 78 
79252 Mora 

From: thimen83@hotmail.com 
To: landstinget.dalama@ltdalama.se 
Subject: Påminnelse 
Date: Fri, 4 Jul 2014 19:58:56 +0200 

Mora 20140704 
Skrivelse 
Till Landstinget Dalarna Folktandvården Dalarna 
Påminnelse 

Jag insände tidigare den skrivelse som bifogas nedan. Jag har inte i skrivande stund fått någon som 
helst fonn av svar trots att den av JO angivna fristen med råge utlöpt. Då jag betraktar denna brist 
på svar som ett förbiseende insänder därför denna skrivelse igen och motser snarast ett svar i närtid. 

Mora dag som ovan 

Vänligen 

Andreas Thirnen 

From: thimen83@hotmajl.com 
To: landstinget.dalama@ltdalama.se 
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2014-9-12 

Subject: Hemställan TF 2:1 
Date: Tue, 17 Jun 2014 19:46:20 +o200 

Mora 20140618 
Hemställan i enlighet med TF 2:1 
Skrivelse 
Till Folktandvården Mora 

I{) {ti) 

Med stöd i ovan nämnda lagrum hemställer härmed jag undertecknad om natt skriftligen få ta del av 
min journal i sin helhet som förts på folktandvården i Mora. 

Mora dag som ovan 

Vänligen 

Andreas Thimen 
Nyponstigen 78 
79252 Mora 
831110-6259 



= Fo~~X!~.den BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

T andvårdsförvaltn ing 
LO Tandvård 

Datum 2014-10-07 Sida 1 (1) 
Dnr LO 14/02780 

Uppdnr 877 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

Personuppgiftslagen (PUL) - utse personuppgiftsombud 

Ordförandens förslag 
1. Som personuppgiftsombud utse Ingalill Persson-Bakker. 
2. Att anmäla personuppgiftsombudet till landstingets centrala 

personalenhet och Datainspektionen. 

Sammanfattning 
Tandvårdsnämnden utsåg§ 36/2012 ett personuppgiftsombud. 

Tandvårdsnämnden behöver nu utse nytt personuppgiftsombud eftersom 
tidigare ombud övergått till andra arbetsuppgifter. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Varje enskild nämnd/styrelse inom Landstinget Dalarna är 
personuppgiftsansvarig och ansvarar självständigt för att behandlingen av 
personuppgifter överensstämmer med lagen. Datainspektionen är 
tillsynsmyndighet och övervakar tillämpningen av bestämmelserna. 

Patientperspektiv 

Enligt personuppgiftslagen. Övervakas av Datainspektionen. 

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

Ingen känd påverkan. 

Juridik 

Enligt lag. 

Samverkan med fackliga organisationer 
MBA-förhandling har ägt rum 2014-09-24 utan erinran. 

Uppföljning 
Inte relevant i ärendet. 

Besöksadress 
Bergsskolegränd 8 A 

Falun 

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

Handläggare 
Engkvist Britt·Marie 

Sekreterare 
britt-marie.engkvist@ 
ltdalama.se 

023-49 08 38 



.C Fo~~;x!r,den BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

T andvårdsförvaltning 
LO Tandvård 

Datum 2014-10-07 Sida 1 (2) 
Dnr LD14/02752 

Uppdnr 878 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

Verksamhetsplan för Folktandvården 2015-2018 

Ordförandens förslag 
1. Anta verksamhetsplan inom Folktandvården planperioden 2015-2018. 
2. Verksamhetsplanen ska ligga till grund för motsvarande planer på 

verksamhetsnivå. 

Sammanfattning 
Verksamhetsplan inom Folktandvården, planperioden 2015-2018. 

Verksamhetsplanen är upprättad enligt balanserat styrkort och efter kända 
ekonomiska förhållanden. 

Den förvaltningsövergripande verksamhetsplanen ska ligga till grund för 
motsvarande planer på verksamhetsnivå. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Verksamhetsplan 2015-2018. 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Patientperspektiv 

Beaktas i verksam hetsplanen 

Ekonomi och finansiering 

Beaktas i verksamhetsplanen 

Miljö 

Separat miljöplan finns. 

Likabehandling 

Beaktas i verksamhetsplanen 

Barnperspektiv 

Beaktas i verksamhetsplanen 

Juridik 

Ovanstående perspektiv bedöms inte vara relevant i ärendet. 

Besöksadress 
Bergsskolegränd 8 A 

Falun 

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

Förvaltningschef 
karin.hellgren@ltdalama.se 



Landstinget Dalarna 

Tandvårdsförvaltning 

Folkhälsa 

Beaktas i verksamhetsplanen 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Beaktas i verksamhetsplanen 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

Datum Dnr 

2014-10-07 LD14/02752 

Samverkan med fackliga organisationer 
MBA-förhandling har ägt rum 2014-09-24 utan erinran. 

Uppföljning 
Mål- och aktivitetsuppföljning sker. 

Sida 
2 (2) 



Landstinget Dalarna 
Tandvårdsnämnden 

2014-08-13 

Verksamhetsplan för Folktandvården 2015-2018 
"LA~ND::""".S'."'.""T.._IN_G_ET_DA-LA-R-NA--. 

" God ekonomisk hushållning. 
Investeringar. 
Bolagsliknande former. 

Medarbetar
perspektivet 

God arbetsmiljö. 
Utbildning. 
Utveckling för alla. 
Rekrytering/Inskolning. 
Personal. 
Ledarskap. 
Medarbetarskap. 

/ 

't:JK. 2014 -os- 0 9 

DNR.!f .. !..9&.~.rs-~ .. . 
SKR. ........... K6Ö~ ................. . 

Vård i rimlig tid. 
Hög kundnöjdhet. 

Jämlik vård. 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård. 
Säker vård. 

Hälsofrämjande och förebyggande arbete. 
Tandhälsa. 

Frisktandvård. 

1 



2014-08-13 

Uppdrag 

Folktandvård är den tandvård som landstinget själv bedriver. Folktandvården har 
därmed ett politiskt uppdrag och ledningen utövas av en tandvårdsnämnd som utses 
av landstingsfullmäktige. 

Enligt tandvårdslagen skall Folktandvården ansvara för 
• Regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar till och med det år 

de fyller 19 år 
• Specialisttandvård för vuxna 
• Akuttandvård och övrig tandvård för vuxna i den omfattning som landstinget 

bedömer lämpligt · 

Folktandvården skall arbeta efter den övergripande verksamhetsplan som upprättats 
för tandvården i Dalarna. I denna beskrivs de förutsättningar som skall gälla för all 
tandvård i Dalarna utifrån landstingets planeringsansvar. Genom att förebygga, 
utreda och behandla tandsjukdomar, symptom och skador skall Folktandvården 
genom sitt arbete bidra till en god munhälsoutveckling på lika villkor för befolkningen i 
Dalarna. 

Verksamhetens omfattning bestäms av de resurser som landstinget erbjuder och 
resultatet av upphandling genomförd av landstingets beställare av tandvård. 
Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att en prisreglerande effekt uppnås 
som en del i Folktandvårdens uppdrag. Drifts- och verksamhetsansvar för 
Folktandvården som tandvårdsproducent åligger tandvårdschefen. 

Vision 

Folktandvården Dalarnas vision är att erbjuda Sveriges bästa tandvård med de 
stoltaste medarbetarna. Genom ett framsynt och medvetet arbetssätt skapar vi 
förutsättningar för en trygg och inspirerande arbetsmiljö som ger kunderna den bästa 
tandvården och medarbetarna de bästa utvecklingsmöjligheterna. 

Verksamhets ide 

Med hög kompetens och kontinuitet ska vi erbjuda barn samt vuxna, akuta patienter 
och patienter med särskilda behov en trygg och säker tandvård i en trivsam miljö. Vi 
ska tillsammans med patienten/kunden verka för en god munhälsa för befolkningen i 
Dalarna. 
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2014-08-13 

KänneteckenNärderingar 

Värderingarna är det synsätt som vägleder hur vi bedriver vår verksamhet och vårt 
sätt att förhålla oss till kunder, medarbetare och andra intressenter. Det är i varje 
möte som det avgörs hur vår verksamhet uppfattas och det är också i det mötet vår 
framgång och framtid bestäms. 

För att Folktandvården Dalarna skall bli framgångsrik skall verksamheten 
kännetecknas av att vara 

• Banbrytande 
• Trygg 
• Medveten 

Hot och svagheter 

Svårtolkat tandvårdsstöd med komplicerat regelverk 
Generationsväxling bland våra behandlare medför produktionsminskning 
Stora krav på offentlig verksamhet ur konkurrenssynpunkt 
Hög konkurrens om arbetskraft 
Ökad tendens till centralisering i landstinget där detaljstyrning sker istället för 
uppdragsbeskrivning där man också avkräver ansvar. 
Svårt att hantera tandvården i ett sammanhållet landstingsperspektiv 
Stora krav på sista handsansvar för alla patienter oavsett vilken vårdgivare som 
primärt ansvarar för patienten vilket medför att Folktandvården inte kan selektera 
patienter på samma sätt som konkurrenterna. 
Svårt att klara landstingets planeringsansvar då inga tydliga verktyg finns för att styra 
privattandvården 
Svårt att rekrytera chefer 
Brist på tydliga incitament från landstinget 
Minskad ekonomisk ersättning till tandvården medför svårigheter att klara 
landstingets planeringsansvar. 
Ökad tillströmning av asylsökande barn o ungdomar ger höga belastningar på många 
kliniker. 

Styrkor och möjligheter 

God uppföljning 
Goda utvecklingsmöjligheter 
Hög teknisk standard 
Stor tandvårdsaktör med bred samlad kompetens 
Starkt varumärke under utveckling och en företagskultur under utveckling 
Egen tandvårdsnämnd 
Egenutvecklade vårdprogram 
Ledningssystem/verksamhetssystem för kvalitet och säkerhet 
God personalvård 
Bättre nyttjande av gjorda investeringar ex införande av skiftgång 
Samla verksamheten till färre ställen 
Tydlig ledar- och medarbetaride 
Utveckla tydliga incitament 
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2014-08-13 

Särskild swotanalys för den tandtekniska verksamheten 

Hot och svagheter 

Stor konkurrens såväl från externa nationella leverantörer som från leverantörer i 
låglöneländer 
Höga kostnader för egen produktion ett hinder för konkurrensmässig prissättning 
Stora kostnader för att följa teknikutvecklingen 
Svårt anpassa verksamheten till landstingets regelverk för all verksamhet 
Pensionsavgångar av äldre erfarna och produktiva tandtekniker 

Styrkor och möjligheter 

Lojala kunder 
Stor efterfrågan av verksamhetens tjänster 
Kunder i nära anslutning till laboratorierna kan ges god närseNice 
Samhörigheten med Folktandvårdsfamiljen 
Medverka i internutbildning av tandläkare 
Arbetar redan idag delvis digitalt och förutsättningar finns för att ytterligare utveckla 
nyttjandet av digital teknik 
Hög kvalitetssäkring av tjänsterna som utförs 
Goda möjligheter att utveckla en personlig och god relation mellan tandtekniker och 
tandläkare 

Förkortningar använda i nedanstående verksamhetsplan 

TC= T andvårdschef 
VE=Vårdenheten 
MS= Personalchef Mikael Svensson 
AR= Ekonomichef Anna Rinstad 
AF= Marknads strateg Anne Fagrell Johansson 
AO= Chef tandteknisk verksamhet, Anders Olsson 
SL=Utrustningsansvarig Sten Lekselius 
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Medborgarperspektivet 

För att Folktandvården skall kunna fortsätta utvecklas i en marknadsledande position 
krävs en god kvalitet i bemötandet av patienter och att varumärket "Folktandvården" 
framstår som starkt. För att detta skall ske krävs en bra tillgänglighet till vård och en 
bra kommunikation i bemötandet av Folktandvårdens kunder. Kunderna skall 
uppleva en hög kvalitet till rätt pris. Vår förmåga att tillfredsställa kundernas uttalade 
och outtalade behov kommer att vara viktig som framgångsfaktor. 

Framgångsfaktorer 

Vår satsning på teamtandvård med förebyggande profil har skapat en tandhälsa som 
är en av landets bästa 

Vi har en bred och samlad kompetens som ger kunden och den enskilde vårdgivaren 
trygghet 

Riktlinjer och vårdprogram säkerställer att alla patienter får lika bra vård på alla 
kliniker 

Allmäntandvård 
Målområde Fokusområde Centrala måVmått Aktiviteter Ansvar 

Medborgar- Vård i rimlig tid Tillgång till råd och Uppföljning TCNE 
perspektivet konsultation skall finnas under klinikernas 

minst 45 tirn/vecka. öppettider{jou r-
Jouiverksamhet under helger verksamheten 
skall om möjligt bibehållas på 
nuvarande nivå. 

Akuta erbjudas vård Uppföljning TCNE 
omgående. nuvarande 
Inom allmäntandvården situation 
konsultation inom en månad. 
Antal patienter på kallelselista 
och väntetider inom 6 till 12 
månader 
Använda Internetbokning. Följa utvecklingen TC/AF 
Antal ub och sena åb. inomT4. 
Andel nya patienter som fått Rekrytera efter VE 
us och behandlingsplan inom verksamhetens 
3 månader skall vara 100 % behov 
Alla skall känna till gällande Sprida information TC 
prioriteringsriktlinjer vid om gällande 
resursbrist orioriterinaar. 

Jämlik vård Alla som accepterat Följa avtalet med TCNE 
erbjudandet om uppsökande Beställarenheten 
tandvård erbjuds detta. för tandvård 
Nödvändig tandvård enligt 
överenskommelse med 
Beställarenheten. 
Antal patienter enligt hälso-
och sjukvårdens avgiftssystem 
Uppskattat medelvärde för en 
normalklinik =6% 

Klart 
datum 
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Målområde Fokusområde Centrala måVmått Aktiviteter Ansvar Klart 
datum 

Kundnöjdhet Av 3-19 år skall minst 97 % av Utvärdera VE/AF 
barn och ungdomarna vara resultatet av 
kunder i Folktandvården gjorda 

kundundersökning 
ar 

Minst 90 % av 19-åringarna Utvärdera VE/AF 
skall fortsätta vara kunder i resultatet av 
Folktandvården. gjorda kund-

undersökningar 

s - r dåd ipec1a 1sttan v r 
Målområde Fokusområde Centrala måVmått Aktiviteter Ansvar Klart 

datum 
Medborgar- Vård i rimlig tid Tillgång till råd och Uppföljning TCNE 
perspek- konsultation skall finnas under klinikernas 
tivet minst 45 timlvecka. öppettider/jour-

Tillgång till käkkirurgi skall verksamheten 
finnas samordnat för länet 
dygnet runt. 

Akuta erbjudas vård Uppföljning TCNE 
omgående samt konsultation nuvarande 
inom tre månader. Antal situation 
färdigbehandlade/antal 
remisser 1:1 (100 %) 

Använda Internetbokning. Följa utvecklingen TC/AF 
Antal ub och sena åb. inom T 4. Bättre 

nyttjande av mina 
vårdkontakter 

Jämlik vård Tillgång till Aktiv rekrytering TC/MS 
specialistkompetens skall av specialisttand-
finnas inom samtliga erkända läkare 
specialiteter. 
Kalibreringsdiskussioner skall 
genomföras mellan vårdgivare 
inom varje specialitet och 
mellan de olika specialiteterna. 

Kund nöjd het Andel nöjda remittenter minst { Utvärdera AF 
90%) resultatet av 

gjorda 
kund/remittent-
undersökningar 
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Verksamhetsperspektivet 

En hög odontologisk kvalitet är en given framgångsfaktor. För att nå denna skall 
vårdprogram finnas för såväl barn- och ungdomar som vuxna samt nationella 
riktlinjer följas. Awikelsehantering och nyttjande av vårt ledningssystem är ytterligare 
förutsättningar för att nå en säker och kvalitativt god vård. För att öka tillgängligheten 
till tandvård skall den högteknologiska tandvården samlas till färre välbemannade 
och tekniskt välutrustade kliniker samtidigt som mobil tandvård skall nyttjas i allt 
större omfattning där så befinns lämpligt. 

Forskning och utveckling samt olika projekt skall bedrivas på alla nivåer i inom 
Folktandvården. 
Samordning sker via Folktandvårdens FoU grupp. Utveckling av den kliniska vården 
på arbetsplatsen och inom respektive specialitet skall vara en naturlig del av 
verksamheten. Övrig forskning och utveckling skall kunna ske inom ramen för 
särskilda projekt 

Framgångsfaktorer 

Alla medarbetare involveras i arbetet med att utveckla varumärket Folktandvården 
Dalarna. 

Vi har ett sista hands ansvar för alla medborgares tandvård och erbjuder tandvård i 
hela länet 

Vi utvecklas genom att jämföra oss kontinuerligt med varandra och andra 
tandvårdsaktörer 

Allmäntandvård 
Målområde Fokusområde Centrala måVmått Aktiviteter Ansvar Klart 

datum 
Verksamhets Kunskaps- Arbeta enligt de Nationella Central TCNE 
perspektivet baserad vård, riktlinjerna uppföljning 

ändamålsenlig Säkerställa att årliga 
vård genomgångar görs 

Följa upp SBU-rapporter. 
Uppföljning av SoS:s 
föreskrifter via 
ledningssystemet. 
Antal awikelser vid intern 
revision 
Andel vuxna (20+ )i riskgrupp Använda R2 som VE 
1-3 (A2), minst 45% Andel verktyg för alla 
äldre (65+) i riskgrupp 1-5 (A2} vuxna 
minst30% 

Andel riskvärderade 3-19 år Betona värdet av VE 
(100%) att alla barn skall 

riskbedömas 
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Målområde Fokusområde Centrala måVmått Aktiviteter Ansvar Klart 
datum 

Verksamhets Kunskaps- Antal av registrerade asylbarn Utveckla VE 
perspektivet baserad vård, som erbjudits tandvård (100 kommunikationen 

ändamålsenlig %) med berörda 
vård parter så att 

relevanta 
förteckningar över 
as vi barn finns 

Säker vård Nyttja ledningssystemets Följa nyckeltals- VE 
möjligheter. utvecklingen 
Revisionspatienter erbjuds 
garanti ett år avseende 
material och utförande. 
Regler för omgörning följs. 
Friska barn bör i större 
utsträckning få vård hos annan 
vårdgivare än tandläkare 
Antal awikelser och 
omgörningar. 
Erbjuden total vårdtid utifrån 
bedömd risk 3-19 år 
30, 60, 90 minuter 

Verksamhets Marknads ut- Av länets 20-29 åringar Frisktandvård AF 
-perspektivet veckling skall marknadsandelen vara Uppföljning 
forts minst 75 % nyckeltal 

Av den vuxna befolkningen 
skall minst 50 % vara kunder 
hos Folktandvården samt 
minst 
97 % av 3-19 åringarna 

Mobil klinik Antal kliniker som använder Kontrollera AR 
mobil klinik oatientf lödet 

Tandhälsa Antal 19 år med DFS<4, minst Följa vårdprogram VE 
75 % Antal 19 år Frisktandvårds-
DFSa=O,minst 67 % konceotet 

Frisktandvård Andelen av klinikens AktM erbjuda VE/AF 
revisionspatienter 20-29 år f risktandvårds-
som tecknat avtal som ett 
frisktandvårdsavtal skall öka alternativ 

Hälsofrämjande Antal föräldrar till barn 0-2 år Betona värdet av VE 
och som fått ett munvårdssamtal ett munvårds-
förebyggande (100 %) samtal till denna 
arbete åldersoruoo 

S ·rtt d 0 d ipec1a 1s an var 
Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart 

datum 
Verksamhets Kunskaps- Arbeta enligt de nationella Central TCNE 
perspektivet baserad vård, riktlinjerna. Säkerställa att uppföljning 

ändamålsenlig årliga genomgångar görs 
vård Följa upp SBU-rapporter 

Uppföljning av SoS:s 
föreskrifter via lednings-
systemet. Antal awikelser vid 
intern revision. Erbjuden 
vårdtid efter risk 1 <2<3 
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Målområde Fokusområde Centrala måVmått Aktiviteter Ansvar Klart 
Datum 

Verksamhets Kunskaps- Antal utförda konsultationer till Registrera VE 
perspektivet baserad vård, allmäntandvården samtliga 

Ändamålsenlig konsultationer 
vård gjorda inom varje 

specialitet 
Antal utförda behandlingar Registrera detta TCNE 
under narkos eller annan på ett sådant sätt 
sedering att mätning kan 

aöras 
Säker vård Nyttja ledningssystemets Följa nyckeltals- VE 

möjligheter. utvecklingen 
Revisionspatienter erbjuds 
garanti ett år avseende 
material och utförande. 
Regler för omgörning följs. 
Kvaliteten på utförd vård skall 
kunna följas upp via 
joumaldata, kvalitetsregister 
etc. 
Antal awikelser och 
omgörningar. 
Andel remitterade fall grupp 1, 
2,3 (20 %, 30%,50%) 

Marknads ut- Remissflödet skall vara Följa nyckeltals- AF 
veckling relevant i förhållande till tänkt utvecklingen 

bemanning. Antal 
inkommande remisser/år 

FoU Speciali.sttandvården skall i Följa upp TC 
högre utsträckning kunna nyckeltalen. 
användas för utbildning av 
allmäntandvården. Utbildning 
av andra/total arbetstid 5 % 
FoU tid/total tid 20% 

Tandteknisk verksamhet 
Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart 

Datum 
Verksam- Säker vård Kostnader för garanti- Följa antal AO 
hets- omgörning ska ej överstiga omgörningar 
perspektivet 1,0 % av den totala 

omsättninaen 
Kund nöjd het Minst 90 % av alla som Enkät AO 

nyttjar LO Dentlab skall vara 
nöjda 

Medarbetarperspektivet 

Idag råder stor konkurrens om arbetskraften inom tandvården och stora 
pensionsavgångar är att förvänta. För en lyckad rekrytering av ny arbetskraft och för 
att kunna behålla befintliga medarbetare krävs attraktiva arbetsplatser. En god 
arbetsmiljö, goda möjligheter till kompetensutveckling, goda anställningsvillkor, 
möjlighet till alternativa karriärvägar och ett bra ledarskap skall därför prägla 
Folktandvårdens verksamhet. Projektet "Sveriges stoltaste medarbetare" utgör därför 
en stor utmaning för att åstadkomma attraktiva arbetsplatser med stolta medarbetare 
som en konsekvens. 
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Åtgärder för att minska de administrativa kostnaderna och samtidigt ge bättre 
förutsättningar för ett bra ledarskap skall vidtas genom att sam utnyttja 
klinikledningsresursema för flera klinikenheter. 

Framgångsfaktorer 

Vi har en företagskultur där vi vågar prova nytt och vågar misslyckas 

Vi har ett gott arbetsklimat och en stark "vi-anda" 

Vi är medvetna om att vårt agerande både internt och externt är viktigt för vårt rykte. 

Allmäntandvård 
Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart 

Datum 

Medarbetar- Ledarskap Samtliga chef er ska ha Landstingets TC/MS 
perspektivet genomgått chefsutbildning ledarskaps-

koncept och LMI 

Utveckling för Skapa utveckling inom yrket Följa upprättad MS 
alla för samtliga plan för 

personalkategorier kompetensförsörj-
nino 

Utbildning Antal Följa upprättade MS 
utbildningsdagar/anställd. kompetensutveck-
Medelvärde 3 dagar/ lingsplaner på 
/anställd/år individnivå 

Arbetsmiljö Sjukfrånvaro. Högst 14 Genomföra MS 
dagar/anställd/år hälsoprofilus 

vartannat år 
Medarbetarskap Alla medarbetare ska känna Omsätta MS/AF 

till värdeorden värderingarna i 
Minst 80 % ska känna sig praktisk handling. 
stolta över att jobba inom Medarbetarenkät 
Folktandvården Dalarna 

Personal Rekrytera efter Följa upprättad MS 
verksamhetens behov, handlingsplan 
nuläge och bedömt 
framtidsläge. 
Antal nyrekryterade 
Rekrytera 1 o 
allmäntandläkare under 
2015 

Rekrytering/in- Antal tandläkare som Ständigt utveckla MS 
skolning genomgår handlingsplaner 

inskolningsprogram (10) fören såväl 
Antal tandhygienister som kortsiktigt som 
genomgår långsiktigt god 
inskolningsprogram (5) Antal rekrytering 
feriearbetande 
tandläkarstuderande (10) 
Antal praktiserande tsk. 
elever (10) . . 0 S I tt d d ,pec1a 1s an var 

Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart 
Datum 

Medarbetar- Ledarskap Samtliga chef er ska ha Landstingets TC/MS 
perspektivet genomgått chefsutbildning ledarskaps-

koncept och 
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LMI 
Utveckling för Skapa utveckling inom yrket Följa upprättad MS 
alla för samtliga yrkeskategorier kompetensförsörj-

ningsplan 
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Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart 
Datum 

Medarbetar- Utbildning Antal Följa upprättade MS 
perspektivet utbildningsdagar/anställd kompetensutveck-

Medelvärde 5 lingsplaner på 
dagar/anställd/år individnivå 

Arbetsmiljö Sjukfrånvaro. Högst 14 Genomföra MS 
dagar/anställd och år hälsoprof ilus 

vartannat år 
Medarbetarskap Alla medarbetare ska känna Omsätta MS/AF 

till värdeorden värderingarna i 
Minst 80 o/o ska känna sig praktisk handling. 
stolt över att jobba inom Medarbetarenkät 
Folktandvården Dalarna 

Personal Rekrytera efter Utveckla TC/MS 
verksamhetens behov, samarbetet med 
nuläge och bedömt närliggande 
f ramtidsläge. Folktandvårds-
Vid rekrytering av nya organisationer 
specialister skall alltid detta Följa upprättad 
ske efter verksamhetens handlingsplan 
lokala behov, men behovet 
skall alltid också bedömas i 
ett regionalt perspektiv, 
utifrån möjligheten till 
samverkan med andra 
landstina. 

Rekrytering/in- Antal genomförda Följa VE/TC/ 
skolning auskultationer handlingsplan MS 

Antal tdl i ST-utbildning per 
soecialitet 

Tandteknisk verksamhet 
Målområde I Fokusområde I Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart 

datum 
Medarbetar Arbetsmiljö Sjukfrånvaro. Högst 7 Genomföra MS 
perspektivet dagar/anställd och år hälsoprofilus 

vartannat år 
Utbildning Antal utbildningsdagar/ Följa upprättad MS 

anställd kompetenstör-
Medelvärde 3 sörjningsplan 
dagar/anställd och år 

Utveckling för Skapa utveckting inom Följa upprättad MS 
alla yrket kompetensför-

söriningsplan 
Medarbetar- Alla medarbetare känna till Omsätta AF/MS 
skap värdeorden. Minst 80 o/o värderingarna i 

känna sig stolt över att praktisk handling 
jobba inom Folktandvården Medarbetarenkät 
Dalarna 

Personal Rekrytera efter Noga följa MS 
verksamhetens behov, marknads-
nuläge och bedömt utvecklingen och 
f ramtidsläge orderinaången 
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Ekonomiperspektivet 

Folktandvårdens verksamhet skall präglas av en god planering och en god ekonomisk 
hushållning. Detta skall åstadkommas utifrån givna förutsättningar för svensk tandvård 
d v s ingen skattesubvention får förekomma för vuxentandvård och med lika 
konkurrensvillkor som för privat tandvård. För att detta skall kunna uppnås krävs en 
relevant tandvårdstaxa för vuxentandvård och att Folktandvården framstår som en 
attraktiv vårdgivare hos befintliga och kommande kunder under ett starkt varumärke. 
För att klara kraven som ställs på tandvården i Sverige idag krävs att verksamheten 
organiseras under bolagsliknande former och att kravet om särredovisning av kostnader 
och intäkter kan klaras av. Rätt kompetens för rätt arbetsuppgift kommer att vara viktigt 
samtidigt som kontinuerlig verksamhetsuppföljning hela tiden måste ske via bl a 
nyckeltal. 

Framgångsfaktorer 

Vi eftersträvar att driva Folktandvården under bolagsliknande former 

Vi har en god ekonomisk uppföljning som ger långsiktig stabilitet 

Vi redovisar vår verksamhet på ett transparent sätt för att hela tiden utvecklas. 

Allmäntandvård 
Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart 

datum 
Ekonomi- God ekonomisk Personalkostnad/ Följa TC/AR/M 
perspektivet hushållning Vuxenintäkt 100 % nyckeltatsutveck- s 

Medelbehandlingstid lingen 
3-19 år 60 min Utveckla dialogen 
Erbj vårdtid/f ärdigbehandlad i budgetfrågor 
3-19 år th=30 min. Erbjuden 
vårdtid/färdigbehandlad 3-19 
år tandläkare=30 min 
Andamålsenliga lokaler Utveckla dialogen TC/ARJ 
utifrån verksamhetens gällande 
behov. ändamålsenlighet. 

Följa 
nvckeltalet 

Patientintäkterna skall öka Revidera TC/AR 
enligt kalkyl. Den kliniskt tandvårdstaxan 
debiterbara tiden skall vara enligt kalkyl och 
minst 70 % av totala följa 
arbetstiden. Mål minst 1120 kostnadsutveck-
tim per heltid räknat till 1600 lingen. 
tim. Erbjuden vårdtid/total T axeutbildning 
arbetstid tdl. Erbjuden Tidboksplanering 
vårdtid/total arbetstid th 
Ersättning för ortodonti i Följa upp AR 
allmäntandvården skall vara utvecklingen via 
1300 kr/timme nvckeltal 

Investeringar Bättre nyttja gjorda Utveckla dialogen TC/ARJSL 
investeringar gällande 

ändamålsenlighet/ 
finansierina 

Bolagsliknande Utveckla Fortsatta TC/AR 
former ekonomiredovisninaen diskussioner med 
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utifrån vad som krävs inom landstinget och 
bolagsliknande former. verksamheten hur 
Flerårsbudget. detta skall gå till 
Friare roll inom landstinget 

s ·rtt dåd •pec1a 1s an v r 
Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart 

datum 
Ekonomi- God ekonomisk Totala intäkten/totala Följa TC/AR 
perspektivet hushållning kostnaden, nyckeltalsutvecklin 

kostnadstäckningen skall gen 
vara 100 % Utveckla dialogen 
Erbjuden vårdticl per i budgetfrågor 
riskgrupp 1 <2<3 

Andamålsenliga lokaler Utveckla dialogen TC 
utifrån verksamhetens gällande 
behov ändamålsenlighet 

Patientintäkterna skall öka Revidera TC/AR 
enligt kalkyl. Den kliniskt tandvårdstaxan 
debiterbara tiden skall vara enligt kalkyl och 
minst 50 % av den totala följa kostnads-
arbetstiden för tandläkare. utvecklingen. 
Minst 800 timmar baserad T axeutbildning 
på en årsarbetstid om 1600 Tidboksplnering. 
tim 
Erbjuden patientrelaterad 
debiterbar tid/total arbetstid 

Investeringar Bättre nyttja gjorda Utveckla dialogen TC/AR/SL 
investeringar gällande 

ändamålsenlighet/ 
finansiering 

Bolagsliknade Utveckla Fortsatta TC/AR 
former ekonomiredovisningen diskussioner med 

utifrån vad som krävs inom landstinget och 
bolagsliknande former. verksamheten 
Flerårsbudget, Friare roll kring hur detta 
inom landstinget. skall gå till 

Tandteknisk verksamhet 
Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart 

datum 
God ekonomisk Kostnadstäckningsprocen- Regelbundet följa AR 
hushållnin ten ska vara 100 % n ckeltalet 
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Tabell med våra nyckeltal Bilaga 

Mål Mått Källa Redovisnina 
Allmäntandvård 
Andel 19 år DFS<4 Uppföljning av EPI (75 %) T4 Månatligen 

Andel 19 år DFSa=O Enl EPI (67%) T4 MånatliQen 
Vuxna (20+) i riskgruoo 1-3 R2 (45 %) T4 Månatliaen 
Vuxna ( 65+) i riskoruoo 1-5 R2 (30 %) 
Andel patienter enliot H/S taxa Procentandel (6 %) T4 Månatliaen 
Erbjuden tid efter risk barn Tidsredovisning (1 =30 min, T4 Månatligen 

2=60 min, 3=90 min) 
Erjuden vårdtid/3-19 år th Tidsredovisning 30 min 
Erbiuden vårdtid/ 3-19 tdl Tidsredovisning 30 min 
Erbjuden total vårdtid/ 3-19 år TidsredovisninQ (1 tim) T4 Månatlioen 
Ers för ort (1300 kr/tim) Ek system MånatliQen 
Pers.kostnad/vuxenintäkt (100 %) " MånatliQen 
Klinisk debiterbar tid/total 70 % ( ex heltid 1120 timmar Månatligen 
arbetstid av totalt 1600) 
Klinisk debiterbar tid/totat 1120 timmar 
arbetstid tdl 
Kliniskt debiterbar tid/total tid th 1120 timmar 
Listade barn/privata barn Procentandel (97 %) T4 Månatliaen 

Utbildningsdagar/anställd Dagar per år och anställd (3 Heroma Månatligen 
dagar per anställd) 

Siukfrånvaro/anställd Antal daoar(höQst14 dagar) " MånatliQen 
Specialisttandvård och 
siukhustandvård 
Antal färdigbehandlade/antal Procentandel (100 %) T4 Månatligen 
remisser (1 :1) 
Andel remitterade fall grupp Procentandel per riskgrupp T4 n 

1,2,3 (20 % 30 % 50%) 
Erbjuden vårdtid per grupp Procentandel per riskgrupp T4 " 
(1<2<3) 
FoUtid/total arbetstid ST Procentandel/total arbetstid Heroma " 

FoU och egen utbildning (20 
%) 

Egen utbildning/total arbetstid " " " 
ST 
Utbildning andra/total arbetstid Procentandel (5 %) T4 " 
ST 
Klinisk debiterbar tid/total Procentandel 50%av1600 T4 " 
arbetstid timmar=800 timmar 
Sjukfrånvaro dagar per anställd Dagar per anställd (högst 14 Heroma Månatligen 

dagar) 
Utbildninasdagar/anställd ST Daaar oer anställd (5 daaar) Heroma Månatliaen 
Tandteknisk verksamhet 
Dentlab skall ha en omsättning i Kostnadstäckningen ska vara Carita Månatligen 
balans. 100% 
Kostnader för Skall ej överstiga 1,0 % av den Ca rita Månatligent 
aarantiomaörninaar totala omsättningen 
Utbildningsdagar/anställd Dagar per år och anställd (3 Heroma Månatligent 

dagar per anställd) 
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Sjukfrånvaro dagar per 
anställda 

Bokslutmål 

Mål 
Allmäntandvård 
Andel nya patienter som fått us 
och behandlingsplan inom 3 
mån 
Andel vuxna på kallelselista 
med väntetid 6 resp 12 mån 
Andel riskvärderade 3-19 år 
Antal av registrerade asylbarn 
som erbjudits tandvård 
Andel av klinikens patienter 20-
29 år som tecknat 
friskvårdsavtal 
Antal föräldrar till barn 0-2 år 
som erhållit ett munvårdssamtal 

Kundloialitet 19 år 
Marknadsandel 20-29 år 
Marknadsandel övriaa vuxna 
AJla medarbetare känna till 
värdeorden Och känna stolthet 
över att arbeta hos oss 
Specialisttandvård 

Andel nöida remittenter 
Alla medarbetare känna till 
värdeorden och känna stolthet 
över att arbeta hos oss 

Tandteknisk verksamhet 
Andel nöjda nyttjare av LO 
Dentlab 
Alla medarbetare känna till 
värdeorden och känna stolthet 
över att arbeta hos oss 

2014-08-13 

Dagar per anställd (7 dagar) Heroma Månatligen 

Mått Källa Redovisning 

Procentandel 100 % T4 Årligen 

Skall succesivt minska från år T4 Årligen 
till år 
Procentandel 100 % T4 Årligen 
Procentandel 100 % T4 

Procentandel skall öka från år T4 Årligen 
till år 

Procentandel 100 % T4 Årligen 

Il 

Procentandel (90 %) T4 Årliaent 
Procentandel (75 %) T4 Årliaen" 
Procentandel (50 %) T4 Årliqen" 
Procentandel minst 80 %) Enkät Årligen 

-
Procentandel 90 % Enkät Årliaen 
Procentandel minst 80 % Enkät Årligen 

Procentandel minst 90 % Enkät Årligen 

Procentandel minst 80 % Enkät Årligen 
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Tandvårdsförvaltning 
LO Tandvård 

Datum 2014-10-07 Sida 1 (2) 
Dnr LD14/02826 

Uppdnr 883 

Postadress 
Box 712 
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Ekonomisk delårsrapport augusti 2014. 

Ordförandens förslag 
1. Delårsrapport inklusive måluppfyllelse för Folktandvården hösten 

2014 godkännes. 
2. Delårsrapport inklusive måluppfyllelse för Folktandvården hösten 

2014 överlämnas till Ekonomienheten, Revisionen, 
landstingsstyrelsen för sedan beslut i landstingsfullmäktige. 

Sammanfattning 
Lagen om kommunal redovisning 1997:614 reglerar landstingens skyldighet 
att bokföra enligt god redovisningssed och att upprätta delårsrapport. Minst 
en gång under räkenskapsåret skall en delårsrapport upprättas som 
omfattas minst 6 månader och högst 9 månader av räkenskapsåret. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Måluppfyllelse aug 2014 
c) Måluppfyllelse aug 2014, Uppdrag från Landstingsplanen 2014 
d) Prognosrapport 2014-08-31 . 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Patientperspektiv 

Beaktas i delårsrapporten 

Ekonomi och finansiering 

Beaktas i delårsrapporten 

Miljö 

Särskild miljöplan finns. 

Likabehandling 

Inte relevant 

Barnperspektiv 

Beaktas i delårsrapporten 

Besöksadress 
Bergsskolegränd 8 A 

Falun 

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



Landstinget Dalarna 

Tandvårdsförvaltning 

Juridik 

Inte relevant 

Folkhälsa 

Beaktas i delårsrapporten 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Beaktas i delårsrapporten 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

Datum Dnr 

2014-10-07 LD14/02826 

Samverkan med fackliga organisationer 
MBA-förhandling har ägt rum 2014-09-24 utan erinran. 

Uppföljning 
Uppföljning sker månads/kvartals- och årsvis. 

Sida 
2 (2) 



Tandvårdsnämnden 

Folktandvården aug 2014 
Måluppfyllelse 
Graden av måluppfyllelse inom Folktandvården mäts 
kontinuerligt och följs upp månad för månad. Målen är 
huvudsakligen formulerade som nyckeltal som i sin tur skall 
spegla träffsäkerheten av genomförda aktiviteter i upprättad 
verksamhetsplan. Nyckeltalen uppdateras fortlöpande och 
underliggande data hämtas ur befintliga datasystem via 
sökverktyget Di-Diver. Vår bedömning är att målen för 
utvecklingen av barn och ungdomars tandhälsa kommer att 
uppnås. Detsamma gäller utvecklingen av de äldres tandhälsa 
och den verksamhet för vilken Folktand värden är 
kontrakterad gentemot Beställarenheten. Under 2014 
kommer inte målet om högst 14 dagars sjukfrånvaro per 
anställd och är att uppnås. Under 2014 har en viss ökning av 
antalet sjukdagar skett under perioden januari-augusti jämfört 
med föregående år och då i första hand genom ett något ökat 
antal dagar gällande korttidssjukfrånvaro. Antale t 
u tbildningsdagar totalt förväntas nå budgeterad nivå. Målen 
för alJmäntandvärden förväntas utifrån periodens utfall till 
största delen uppnås. En bidragande orsak till detta är det 
väsentligt förbättrade rekryteringsläget som medfört att 
tidigare vakanser kunnat fyllas ut. Observeras skall dock att 
resursförbrukningen av arbetad tid per behandlad patient har 
ökat, något som är en konsekvens av det komplicerade 
tandvårdsstödet och också ett uttryck för en omfattande 
generationsväxling bland tandläkare och tandhygienister. 
Den erbjudna patienttiden i form av debiterbar tid minskar dä 
administrationen till följd av tandvårdsstödet, utökad 
informationsplikt och nya redovisningskrav ökar, men också 
som följd av att erfarna behandlare ersätts med mindre 
erfarna sådana. Specialisttand värden bedöms klara sitt 
vårdåtagande gentemot patienterna, men kommer att ha svårt 
att samtidigt utbilda allmäntandvården och bedriva FoU 
verksamhet inom givna ramar. Den tandtekniska 
verksamheten förväntas nå de verksambetsmässiga mål som 
uppsatts men kommer fä svårt att göra detta inom befintliga 
ekonomiska ramar. Sjukdom och därtill hörande 
leveranssvårigheter utgör de bakomliggande faktorer som 
förklarar denna negativa utveckling samtidigt som 
konkurrensen inom branschen ökat och då inte minst frän sk 
låglöneländer. Nationellt upplevs stora problem inom denna 
bransch och problembilden är en konsekvens av den allt 
större konkurrensen såväl nationellt som internationellt. 

Viktiga händelser under året 
Tandvårdens regelverk utvecklas hela tiden utifrån ett synsätt 
baserat på konkurrens mellan privata och offentliga 
värdgivare på lika villkor. Allt större krav ställs på den 
offentliga tandvården att redovisa sina kostnader på ett 
konkurrensneutralt sätt. Av detta skäl har ett omfattande 
arbete inle tts såväl nationellt som lokalt i Dalarna för att leva 
upp till dessa krav. Då regelverket framtvingar ett 
marknadsmässigt och företagsekonomiskt synsätt kan inte 
detta i nuläget ifrågasättas. Förutsättningar måste därför 
utvecklas inom respektive landsting som tillgodoser uppsatta 
krav. förutsättningar som vanligtvis inte omfattar övrig 
landstingsverksarnhet med andra förutsättningar i ett 
koncernperspektiv. Av detta skäl har vissa landsting valt att 
bolagisera sin tandvård, andra fortsätter med konventionell 
förvaltningsdrift medan man i Dalarna valt att utveckla en 

'1hzt-q CL t c!J_.- /J 
förvaltningsmodell där verksamheten skall bedrivas och / {5. 
redovisas under bolagsliknade former. Denna process har 
påbörjats och måste tydliggöras utifrån vilken avsikt och hur 
långt man är beredd att gä för att ge Folktandvården Dalarna 
en större frihetsgrad utifrån regelverkets intentioner och ett 
koncernperspektiv. Detta är den i särklass viktigaste 
utmaningen vi nu har och det är viktigt att Folktandvården 
ges en rimlig möjlighet att kunna konkurrera med andra 
tandvårdsproducenter på en tandvårdsmarknad. Om så inte 
blir fallet kommer landstinget Dalarna ej längre kunna 
bedriva en framgångsrik tandvård i egen regi och därmed 
inte klara sitt planeringsansvar för all tandvård. Positivt är alt 
beslut nu är fattats kring hantering av ekonomiska överskott 
och underskott, något som efterfrågats under lång tid. 

Dagens tandvårdsstöd är komplicerat och detaljerat, något 
som kräver mycket administration. Komplexiteten i stödet 
kräver ett bra stöd från Försäkringskassan, något som 
avsevärt förbättrats. Då regelverket kan tolkas olika från 
Försäkringskassan, TLV (tandvårds- och läkemedelsverket) 
och berörda behandlare finns alltid en risk att debiterad vård 
inte ersätts vilket också leder till att felaktiga kostnadsförslag 
uppkommer och att den ekonomiska uppföljningen av 
verksamheten försvåras. Detta leder i sin tur till ett 
misstroende frän patienternas sida och också till en stor 
frustration hos behandlarna. 

Folktandvårdens ledningssystem tillämpas i skarp drift och 
utvecklingen av systemet sker via interna revisioner. Detta 
arbete är nödvändigt utifrån gällande krav på hälso- och 
sjukvård inkl tandvård och arbetet förväntas ge långsiktiga 
positiva effekter och en grundläggande ordning och reda i 
arbetet med såväl kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö som miljö. 

