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Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att med beaktande av revisorernas rekommendat-

ioner lägga informationen till handlingarna. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Tillgängligheten till regionens barn- och ungdomstandvård är ett högt priori-

terat område för regionstyrelsen. Folktandvården arbetar sedan flera års tid 

med olika åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen och tillgänglighet-

en i tandvården. Regionstyrelsen följer arbetet och fattar löpande beslut om 

åtgärder vid behov.  

Beslutsunderlag 
Revisorernas skrivelse 

Granskning barn- och ungdomstandvård 

Sammanfattning 
Regionens revisorer har granskat regionens barn- och ungdomstandvård. 

Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer till regionstyrelsen med 

anledning av granskningen. 

Ärendet 
Region Norrbottens revisorer har granskat om regionstyrelsen vidtagit 

ändamålsenliga åtgärder för att uppnå en god tillgänglighet inom barn- och 

ungdomstandvården i länet. Revisorernas samlade revisionella bedömning är 

att regionstyrelsen inte helt säkerställt att ändamålsenliga åtgärder vidtagits 

för att uppnå en god tillgänglighet inom barn- och ungdomstandvården. Ge-

nerellt sett bedöms tillgängligheten som god men det råder bristande till-

gänglighet på vissa tandvårdskliniker i länet. 

Revisorernas rekommendationer 

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande rekommendationer till 

regionstyrelsen. 

 Säkerställa att fortsatta åtgärder vidtas för att säkra en god kompetens-

försörjning. 

 Prioritera arbetet med att säkerställa en god tillgänglighet till barn- och 

ungdomstandvården i hela länet, särskilt i Gällivare utifrån bristande 

tillgänglighet. 

 Säkerställa fortsatt implementering och regelbunden uppföljning av ef-

fekter utifrån vidtagna åtgärder, exempelvis teambaserad tandvård.  
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 Säkerställa att det sker en intensifiering av det förebyggande arbetet 

under år 2022, i syfte att säkerställa att elever tar del av nödvändig in-

formation innan de går ut grundskolan. 

 Överväga om uppföljning avseende Odontologiskt hälso- och vård-

bokslut ska tas upp för information alternativt beslut i regionstyrelsen. 

Regiondirektörens kommentarer 

Det är viktigt att fortsätta med de åtgärder och ekonomiska satsningar som 

görs i folktandvården för att stärka kompetensförsörjningen. Det finns an-

ledning att se över vårdvalsbeställningen för att möjliggöra ökad tillgänglig-

het för barn och unga med hög risk. Enligt gällande vårdvalsbeställ-

ning måste munfriska barn och unga kallas in senast 3 månader från planen-

lig tid, vilket ger undanträngningseffekter för de med hög risk. En förläng-

ning till 6 månaders försening kan ge bättre möjlighet att kalla in de med hög 

risk tidigt och använda resurserna där de ger mest effekt. En annan föränd-

ring som bör övervägas är att från 16 år och uppåt ska barn och unga med 

låg risk för kariesutveckling och god egenvård kallas för regelbunden upp-

följning var 36:e månad, istället för var 30:e månad som idag. Ytterligare en 

åtgärd kan vara att ersättningen för avgiftsfri tandvård höjs så att fler privata 

vårdgivare tar sig an uppdraget. Dessa förändringsförslag kommer beaktas i 

kommande vårdvalsbeställning. 

Folktandvårdens verksamhet följs upp och redovisas i ordinarie delårs- och 

årsrapporter till regionstyrelsen. Utöver dessa tas ett Odontologiska hälso- 

och vårdbokslut fram och publiceras av Folktandvården årligen, på eget 

uppdrag inom verksamheten. Tidpunkten för bokslutets framtagande kan 

variera beroende på tillgängliga stabsresurser.   

Jämställdhetsperspektiv 

Det bedöms inte finnas några betydande skillnader utifrån kön i tandvården 

för barn- och unga, baserat på könsuppdelad statistik.  

Barnrättsperspektiv 

Barn och unga har rätt till avgiftsfri tandvård och är den högst prioriterade 

gruppen för folktandvården tillsammans med akut tandvård. Beslutet innebär 

inte någon förändring i denna prioritering. 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regionens revisorer 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Divisionschef Nära 


	Revisionsrapport Granskning av barn- och ungdomstandvården
	Förslag till beslut
	Yttrande till beslutsförslaget
	Beslutsunderlag
	Sammanfattning
	Ärendet
	Revisorernas rekommendationer
	Regiondirektörens kommentarer
	Jämställdhetsperspektiv
	Barnrättsperspektiv
	Protokollsutdrag skickas till:



