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1. Protokolljusterare

Förslag till beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   jämte ordförande justera dagens protokoll utse Anders Brandén (M) med Anna 
Nordqvist (M) som ersättare. 

2. Anmälan om frågor

3. Folktandvårdsnämndens sammanträdestider år 2021
Diarienummer: 20RS6928 

Förslag till beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   folktandvårdsnämndens ordinarie sammanträden under år 2021 ska äga rum heldagar 

måndag den 18 januari, 
måndag den 15 februari, 
onsdag den 24 mars, 
måndag den 10 maj, 
måndag den 14 juni, 
torsdag den 9 september, 
måndag den 4 oktober, 
måndag den 8 november, samt 
måndag den 13 december. 

Sammanfattning 
Förslag till folktandvårdsnämndens ordinarie sammanträdestider för år 2021 redovisas. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM FTN 2020-10-02, sammanträdesdatum år 2021 för

folktandvårdsnämnden

4. Anmälnings- och meddelandeärenden

5. Information

1. Aktuellt från verksamheten - Ola Fernberg
2. Uppföljning av handlingsplan - Ola Fernberg och Christer Ohlsson
3. Aktuellt nationellt och lokalt - Ted Rylander

6. Delårsrapport 2020
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Diarienummer: 20RS8561 Föredragande: Ola Fernberg och Christer 
Ohlsson 

Förslag till beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   godkänna folktandvårdsnämndens delårsrapport 2020, samt 

att uppmana folktandvården att hålla sig inom budgeterad ram. 

Sammanfattning 
Folktandvårdsnämndens delårsrapport är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan med 
budget för 2020, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner 
som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Uppföljningen sker vid 
delårsrapportering 31 juli och på helår med verksamhetsberättelse. 

Delårsrapport 2020 visar att de stora utmaningarna har varit arbetet med en ekonomi i 
balans, säkrad kompetensförsörjning, samt att hantera följderna av covid-19-pandemin. De 
ekonomiska konsekvenserna av covid-19 har kunnat begränsas och ingen personal har i 
skrivande stund drabbats av covid-19 på sin arbetsplats. Folktandvårdens digitala 
mottagning har öppnat och är en viktig del i ett pågående förändringsarbete som syftar till 
högre flödeseffektivitet och ökad patientsäkerhet. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM folktandvårdsnämnden 2020-10-02 Folktandvårdsnämndens

delårsrapport 2020
 Folktandvårdsnämdens delårsrapport 2020

7. Medborgarförslag om billigare tandvård
Diarienummer: 20RS1453 Föredragande: Ted Rylander 

Förslag till beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att det inte är i linje med varken 
riksdagens intentioner eller tandvårdslagen och tandvårdsförordningen. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit om billigare tandvård. Ärendet har överlåtits för beslut i 
folktandvårdsnämnden som föreslår att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning 
till att det inte är i linje med varken riksdagens intentioner eller tandvårdslagen och 
tandvårdsförordningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM folktandvårdsnämnden 2020-10-02, svar på medborgarförslag om

billigare tandvård
 Förslag på svar på medborgarförslag om billigare tandvård
 Medborgarförslag - Billigare tandvård

8. Initiering av upphandlingsuppdrag – tandtekniska tjänster
Diarienummer: 20RS7079 Föredragande: Christer Ohlsson 
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Förslag till beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   initiera upphandlingsuppdrag avseende tandtekniska tjänster 

Sammanfattning 
Nuvarande ramavtal gällande tandtekniska tjänster löper ut 2021-05-31. En ny upphandling 
behöver initieras för att under kommande avtalsperiod på fyra år ha tandtekniska tjänster. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM folktandvårdsnämnen 2020-10-02 Initiering av upphandlingsuppdrag

– tandtekniska tjänster

9. Beredningsärende:Folktandvården som part i avsiktsförklaringar mellan
Region Örebro län, Länsgården Fastigheter AB och kommuner i Örebro län
inklusive Kumla och Hallsberg
Diarienummer: 20RS8771 Föredragande: Christer Ohlsson och Ted 

Rylander 

Förslag till beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   ge tandvårdsdirektören i uppdrag att föra samtal med de parter som ingår i den 
avsiktsförklaring som träffades 2016 mellan Region Örebro län, Länsgården Fastigheter AB 
och Kumla kommun avseende om- och eventuell tillbyggnad på fastigheten Spannremmen 2, 

att   ge tandvårdsdirektören i uppdrag att föra samtal med de parter som ingår i den 
avsiktsförklaring som träffades 2016 mellan Region Örebro län, Länsgården Fastigheter AB 
och Hallsberg kommun avseende om- och eventuell tillbyggnad på fastigheten Kullängen 1 i 
Hallsberg, samt 

att   ge tandvårdsdirektören i uppdrag att föra samtal med de parter som ingår i alla liknande 
avsiktsförklaringar som träffas mellan Region Örebro län, Länsgården Fastigheter AB och 
kommuner i Örebro län. 