Ett förslag till nationell modell har tagits fram för att genom 
denna fä en enhetlig modell för redovisning av respektive 
landstings samt Folktandvårdsorganisations kostnader och 
intäkter. Detta är ett initiativ från SKL och en följd av bl a 
Konkurrensverkets rapport, där man kräver en helt annan 
redovisning än vad som idag är möjlig inom ramen för hur 
landstingsverksamhet normalt sett redovisas. Denna modell 
skall användas vid redovisningen av landstingens kostnader 
för tandvård framledes och skall testas som modell pä den 
redovisning som finns för bokslutsåret 2013. Det handlar om 
att hitta lösningar kring hantering av eget kapital inom 
tandvården, särredovisning av kostnader för 
anslagsfinansierad verksamhet i förhållande till externt 
finansierad verksamhet samt inte minst en beskrivning av bur 
momsen hanteras. Kritik har riktats mot den nationella 
redovisningsmodellen dä många menar att det som enbart 
skall redovisas är icke konkurrensutsatt verksamhet. 
Förklaringen till denna kritik är att man menar, att det inte är 
rimligt, att man för konkurrensutsatt vård enbart kräver 
särredovisning av den offentliga tandvården och inte av den 
privata. En viss ovisshet råder därför kring i vilken 
omfattning samtliga offentliga aktörer inom tandvården 
kommer att nyttja modellen, trots hot om lagstiftning i 
frågan. 

Under 2011 infördes Frisktandvårdskonceptet enligt den 
nationellt beslutade modellen i Dalarna. Detta arbete har 
successivt utvecklats men modellen har inte fått något större 
genomslag i Dalarna så här lång t. Orsaken till det:ta är att 
modellen bygger på garantier gällande kallelser etc, något 
som inte bar varit möjligt att uppnå i en period med bristande 
personella resurser. Då modellen visat sig vara mycket 
framgångsrik nationellt och många av de problem som 
funnits nu är lösta finns anledning att på nytt marknadsföra 
denna betalningsmodell. 



Uppföljning besparingsåtgärder 
För 2014 har Folktandvården erhållit en uppräknad 
landstingsersättning j ämfört med 2013. Ersättningen 
räknades upp med 2,9 % men sänktes härefter med 1 Mkr i 
form av ett generellt sparbeting. Utöver detta besparingskrav 
infördes ett avkastningskrav om 5 Mkr som budgetmässigt 
medförde att landstingsersättningen sänktes med 
motsvarande summa. Denna minskning medför att det blir 
svårare för landstinget att klara sina åtaganden utifrån sitt 
planeringsansvar då landstingsersättningen skall ge 
kostnadstäckning för exempelvis den avgiftsfria barn- och 
ungdomstandvården, för vilken landstinget är huvudman. 
Man kan ej heller med gott samvete sänka ersättningen för 
det som landstinget skall ansvara för och kompensera detta 
genom ökade intäkter inom vuxentandvården då denna 
korssubventionering enligt lag ej får ske. Tandvårdstaxan 
höjdes from 2013-09-01 och en smärre justering har gjorts 
av taxan till följd av ändrade referenspriser fr o m 2014-09-
01.Likt föregående år kommer vi att tillämpa en strikt 
kostnadskontroll och åtgärder kommer kontinuerligt att 
vidtas för att sänka kostnaderna där så är möjligt. En viss 
återhållsamhet på utbildningssidan kommer att gälla under 
året samtidigt som vissa strategiskt viktiga utbildningar 
måste genomföras. Verksamhetscheferna måste nu i mycket 
hög grad använda de uppföljningsverktyg som 
Folktandvården har och hela tiden poängtera värdet av en 
rimlig resursförbrukning i relation till de åtgärder man utför 
och kan ta betalt för. Sannolikt kommer dock ej detta att vara 
tillräckligt för att nå ett ekonomiskt 0-resultat för 
verksamhetsåret då de s k landsti ngsspeci fika kostnaderna 
trots allt finns och i stor utsträckning inte kan påverkas. Vår 
bedömning är därför att verksamheten sannolikt kommer att 
uppvisa ett mindre underskott för 2014. Vi skall försöka 
klara besparingskravet men sannolikheten för detta är liten då 
det kommer att krävas en omfattande intäktsökning i 
vuxentandvården för att kompensera ökade utgifter inom den 
landstingsfinansierade delen av verksamheten. Möjligheten 
att åstadkomma detta är begränsad då annan verksamhet 
uti från landstingets planeri ngsansvar måste prioriteras och 
vuxentandvård enbart skall bedrivas i mån av resurser. Vi 
kommer också även fortsättningsvis att se över våra 
lokaliteter som e tt led i att minska våra kostnader. Vår 
bedömning är också att vårt nuvarande teknikstöd måste 
utvecklas ytterligare under 2014 för att klara nya 
redovisnings- och besparingskrav. Den minskning som skett 
av landstingsersättningen kommer att vara svår att klara av 
då stora delar av de kostnader som landstingsersättningen 
används till och skall användas till ej är påverkansbara i 
någon större omfattning. Detta förutsätter en kraftigt ökad 
produktivitet och effektivitet i vuxentandvården då bland 
annat personalkostnaderna kommer att öka. De steg som 
tagits för att ge tandvården de särskilda villkor verksamheten 
kräver måste därför utvecklas vidare. I nuläget är det 
oroväckande att landstingsersättningen minskar år efter år, 
något som gör det mycket svårt för landstingets att klara sitt 
lagstadgade planeringsansvar för all tandvård och också får 
negativa konsekvenser för landstingets egen producent av 
tandvård, Folktandvården. Under första halvan av 
verksamhetsåret har inte intäktsökningen varit av sådan 
omfattning att ökade kostnader på årsbasis förväntas kunna 
balanseras. En mindre j ustering av tandvårdstaxan gjordes 
2014-09-01 till följd av att referenspriserna justerades utifrån 
det politiska beslutet om att vår tandvårdstaxa skall följa de 
nationella referenspriserna .. Vi kan dock konstatera att 

nuvarande prissättning inte är tillräcklig för att balansera alla 
åtaganden vi har och kostnaderna för desamma. 

vt(s) 
Ekonomi 
Resultat- 2014 2013 
räkning 

(mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 130,4 220 224,5 2 14,2 

Kostnader -240.8 -389,6 -392,6 -378.7 

varav personal- -159,9 -248 -247,0 -235.0 
kostnader 

Verksamhetens 
-110,4 - 169,6 - 168, I -164,5 

resultat 

Landstingsbidrag 112.l 168,1 168,1 169.2 

Över/ 1,7 -1,5 0 4,7 
Underskott 

Årets investering 1,2 5,0 5,0 3,5 

För 2014 har Folktandvården erhållit ett omfattande 
besparingskrav. Utöver detta klargjordes att ingen extra 
ersättning skulle utgå för den genomförda sk Epi-Wux 
studien kostnadsberäknad till ca 2 Mkr. Dessutom har ingen 
extra ersättning tilldelats för den under året påbörjade 
tandsköterskeutbi ldningen i Falun där det inledande trainee 
programmet medfört kostnader liksom de utbildningsinsatser 
Folktandvårdens anställda bidragit med. Dessa kostnader 
kommer att uppgå till ca 2 Mkr och är en kostnad som skal l 
ses som landstingsspecifik utifrån landstingets 
planeringsansvar. Då Folktandvårdens ekonomi är 
höggradigt beroende av höga löpande patientintäkter krävs 
en relevant tandvårdstaxa och en hög produktivitet för att 
klara detta. Ökade personalkostnader kommer också att 
medföra ökade krav om höjda intäkter samtidigt som de s k 
övriga kostnaderna måste hållas på en så låg nivå som 
möjligt. Detta är dock i nuläget mycket svårt att åstadkomma 
då Folktandvården genomgår en omfattande 
generatio nsväxling och mindre yrkeserfarna behandlare inte 
kan förväntas nå samma produktivitet som de mera 
yrkeserfarna som de ersätter. Såväl ökade intäkter som mot 
intäkterna väl balanserade kostnader krävs för att nå ett 0-
resultat. Mot denna bakgrund, ökade lönekostnader pga 
2014 års löneöversyn och den osäkerhet som fortfarande 
råder pga tandvårdsstödets konstruktion etc prognostiseras 
ett underskott i förhållande till budget motsvarande - 1,5 
Mkr. Även om detta resultat är osäkert bedöms ändå 
sannolikheten att nå ett 0-resultat som liten. 
Personalkostnaderna prognostiseras öka under året 
motsvarande totalt ca +7,5 Mkr pg a genomförda 
löneöversynsförhandlingar samt en viss förändring i 
personalstaten. Personalkostnaderna kommer också att 
påverkas av att erfarna medarbetare i slutlön byts mot nya 
med begynnelselön, vilket förklarar utfallet så här långt på 
året. Tandläkarnas nya löner gäller fr o m 2013-10-0 J 
utifrån ett tvåårs avtal medan nya avtal för 2014 tecknats 
med övriga fackliga organisationer. Den totala 
kostnadsökningen p g a genomförda 
löneöversynsförhandlingar och nyanställningar etc beräknas 



öka årets sammanlagda personalkostnader motsvarande ca 13 
Mkr .. Intäkterna förväntas som tidigare nämnts öka, + 6 Mkr, 
men sannolikt inte i den omfattning som krävs för att 
åstadkomma ekonomisk balans. Orsaken till detta är som 
tidigare nämnts den generationsväxling som pågår inom 
Folktandvården Dalarna samt störningar i produktionen p g a 
utbildningsinsatser kopplade till introduktion av i första hand 
nya tandläkare och ökad administration, problem som nu till 
viss del åtgärdats. När vård skall utföras krävs 
yrkeserfarenhet och att vården kan utföras på ett 
kostnadseffektivt sätt, krav som den nyutexaminerade 
tandläkaren har svårt att leva upp till. Behandlingarna tar 
längre tid ur både ett vårdmässigt och administrativt 
perspektiv vilket påverkar patient genomströmningen 
negativt Därför måste konsekvenserna av vår prissättning 
hela tiden noga följas och justering av taxan ske i den 
omfattning kostnaderna för vuxentandvård ökar. Detta är 
enligt gällande regelverk ett absolut krav då vuxentandvård 
inte får subventioneras. Ökade personalkostnader men också 
en ökad kostnadsutveckling gällande tandtekniska 
underleverantörstjänster, material mm utgör viktiga faktorer 
som noga måste följas upp i ett totalekonomiskt perspektiv 
och utgör viktiga parametrar för en ev taxejustering. Det 
finns således flera skäl som talar för att taxehöjningar måste 
göras. De övriga kostnaderna ökade kraftigt under fjolåret p 
g a att alla s k fria nyttigheter togs bort Årets 
prognostiserade minskning om -2,6 Mkr kommer inte att 
vara tillräckligt stor för att tillsammans med ökade 
personalkostnader kunna balanseras fullt ut med ökade 
patientintäkter. Det finns därför flera viktiga samverkande 
faktorer som hela tiden noga måste följas upp och som 
kommer att påverka Folktandvården Dalarnas resultat för 
verksamhetsåret 2014. 

Verksamhets-
Prognos Ack utfall 

Resultat 
område (mkr) 2013 

Specialisttandvård -2.3 -2,3 -0,7 

Allmäntandvård 2.4 -3,7 10,0 

Sjukhustandvård 0 -0,4 0 

Tandteknisk verksamhet -0,2 -0,2 -1.7 

Övrig verksamhet -1,4 8.3 -2,9 

Summa -1.5 1,7 4,7 

Specialisttandvårdens prognostiserade resultat påverkas till 
stor del av rådande bemannings situation. Samtidigt som nya 
specialister anställs så kommer eventuella vakanserna inom 
den anslagsfinansierade delen av specialisttandvården att 
påverka det ekonomiska resultatet i positiv riktning. Trots 
detta prognostiseras ett underskott, -2,3 Mkr, för 
specialisttandvården i förhållande till budget. Detta är i första 
hand en konsekvens av att verksamheten tillförts kostnader 
som tidigare var att betrakta som fria nyttigheter i ett 
koncernperspektiv men också en följd av ändringar i 
tandvårdsstödet. Dessa ändringar bar medfört att ekonomisk 
förlust uppkommit genom att lagda kostnadsförslag varit 
tvingande för pågående behandlingar och inga 
övergångsregler har funnits gällande ersättning från 
Försäkringskassan. Tidigare problem kopplade till 
tandvårdsstödet är till stora delar lösta även om den utökade 
administrationen alltjämt är omfattande. Fortfarande råder 

ocks! viss oklarhet kring hur patiente< skall dcl>:1 fö:) 
utförd vård inom ramen för högkostnadsskyddet. Denna 
osäkerhet leder till en ökad administration vilken i sin tur 
medför att vårdtid går förlorad med förlorade intäkter som 
följd. Inom sjukhustandvården gäller delvis samma sak, men 
här är det prognostiserade resultatet också en konsekvens av 
rådande osäkerhet kring vilken verksamhet Beställarenheten 
är villig att betala för i relation till det allmänna 
tandvårdsstödets gränsdragningsproblematik och också i 
vilken omfattning patienterna skall debiteras enligt hälso
och sjukvårdens avgiftssystem. Inom allmäntandvården 
pågår som tidigare nämnts en omfattande generationsväxling. 
Äldre erfarna kollegor som går i pension ersätts med unga 
med mindre erfarenhet och för dessa kan inte samma 
intäktskrav gälla. Vårdtidema ökar som en konsekvens av 
detta men också p g a en utökad administrativ börda. vilket 
medför au intäkterna inte kommer att öka i kalkylerad 
omfattning. De totala intäkterna kommer därmed inte att vara 
tillräckliga för att balansera tänkta kostnadsökningar. 

Investeringar (mkr) 

Övriga investeringar 

Budget Avvikelse 

5,0 5,0 0 

Summa 5.0 5.0 0 

För verksamhetsåret har Tandvårdsnämnden beviljats ett 
investeringsutryrnme om 5 Mkr primärt Detta utrymme är 
något lågt i förhållande till tänkta investeringar, men vi 
bedömer att vi skall klara vårt investeringsbehov inom given 
ram så länge inget oförutsett inträffar. Vi ser dock gärna att 
landstinget öppnar för diskussioner om alternativa 
finansieringsformer under kommande år för att på detta sätt 
utreda möjligheten till att klara vårt långsiktiga 
investeringsbehov. 

Personal 

Definitioner 

Antal anställda är antalet personer, vilka innehar 8fl mAnadsavllJnad 
anstMlnlng. 

Antal fakthka irsarbolate berl.knas som antal anställds x anstJlning«IS 
sysselsAttnK!gsgrad minus tjänstledigheter utan /oo, sjukledigheter> 14 dagar 
och gnmdlvidareutbildnlng med 1611. 
Ar#Ht111d tid anger antalet arbetade timmar f6r samtliga anstAJ/da. Inhyrd 
personals arbetade tid inf}Ar Inte. Red<>visas med en mAnads f6rdr6jnlng. 

H~okvivalent är Hka med 1 700 Blbetade timmar. 

Antal anställda 

Antal faktiska årsarbetare 

Antal anställda 

2014 

434 

512 

2013 

434 

506 

Antal fakfiska årsarbetare och anstUda mlts periodens sista dag 

2012 

411 

494 

Antalet anställda har stabiliserats efter en expansion de 
senaste två åren då vi fyllde öppna vakanser för framför allt 
distriktstandläkare. Bemanningsnivån är ett utslag av ett 
klart bättre rekryteringsläge. Trenden är att det inte sker 
några fOrändringar mellan professionerna jämfört med 
tidigare år. Rekryteringsläget är klart förbättrat för tandläkare 
medan det börjar bli besvärligt med rekrytering av 
tandsköterskor Vi bar tillsammans med Folkuniversitetet 
statat en yrkesutbildning till tandsköterska bär i Falun samt 
genomfört ett traineeprogram som ett sätt att locka sökande 



till utbildningen. Dessa åtgärder har medfört ökade kostnader 
för Folktandvården som ett led i Landstingets 
planeringsansvar för all tandvård i Dalarnas län. Den privata 
sektorn deltar aktivt i utbildningen och kommer att dra stor 
nytta av den nystartade utbildningen för sin 
kompetensförsörjning. Detta påverkar utföraren 
Folktandvården negativt i ett ekonomiskt perspektiv. 

Tidigare har vi genom att arbeta i team klarat av att hantera 
fortsatta vakanser gällande tandläkartjänster genom en 
samtidig ökning av antalet tandhygienister. Vi genomgår en 
kraftig generationsväxling inom tandläkarkåren som ställer 
oss inför stora utmaningar. Äldre och erfarna medarbetare 
ersätts av yngre och relativt oerfarna. Detta syns även i 
antalet debiterbara erbjudna tandläkartimmar inom såväl 
barn- som vuxentandvården eftersom yngre och oerfarna 
medarbetare tar längre tid på sig för de insatser som behövs 
inom vården. Den långsiktiga försörjningen av 
specialisttandläkare tryggas genom de uppdragsutbildningar 
som pågår och finansieras i egen regi, något som påverkar 
Folktandvårdens ekonomi negativt. Förstärkta insatser 
kommer att krävas för att även fortsättningsvis hålla en hög 
takt i återbesättningen av distriktstandläkartjänster, 
tandhygienist- och tandskötersketjänster. Konkurrensen om 
arbetskraften kommer att vara hård de kommande 10 åren. 

Arbetad tid Ack2014 Ack2013 Ack2012 

Art>etad tid timmar, 459198 449057 433788 
anställda 

- varav timanställda* 3917 5471 2892 

- varav mertid/övertid 
3517 2912 3868 samtlig personal* 

• Preliminära värden for inf18VBrande år. 

Den arbetade tiden ökar igen vilket är glädjande då vi haft en 
besvärlig bemanningssituation de senaste åren. Det är i 
huvudsak den långa sjukfrånvaron som ökar vilket är 
oroande. Där följer vi trenden i hela samhället och det är 
framför allt psykosocial problematik som står för den stora 
ökningen. Sjukfrånvaron ökar generellt vilket stämmer med 
trenden i hela samhället. Här krävs förstärkta insatser för att 
bryta den negativa trenden. 

Valda personal
kostnader 

(mkr) 

Löner exklusive sociala 
avgifter 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro uttryckt i 
% av ordinarie arbetstid 

Korttidssjok.frånvaro 
(dagl-14) uttryckt i 

% av ordinarie arbetstid 

2014 

Budget 

164,0 

Ack2014 

6,2 

2,1 

2013 

Prognos . Resultat 

168,0 160,3 

Ack2013 Ack2012 

4,8 4,1 

2,2 2,1 

Det är viktigt att vi arbetar aktivt för att behålla den lägre 
andelen långa sjukfall. Vi kommer därmed även 

fortsättningsvis att investe<a i systemat~kt arbel$~L~) 
etc i en hög ambition att minska sjukfrånvaron och 
förhoppningsvis nå uppsatt mål för densamma. 

Utgifterna för hälsofrämjande insatser ligger enligt plan där 
vi nu, efter varje hälsoprofilundersökning, sätter in aktiva 
insatser utifrån identifierade prioriteringsområden. Det finns 
en tydlig plan med aktiviteter som vi följer. Vi kommer 
under året att satsa på förebyggande aktiva åtgärder både på 
central och lokal nivå. 

Verksamhetsstatistik 
Ack Prognos Budget Nyckeltal utfall 2013 2012 
2014 2014 2014 

Patienter Allmäntandvård 

Totaltantal 4624 7100 7100 7740 7150 bam0-2 år 

Totaltantal 50871 50871 50900 50960 51850 barn 3-19 år 

Behandl. 
Patienter 23505 37000 36900 38503 38575 
3-19 år 

Tot antal 
vuxna 102610 102610 102300 100508 106966 
patienter 

Färdigbehand- 24630 38500 41000 40475 34733 lade vuxna 

Akut 
avslutade 11748 18000 17900 18017 19423 
vuxna 

Partiellt beh 5229 8000 8200 8430 9439 vuxna 

Totalt beb 41607 64500 67100 66922 63595 vuxna 

Prestationer Allmäntandvård 

Erbjudna tdl 13948 20900 20400 21242 19261 tim, barn 

Erbjudna hyg 
13647 20500 21100 20462 20353 tim, barn 

Erbjudna tsk 
3654 6000 6400 6046 6738 tim, barn 

Tot erbjudna 31249 47400 47900 47750 46352 tim, barn 

Erbjudna tdl 
44628 67500 68200 67799 62951 lim. vuxna 

Erbjudna hyg 
32498 49590 52000 51260 49262 tim, vuxna 

Erbjudna tsk 
302 500 800 515 1220 tim, vuxna 

Tot erbjudna 77428 117500 121000 119574 113433 tim, vuxna 

Toterbj tim 108677 164900 168900 167324 159785 baro/vuxna 



Allmäntandvård 
Antalet ansvarsbarn 0-2 har minskat något jämfört med 
fjolåret men denna minskning är osäker medan antalet barn 
och ungdomar i Aldersintervallet 3-19 år i princip är 
oförändrat. Tandhälsoutvecklingen inom barn- och 
ungdomstandvården är fortsatt god även om denna påverkas 
negativt av ett ökat antal barn med invandrarbakgrund och 
annan tandvårdsbakgrund. Antalet vuxna som söker 
Folktandvården för sin tandvård är fortsatt bög. En viss 
ökning bar skett av antalet patienter på kö i ett regionalt 
perspektiv på grund av i första hand generationsväxlingen 
men också p g a ett utökat tandvårdsåtagande genom ökad 
invandring. Antalet färdigbehandlade vuxna totalt sett 
förväntas minska, -2000, då ökat åtagande av ovan nämnda 
skäl försvårar för Folktandvården att ge sina egna vuxna 
revisionspatienter den vård som förväntas. Antalet erbjudna 
vårdtimmar inom vuxentandvården förväntas av samma skäl 
minska jämfört med fjolåret. Förklaringen till att såväl 
antalet tandläkar- som tandhygienisttimmar inte ökar i än 
större omfattning beror till stor del på generationsväxlingen 
bland i första hand tandläkare och att nya behandlare kräver 
introduktion och olika former av utbildningsinsatser. Inom 
barn- och ungdomstandvården prognostiseras ett något 
mindre antal antalet erbjudna timmar, -400 medan 
minskningen inom vuxentandvården förväntas uppgå till -
2000 timmar. Omfattande utbildningsinsatser har givits till 
nyutexaminerade tandläkare, såväl till utbildade i Sverige 
som utbildade utomlands. Detta tillsammans med att erfarna 
kollegor handlett dessa inom ramen för sin tjänstgöring har 
lett till begränsningar i antalet debiterbara kliniska timmar 
och denna utveckling kommer att fortgå under året. Andra 
förklaringar till numerären av antalet prognostiserade 
erbjudna timmar utgörs av barnledigheter och tidsåtgången 
för att anställa vikarier. Ett i det närmaste oförändrat antal 
partiellt behandlade och akuta förväntas jämfört med fjolåret, 
vilket är positivt då viss risk föreligger för att allt flera 
patienter avstår från regelbunden tandvård av ekonomiska 
skäl och enbart uppsöker tandvården vid akuta besvär 
samtidigt som asylsökande vuxna enbart har rätt till 
akuttandvård. 

Conny Konradsson 
Förvaltningschef 

Tandvårdsförvaltningen 



Tandvårdsnämnden 

Tandvårdsförvaltningen 

Måluppfyllelse aug 2014 

Uppdrag från Landstingsplanen 2014 

Högkvalitativ och tillgänglig tandvård. 

Utveckla den förebyggande tandvården. 

Pris i medelnivå ur ett nationellt perspektiv. 

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

Målupp
fyllelse 
Prognos 

mål uppfyllt mål delvis uppfyllt • mål ej uppfyllt 

Tillgängligheten till tandvård har av och till varit ifrågasatt 
under året och då gällande Folktandvårdens verksamhet och 
det s k sistahandsansvaret. Strategiskt väl avvägda 
utbudspunkter finns men under delar av året har det varit 
svårt att bemanna vissa kliniker och då företrädesvis i 
glesbygd. I nuläget finns dock i princip inga vakanta tjänster 
inom Folktandvården och privattandvården fungerar väl men 
den omfattande utväxling som skett av erfarna tandläkare 
mot mindre erfarna har lett till minskad produktivitet. 
Införandet av skiftgång samt användandet av mobil klinik har 
på vissa orter ökat tillgängligheten till tandvård. 
Tillgänglighetsproblem har av och till uppkommit lokalt men 
då utifrån särskilda omständigheter, omständigheter vi inte 
kunnat planera för. Utvecklingen av såväl den unga som 
vuxna befolkningens tandhälsa är fortsatt god och de 
förebyggande åtgärder som ges utifrån upprättade 
vårdprogram har haft önskvärd effekt. Tandvårdstaxan i 
Folktandvåden följer de nationella referenspriserna vilket 
flertalet av de offentliga aktörerna inom tandvården också 
tillämpar. Frisktandvårdskonceptet inom Folktandvården 
Dalarna har inte utvecklats i önskvärd takt. Orsaken till detta 
har varit bemanningssituationen och de svårigheter denna 
medfört att ta hand om patienterna på det sätt som ett 
frisktandvårdsavtal kräver. Då bemanningen avsevärt 
förbättrats kommer marknadsföring av frisktandvård att 
göras under kommande år. 

Verksamhetsmål 
Folktandvården följer regelbundet graden av måluppfyllelse 
via sina nyckeltal kopplade till gjord verksamhetsplanering. 
Målen för såväl de ungas som de vuxnas tandhälsa har till 
största delen uppnåtts. G lädjande är också att målen för de 
särskilda patientgrupperna, en verksamhets som 
Folktandvården varit kontrakterad för, också nåtts på ett 
kostnadseffektivt sätt. Tyvärr har sjukfrånvaron ökat under 
året och därmed kommer vi sannolikt inte att kunna nå målet 
om 14 dagars sjukfrånvaro per anställd och år. Generellt sett 
har målen för verksamheten till största delen uppnåtts, detta 
trots en omfattande generationsväxling bland behandlare och 
svårigheter att rekrytera personal. 
(för mera detaljerad måluppfyllelse, se bilagor) 

?ni~ JJJc 

1 (l) 



Målupp-1 
fyllelse 

Delårsbokslut aug 2014 Allmäntandvård 

Mål I Analys 

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

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

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

~ fyllda tandytor (DFS<4) och 67 % 
skall ha intakta approximalytor Resultat/bevis: DFS<4=78,3 % DFSa= 71,2% 
(DFSa=O 

Att gå vidare med: Revidera våra riktlinjer 
kontinuerligt 

0 Centralt: Andel vuxna i R2 i Aktiviteter: Utveckla verktyget R2 

0 riskgrupp 1-3 skall vara minst 45 

0 % Resultat/bevis: 32,4 % 
~ 

Att gå vidare med: R2 signalerar idag inte i alla 
lägen rätt värden. Utvecklingsarbete pågår 

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

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

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

Resultat/bevis: 42, 1 min, 64,2 min, 103,3 min 

Att gå vidare med: Informera och utbilda 
verksamhetschef er, utvärdera i vilken omfattning 
asvlbarn påverkar resultatet 

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

0 som betalar enl H/S:s värden och vårdtyngd 
,,@ avgiftssystem. Mål 6 % 
~ Resultat/bevis 5,5 % 

Att gå vidare med: Analysera de stora skillnader 
som föreligger mellan olika kliniker 

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

0 barn- och ungdomstandvården i relation till utförda åtgärder 

-o förhållande till antalet fullständigt 
Resultat/bevis: 80,8 min behandlade barn- och ungdomar 

3-19 år. Mål 1 timma/fullständigt 
Att gå vidare med: Analysera olika klinikers utfall i behandlad 
relation till bemanning och aktuell tandhälsa, 
analysera andelen asylbarn 



..-----------------,3 (1) 
Målupp-1 
fvllelse 

Delårsbokslut aug 2014 Allmäntandvård 

Mål I Analys 

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

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

0 allmäntandvård i förhållande till tid allmäntandvård 

_Q_ som nyttjats. Mål 1200kr/timme 
. Resultat/bevis: 1095kr/tim 

Att gå vidare med: Se över gällande prissättning 

0 Centralt: Total personalkostnad i Aktiviteter: Taxeutbildningar och 

0 förhållande till total intäkt produktionsplanering 

C3 vuxentandvård. Mål <100% 
Resultat/bevis: 97 % 

Att gå vidare med: Utveckla teamtandvården och 
våra arbetsorganisationer 

0 Centralt: Minst 98 % av alla barn Aktiviteter: Fortsätta marknadsföra 

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

~ Folktandvården för sin tandvård. en hög kvalitet i omhändertagandet 

Resultat/bevis: 97 % 

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

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

0 över till vuxentandvården skall på väg över till vuxentandvården 

J2 90% fortsätta vara kunder hos 
Folktandvården. Resultat/bevis: 88 % 

Att gå vidare med: Erbjuda frisktandvård 

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

0 skall en marknadsandel om minst om aktuellt tandvårdsstöd 

~ 75% eftersträvas. 
Resultat/bevis: 81,5% 

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

0 Centralt: Av den övriga vuxna Aktiviteter: Informera allmänheten om vilka 
0 befolkningen skall minst 50 % möjligheter vi har att ta emot nya patienter 

..Q vara patient/kunder hos 
Folktandvården. 

Resultat/bevis: 42, 1 % 

Att gå vidare med: Aktiv rekrytering 



..------------L/---,{i) 

Målupp-1 
fvllelse 

Delårsbokslut aug 2014 Allmäntandvård 

Mål I Analys 

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

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

0 utveckling skall vara 3 dagar per budgetdirektiv 

Q år och anställd. 
Resultat/bevis: 1 ,52 dagar 

Att gå vidare med: Utbilda utifrån verksamhetens 
behov 

Q Centralt: Sjukfrånvaron per Aktiviteter: Se över i vilken omfattning 

0 anställd och år skall vara högst 14 långtidssjukskrivning av enskilda personer påverkat 

_Q dagar. utfallet 

Resultat/bevis: 13, 7 dagar 

Att gå vidare med: Analysera orsaker 



~----------~_,{?] 
Delårsbokslut aug 2014 Tandteknisk verksamhet 

Målupp-1 
fyllelse Mål I Analys 

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

@ Centralt: Kostnadstäckningen Aktiviteter: Långtidssjukskrivning samt en person 

0 skall vara 100 % med lönebidrag som varit svår att sysselsätta har 

~ påverkat resultatet. Försöka förebygga att detta 
upprepas 

Resultat/bevis: 93 % 

Att gå vidare med: Se över bemanningen 

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

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

~ % av den totala omsättningen 
Resultat/bevis: 1, 14 % 

Att gå vidare med: 

0 Centralt: Antalet sjukdagar per Aktiviteter: Analysera varför det höga sjuktalet 

0 anställd och år skall vara högst 7 uppkommit. Långtidssjukskrivning hos en person 

.il dagar tycks vara orsaken 

Resultat/bevis: 1,8 dagar 

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

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

0 per årsarbetare skall som mål vid införandet av ny teknik 

~ vara 3 dagar per år 
Resultat/bevis: 0,63 dagar 

Att gå vidare med: Informera om värdet av 
utbildning 



Målupp- 1 
fyllelse 

Delårsbokslut aug 2014 Specialisttandvård 

Mål I Analys 

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

0 Centralt: Antalet Aktiviteter: Vissa svårigheter föreligger kring olika 

0 färdigbehandlade patienter inom tolkningar av detta. Tittar man på antalet 

__Q specialisttandvården i förhållande nyregistrerad. Patienter/färdigbehandlade patienter 
till antalet inkomna remisser. Mål och sätter dessa i relation till antalet remisser når 
1 :1 man målet. 

Resultat/bevis: 

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

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

0 utifrån inkomna remisser. Grupp 1 samarbete med atv. 

..Q_ (allmäntandvårdsfall) Grupp 2 
(nischtandläkarfall) Grupp 3 (fall Resultat/bevis: 4,5 %, 17%, 78,5% 
som kräver specialistkompetens) 
Mål Grupp 1=<20%, Grupp 2<30 
%, Grupp 3>50% Att gå vidare med: Stimulera till utbildning av atv 

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

0 ovanstående gruppering. Målet resursförbrukning i relation till gällande taxa 

~ för grupp 1 skall vara lägre än för 
grupp 2 som i sin tur skall vara 
lägre än grupp 3. Resultat/bevis: 82,3 tim, 916,2 tim, 4114,4 tim 

Att gå vidare med: Fortsatt dialog med företrädare 
för specialisttandvården 

0 Centralt: Högst 20 % av den Aktiviteter: Två specialister på väg att disputera. 
0 totala arbetstiden får användas till 

~ FoU arbete och egen utbildning Resultat/bevis: Svårt att få ut detta nyckeltal men 
en indikation är att ca 12 % av tiden nyttjats för 
FOU 
Att gå vidare med: Fortsätta diskussionen om hur 
denna tidsredovisning skall ske. 

0 Centralt: Utbildning til l andra, Aktiviteter: Utnyttja produktionsplanering som 
0 allmäntandvården, skall utgöra verktyg för att få tiden att räcka till allt man 

D minst 5% av totala arbetstiden. förväntas göra 

Resultat/bevis: Ca 4 % 

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



Målupp-1 
fyllelse 

Delårsbokslut aug 2014 Specialisttandvård 

Mål j Analys 

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

0 Centralt: Antalet nöjda Aktiviteter: 

0 remittenter skall som lägst vara 

_Q 90% Resultat/bevis: Ingen undersökning genomförd 
2014. 2012 års resultat 89 % 
Att gå vidare med: Genomföra us 

~ Centralt: Totala intäkterna i Aktiviteter: Se över produktionsplaneringen 

0 förhållande till totala kostnaderna, 

~ kostnadstäckningsprocenten, Resultat/bevis: 94 % 
skall vara 100 % 

Att gå vidare med: Bemanna verksamheten efter 
verksamhetens behov 

0 Centralt: Antalet sjukdagar per Aktiviteter: Analysera bakom liggande orsaker. 

0 anställd och år skall vara högst 14 

._Q dagar 
Resultat/bevis: 12,2 dagar 

Att gå vidare med: Se över nuvarande 
arbetsorganisation 

0 Centralt: Antalet utbildningsdagar Aktiviteter: Se vilka utbildningar som gåtts i 

0 per årsarbetare skall som mål relation till verksamhetens behov 

.fl vara 5 dagar per år 
Resultat/bevis: 3,86 dagar 

Att gå vidare med: Informera om värdet av 
utbildning och ständiga förbättringar 



Landstinget Dalarna 
Tandvårdsnämnden 

I 

Prognos 2014 - 08-31 Period 08 
I I 
' -

TOTALT FOLKTANDVÅRDEN 
-

I I 
I I Utfall efter Prognos Budget % 

EKONOMI I mån 08 1 2014 2014 s:a int 
!( Tkr ) ' I efter 08 budget 

Intäkter 01 130404 220000 224500 57°/o 
Landstingsersättning 0 I 106415 159130 1 56130 40°/o 
Hyresersättning ' O 

I 
5672 9000 12000 3°/o 

(över 900:-/kv I 

Summa intäkter I 242491 388130 392630 
' 

s:a kostn 

Personalkostnader 101 159936 248000 247000 64°/o 
Övriga kostnader iOI 66335 119130 123130 31°/o 
Hyreskostnader !O 

I 
14542 22500 22500 6°/o 

( 1403 varav moms 2,8 ) I I , 
Summa kostnader ; 240813 389630 392630 

I 

Resultat ! -I ~ 1678 -1500 0 -

2014-09-10 ,__ _____ 

Periodrapport 

-

Diff Utfall efter 

Budg I Progn mån 08 / 13 

-1000 126179 
-3000 104813 
3000 8000 

•1000 I 238992 

1000 147948 
500 62213 

0 14579 

1500 224740 

500 14252 

--
-

Bokslut _ Bokslut 
2013 

214172 
157220 
12000 

383392 

235042 
121719 
21929 

378690 

4702 

2012 

190205 
158370 

9000 

357575 

227042 
109657 
20585 

357284 

291 

-..........__ 

~ 
~ 

~ r-.: 

~ 

~ 
()__ 



ALLMÄNTANDVÅRD 

t Utfall efter Prognos Budget ' % Diff Utfall efter Bokslut Bokslut 
EKONOMI I mån 08 1 

' 
2014 2014 s:a int Budg I Progn mån 08 / 13 2013 2012 

(Tkr ) prognos 

Intäkter 0 114828 180000 182900 68o/o -2900 113289 177474 152634 
Landstingsersättning 0 50882 78870 78870 30°/o 0 51887 77830 75500 
Hyresersättning 0 3964 6500 6500 2°/o 0 4610 6915 5577 

Summa intäkter I I 
I 169674 265370 268270 -2900 169786 262219 233711 

s:a kostn 

Personalkostnader O i 112452 170900 169400 65°/o -1500 102365 161316 151397 
övriga kostnader I 50158 75870 76150 29°/o 1800 46060 74507 66459 
Hyreskostnader 0 10751 16200 16200 6°/o 0 10917 16369 15671 

Summa kostnader I 173361 262970 261750 300 159342 252192 233527 

Resultat -3687 2400 6520 1840 10444 10027 184 

Not. Tidigare centralt bokförda kostnader är from 2011 utlagda på resp klinik. Påförda kostnader för LO-Turen, Babs-terminaler, 

Datorer, Investeringar finns under rubr Övriga kostnader. För Allmäntandvård är kostnader 11 ,3 milj /år ( 940.000:- I månad ) 

I 
~ 
~ 
~ 
\ ) 



TANDTEKNISK VERKSAMHET 

I Utfall efter Prognos 
~-

Budget i % Diff Utfall efter Bokslut Bokslut 
EKONOMI I mån 08 I 2014 I 201 4 s:a int Budg I Progn mån 08 / 13 2013 2012 

(Tkr) prognos 

Intäkter 0 3102 4970 9100 95°10 0 2349 4181 5022 
Landstingsersättning 0 80 120 120 2°10 0 80 120 60 
Hyresersättning 0 1 0 133 133 2°10 0 0 0 0 

I 
Summa intäkter I 3182 5223 9353 0 2429 4301 5082 

I I 
s:a kostn I 

Personalkostnader 0 2342 3650 7240 67o/o 0 2231 3624 4012 
Övriga kostnader 10 1 985 1650 2350 30°10 0 759 2251 1474 
Hyreskostnader 0 82 123 358 3°10 0 82 122 142 

I 
Summa kostnader 3409 5423 9948 0 3072 5997 5628 

Resultat 0 -227 -200 -595 0 -643 -1696 -546 

Not. Tidigare centralt bokförda kostnader är from 2011 utlagda på resp klinik. Påförda kostnader för LO-Turen, Babs-terminaler, 

Datorer, Investeringar finns under rubr Övriga kostnader. För Tandtekn verksamhet är kostnader 27.000:- I år ( 2200:- I månad) 
I 

w 

~ 



I 
I 

SPECIALISTTANDVÅRD 

I 
I 

.-· 

, Utfal I efter Prognos Budget % Diff Utfall efter Bokslut Bokslut 
EKONOMI I mån 08 ~ 2014 I 201 4 s:a int Budg I Progn mån 08 / 13 201 3 ' 2012 

( Tkr) prognos 

Intäkter 0 15514 23000 23000 36°/o 0 14648 23150 22475 
Landstingsersättning 0 23357 36840 36839 58o/o 1 23940 35910 34130 
Hyresersättning 0 1507 3200 3200 6°10 0 2133 3200 2850 

Summa intäkter I I 40378 63040 63039 1 40721 62260 59455 

I I s:a kostn 

Personalkostnader 0 27847 44600 43600 69°10 -1038 26505 42459 42817 
Övriga kostnader 11984 16640 15500 25°10 530 10406 16355 15221 
Hyreskostnader 0 2837 4100 4100 6°10 0 2694 4132 3818 

Summa kostnader I 
I 

42668 65340 63200 -508 39605 62946 61856 

Resultat 0 -2290 -2300 -161 509 1116 -686 -2401 

Not. Tidigare centralt bokförda kostnader är from 2011 utlagda på resp klinik. Påförda kostnader för LO-Turen, Babs-terminaler, 

Datorer, Investeringar finns under rubr Övriga kostnader. För Spec.tandvård är kostnader 2,5 milj /år ( 210.000:- I månad ) 

~ 
----...__ 
~· 



SJUKHUSTANDVÅRD 
I 

I 

I 

Utfall efter Prognos Budget % Diff Utfall efter Bokslut Bokslut 
EKONOMI I mån 08 I 2 O 14 2014 s:a int Budg I Progn mån 08 / 13 2013 2012 

(Tkr) prognos 

Intäkter 01 4537 7190 6670 63°10 520 4080 6560 6530 
Landstingsersättning 0 2713 3671 3671 34°10 0 2367 3550 3260 
Hyresersättning 0 201 301 301 3°10 0 231 346 322 

Summa intäkter 7451 11162 10642 520 6678 10456 10112 
s:a kostn 

Personalkostnader 0 5667 8270 7900 74°10 -370 4849 7688 7109 
Övriga kostnader 0 1703 2170 2017 19°10 97 1479 2038 2105 
Hyreskostnader 0 487 722 725 7°10 3 481 722 722 

Summa kostnader I 7857 11162 10642 -270 6809 10448 9936 

Resultat -
-406 0 0 250 -131 8 176 

Not. Tidigare centralt bokförda kostnader är from 2011 utlagda på resp klinik. Påförda kostnader för LO-Turen, Babs-terminaler, 

Datorer, Investeringar finns under rubr Övriga kostnader. För Sjukh .. tandvård är kostnader 334.000:- /år ( 28.000:- I månad ) 
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OV R I G VERKSAMHET 
-

Utfall efter Prognos Budget % Diff Utfall efter Bokslut Bokslut 
EKONOMI mån 08 2014 2014 s:a int Budg I Progn mån 08 / 13 2013 I 2012 

(Tkr) prognos 

Intäkter 0 1887 2840 2830 7°10 -3055 1803 2807 3544 
Landstingsersättning 0 29383 37764 36630 93°10 0 26540 39810 45420 
Hyresersättning 10 1 

I 
0 0 1866 2°10 0 1026 1539 251 

Summa intäkter I I 31270 40604 41326 -3055 29369 44156 49215 
s:a kostn 

Personalkostnader o ' 11842 20580 18860 49°10 300 12097 19955 21707 
Övriga kostnader 0 10771 20870 27113 50°10 3459 13433 26568 24398 
Hyreskostnader 0 369 554 1117 2°10 -100 370 584 232 

Summa kostnader 22982 42004 47090 3659 25900 47107 46337 

I 
Resultat 0 8288 -1400 -5764 604 3469 -2951 2878 
Kst som ingår i övr. verksamhet: 77610, 77620, 77629, 77630, 77640, 77645, 77650, 77660, 77670, 77680, 77690, 77695, 77697, 77699,77720, 77730, 
77760, 77810, 77820,77830, 77840, 77841, 77842, 77844, 77860, 77880, 77870, 77845, 77920, 77923, 77932, 77930, 77940, 77950, 77951 , 77952, 77588 

Not. Tidigare centralt bokförda kostnader är from 2011 utlagda på resp klinik. Påförda kostnader för LD-Turen, Babs-terminaler, 
Datorer, Investeringar finns under rubr Ovriga kostnader. För Ovrig verksamhet betyder detta att kostnaderna blir lägre under 2011 
totalt 14,4 milj I år ( 1,2 milj I månad 

~ 

~ 
~ 



.C Fo~~,x~rden BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

T andvårdsförvaltning 
LO Tandvård 

Datum 2014-1 0-07 Sida 1 ( 1) 
Dnr LD14/02873 

Uppdnr 888 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

Hantering avs k landstingsspecifika kostnader i landstinget 
Dalarna och möjligheten till besparingar. 

Ordförandens förslag 
Att som äskande till landstingsstyrelsen: 

1. Begära befrielse från besparingskrav för folktandvården om 
sammanlagt 4 milj. i budgetförslag taget i juni 2014. 

2. Få jämkning av överkostnader för interna hyreskostnader som idag 
beräknas till 9 milj. Detta för att konkurrensneutraliteten ska hållas. 

3. Få täckning för ökade landstingsspecifika kostnader beräknade till 11 
milj. 

Sammanfattning 
Tandvårdschefen, Conny Konradsson, fick i uppdrag från 
tandvårdsnämnden, § 14 2014-06-03, att göra en analys av hanteringen av 
de landstingsspecif ika kostnaderna. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Tandvårdschefens beskrivning av landstingsspecifika kostnader. 
c) Tandvårds- och ekonomichefens skrivelse ang. budget för 2015. 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering 

Se skrivelse. 

Miljö, Likabehandling, Barnperspektiv, Juridik 

Inte relevant i ärendet. 

Samverkan med fackliga organisationer 
MBA-förhandling har ägt rum 2014-09-24 utan erinran. 

Uppföljning 

Besöksadress 
Bergsskolegränd 8 A 

Falun 

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

Handläggare 



LANDSTlt-,lGET DALAllNA 

Hantering av s k landstingspecifika kostnader i landstinget Dal~~ och 
möjligheten till besparingar.. 2014 -09- 1 9 

DNFl .. ~p.. /.v/??.~.r?.;/?. .. . 
SKR ........... KOD ................. .. 

