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Till Tandvårdsnämnden
Revisorerna i Region Blekinge har gett EY i uppdrag att genomföra en granskning av Folktandvården
med inriktning mot dess kvalitet och tillgänglighet.
Den sammantagna bilden som framkommer i granskningen är att det sker ett aktivt arbete för att
förbättra tillgängligheten inom Folktandvården . Flera av klinikerna har dock fortfarande kö samt
väntetid för revisionspatienterna vilket innebär att arbete kvarstår. Den huvudsakliga orsaken är
bristen på tandläkare och i detta avseende görs bedömningen att nämnden försöker komma tillrätta
med kompetensförsörjningen genom att vidta åtgärder för att såväl rekrytera ny personal som att
behålla den nuvarande .
Bristen på tandläkare i kombination med ett ökat behov av tandvård ökar risken för
undanträngningseffekter. Det är därför av vikt att den befintliga personalens tid kan optimeras vad
gäller patienttid .
Ovan nämnda utmaningar förutsätter ett aktivt arbete med kartläggning av kompetenser,
förebyggande tandvård samt att patienttiden optimeras . Därav nedanstående rekommendationer.

Rekommendationer till Tandvårdsnämnden:
~~>
~~>
~~>

~~>
~~>

säkerställa att samtliga kliniker kontrollerar kallelseintervallen för barn och unga vuxna , och att
arbetet fortsätter att inkludera samtliga grupper framöver,
säkerställa att det förebyggande arbetet avseende skolbesök sker i den omfattning som
beslutats om,
säkerställa att kompetensöverföring genomförs utifrån resultaten från kartläggningarna av
pensionsavgångar samt vilka kompetenser det råder brist på,
använda väntetidsstatistik på förvaltningsnivå som inbegriper väntetiderna för alla patienter i
kö och inte bara de som väntat längst
säkerställa att enheternas väntelistor kontinuerligt uppdateras så att de är aktuella
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1. Inledning
1.1.

Bakgrund

Den tandvård som bedrivs av landstinget 1 - Folktandvården - består utöver allmäntandvård
av specialisttandvård , sjukhustandvård, uppsökande tandvård och tandvård som ett led i en
sjukdomsbehandling . Folktandvården har även ett särskilt ansvar för förebyggande
verksamhet samt att se till att barn- och ungdomar får tandvård . l tre steg från 1 januari 2017
höjs åldersgränsen för fri tandvård från 20 år till 23 år 2019.
Mot bakgrund av det förändrade regelverket har landstingets revisorer valt att genomföra en
fördjupad granskning av nämnden för primärvård och tandvård för att bedöma nämndens
förmåga att svara upp emot sitt uppdrag .
1.2.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden för primärvård och tandvård
säkerställer en ändamålsenlig tandvård avseende tillgänglighet och kvalitet.

1.3.

.,

Har arbetet med att förbättra tillgängligheten lett till önskat resultat?

.,

Har nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att möta :
o

Det ökade behovet av tandvård för nyanlända med uppehållstillstånd?

o

Den höjda åldersgränsen för fri tandvård?

.,

Har nämnden säkerställt att Folktandvården fullt ut kan ta sistahandsansvaret för
tandvård som nämnden har?

.,

Bedrivs ett ändamålsenligt förebyggande arbete?

.,

Har nämnden säkerställt att ett ändamålsenligt arbete med kompetensförsörjning
bedrivs?
Genomförande

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Intervjuer har skett
med nämnden för primärvård och folktandvårds ordförande och vice ordförande,
förvaltningschef, verksamhetschefer samt avdelningschef för klinikerna Ronneby, Sölvesborg ,
Karlskrona, Karlshamn och Olofström . Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska
rapporten. Granskningen är genomförd oktober 2018- januari 2019 .
1.4.

Revisionskriterier

1.4.1. Tandvårdslag (1985:125)

Landstinget skall planera tandvården med utgångspunkt i befolkningens behov av tandvård .
Folktandvården har ett sistahandsansvar vilket innebär att varje landsting ska erbjuda en god

1

Från och med 1 januari 2019 har landstinget Blekinge ersatts med region Blekinge. Eftersom
granskningen avser 2018 används begreppet landsting i rapporten
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tandvård åt dem som är bosatta inom landstinget. Enligt tandvårdslag (1985 : 125) 3 § utgörs
god tandvård bland annat av att:
Vara lättillgänglig

Akuta fall ska behandlas med förtur

Från och med den 1:a januari 2019 ska folktandvården svara för:
Regelbunden och fullständig tandvård för personer till och med det år då de fyller
23 år,
Specialisttandvård för personer från och med det år då de fyller 24 år2 , och
övrig tandvård för personer från och med det år då de fyller 24 år i den omfattning
som regionen bedömer lämplig .

1.4.2. Reglemente för Nämnden för Primärvård och tandvård, fastställt 2014-11-06
Enligt reglementet ansvarar nämnden för att verksamheten bedrivs effektivt och efter
fastställda mål och riktlinjer. Därtill ska nämnden planera tandvård ur ett övergripande
befolkningsperspektiv samt tillse att tandvården är ändamålsenligt uppbyggd och utformad .

1.4.3. Landstingsplan 2018-2020 och budget för 2018
l landstingsplan 2018-2020 framgår ett antal inriktningsmål inom hälso- och sjukvård . Dessa
utgörs bland annat av att Landstinget Blekinge ska ha en god tillgänglighet till besök och
behandling. Därtill ska den interna kontrollen vara tillräcklig och att verksamheten bedrivs på
ett i övrigt tillfredsställande sätt.

2

Patienter under 24 år är garanterade specialisttandvård då det ingår i den "fullständ iga tandvård"
som ska erbjudas samtliga patienter upp till 23 år.
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2. Granskningsresultat
2.1.