Sammanfattning 
Den 13 december 2016 antog regionstyrelsen två avsiktsförklaringar mellan Region Örebro 
län, Länsgården Fastigheter AB och kommunerna Kumla och Hallsberg avseende om- och 
eventuell tillbyggnad på fastigheterna Spannremmen 2 i Kumla och Kullängen 1 i Hallsberg. 
Vid tillfället låg fokus på närsjukvård och vård- och omsorgsboende. Sedan dess har det 
blivit allt tydligare att en effektiv lokalanvändning med olika regionala och kommunala 
verksamheter underlättar övrig samverkan, gagnar alla berörda, ökar patientsäkerheten och 
även blir resurseffektivt. Folktandvårdsnämnden ger härmed tandvårdsdirektören i uppdrag 
att i fortsättningen föra samtal med de parter som ingår i berörda avsiktsförklaringar med 
Kumla, Hallsberg och övriga kommuner i Örebro län. 

10. Beredningsärende: Ändrad hyreskostnad för Folktandvårdens lokaler i
Kumla
Diarienummer: 20RS8464 Föredragande: Christer Ohlsson 
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Förslag till beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   godkänna ny hyreskostnad upp till maximalt 2100 kronor/kvadratmeter/år för 
renoverade och uppdaterade Folktandvårdslokaler i Kumla. 

Sammanfattning 
Folktandvårdens klinik i Kumla är i behov av ombyggnation för att tillskapa 
verksamhetsanpassade lokaler som möter dagens krav. Ändring av hyreskostnad beslutas 
härmed och då beaktandes avsiktsförklaringen från 2016 mellan Region Örebro län, 
Länsgården Fastigheter AB och Kumla kommun avseende samverkan av lokalen 
Spannremmen. Följden blir en ny hyreskostnad upp till maximalt 2100 
kronor/kvadratmeter/år för renoverad och uppdaterad klinik. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM Folktandvårdsnämnden 2020-11-03 Ändrad hyreskostnad för

Folktandvårdens lokaler i Kumla.

11. Prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård år 2021
Diarienummer: 20RS8772 Föredragande: Christer Ohlsson och Carl Fredrik

Arnelund 

Förslag till beslut 
Folktandvårdsnämnden föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen föreslå 
regionfullmäktige besluta 

att   godkänna redovisat förslag till prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och 
frisktandvård som ska gälla från och med 15 januari 2021, samt 

att   ge folktandvårdsnämnden mandat att fatta beslut om tillfälliga taxor i samband med 
kampanjer och liknande. 

Sammanfattning 
Folktandvården redovisar ett förslag till ny prislista för allmäntandvård, specialisttandvård 
och frisktandvård som ska gälla från och med 15 januari 2021. Folktandvårdens prislista 
fastställs av regionfullmäktige och baseras på självkostnadsberäkningar på åtgärdsnivå. 
Prislistan innehåller cirka 250 åtgärder och omfattar all tandvård från undersökningar, 
röntgendiagnostik, sjukdomsbehandling, fyllningar till protetiskt tandvård och implantat. 
Utgångspunkten är att alla verksamhetsgrenar inom Folktandvården ska bära sina egna 
kostnader och Folktandvården har för detta ändamål tagit fram en 
självkostnadsberäkningsmodell som baseras på tidsåtgång och materialförbrukning. Denna 
modell används vid beräkning av prisnivåer för respektive åtgärd. Subventioner mellan 
exempelvis barntandvård och vuxentandvård får inte förekomma. Det finns även krav på 
transparens i bestämmelserna om särredovisning som innebär att varje verksamhetsgren 
måste kunna redovisa sina egna intäkter och kostnader. Särredovisningen är en del av 
årsbokslutet för Region Örebro län. 