Utifrån landstingets planeringsansvar för all tandvård krävs finansiering av kostnader som 
inte är att betrakta som driftskostnader för landstingets egen producent av tandvård, 
Folktandvården. Då Folktandvårdens verksamhet är en del av landstingets verksamhet finns 
också en risk för att man inte på ett tydligt sätt ser vilka kostnader som kan tillföras 
planeringsansvaret och driften av Folktandvården. De kostnader som hör till 
planeringsansvaret är kostnader som man vanligtvis benämner landstingsspecifika kostnader 
d v s kostnader som landstinget har för sin tandvård och sitt planeringsansvar, kostnader 
som då den privata entreprenören inte har vid en direkt jämförelse. De landstingsspecifika 
kostnaderna är viktiga att kunna hantera utifrån gällande konkurrenslagstiftning men är 
samtidigt mycket viktiga kostnader för att tandvården i landstinget, såväl privat som i offentlig 
regi skall fungera. 

Många av de landstingsspecifika kostnaderna är svåra att påverka. Detta medför att när 
landstinget lägger besparingar till tandvården så minskar man landstingsersättningen och 
därmed säger man samtidigt att man inte är beredd att ta det fulla kostnadsansvaret för de 
landstingsspecifika kostnader man har utifrån sin tolkning av sitt planeringsansvar och de 
kostnader som därtill hör. Om Folktandvården då skall balansera de uppkomna kostnaderna 
måste man göra detta genom intäkter via vuxentandvården, något som idag inte är rätt och 
strider mot gällande konkurrenslagstiftning för tandvård i Sverige. 

Ett problem som också bör diskuteras utgörs av Folktandvårdens möjligheter att själv 
bestämma över var man vill bedriva sin verksamhet och möjligheten att påverka sina 
hyreskostnader. I ett koncernperspektiv anser landstinget att Folktandvården skall nyttja 
landstingsförhyrda lokaler. Tyvärr är det så att den hyresprissättning som tillämpas inte är 
marknadsmässig vilket medför att Folktandvården via sin driftsbudget och framförallt via 
intäkter i vuxentandvården, inte kan ta denna kostnad i sin helhet. Därmed måste en del av 
gällande landstingsersättning nyttjas för att subventionera överpriser gällande hyra i 
landstingsägda lokaler. Denna subvention uppgår för närvarande till ca 9 mkr och är en 
kostnad som måste ifrågasättas och hanteras utanför landstingsersättningen till tandvård. Då 
dessa hyreskostnader inte är marknadsmässiga, det vet vi utifrån de externa förhyrningar vi 
har, måste detta ifrågasättas. 

En annan landstingsspecifik kostnad utgörs av den solidariska finansieringsmodell som 
landstingen tillsammans med SKL beslutat om skall gälla för specialiseringstjänstgöring av 
tandläkare. Denna kostnad kan inte kopplas till landstingets eget planeringsansvar lokalt 
utan är en nationell finansiering som sällan eller aldrig ger något tillbaka till landstinget 
Dalarna. Detta belopp uppgår för närvarande till 1,6 mkr per år och finansieras idag via 
landstingsersättningen till Tandvårdsnämnden. Beloppet justeras upp enligt index av SKL 
varje år och kostnaden är inte påverkansbar. 

Ovanstående två exempel visar tydligt att om landstingsersättningen sänks och dessa två 
kostnadsslag inte går att påverka utan snarare att kostnaden ökar, så innebär en sänkt 
landstingsersättning att ökade kostnader för dessa kostnadsslag måste finansieras på annat 
sätt än via landstinget självt. 

I landstingets planeringsansvar ingår också att utifrån goda grunder och bra beslutsunderlag 
planera för framtidens tandvård och därmed göra rätt saker på rätt sätt. För att detta skall 
vara möjligt krävs en god uppfattning om befolkningens tandhälsa i Dalarna. Nyligen 
genomförd Epi-Wux studie är en studie som kartlägger aktuell tandhälsa i den vuxna 



befolkningen i Dalarna. Vill man ha med hela befolkningen måste man också engagera 
privattandvården som ändå står för behandlingen av många vuxna. De kostnader som 
uppkommer för genomförandet som sker vart femte, ca 2 mkr, år är inte budgeterat i aktuell 
landstingsersättning och borde därför kompenseras av en höjd landstingsersättning vid de 
tillfällen studien genomförs. 

I planeringsansvaret ingår också att se till att tandvården kan ha en god personalförsörjning. 
För att klara detta krävs en långsiktighet och en kreativitet som genererar kostnader då man 
inte i ett landsting kan förlita sig på de marknadsorienterade styrverktyg som finns nationellt. 
Av detta skäl är det mycket viktigt att kostnader för inskolning av ny personal gällande såväl 
tandläkare, tandhygienister samt tandsköterskor kan tas som en landstingsspecifik kostnad. 
Det är dock inte möjligt att med en i reella termer sänkt landstingsersättning starta 
exempelvis ett trainee program för blivande tandsköterskor och en tandsköterskeutbildning. 
Detta har ändå gjorts som en given förutsättning för att personalförsörja såväl privat som 
offentlig tandvård i Dalarna med tandsköterskor framöver. Utan en sådan åtgärd skulle 
tandvården få uppenbara problem och landstinget inte klara sitt planeringsansvar för all 
tandvård i Dalarna. Detta är ett exempel på en typisk landstingsspecifik kostnad som måste 
tas .Över huvudtaget kan konstateras, att utan landstingets och Folktandvårdens medverkan 
i rekryteringsinsatser och inskolning av ny personal, anordnande av verksamhetsförlagd 
utbildning med mera, så kommer stora problem att uppkomma för såväl privat som offentlig 
tandvård i Dalarna. Då vi nu är inne i en omfattande generationsväxling kommer kostnaderna 
för just utbildning, rekrytering, inskolning att öka och detta rimmar väldigt illa med en sänkt 
landstingsersättning till tandvården. Beräknade kostnader på årsbasis för ovanstående är 8 
mkr. 

Ovanstående kostnader är exempel på de kanske största landstingsspecifika kostnaderna vi 
har även om det finns andra kostnader som borde omnämnas. Den största enskilda 
kostnaden som finansieras via landstingsersättningen utgörs av kostnader för den avgiftsfria 
barn- och ungdomstandvården. Totalkostnaden 2014 beräknas till ca 78 Mkr. Vi kan också 
peka på kostnader som idag skall täckas av landstingsersättningen för käk kirurgisk 
verksamhet inkl dygnet runt jour, en verksamhet där patienterna till största delen betalar 
enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. För full kostnadstäckning krävs här en 
finansiering utöver patientavgifterna via landstingsersättningen om ca 8 Mkr. 

Dessa kostnader är mycket svåra att påverka utifrån dagens regelverk och kvalitetskrav. Det 
är därmed mycket svårt att se att man via en sänkt landstingsersättning skall kunna 
garantera en kvalitativ och patientsäker tandvård. En i reella termer sänkt 
landstingsersättning medför ett krav om att öka de externa intäkterna i vuxentandvården. Så 
har också skett under de senaste årens besparingar men detta strider mot det regelverk som 
idag gäller för svensk tandvård. Folktandvårdens möjligheter att öka sina externa intäkter 
begränsas också av den prioritering som skall gälla för offentlig tandvård. Vuxentandvård 
kommer längst ned på prioriteringslistan och skall enbart bedrivas i mån av resurser. Då 
Folktandvården också har ett sistahandsansvar för alla patienter medför också den ökade 
mängden asylsökande en försvårande möjlighet för Folktandvården att bedriva 
vuxentandvård i form av revisionstandvård till vuxna. En ökad volym av tandvård till 
asylsökande innebär också ökade tolkkostnader, något som också skall finansieras via 
landstingsersättningen. Patientens rätt till tolk innebär därmed också ökade kostnader i 
denna del. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns anledning att vara orolig för i vilken 
omfattning ytterligare besparingar i tandvården kommer att kunna hanteras och det finns all 
anledning att ifrågasätta om den nationella statistik som finns över landstingens kostnader är 
objektiv och tillförlitlig då landstingen hanterar sina landstingsspecifika kostnader på olika 



sätt. Vi vet dock att landstinget Dalarna har med alla sina kostnader men att dessa i en 
jämförelse med andra skulle vara höga kan inte sägas vara relevant och därför inte heller 
vara ett skäl till ytterligare besparingar. Den verklighet vi lever I och har i Dalarna är ej heller 
liktydigt med hur den är i andra landsting. I mera tätbefolkade landsting med flera 
närliggande utbildningsanordnare behöver man exempelvis inte arbeta med sin 
personalförsörjning på det vis vi tvingas göra. Av detta skäl är det då rimligt att landstinget 
Dalarna har högre kostnader för sitt tandvårdsåtagande än i flera andra i landet. 



Budget 2015 

Nu givna förutsättningar kring budget 2015 pekar på att tandvården för fjärde året i rad inte får 

någon betydande höjning av landstingsersättningen. Under perioden 2012-2015 beräknas den totala 

höjningen av landstingsersättning att bli endast 900 tkr. Denna höjning ska täcka kostnader för 

löneökningar och övriga externa kostnader i barn och ungdomstandvård, sjukhustandvård samt 

kirurgi. Därefter skall den täcka prisindexjusteringar på landstingets alla interna höjningar samt 

folktandvårdens beställaransvar. Följden av denna minimala höjning, är att vi får stora negativa 

ekonomiska konsekvenser under kommande år. Om vi inte får det utrymme som verksamheten 

kräver så kan detta få konsekvenser så som nerdragen jourverksamhet, nedläggning av kliniker samt 

fortsatt åtstramning av utbildningsinsatser viket på sikt gör oss till en mindre attraktiv arbetsgivare 

och vilket försämrar vårt varumärke. 

Beräknade utökade landstingsspecifika kostnader under 2015: 

1 mkr tandsköterskeutbildning - ledningsgruppsarbete, rekrytering, utbildningstid av specialister, 

tandsköterskor samt annan personal. 

Praktikplatser för tandsköterskor; handledning vid praktik, totalt 800 tkr/år. 

Överhyror i ett koncernperspektiv, 9 mkr. 

Tung barntandvård till följd av att fler nysvenskar har utökat vårdbehov, beräknar vi att vår 

behandlingstid kommer att öka, inbegripet tolkkostnader- beräknad kostnad 6,5 mkr. Utöver detta 
har vi ej räknat på att denna grupp uteblir i större omfattning än övriga patientgrupper, varpå 

konsekvensen blir tomma behandlingsstolar vilket också kostar. 

Kommande lönerevision för 2015 beräknas uppgå till 7 mkr. Landstingsersättningen skall täcka 

löneökningarna för den del som består av barntandvård och stor del av specialisttandvården. 

Föreslagen besparing från centralt håll för 2015: 4 mkr (besparing, samt "avkastningskrav på 

landstingsersättningen"). 

Sammanfattande kommentar: Vi kommer att kämpa hårt för att upprätthålla verksamheten enligt 

gällande regelverk men ovanstående visar att smärtgränsen är nådd. Sammanlagda resultateffekt av 

ovanstående beräknas uppgå till ca 15 mkr. 

Karin Gunnars Hellgren Anna Rinstad 

Tandvårdschef Ekonomichef 

Folktandvården Dalarna 



I~ Landstinget 
111 DALARNA 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

Beställarenheten för tandvård 
Beställarenheten för Tandvård 

Datum 2014-10-07 Sida 1 (2) 
Dnr LD14/02728 

Uppdnr 881 

Postadress 
Box350 
783 27 Säter 

Verksamhetsplan 2015-2018, Beställarenheten för tandvård 

Ordförandens förslag 
1. Anta verksamhetsplan inom Beställarenheten för tandvård, 

planperioden 2015-2018. 

Sammanfattning 
Verksamhetsplan inom Beställarenheten för tandvård, planperioden 2015-
2018. Planen är upprättad enligt balanserat styrkort och efter kända 
ekonomiska förhållanden. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Verksamhetsplan 2015-2018. 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Patientperspektiv 

Beaktas i verksamhetsplanen. 

Ekonomi och finansiering 

Beaktas i verksamhetsplanen. 

Miljö 

Separat miljöplan finns. 

Likabehandling, Medarbetaperspektiv och arbetsmiljö samt samverkan med 
fackliga organisationer 

Bedöms inte vara relevanta i ärendet. 

Barnperspektiv 

Beaktas i verksamhetsplanen. 

Juridik 

Enligt lag. 

Folkhälsa 

Beaktas i verksamhetsplanen. 

Besöksadress 
Skönvik 
Säter 

,_._ 
Kontakt Handläggare 
0225-49 42 11 
anna·kari.rynoson@ltdalama.se 
Org.nr. 232100-0180 



Landstinget Dalarna 

Beställarenheten för tandvård 

Uppföljning 
Mål- och aktivitetsuppföljning sker. 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 
Datum Onr 

2014-10-07 LD14/02728 
Sida 

2 (2) 



I• Landstinget 
• DALARNA 

Verksamhetsplan 2015-2018 

Beställarenheten för tandvård Sida 1 (4) 

Postadress 
Box350 

783 30 SÄTER 

Onr L-ö 1'1 ~2f-Z'6 

Verksamhetsplan 2015-2018 Beställarenheten för tandvård 

Uppdrag 
Att administrera tandvårdsstöd i form av 

• nödvändig tandvård och uppsökande munhälsobedömningar till personer med stort 
omvårdnadsbehov, s.k. N-tandvård. 

• tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid, till personer 
med vissa specificerade diagnoser/sjukdomstillstånd, s.k. S-tandvård. 

• tandvård till personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom 
eller funktionsnedsättning, s.k. F-tandvård. 

Lagar som styr: 
Tandvårdslagen {1985:125), tandvårdsförordningen (1998:1338) och hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763). 

Bakgrund: 
Från 1 januari 1999 har landstingen/regionerna ansvar för tandvårdsstöd till vissa 
funktionshindrade och sjuka. Personerna får hela eller delar av sin tandvård mot avgifter 
enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. 
Personkrets och tandvårdsstödets innehåll finns angivet i Tandvårdslagen, i Social
styrelsens rapporter Dnr 02-5059/98, 02/5061/98 och Meddelandeblad mars 2004 samt i 
lokala beslut av Tandvårdsnämnden §11/99, §21/00, §21/01, §24/04, §8/06, §35/07, 
§10/09, §19/09, §19/10, §12/11 och §37/13. 

Beställarenheten för tandvård är en egen förvaltning direkt underställd Tandvårdsnämnden 
för att på bästa sätt fördela det statliga anslag, som är avsett för tandvårdsstödet. Oavsett 
statsbidragets storlek, så finns ett lagstadgat ansvar för landstingen att tillhandahålla och 
bekosta tandvårdsstöd för personkretsen. 

Dalarnas län hade, 2013, en vuxen befolkning (20 år och äldre) på 217 546 personer enl. 
SCB. Ca 3,5 % av dessa (7500 pers) fick del av Landstingets tandvårdsstöd under året. 