Tillgänglighet

l detta avsnitt redogörs för hur nämnden för primärvård och folktandvård arbetar med
tillgänglighet. Avsnittet inleds med en beskrivning av de styrande dokumenten och tar sedan
upp vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra tillgängligheten , samt vilka som är de
största utmaningarna.
2. 1. 1. Iakttagelser

styrdokument
Följande aspekter avseende tillgänglighet och förebyggande arbete återfinns i landstingets
kument:

_____.....

Landstingsplan 2018

Målområden och inriktningsmål:

o

God hälso- och sjukvård
med insatser för en bättre
folkhälsa
o Landstinget
Blekinge har god
tillgänglighet till
besök och
behandling

o

o

Landstinget
Blekinges arbete
för en bättre
folkhälsa
avspeglas i en
ökad jämlik hälsa.

Engagerade medarbetare
och goda
utvecklingsmöjligheter
o Landstinget
Blekinge är en
attraktiv
arbetsgivare

Nämnd för primärvård och
folktandvård
Verksamhetsplan med
budget för år 2018
Indikatorer
kopplade
till
inriktningsmålen:

o

o

o

o

o

Al la nya patienter ska
erbjudas vård inom tre
månader
Patienter som remitterats
till specialisttandvårdens
kliniker ska kallas inom tre
månader
Utlovade kallelsetider för
revisionspatienter ska
hållas
Mun- och
tandhälsoinformation och i
förekommande fall
med fluorsköljning ska nå
alla klasser i årskurs 3 och
5. Tobaksinformation ska
nå alla klasser i årskurs 7

Verksamheter
Handlingsplan 2018
Aktiviteter under 2018:

o

Rekrytera och behålla
personal

o

Riskgruppera alla och ta
konsekvenserna av denna3

o

skolinformation i AK 3,5
och 7

o

Riskbedömning och
vårdplanering

o

Frisktandvårdsinformation
både intern och extern

o

Påverka kariesutvecklingen
inom barn och
ungdomstandvården

o

Remisshantering

o

Följa folktandvårdens
riktlinjer avseende barnoch ungdomstandvård i
Blekinge när det gäller
kallelseintervall och
riskgruppering

o

Följa folktandvårdens
debiteringsanvisningar

Alla patienter ska
riskbedömas och deras
vård ska
planeras efter
riskbedömningen

3
Med att följa konsekvenserna av riskgrupperingen avses att följa de behandlingsrekommendationer
och revisionsintervall som fastställs vid riskbedömningen

4

Building a better

working world

o

Fortsätta att aktivt
marknadsföra
Folktandvården Blekinge

o

Vidareutveckla befintligt
introduktionsprogram

o

Attraktivt utbud av
kompetensutveckling

o

Utbildning för chefer i det
coachande samtalet

l landstingsplan 2017-2019 och budget 2017 riktade landstingsfullmäktige ett direktiv till
nämnden för primärvård och tandvård . Direktivet avsåg en kontinuerlig uppföljning och att vidta
åtgärder för en förbättrad tillgänglighet inom primärvården , inklusive folktandvården .

Patienter i kö
l tabellen nedan redovisas antalet patienter i kö inom allmäntandvården samt
specialisttandvården per 30 augusti 2018 . Kön omfattas endast av vuxna som vill bli så kallade
revisionspatienter. Dessa patienter kallas regelbundet till undersökningar. Barn och unga
vuxna samt de som får nödvändig tandvård som ett led i sjukhusbehandling placeras inte i kön
utan prioriteras före . Se avsnitt 2.3.3 för närmare beskrivning av prioriteringslistan . Väntetiden
för nya patienter utgörs av antalet månader som de beräknas stå i kö innan de kan skrivas in
som patienter på kliniken . Avseende revisionspatienter så visar tabellen med hur många
månader det utsatta återbesöksdatumet har överskridits för den patient som har stått längst i
kö. Röda respektive gröna fält indikerar en ökning respektive minskning av kön i förhållande
t'll f " • . d •
Allmäntandvård

Antal patienter i kö

Antal vuxna
revisionspatienter (>23
år) 2018

Väntetid för undersökning
2018-08-30, antal månader

Ny patient

Revisionsatient

Vårdområde väst

Asarum (kön består
av Karlshamnspatienter)
Bräkne Hoby

186

100

95

3512

9

6

o

o

36

1440

2

Karlshamn

904

820

591

6194

6
>24

Olofström

380

410

459

3213

>24

Ronneby

529

o

4690
4902

>24

Sölvesborg

505
200

Totalt

2175

1859

1773

51

81

3073

o

Nätt ra by

o
o
o
o

o

170
201
64

6451
4643
2839

Rödeby

9

44

49

3284

3

20
17
9
3

23 951

Vårdområde öst

Jämjö
Karlskrona
Lyckeby

153

10
>22

3

12

22
6

18-24
36

14
9

5
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Totalt

O

248

565

20290

Totalt område väst
& öst

2175

2107

2338

44 241

Av tabellen går att utläsa att det per 30 augusti 2018 endast fanns en klinik som inte hade kö .
Eftersläpningen för såväl nya patienter som revisionspatienter varierar från 3 till 36 månader
för nya patienter och från 2 till 22 månader för revisionspatienter. Vad gäller förändringen över
tid går det att se att största delen av klinikerna har en negativ utveckling . Vid en av intervjuerna
framkom att det västra vårdområdet har haft mer omfattande problem med bemanningen än
det östra området.
Mot bakgrund av att statistiken visar det antal månader som en patient har väntat som längst
går det exempelvis inte utläsa hur stor del av revisionspatienterna som har fyra , fem respektive
sex månaders eftersläpning . Denna statistik finns på respektive klinik men är inte
sammanställd på central nivå .
Enligt Folktandvårdens verksamhetsplan 2018 ska nya patienter erbjudas vård inom 3
månader. Utifrån ovan statistik framgår att ingen klinik uppfyller detta .
Vid intervjuer framförs att det finns flera aspekter som måste tas hänsyn till när det gäller
antalet personer i kö. Det saknas en förvaltningsövergripande definition för hur kön ska
beräknas. Kön kan innehålla personer som skrev upp sig på kön för flera år sedan . Det är
därmed inte säkert att dessa personer fortfarande är intresserade av att bli patienter hos
folktandvården , då de exempelvis kan ha valt att gå till en privat klinik istället.
Samtliga allmäntandvårdsklinker har fått i uppdrag av verksamhetscheferna att revidera
klinikens kölista . Genom att revidera kölistan vill man säkerställa att kön ger en rättvisande bild
över hur många som vill skriva in sig på en till en viss klinik. Revideringen kan genomföras
genom att samtliga i kön kontaktas och tillfrågas om de vill stå kvar i kön . l en av revideringarna
fick de till svar att cirka 60 procent av de tillfrågade på den aktuella kliniken inte ville stå kvar.
Vid intervjuer framkommer att samtliga klinikern inte har reviderat kölistorna . Vid intervjuerna
uttrycks en osäkerhet gällande vilka kliniker som har reviderat kölistorna .
l nedan tabell redovisas kön för specialisttandvård inom Landstinget Blekinge per 30 augusti
2018. Röda respektive gröna fält indikerar en ökning respektive minskning av kön i förhållande
till föregående år.
Antal remisser å kö
Specialisttandvård
Käkkirugi