Förslaget till ny prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård innebär en 
genomsnittlig höjning för alla åtgärder på 1,22 procent. Folktandvårdsnämnden ges också 
mandat att fatta beslut om tillfälliga taxor i samband med kampanjer och liknande. 
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Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM folktandvårdsnämnden 2020-10-02 Förslag till prislista för

allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård år 2021
 Förslag till ny prislista för Folktandvården 2021
 Prisjämförelser med andra regioner-landsting inför prislista 2021

12. Inför VP 2021

13. Svar på anmälda frågor
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Marita Jansson 2020-10-02 Dnr: 20RS6928 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Organ 
Folktandvårdsnämnd 

Folktandvårdens sammanträdestider år 2021 

Förslag till beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar     

att   folktandvårdsnämndens ordinarie sammanträden under år 2021 ska äga rum 
heldagar 

måndag den 18 januari, 
måndag den 15 februari, 
onsdag den 24 mars, 
måndag den 10 maj, 
måndag den 14 juni, 
torsdag den 9 september,  
måndag den 4 oktober,  
måndag den 8 november, samt 
måndag den 13 december.

Sammanfattning 
Förslag till folktandvårdsnämndens ordinarie sammanträdestider för år 2021 redovisas. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM folktandvårdsnämnd den 2 oktober 

Ola Fernberg 
Tandvårdsdirektör 

Skickas till: 
Folktandvårdsnämndens ledamöter och ersättare
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Staben Hälso- och sjukvård, Ted Rylander 2020-10-02 Dnr: 20RS8561 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Organ 
Folktandvårdsnämnden 

Folktandvårdsnämndens delårsrapport 2020 

Förslag till beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   godkänna folktandvårdsnämndens delårsrapport 2020, samt 

att   uppmana folktandvården att hålla sig inom budgeterad ram. 

Sammanfattning 
Folktandvårdsnämndens delårsrapport är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan 
med budget för 2020, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och 
ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Uppföljningen sker vid 
delårsrapportering 31 juli och på helår med verksamhetsberättelse.  

Delårsrapport 2020 visar att de stora utmaningarna har varit arbetet med en ekonomi i 
balans, säkrad kompetensförsörjning, samt att hantera följderna av covid-19-pandemin. 
De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 har kunnat begränsas och ingen personal 
har i skrivande stund drabbats av covid-19 på sin arbetsplats. Folktandvårdens digitala 
mottagning har öppnat och är en viktig del i ett pågående förändringsarbete som syftar 
till högre flödeseffektivitet och ökad patientsäkerhet. 

Ärendebeskrivning 
Delårsrapporten redovisar en uppföljning av folktandvårdsnämndens verksamhetsplan 
med budget 2020 per 31 juli 2020. Nämndens verksamhetsplan utgår från 
förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges 
verksamhetsplan. I delårsrapporten återges väsentliga händelser under perioden, 
framtida utmaningar samt redovisning av ekonomiskt utfall med prognos inklusive 
personalekonomi samt produktions- och nyckeltal. Ingår gör även uppföljning och 
prognos av inriktningsmål med indikatorer och uppdrag som nämnden ansvarar för 
enligt åtagande som finns i regionfullmäktiges verksamhetsplan 2020 samt nämndens 
internkontrollplan.  
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Staben Hälso- och sjukvård, Ted Rylander 2020-10-02 Dnr: 20RS8561 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Delårsrapport 2020 visar att de stora utmaningarna har varit arbetet med en ekonomi i 
balans, säkrad kompetensförsörjning, samt att hantera följderna av covid-19-pandemin. 
Trots att devisen ”Vi tar emot friska patienter med frisk personal” har lett till ett 
minskat mottagningsflöde och inställd uppsökande tandvård har samtliga kliniker haft 
öppet vilket inneburit att tandvård har erbjudits. Därmed har de ekonomiska 
konsekvenserna kunnat begränsas. Enligt Försäkringskassans statistik har mindre än 
20 procent intäkter förlorats, vilket är bäst i landet. Ingen personal har i skrivande 
stund drabbats av covid-19 på sin arbetsplats. Samarbetet med hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen kring covid-19 har fungerat mycket bra. 

Folktandvårdens digitala mottagning har öppnat och finns nu tillgänglig via appen 
"Digital mottagning Region Örebro Län". Detta är en viktig del i ett pågående 
förändringsarbete som syftar till högre flödeseffektivitet och ökad patientsäkerhet. 
Detta förväntas ge en stabilitet i ekonomin över tid. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Delårsrapporten innehåller rapportering inom hållbar utveckling med sociala, 
ekologiska och ekonomiska aspekter som även innefattar miljö-, barn- och 
jämställdhetsperspektiv. 