2013 tillkom personer som behöver tandvård på grund av långvarig sjukdom eller 
funktionsnedsättning. Socialdepartementet uppskattar att ca 1700 personer i Dalarna 
kommer att få tandvårdsstöd av denna anledning. Det innebär att andelen av Dalarnas 
vuxna befolkning som i fortsättningen kommer att kunna få del av Landstingets 
tandvårdsstöd bör öka till närmare 4 % . 
Det tar dock några år innan alla berättigade har fått kännedom om, och tagit del av, det nya 
tandvårdsstödet varför det sannolikt kommer att ta större delen av denna 
verksamhetsplaneperiod innan resultatet kan bedömas. 

Vision 
Befolkningen i länet ska känna till när och hur man kan få tandvårdsstöd. 
Det skall vara en självklarhet för all personal inom vård, tandvård och omsorg, i såväl 
offentlig som privat regi, att arbeta för en god munhälsa hos sjuka och funktionshindrade. 

Besöksadress 
Jönshyttevägen 6, Plan 1 

78332SÄTER 

,, ,_. 
Kontakt 
0225-49 42 02 
tandvardsstodet.dalama@ltdalar 
na.se 
Org.nr 232100-0180 

Handlägga; e 
Anna-Kari Rynoson 

förvaltningschef 

0225-49 42 11 



I• Landstinget 
Il DALARNA 

Verksamhetsplan 2015-2018 

Beställarenheten för tandvård Sida 2 (4) 

Verksamhetside 
Beställarenhetens medarbetare ska arbeta med hög kompetens, ge god information och 
tydliga besked. Klarspråksbegreppet ska vara en ledstjärna. 
Ett omfattande samarbete med kommunerna och landstinget, fram för allt närsjukvården, är 
en förutsättning för att fördelningen av tandvårdsstödet skall fungera. 

Hot och svagheter 
Svårtolkat tandvårdsstöd med komplicerat regelverk 

Speciella läkarintyg krävs för vissa grupper vilket innebär att läkarna måste känna till 
tandvårdsstödets regelverk 

Styrkor och möjligheter 
Kompetent personal på Beställarenheten 

Välfungerande nationellt nätverk för beställare och bedömningstandläkare 

Landstinget Dalarna har en tandvårdsnämnd 

Medborgarperspektivet 
Många av personerna som omfattas av tandvårdsstödet är svaga och kan inte alltid bevaka 
sina rättigheter själva. Information måste riktas även till anhöriga och ansvariga i samhället. 

Det är viktigt att omvårdnadspersonal i kommuner och privata vårdföretag har kunskap om 
munvård och att ansvariga i landsting, kommun och privata vårdföretag har en positiv 
attityd till munhälsovård. 

Det är även viktigt att läkare och arbetsterapeuter har kunskap om Socialstyrelsens regler 
(SOSFS 2012:17) om hur långtidssjukas funktionsnedsättning ska bedömas för att korrekta 
läkarintyg ska utfärdas och därmed ge rätt personer tillgång till tandvårdsstöd. 

Strategiska mål 
Fokusområde Mål Mått Data från Ansvaria 
Munhälsobedömningar Alla som tackat ja till Antalet utförda Månatliga rapporter Förvaltnings-

munhälsobedömning hembesök jämfört från chefen 
i hemmet ska ha med det antal som tandhygienistteamen 
besökts tandhygienistteamen 
vid årets slut har lagt in i sin 

verksamhetsolan 
Munvårdsutbildning av Minst50%av Andel vårdpersonal Månatliga rapporter Förvaltnings-
vårdpersonal vårdpersonalen ska, som har deltagit, från chefen 

vid årets slut, ha jämfört med tandhygienistteamen 
deltagit i årlig uppskattat totalantal 
munvårdsutbildnina vårdoersonal 

läkarintyg Alla läkarintyg ska Andel inkomna T99 Förvaltningschefen 
vara korrekt ifyllda, läkarintyg som 
enl. Socialstyrelsens inkommer och är 
anvisningar korrekt ifyllda, 

dvs. begäran om 
komplettering/rättelse 
har inte behövts. 
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Beställarenhetens kontor ligger i Säter. Många möten i Landstinget Dalarna hålls i Falun 
och detta kräver resor eller att videokonferensmöjligheter utnyttjas. 

Ett konstruktivt utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte kräver samarbete med kommuner, 
offentlig och privat tandvård samt landets övriga regioner och landsting. 

Beställarenheten skall arbeta med så lite negativ påverkan på miljön, som möjligt. 

Strategiskt mål 
Fokusområde Mål Mått Data från Ansvarig 
Regionala och Förvaltningschef och Antal utvecklingsdagar Statistik ur Heroma Förvaltnings-
nationella nätverk medarbetare deltar i per medarbetare chefen 
och konferenser nätverk/ konferenser 

som anordnas 
Chefsutveckling Kompetent chef Antalet Statistik ur Heroma Förvaltnings-

chefsutbildningar där chefen 
förvaltningschefen har 
deltaait 

Miljöpåverkan av Resor ska ske med tåg Antalet km bilresor Siffror för bilresor Förvaltnings-
fordon eller i bil (samåkning hämtas i chefen 

~m möjligt) Reseportalen på 
Okal användande av Antalet fysiska möten Navel 
videokonferens som ersatts av 

videokonferenser Dokumentation på 
Beställarenheten 

Medarbetarperspektivet 
Beställarenhetens fasta personal består av tre personer. Arbetsplatsen skall präglas av god 
arbetsmiljö och goda möjligheter till kompetensutveckling. 

Strategiska mål 
Fokusområde Mål Mått Data från Ansvarig 
Sjukfrånvaro Reducering av antalet Antalet sjukdagar Statistik ur Heroma Förvaltnings-

siukdaoar chefen 
Utvecklingsplan Varje medarbetare ska ha en Antalet medarbetare Dokument på Förvaltnings-

utvecklingsplan som tas fram i som haren Beställarenheten chefen 
medarbetarsamtalet utvecklinasplan 

Fortbildning Kompetenta medarbetare Antalet Statistik ur Heroma Förvaltnings-
fortbildningsdagar per chefen 
medarbetare 

Ekonomiperspektivet 
Syftet med tandvårdsstödet är att hela landstingsersättningen skall gå till ekonomiskt stöd 
till tandvård för sjuka och funktionshindrade i Dalarna. Det finansiella perspektivet är därför 
ett nollresultat. 

Strategiskt mål 
Fokusområde Mål 
Ekonomi Budget i 

balans 

Mått 
Ekonomiskt 
resultat 

Data från 
Rapport månadsvis fr. LO 
Service/ekonomi 

Ansvari 
Förvaltningschefen 
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Nyckeltal 
Epidemiologiska variabler enl. tabellerna nedan redovisas årligen till TN, tandvårdschefen, 
samordnaren för de särskilda patientgrupperna, FTV (allmäntandvården) samt MAS-ar och 
enhetschefer i kommunerna. 

('N-kort är ett gult kort som Beställarenheten utfärdar till alla som är berättigade till tandvårdsstödet Nödvändig 
tandvård) 

Mall för nyckeltal Uppsökande verksamhet: 
BOENDE KOMMUN LANDSTINGET 

DALARNA 
Antal personer med · N-kort den 1 januari xx pers xxx pers xxxx pers 

Antal personer som uppsökts för xx pers XXX pers xxxx pers 
munhälsobedömnina 
Antal uppsökta som känner smärta i xx pers xx pers xx pers 
munnen. (xx%) (xx%) (xx%) 
(% uoosökta med smärta i munnen) 
Antal uppsökta som uppger att de inte kan xx pers xx pers xx pers 
äta köttbullar, potatis och smörgås utan 
problem (xx"/o) (xx"/o) (xx"/o) 
(% uppsökta som inte kan äta utan 
oroblem) 
Antal uppsökta som har fastsittande xx pers xx pers xx pers 
tänder (xx%) (xx%) (xx"/o) 
(% uoosökta som har fastsittande tänder) 
Totalt antal tänder att sköta om hos de xx tänder xx tänder xx tänder 
uppsökta 

Antal uppsökta med hel- eller delprotes xx pers xx pers xx pers 
(löständer) (xx%) (xx"lo) (xx"/o) 
(% uppsökta med löständer) 
Totalt antal löständer att rengöra hos de xx löständer xx löständer xx löständer 
uppsökta 

Antal uppsökta med implantat xxpers xx pers xx pers 

Antal uppsökta som behöver besöka XX pers xx pers xx pers 
tandklinik för akut behandling (% (xx"lo) (xx"/o) (xx"/o) 
uoosökta som behöver akut behandlina) 
Antal som tackat nej till besök på xx pers xx pers xx pers 
tandklinik, trots behov av akut 
tandbehandlino 
Antal vårdpersonal som deltagit i den xx pers xx pers xx pers 
årliga munvårdsutbildningen Totalt antal Totalt antal Totalt antal anställda 

anställda anställda i landstinget: xxxx 
på boendet: xx pers i kommunen: xxx pers 

oers 

Mall för nyckeltal Vård: 
Antal personer, 20 är och äldre, i länet (enl. SCB och Region Dalarna) xxxx pers 

Antal behandlade i N-tandvård xxxx pers 

Antal behandlade i F-tandvård xxxx pers 

Antal behandlade i S-tandvård xxxx pers 

Andel av befolkningen, 20 år och äldre, i länet som fått tandvårdsstöd. x% 



I~ Landstinget 
llJ DAlARNA 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

Beställarenheten för tandvård 
Beställarenheten för Tandvård 

Datum 2014-10-07 Sida 1 (1) 
Dnr L014/02808 

Uppdnr 882 

Postadress 
Box 350 
783 27 Säter 

Måluppfyllelse, Beställarenheten 

Ordförandens förslag 
1. Delårsrapport inklusive måluppfyllelse för Beställarenheten för 

tandvård hösten 2014 godkänns. 
2. Delårsrapport inklusive måluppfyllelse för Beställarenheten för 

tandvård hösten 2014 överlämnas till Ekonomienheten, Revisionen, 
landstingsstyrelsen för sedan beslut i landstingsfullmäktige. 

Sammanfattning 
Lagen om kommunal redovisning 1997:614 reglerar landstingens skyldighet 
att bokföra enligt god redovisningssed och att upprätta delårsrapport. Minst 
en gång under räkenskapsåret skall en delårsrapport upprättas som 
omfattar minst 6 månader och högst 9 månader av räkenskapsåret. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Delårsrapport, måluppfyllelse augusti 2014. 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Patientperspektiv, Miljö, Likabehandling, Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, 
Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö samt samverkan med fackliga 
organisationer. 

Ovanstående perspektiv bedöms inte vara relevanta tör ärendet. 

Ekonomi och finansiering 

Följer plan. 

Uppföljning 
Uppföljning sker månadsvis/kvartalsvis och årsvis. 

Besöksadress 
Skönvik 
Säter 

--Kontakt Handläggare 
0225-49 42 11 
anna-kari.rynoson@ltdalama.se 
Org.nr: 232100-0180 
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Tandvårdsnämnden 

Beställarenhet 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse 

Uppdrag från Landstingsplanen 2014 

Tandvårdsstödet ska erbjudas till alla berörda i 
Dalarna. 

Munhälsobedömningar ska genomföras i samverkan 
med länets kommuner. 

Målupp
fyllelse 

Prognos 

• 
e mål uppfyllt mål delvis uppfyllt • mål ej uppfyllt 

Tandvårdsstödet fungerar bra. Landstinget Dalarna ligger 
bland de främsta i landet i att nå ut till befolkningen och 
dessutom till en låg kostnad i förhållande till många andra 
landsting. 

Uppskattningsvis är det ca 4 % av Dalarnas vuxna (20 år och 
äldre) befolkning som har möjlighet att få del av det särskilda 
tandvårdsstödet. Verksamheten beräknas klara uppsatta mål, 
förutom det nya tandvårdsstödet för personer med långvarig 
sjukdom eller funktionsnedsättning. Det tar tid innan 
informationen har nått ut till allmänhet, tandvård och 
sjukvård. Tandvård vid funktionsnedsättning beräknas inte 
vara i full verksamhet förrän tidigast vid s lutet av 2015. 

En fullständig redovisning av måluppfyllelsen kan göras 
först vid årets slut. 

Verksamhet 
Den uppsökande verksamheten och tandvårdsinsatserna för 
personer som är berättigade till tandvårdsstöd fungerar bra. 
Hittills, under 2014, syns en tillbakagång avseende 
genomförda munvårdsutbildningar till omvårdnadspersonal, 
jämfört med 2013. 

Viktiga händelser under året 
Vi arbetar vidare med information till allmänheten, 
sjukvården och tandvården, och då framför allt om det nya 
tandvårdsstödet vid funktionshinder. 

Ekonomi 
P.esultaträkning 2014 08 2013 
(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat 
Intäkter 190 264 264 302 
Kostnader -18 571 -31 583 -31 583 -28 107 

varav e,ersonalkostnader -1 252 -1884 -1 884 -1 649 

Verksarrlletens resultat -18 381 -31 320 -31 320 -27 805 

Lanstingsbidrag 22107 33160 33160 28 930 
över-/underskott 3 726 1 840 1 840 1125 

Verksamhetsområde Prognos 
Avvi kelse% Resultat 

2013 
(mkr) 

Uppsök. munhälsobedömn 3,2 0 3,1 

Munvllrdsutbildning 1,0 0 1,0 

Nödvändig tandvård 16,0 +7% 15,1 

Tandvård - funktionsnedsättn. 1.5 -40% 0,5 

Tandvård som led i 7,4 0 6,2 
Sjukdomsbeh~ndling 

Summa 29, 1 0 25,9 

Prognosen för 2014 är, enligt budget, ett överskott på 1,8 
mkr. Det stora överskottet efter augusti månad beror dels på 
en låg verksamhet på tandvårdsklinikema över sommaren 
och dessutom på en del missar i Folktandvårdens fakturering 
för augusti. 

Personal 
Valda personal
kostnader 2014 2013 

(mkr) Budget Prognos Resultat 

Löner exklusive sociala 
avgifter 

1,3 1,3 

Personalen består av två assistenter på heltid, en 
förvaltningschef (75 %) samt två timanställda 
bedönmingstandläkare. 

Verksamhetsstatistik 
Nyckeltal (8 av 12 mån) 2014 2013 

Utförda munhälsobedömningar 2533 2453 

Utförda munvårdsutbildningar 1627 2122 

Antal behandlade i Nödvändig 3587 3413 
tandvård 

Antal behandlade i Tandvård 645 801 
som led i sjukdomsbehandling 

Antal behandlade i Tandvård vid 177 4 1 
fun11:ionsnedsättning (nytt 2013) 

Verksamheten ägnas åt löpande administration av 
Landscingets tandvårdsstöd. Målet är att alla som ingår i 
personkretsen skall nås av tandvårdsstödet. 

Säter den 9 september 2014 

Anna-Kari Rynoson 

Förvattningschef 

Beställarenheten för tandvård 

1,2 

2012 

2377 

1771 

3238 

867 
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