371

271

Orofacial medicin

69

Oral protetik

fil•

Behandling
startade per
2018-08-30

Behandling
avslut

832

1781

1081

105

238

572

436

114

148

227

141

181

Parodontologi

53

93

139

315

449

Pedodonti

63

84

109

149

271

Endodonti

57

98

119

11

43

Ortodonti Karlshamn

249

440

387

171

150

Ortodonti Karlskrona

435

576

618

201

154

6

r - - - - --

- - -- -----

Building a better
working world

Av tabellen kan utläsas att samtliga specialistinriktningar fick en ökad kö 2018 i jämförelse
med 2017, undantaget är ortodonti i Karlshamn. Inom ortodonti finns tre nivåer av kö ; akut, kö
1 och kö 2. Akut innebär att behandling ska starta inom 1-3 månader. Kö 1 bör inte överstiga
5-6 månader. Kö 2 utgörs av patienter där det bedöms att fysisk skada inte bör inträffa, under
förutsättning att behandling utförs inom 1 'Y2 till 2 år. l nedan tabell framgår remissväntetiden
inom ortodonti per 30 augusti 2018.

Ortodonti

Antal remisser i kö

Remissväntetid i
antal månader

Karlshamn

Akut

o

o

o

o

Kö 1

3

24

4

5-6

Kö2

241

416

383

29

Akut

o

o

o

o

Kö 1

59

49

56

9

Kö2

376

527

562

33

Karlskrona

Av tabellen går att utläsa att riktlinjen för maximal väntetid för kö 1 överskreds med tre månader
i Karlskrona . Vad gäller kö 2 överskreds riktlinjen med fem respektive nio månader. l
verksamhetsberättelsen för 2017 står skrivet att "Vid nu rådande kötider kan vävnadsskador
inte helt uteslutas eller att behandlingarna blir mer komplicerade och tidsmässigt längre."
Av intervjuerna framkom att situationen som beskrevs i verksamhetsberättelsen är oförändrad .
2.1.2. Utmaningar avseende tillgänglighet inom allmän- och specialisttandvården
Vid intervjuer framkommer att tillgängligheten varierar mellan klinikerna . Det förekommer
kliniker där de i nuläget inte har någon kö och kan kalla patienter inom utsatt tid . Samtidigt
uppger en av de intervjuade avdelningscheferna att de inte har haft möjlighet att kalla nya
patienter från kölistan på 4-5 år samt att det finns en eftersläpning vad gäller vuxna
revisionspatienter med ett år-4. Av fem intervjuade avdelningschefer uppger fyra att de inte kan
kalla in nya patienter från kölistan samt att de har svårt att hinna kalla revisionspatienterna
inom utsatt datum .
Orsakerna till bristen på tillgängligheten är flera och i många fall komplexa att lösa . Nedan
presenteras de aspekter som i huvudsak lyftes fram när det gäller tillgängligheten .
Höjd åldersgräns för fri tandvård
Riksdagen fattade den 15 december 2016 beslut om att höja åldersgränsen för fri tandvård till
23 år. Höjningen har skett stegvis och från den 1 januari 2019 kommer åldersgränsen för fri
tandvård att vara 23 år. Höjningen av åldersgränsen uppges innebära en utmaning för
tillgängligheten utifrån ett antal aspekter. l nämndens verksamhetsplan med budget 2018
framgår:
"Detta [höjning av åldersgränsen] innebär att både Folktandvården och privattandvården får
större andel patienter som finansieras av landstingsmedel och den intäktsbringande
vuxentiden kommer därmed att minska något. "
4

Revisionspatienter är de patienter som är inskrivna på kliniken och går på regelbundna
undersökningar. De står därmed inte i kö för att bli patienter på kliniken.
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Problematiseringen avseende den intäktsbringande vuxentiden grundar sig i att barntandvård
inte alltid har full kostnadstäckning . För varje inskriven barnpatient får kliniken en
tandvårdspeng som är lika stor oavsett vårdbehov . Därutöver får klinikerna ersättning för de
behandlingskostnader som överstiger 4750 kronor. Klinikerna får därmed ingen ersättning fö r
kostnader som är lägre än 4750 kronor och samtidigt högre än tandvårdspengen .
Den höjda åldersgränsen för fri tandvård leder, enligt flera intervjuade, till att den ökade
behandlingen av barn och unga vuxna sker på bekostnad av vuxna betalande patienter. Dels
finns det en risk för att andelen behandlingar med full kostnadstäckning minskar. Därtill ökar
behandlingsbehovet ju äldre barnen/unga vuxna blir. Detta gäller särskilt nyanlända där flera
har omfattande vårdbehov. Vidare uppges den höjda åldersgränsen leda till en risk att patienter
som slutade gå hos tandläkaren när den fria tandvården slutade, nu kommer tillbaka när
tandvården blir gratis. Dessa patienter kan då ha ett stort vårdbehov till följd av att de inte har
uppsökt tandvård på flera år. Det har dock inte framkommit någon statistik som belägger detta
antagande
Folktandvården har en prioriteringslista som visar i vilken ordning patienterna ska prioriteras:
1. Akuttandvård
2. Barntandvård (barn och unga vuxna patienter som omfattas av fri tandvård)
3. Nödvändig tandvård 5
4. Vuxna patienter (revisionspatienter)
5. Vuxna som står i kö för att bli blivande patienter på kliniken
Prioriteringslistan innebär att barn och unga vuxna prioriteras före vuxna patienter. l
verksamhetsplan med budget för 2018 framgår att det kommer vara en utmaning att skapa så
mycket debiterbar vuxentid som möjligt utan att det sker på bekostnad av ovan
prioriteringsregler.
Asylinvandring
Sedan 2015 har kommunerna i Blekinge län tagit emot ett stort antal nyanlända flyktingar.
Samtliga asylsökande har rätt till akuttandvård , och barn upp till 18 år har rätt till kostnadsfri
fullständig tandvård . Personer som har fyllt 18 har rätt till kostnadsfri akut tandvård och
tandvård som inte kan vänta . Vid intervju med avdelningschefer uttrycks att asylsökande i flera
fall har omfattande vårdbehov , inklusive barn och ungdomar. Vidare framkommer att det är
viktigt med förebyggande arbete i grupper med omfattande vårdbehov, för att på så sätt
försöka förbättra deras tandhälsa.

En av klinikerna uppger att de ser en risk i att de med nuvarande bemanning inte kommer
kunna kalla patienter från kölistan de närmsta året, delvis till följd av anhöriginvandring samt
patienter med omfattande vårdbehov. Enligt ovan nämnd prioriteringslista går akuttandvård
samt barntandvård före undersökning av vuxna patienter. Det är utifrån prioriteringslistan som
flera kliniker menar att såväl den höjda åldersgränsen för fri tandvård som behandling av
grupper med stora vårdbehov leder till att det finns risker för en undanträngningseffekt Att
behandling av patienter inom akuttandvården , nödvändig tandvård samt barntandvården
upprätthålls men på bekostnad av vuxentandvården .
Brist på tandläkare
l samtliga intervjuer lyfts bristen på tandläkare . Detta utgör en av de huvudsakliga orsakerna
till svårigheten att erbjuda en god tillgänglighet. Enligt Arbetsförmedlingens rapport "Var finns
5

Tandvård som är ett led i sju khusbehandl ing , exempelvis patienter som har behandlats med
stråln ing.
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jobben? Bedömning för 2018 och på fem års sikt" är tandläkare ett av de yrken där på ett
nationellt plan råder störst brist och därmed stor konkurrens om arbetskraft. På en skala mellan
1-5 där fem innebär den högsta graden av brist bedöms tandläkare befinna sig på 4 ,5.
Vid tidpunkt för granskningen har Folktandvården i Blekinge 7 vakanser av totalt cirka 60
tjänster. Anledningen till att Folktandvården i Blekinge har tappat tandläkare uppges främst
vara svårigheter att ersättningsrekrytera i samband med pensionsavgångar samt den rådande
konkurrensen vad gäller anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Därtill har det
förekommit försäljning av ett antal privata kliniker i Blekinge vilket uppges ha varit attraktivt för
ett antal av de erfarna tandläkarna på Folktandvården .
Undantaget en av de intervjuade avdelningscheferna , uttrycker samtliga att de är i behov av
att anställa fler tandläkare för att kunna möta behovet av tandvård . Av de tandläkare som
rekryteras är en stor del nyexaminerade och saknar längre arbetslivserfarenhet. De
nyexaminerade tandläkarna behöver därmed handledning och stöd samt att de inte är lika
effektiva som en erfaren tandläkare. Av samtliga tandläkare inom allmäntandvården är en stor
del relativt nya i sin roll som tandläkare . Det uppges finnas få tandläkare inom åldern 35-50
med tillräcklig erfarenhet för att handleda de nyexaminerade tandläkarna . Flera intervjuade
uttrycker att om de hade haft full bemanning och en högre andel erfarna tandläkare skulle
tillgängligheten kunnat vara betydligt bättre .
För att uppnå en full bemanning av tandläkare krävs det utöver rekrytering av personal även
att de tandläkare som redan har rekryterats väljer att stanna inom folktandvården . Av de
nyexaminerade tandläkare som anställs inom allmäntandvården väljer flera att inom en kort tid
påbörja sin specialistutbildning via ST-tjänster. De intervjuade uppger att kompetensen inom
specialisttandvården därmed stärks samtidigt som allmäntandvårdens kompetens och
bemanning påverkas negativt.
Trots det faktum att flera tandläkare , som ovan nämnt väljer att genomföra specialistutbildning
råder den en brist på tandläkare även inom specialisttandvården . Därför uppges ST-tjänster
fylla en viktig funktion i att stärka bemanningen inom specialisttandvården . Det uppges pågå
diskussioner om hur och vem som ska finansiera sT-tjänsterna .

Lokaler
För att möta behovet av tandvård krävs det utöver fler tandläkare även tillräckliga lokaler. Av
de intervjuade avdelningscheferna uttrycker flera att det saknas undersökningsrum. De menar
därmed att det inte enbart hjälper att anställa fler tandläkare , då den bemanning som hade
varit optimal inte får plats i de nuvarande lokalerna .
Bristen på lokaler lyfts särskilt fram inom specialisttandvården. Lokalerna för
specialisttandvården uppges vara för små samt undermåliga . Mögel i lokalerna samt att det
saknas vilrum vid premedicinering och efter utförda behandlingar är två exempel på brister-6 .
Enligt uppgift skulle specialisttandvården kunna bedrivas effektivare om det fanns större
utrymme. Lokalfrågan har uppmärksammats i flera år men processen med nya alternativt
kompletterande lokaler uppges ta för lång tid . Med nuvarande lokaler kan en till två tandläkare
utöver den nuvarande bemanningen få plats , vilket enligt uppgift inte är tillräckligt i förhållande
till vårdbehoven .

Avdelningschefernas uppdrag
Av de intervjuade avdelningscheferna är tre tandläkare och två tandsköterskor. Uppdraget att
arbeta kliniskt skiljer sig mellan de intervjuade avdelningscheferna . Två av de intervjuade
6

Premedicinering innebär behandling med lugnande läkemedel inför operation eller undersökning.
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cheferna arbetade till stor del kliniskt som tandläkare , varav en runt 70 procent. Detta görs
samtidigt som de har ansvar för runt trettio medarbetare med tillhörande medarbetarsamtal
och lönesamtal. Utöver personalansvaret ansvarar avdelningscheferna även för planeringen
av verksamheten. Vilket är något som uppgavs vara svårt att hinna med fullt ut enligt de som
arbetade mycket kliniskt.
Privata kliniker
Folktandvårdens samarbete med de privata klinikerna uppges fungera bra. Vid intervjun
uttrycks att det i huvudsak är vuxna patienter som går över till privata klinker. En aspekt som
skiljer de privata klinikerna gentemot folktandvården är att de inte omfattas av
sistahandsansvaret Sistahandsansvaret innebär att landstinget ska planera sin verksamhet
utifrån den befolkning som finns i länet. Detta medför att folktandvården möter samtliga former
av vårdbehov och får därmed inte neka någon till vård . De privata klinikerna har däremot
möjlighet att neka icke betalande patienter som barn och unga vuxna samt de patienterna med
stora vårdbehov och på så sätt ha en högre andel betalande patienter med mindre vårdbehov.
Den ovan nämnda undanträngningseffekten kan riskera att vuxna betalande patienter söker
sig till de privata klinikerna .

2.1.3. Atgärder för att förbättra tillgängligheten

Klinikerna planerar sin verksamhet utifrån epidemiologin och månadsrapporter. Epidemiologin
visar tandhälsan för klinikens patienter, det vill säga hur det samlade vårdbehovet ser ut.
Månadsrapporterna tas fram centralt och skickas därefter månadsvis till samtliga
avdelningschefer. Rapporterna är klinikspecifika och visar den gånga månadens statistik
avseende exempelvis hur stor del av tiden som har lagts på patienter samt intäkter per
behandlare. Utöver de klinikspecifika månadsrapporterna finns en övergripande rapport som
visar statistik för hela folktandvården i Blekinge. Följande åtgärder har genomförts för att
förbättra tillgängligheten :
Riskbedömningar och kallelseintervall
Samtliga patienter äldre än 3 år ska riskbedömas . l ett av folktandvården framtaget dokument
framgår vilka områden som ska riskbedömas , vilka riskgrupper som finns samt vilket
revisionsintervall som gäller för respektive riskgrupp .

Under 2018 har tandvårdsförvaltningen genomfört ett arbete med att kontrollera om barn och
unga vuxna kallas i enlighet med de riskbedömningar som gjorts. Förvaltningen hade fått
indikation om att patienterna kallades mer frekvent än det kartlagda behovet enligt
riskbedömningen . För att undersöka detta valde de ut en klinik där de genomförde en
jämförelse mellan kallelseintervallet och riskbedömningen för barn och unga vuxna i den lägsta
riskgruppen . Jämförelsen visade att 70 procent av patienterna kallades onödigt tidigt i
förhållande till riskbedömningen?_ En förklaring till detta uppges vara att kliniken i flera fall hade
angett att patienterna skulle kallas varje år, även om riskbedömningarna fastslog ett längre
intervall. Detta förklarades i sin tur med att försäkra att patienterna inte skulle kallas försent på
grund av bristande resurser. Kliniken ville på så sätt ta höjd för eventuella fördröjningar. Vid
genomförd intervju framförs att det inte föreligger något behov av att ha extra marginal vid
kallelse av barn och unga vuxna , då dessa alltid ska prioriteras före vuxna patienter enligt ovan
nämnd prioriteringslista .

7

l jämförelsen kontrollerades om riskbedömn ingarna stämde överens med patienternas behov genom
att undersöka patienternas journaler. Riskbedömningarna var korrekta.
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Samtliga kliniker inom folktandvården Blekinge har påbörjat ett arbete med att kontrollera om
kallelseintervallen stämmer överens med riskbedömningen på barn och unga vuxna i den
lägsta riskklassen . Det varierar i vilken utsträckning klinikerna har slutfört arbetet.
Förvaltningen är i implementeringsfasen av att bygga upp en databas där kallelseintervallen
och riskbedömningen kan jämföras för barn och unga vuxna i samtliga riskgrupper. Databasen
hanteras av en extern leverantör. Förvaltningen har som ambition attjämförelsen framöver ska
kunna göras på även vuxna patienter.
Omorganisation
Vid årsskiftet 2017/2018 genomfördes en omorganisation inom Folktandvården .
Allmäntandvården delades då in i två vårdområden , väst och öst, med en verksamhetschef för
respektive område . Till följd av omorganisationen infördes ett chefsled mellan
avdelningscheferna och förvaltningschefen . En av ambitionerna med omorganisationen var att
öka samverkan mellan klinikerna för att exempelvis i en större utsträckning kunna låna ut
tandläkare och flytta patienter mellan kliniker. l samband med omorganisationen anställdes
även en verksamhetsstrateg till Folktandvårdens stab.
Samverkan mellan kliniker
Folktandvården har en så kallad resurstandläkare. Det finns en ambition om att ha minst två
resurstandläkare , en för respektive vårdområden . Resurstandläkaren är inte stationerad på en
enskild klinik utan tjänstgör där det finns störst behov. Det finns ett schema för hur länge
resurstandläkaren ska vara på varje klinik.