Ekonomiska konsekvenser 
Enligt underlaget, folktandvårdsnämndens delårsrapport 2020, som innehåller 
redovisning av nämndens ekonomi för perioden januari – juli 2020 samt prognos för 
helår 2020. 

Uppföljning 
Enligt underlaget, folktandvårdsnämndens delårsrapport 2020. Delårsrapporten är en 
uppföljning av verksamhetsplan med budget per 31 juli 2020. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM FTN 201002 Folktandvårdsnämndens delårsrapport 2020. 
Förslag till folktandvårdsnämndens delårsrapport 2020. 

Ola Fernberg 
Tandvårdsdirektör 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Staben Hälso- och sjukvård, Ted Rylander 2020-10-02 Dnr: 20RS8561 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Skickas till: 
Regionstyrelsen 
Regionkansliet
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1 Inledning 

Visionen är utgångspunkten för all vår verksamhet. 

Visionen: Tillsammans skapar vi ett bättre liv. 

Visionen visar färdriktningen och det framtida önskvärda läget för Region Örebro län och vär-

degrunden ger de tydliga värderingar som ska genomsyra vårt arbete. Tillsammans stärker de 

vår gemensamma identitet och visar hur chefer och medarbetare ska förhålla sig till varandra 

och till länsinvånarna. Arbetet med värdegrund utifrån den nya visionen har påbörjats. Folk-

tandvården deltar i detta arbete. 

Uppföljningen i delårsrapporten utgår från verksamhetsplanen, vilken i sin tur utgår från förut-

sättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i Folktandvårdsnämndens verksam-

hetsplan samt Folktandvårdens och verksamhetens egna mål. 

2 Syfte 

Folktandvården ska bidra till tandhälsa genom att erbjuda alla länsinnevånare tandvård med 

förebyggande inriktning av hög kvalitet, utgående från individens behov. Tandvården ska ges på 

lika villkor. Folktandvården ska dessutom aktivt bedriva utbildning, utveckling och forskning 

för att bidra till tandvårdens utveckling inom såväl det egna länet som landet som helhet. 

3 Väsentliga händelser 

Folktandvården gick in i 2020 med utebliven uppräkning av ersättningen för barntandvård och 

den så kallade Överenskommelsen. Regionfullmäktige beslutade om en höjning av prislistan i 

vuxentandvården på 1,9%. Under januari och februari ökade personalkostnaderna med 5%. 

Arbetet med den av Folktandvårdsnämnden beslutade ekonomiska handlingsplanen hade påbör-

jats innan årsskiftet och fullföljdes tills covid-19-pandemin tog fart i länet. 

Covid-19-pandemin medförde att Folktandvården satte upp devisen: ´"Vi tar emot friska patien-

ter med frisk personal", detta innebar att personal med symtom från övre luftvägarna beordrades 

stanna hemma. Patienter med symtom från övre luftvägarna togs endast emot vid akuta besvär 

och då vid jourkliniken i Örebro. Patienter med fastställd covid-19-infektion togs emot i samar-

bete med Orofacial medicin på Universitetssjukhuset Örebro. Folktandvården följer Folkhälso-

myndighetens och lokala smittskyddsläkarens råd och ställde in den uppsökande tandvården. 

Patienter som är 70 år och äldre togs endast emot akut och de som var under behandling försat-

tes i skick att klara 6 månader utan tandläkarkontakt. 

Folktandvårdens ledningsgrupp förstärktes med hygientandsköterska, materialansvarig och 

chefstandläkaren. Denna  gruppering har sammanträtt 2 gånger/vecka och sammanställt insam-

lad information som skickats ut till verksamheterna efter varje möte. Folktandvården har på 

detta sätt kunna fullgöra sitt samhällsuppdrag och har hittills haft samtliga kliniker öppna under 

covid-19-pandemin, vilket inneburit att tandvård erbjudits och därmed har de ekonomiska kon-
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sekvenserna kunnat begränsas. Enligt Försäkringskassans statistik har mindre än 20% intäkter 

förlorats, vilket är bäst i landet. Ingen personal har i skrivande stund drabbats av covid-19 på sin 

arbetsplats. Samarbetet med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kring covid-19 har fungerat 

mycket bra. 