Vad gäller samverkan mellan kliniker så förekommer det att kliniker lånar ut tandläkare till
varandra . Exempelvis har två tandläkare från Sölvesborg tjänstgjort på kliniken i Olofström en
dag i veckan under femton veckors tid 8 . Kliniken var i behov av extra resurser med anledning
av att de inte var i fas med barn och ungdomstandvården samt revisionspatienterna .
Klinikchefen för Olofström ställde då förfrågan om stöd till förvaltningschef och
verksamhetschef. Tandläkarna lånades ut efter beslut av verksamhetschef och avdelningschef
på Sölvesborgs klinik. Stödet var tidsbestämt utifrån hur länge Sölvesborgskliniken kunde
avvara en tandläkare .
Vid en intervju framkommer att äldre anställningsavtal är begränsade vad gäller att arbeta på
andra kliniker. l de anställningsavtal som numer tecknas framgår det att medarbetarna är
anställda av landstinget Blekinge och inte av en särskild klinik. De tandläkare som tjänstgör på
andra kliniker än sin egen har en så kallad stödtjänstgöring , vilket innebär ett tillskott på lönen
i form av stödtjänstgöringsersättning .
Tvåskift och gruppundersökningar
En av de intervjuade klinikerna hade under flera års tid som arbetssätt att inte skriva upp nya
patienter på kö utan istället lägga in dem som revisionspatienter direkt. Det innebar att det
därmed inte fanns någon kö utan samtliga befann sig inom den gruppen som kallas
regelbundet. För att upprätthålla arbetssättet arbetade de i tvåskift. l takt med att patienterna
blev fler var kliniken tvungen att byta arbetssätt och i dagsläget tillämpas en separat kölista ,
likt övriga kliniker.

Det varierar bland de intervjuade om de anser att tvåskift är ett verktyg för att öka
tillgängligheten. Det uttrycks vara problematiskt i de fall där klinikerna har stor del
nyexaminerade tandläkare , med anledning av att det vid eventuella tvåskift inte kan garanteras
8

Tand läkarna har tjänstgjort va rannan vecka, därmed har det varit en extra tandläkare på plats per
tillfälle.
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att det alltid finns en erfaren tandläkare på plats. Inom specialisttandvården uppges tvåskift
vara problematiskt ur hänseendet att flera specialisttandläkare pendlar till Blekinge och arbetar
inte fem dagar i veckan .
Flera av intervjuade avdelningscheferna uppger att de använder sig av så kallade
gruppundersökningar. Vid dessa gruppundersökningar behandlas två patienter samtidigt av
samma team av tandläkare och tandsköterskor. Tandsköterskorna och tandläkarna går på så
sätt mellan rummen och utför behandlingen . Arbetssättet förutsätter dock erfarna tandläkare
och tandsköterskor då mycket av arbetet utförs självständigt i jämförelse med traditionella
undersökningar.
Gemensamt callcenter
Respektive klinik har en egen reception som gör bokningar och avbokningar av tider. Det
uppges finnas planer på att under 2019 upprätta ett gemensamt callcenter för samtliga kliniker.
Med ett gemensamt callcenter är ambitionen att samverkan mellan klinikerna ska öka till följd
av att det blir lättare att få en överblick över vilka kliniker som har bäst förutsättningar att ta
emot akuta och nya patienter, förutsatt att patienterna är villiga att behandlas på andra kliniker.
l nuläget förekommer att patienternas ordinarie klinik inte kan erbjuda en akut tid samma dag .
Patienter får då vänta alternativt söka sig till privata klinker. Med ett gemensamt ca llcenter kan
patienter informeras om eventuellt lediga tider på andra kliniker.

2.1.4. Bedömning
Mot bakgrund av att samtliga allmäntandvårdskliniker har kö vad gäller vuxna som vill bli
inskrivna patienter på klinikerna samt att den beräknade återbesökstiden för vuxna patienter
överskrids på samtliga kliniker kan vi konstatera att det finns betydande brister i
folktandvårdens tillgänglighet. På fyra av elva kliniker har patienter fått vänta mer än 12
månader längre än utsatt tid för återbesök. Tillgänglighetsproblem gäller även
specialisttandvården , då samtliga inriktningar har kö och riktlinjerna för väntetid inom
ortodontin överskrids.
Det är positivt att klinikerna har fått i uppdrag att revidera kölistorna. Genom att revidera
kölistorna får klinikerna en rättvisande bild över hur många patienter som vill bli behandlade
på den aktuella kliniken . Vi bedömer att det är av stor vikt att enheterna ständigt säkerställer
att väntelistorna är aktuella. Det arbete som krävs för det kan sannolikt kompenseras av
minskade kökostnader enligt resonemanget nedan .
De rådande tillgänglighetsproblemen genererar stora "kökostnader" som drar resurser från
produktionen . Kölistor ska uppdateras , prioriteringskategorier ska tas fram och användas,
förfrågningar och frustration från patienter ska hanteras m.m. Vår bedömning är att
Folktandvården i Blekinge befinner sig i ett kritiskt läge där kökostnaderna växer i takt med
köerna och väntetiderna . Det är av stor vikt att Folktandvården fortsätter med att utveckla
logistiska lösningar för att på bästa sätt matcha kapaciteten mot efterfrågan med de resurser
som finns.
Samverkan mellan klinikerna bör kunna stärkas ytterligare och därför är det positivt att en
omorganisation har genomförts där respektive vårdområde har en verksamhetschef som ska
arbeta för en ökad samordning. Samtidigt finns det en komplexitet gällande samverkan , då
majoriteten av klinikerna har brist på tandläkare .
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2.2.

Förebyggande arbete

2.2.1. Iakttagelser
Det finns ett framtaget dokument med namn "Barntandvård i Blekinge för barn , ungdomar och
unga vuxna - anvisningar", även kallat barntandvårdsprogrammet l programmet framgår
anvisningar om hur olika åldersgrupper inom 1-22 år ska behandlas samt vilka förebyggande
åtgärder som ska vidtas . Programmet är ett hjälpmedel för tandläkarna att förhålla sig till vid
vård av barn och unga vuxna . Följande utgör exempel på det som framgår av programmet:

Därtill finns ett framtaget dokument med namn Hälsofrämjande tandvård - profylax inom barnoch ungdomstandvården Dokumentet beskriver vilka förebyggande åtgärder som ska tas vid
låg kariesrisk, måttlig kariesrisk samt hög kariesrisk. Åtgärderna är indelade i egenvård och
klinikvård och utgörs exempelvis av fluorsköljning och professionell tandrengöring .

Skolbesök
Utöver förebyggande arbete på klinikerna i form av exempelvis fluorlackning genomför
folktandvården besök på grundskolor. Respektive avdelningschef väljer hur det förebyggande
arbetet på skolor ska genomföras. Vid intervju uttrycks att det för vissa kliniker är svårt att
genomföra det förebyggande arbetet på samtliga skolor. Orsaken till detta är att det finns skolor
som tycker att det tar för stor del av undervisningen och därmed inte vill att folktandvården ska
komma och informera under lektionstid .
Det pågår ett arbete med att centralisera det förebyggande arbetet på skolor. Genom att
centralisera arbetet ska det finnas ett team som utför samtliga skol besök. l dagsläget finns det
kliniker som inte genomför skolbesök till följd av att det antingen inte finns personal på kliniken
som vill eller är lämplig för arbetet, eller att kliniken inte har tillräcklig bemanning för att avsätta
en resurs .
Samtliga genomförda skolbesök registreras så att förvaltningens stab kan se statistik över hur
många klasser som har tagit del av information om tandhälsa och/eller fluorsköljning .

Förebyggande arbete på de respektive klinikerna
Det förebyggande arbetet på klinikerna anpassas efter hur vårdbehovet ser ut hos patienterna.
Nedan följer exempel på förebyggande arbete som kliniker har genomfört:
.,. Samarbete med BVC där en tandhygienist medverkar under BVC föräldrautbildning .
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Samarbete med fritidsgårdar, där tandsköterskor har åkt ut och informerat om
tandborstning samt kostvanor
Tandhygienister har åkt ut till introduktionsklasser för nyanlända elever och informerat
om tandhälsa
Besök till gymnasieskolans internat för att informera om tandhälsan för de elever som
inte längre bor med sina föräldrar
Tandhygienister har åkt ut till boenden för nyanlända och informerat om tandhälsa

2.2.2. Bedömning
Det är positivt att det finns framtagna dokument som beskriver hur det förebyggande arbetet
med barn- och unga vuxna . Eftersom samtliga kliniker inte har tillräckliga resurser för att
genomföra skolbesök rekommenderar vi att arbetet med att centralisera det förebyggande
arbetet ute i skolorna fortskrider. Genom att centralisera arbetet med skolbesök kan en större
likvärdighet uppnås samt att samtliga klinikerna inte behöver avvara en resurs för besöken .

2.3.

Kompetensförsörjning

Det
finns
inga
landstingsövergripande
riktlinjer
för
kompetenskartläggning .
Tandvårdsförvaltningen genomför ett antal åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen .
Nedan beskrivs de insatser som framkom vid intervjuer.

Kartläggning av kompetens samt pensionsavgångar
l samband med medarbetarsamtal sker en kartläggning av medarbetarnas kompetens .
Medarbetarnas kompetens inom deras respektive kompetensområden kategoriseras efter en
fyrgradig skala , från viss kompetens inom området till mycket hög kompetens. HR-avdelningen
på förvaltningen sammanställer sedan samtliga uppgifter över vilka områden som är i störst
behov av förstärkt kompetens .
Utöver kartläggning av kompetens sammanställer HR-avdelningen vilka pensionsavgångar
som kommer ske på kort och lång sikt. Utifrån dessa sammanställningar försöker klinikerna
se till att personerna som ska gå i pension hinner överföra kunskaperna till någon eller några
medarbetare. Vid intervju uppges att folktandvården inom de fem närmsta åren kommer ha
flera erfarna tandläkare som går i pension . Det uppges därför att det inte enbart räcker att
rekrytera nya tandläkare utan att det är viktigt att se till att de redan anställda tandläkarna
stannar inom folktandvården . Som en del i att försöka behålla personal har HR tagit fram vilka
utvecklingsmöjligheter som finns för tandläkare , tandhygienister och tandsköterskor inom
Landstinget Blekinge.
Meriteringstandläkartjänster utannonseras internt för att ge möjlighet för medarbetare att
vidareutvecklas , intressera sig för eventuell specialisering och kommande ST-tjänste r-9.

Marknadsföring och rekrytering
Det genomförs ett antal marknadsföringsinsatser. Anställda inom folktandvården deltar på flera
studentmässor och arbetsmarknadsdagar för att representera Folktandvården i Landstinget
Blekinge och marknadsföra sig som arbetsgivare. Det har påbörjats ett arbete tillsammans
med en kommunikationsbyrå för att stärka marknadsföringen . Det uppges finnas ett behov av
att rikta marknadsföringen mot olika målgrupper som exempelvis nyexaminerade, erfarna och
tandläkare med utländsk legitimation . Att synas i olika forum och inte minst sociala medier lyfts
fram som en viktig aspekt.
9

Meriteri ngstandläkare har en ökad kompetens inom ett visst område. De har inte genomgått en
speciali stutbildning och arbetar inom allmäntandvården.
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Det finns skillnader mellan klinikerna vad gäller rekrytering. Det uppges vara enklare att
rekrytera till de större städerna, exempelvis till Karlskrona än till t.ex. Olofström. l de fall
tandläkare eller tandhygienister vill börja på kliniker där det inte föreligger störst behov har
förvaltningen valt att anställa dessa ändå . De resonerar att det är bättre att anställa dem om
än på "fel " plats, än inte alls. Vid tidpunkt för granskningen uppges det vara sju
tandläkartjänster vakanta .
Förändrad arbetstidsmodell
En åtgärd som har diskuterats för att såväl locka nya medarbetare som behålla de nuvarande
är en ändring av arbetstidsmodellen . Den nya arbetstidsmodellen skulle innebära en sänkning
av heltidsmåttet 40 timmar till 37 timmar. Förändringen uppges inte påverka patienttiden
negativt. Vid tidpunkt för granskningen förs diskussioner mellan regionledning och
förvaltningsledning angående att ta fram ett kollektivavtal som ska provas under en begränsad
tid . Enligt uppgift finns det en oro inom landstinget för att införandet av en sådan modell skulle
leda till att fler yrkesgrupper inom landstinget efterfrågar en liknade arbetstidsmodelL
Rekrytering utomlands
Landstinget Blekinge har tidigare genomfört utiandsrekryteringar av tandläkare. Det har
förekommit lyckade sådana men även de som varit mindre lyckade, delvis på grund av att
deras utbildning skilde sig mycket från den svenska . Det uppges pågå diskussioner om det
ska inledas ett projekt med rekrytering av tandläkare från Portugal. Utbildningen i Portugal ska
överensstämma mer med den som ges i Sverige. Det framkommer att det finns en del kritiska
moment att ta hänsyn till vid utlandsrekrytering . Dels kan det vara svårt att få tandläkarna att
inkluderas i den sociala kontexten och trivas i Sverige. Vidare krävs det att det finns tandläkare
på klinikerna som är villiga och har möjlighet att vara handledare åt de utiandsrekryterade
tandläkarna.
Personalutvecklingsgrupp
Folktandvården har en personalutvecklingsgrupp (PUT-grupp) som arbetar med
kompetensutveckling . Gruppen arrangerar kurser, seminarium och utvecklingsvägar för
medarbetare inom Folktandvården . Aktiviteterna anordnas baserat på verksamheternas behov
och aktuella ämnen .

2.3.1. Bedömning
Det finns till stora delar ett ändamålsenligt arbete med kompetensförsörjningen . Vi bedömer
att det är av vikt att det sker ett aktivt arbete utifrån resultaten från kartläggningen av
pensionsavgångar samt kompetensbehovet Med anledning av att det råder brist på tandläkare
är det än viktigare att behålla den nuvarande personalen samt se till att kompetenser överförs
mellan medarbetare.
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3. Sammanfattande bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att det sker ett aktivt arbete för att förbättra tillgängligheten .
Bedömningen görs mot bakgrund av de åtgärder som vidtagits bland annat revidera kölistorna
och se över kallelsetiden . Flera av klinikerna har dock fortfarande kö samt väntetid för
revisionspatienterna vilket innebär att arbete kvarstår. Den huvudsakliga orsaken är bristen på
tandläkare och i detta avseende bedömer vi att nämnden försöker komma tillrätta med
kompetensförsörjningen genom att vidta åtgärder för att såväl rekrytera ny pe rsonal som att
behålla den nuvarande.
Bristen på tandläkare i kombination med ett ökat behov av tandvård leder enligt vår uppfattning
till en ökad risk för undanträngningseffekter. Det är därför av vikt att den befintliga personalens
tid kan optimeras vad gäller patienttid .

Revisionsfrågor
Har arbetet med att förbättra
tillgängligheten lett till önskat resultat?

Har nämnden vidtagit tillräckliga
åtgärder för att möta:
Det ökade behovet av tandvård
för nyanlända med
uppehållstillstånd?
Den höjda åldersgränsen för fri
tandvård?
Har nämnden säkerställt att
Folktandvården fullt ut kan ta
sistahandsansvaret för tandvård som
nämnden har?
Bedrivs ett ändamålsenligt
förebyggande arbete?
Har nämnden säkerställt att ett
ändamålsenligt arbete med
kompetensförsörjning bedrivs?

Svar
Delvis.
Arbete med att revidera kölistor och kallelseintervall
har bidragit till att dels ge en mer korrekt bild av
efterfrågan på tandvård men även öka
kallelseintervallen och på så sätt frigöra tid .
Samtliga kliniker har dock inte genomfört ovan vilket
genererar utrymme för förbättringar. Det faktum att
kön på fem av elva kliniker har ökat mellan 2016 och
2017 innebär att det trots åtgärderna finns en
problematik med tillgängligheten.
Delvis.
Det är positivt att det har genomförts åtgärder men likt
ovan redogjort kvarstår det trots åtgärderna en
problematik med tillgängligheten på flerta let kliniker.
Det föreligger därmed ett behov av ytterli gare insatser
för att säkerställa tillgängligheten.
Ja, eftersom klinikerna har en prioriteringslista som
anger turordningen för patientgrupperna .
Nej , eftersom det finns kötid för vuxna som vill bl i
revisionspatienter.
Delvis. Finns dokumentation men samtliga kliniker
utför inte skolbesök vilket föranleder ett behov av att
centralisera det förebyggande arbetet på skolorna.
Ja. Det sker en kartläggning av såväl
pensionsavgångar som vilka kompetenser som finns
på klinikerna.
Utifrån resultatet av kartläggningen överförs sedan
kompetens från tandläkare som inom kort ska gå i
pension, till yngre kollegor.
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Vi rekommenderar den nya nämnden för tandvård att:
.,.
.,.
.,.
.,.
.,.

säkerställa att samtliga kliniker kontrollerar kallelseintervallen för barn och unga
vuxna , och att arbetet fortsätter att inkludera samtliga grupper framöver,
säkerställa att det förebyggande arbetet avseende skolbesök sker i den omfattning
som beslutats om ,
säkerställa att kompetensöverföring genomförs utifrån resultaten från
kartläggningarna av pensionsavgångar samt vilka kompetenser det råder brist på ,
använda väntetidsstatistik på förvaltningsnivå som inbegriper väntetiderna för alla
patienter i kö och inte bara de som väntat längst
säkerställa att enheternas väntelistor kontinuerligt uppdateras så att de är aktuella

Karlskrona den 30 januari 2019

Negin Nazari

Anna Färdig

EY

EY
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Bilaga 1: Källförteckning

Intervjuade funktioner:
Förvaltningschef, tandvårdsförvaltningen
Ordförande och 2:a vice ordförande , nämnden för primärvård och folktandvård
Verksamhetschef vårdområde öst och väst
Verksamhetschef för specialisttandvården
HR-chef, tandvårdsförvaltningen
Avdelningschef för kliniker i Ronneby, Olofström , Sölvesborg, Karlshamn och Karlskrona
Dokument:
Landstingsplan 2018 och budget 2018-2020, landstingsfullmäktige
Verksamhetsplan och budget 2018 folktandvården , nämnden för primärvård och folktandvård
Handlingsplan 2018 för genomförande av nämndens verksamhetsplan
Verksamhetsberättelse tandvårdsförvaltningen 2017
Hälsofrämjande tandvård Profylax inom barn- och ungdomstandvården
Riskbedömning och revisionsintervall
Barntandvård i Blekinge för barn , ungdomar och unga vuxna -anvisningar
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