Den 27 april öppnade Folktandvårdens digitala mottagning, den finns tillgänglig via Region 

Örebro läns app "Digital mottagning Region Örebro Län". Genom Folktandvårdens digitala 

mottagning kan patienter träffa tandläkare via videosamtal. Patienter kan ställa frågor och få 

hjälp med lindriga besvär som inte kräver ett besök på en klinik. Det kan till exempel handla om 

besvär från visdomständer, ilande tänder, käkledsbesvär, mindre tandskador och frågor om 

egenvård eller behandlingsalternativ. 

4 Nämndens mål, strategier och uppdrag 

Symbolförklaringar 

Färgindikatorer, prognos måluppfyllelse helår och prognos genomförande av uppdrag helår. 

= uppnå eller överträffa målnivån 

= mindre, acceptabel avvikelse från målnivån 

= större negativ avvikelse från målnivån 

Förändringspilar, utveckling under året, prognosens resultat helår jämfört med föregående år 

alternativt årets början 

= resultatet har förbättrats 

= resultatet är oförändrat 

= resultatet har försämrats 

Indikatorer, status för perioden vid delår 

= helt 

= delvis 

= inte alls 

= värde saknas för perioden 

4.1 Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag 

Prognos måluppfyllelse 

Uppnå eller 

överträffa mål-

nivån 

Mindre, accep-

tabel avvikelse 

från målnivån 

Större negativ 

avvikelse från 

målnivån 

grön gul röd 

Effektmål från regionfullmäktige 2 3 0 

Nämndens mål 7 3 3 

Nämndens uppdrag 1 2 1 

Ett mål ät inte redovisat i tabellen och det avvaktar vi med att kommentera till verksamhetsbe-
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rättelsen. Går inte att få uppgifter / siffror till delårsrapporten. 

4.2 Perspektiv: Invånare och samhälle 

Effektmål: Nr 5. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd munhälsa. 

Kommentar 

Varje patient i Folktandvården behovsbedöms och placeras i riskgrupp. Samma bedömningskri-

terier används till alla patienter. Riskgruppen ligger till grund för individuell behovsanpassad 

behandling av alla patienter. 

Folktandvården har påbörjat HBTQ-diplomering på ett antal arbetsplatser. 

Uppsökande tandvård har ställts in under covid-19-pandemin. 

Indikatorer Utfall Målvärde 

Den förebyggande tandvården i skolorna stärks, 

särskilt i socioekonomiskt svaga områden. 

Kommentar 

Arbetet med kunskapsgivning i skolorna fortskrider. Normalt besöker Folktandvården barn och ung-

domar i vart och ett av skolans stadier. Under vårterminen 2020 lämnades dock återbud till ett antal 

klasser på grund avcovid-19-pandemin. Empowerment ligger till grund för all utbildning av eleverna. 

Eleverna i årskurs 4 erbjudas vara med i tävling kallad ”Tandresan”, syftet är att öka intresset för mun-

hälsan och elevernas kunskaper. De klasser som vinner får åka till Parken Zoo i Eskilstuna. 

I socioekonomiskt svaga områden genomförs även särskilda riktade insatser. Detta sker i form av tand-

borstning på förskola med fluortandkräm så kallade "Glada tanden", men även genom fluorsköljning i 

skolan från förskoleklass och upp till årskurs 6. Folktandvården deltar även i andra lokala aktiviteter. 

Detta sker då i form av generell utdelning av tandborste och fluortandkräm eller deltagande i temada-

gar/hälsodagar på skolan. 

Alla patienter i Folktandvården prioriteras efter 

riskgrupp. 
 Helt 

Kommentar 

Varje patient i Folktandvården behovsbedöms och placeras i riskgrupp. Samma bedömningskriterier 

används till alla patienter. Riskgruppen ligger till grund för individuell behovsanpassad behandling av 

alla patienter. 

Mål: Rätt vård och prioritering efter patientens behov och intresse. 

Kommentar 

På grund av covid-19-pandemin har inte rätt vård och prioriteringar varit möjliga. 

Indikatorer Utfall Målvärde 

Folktandvården följer prioriteringsordningen 
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Indikatorer Utfall Målvärde 

när patienter kallas 

Kommentar 

På grund av covid-19-pandemin var inte prioriteringsordningen möjlig att tillämpa under våren 2020 

då riskgrupper och äldre avbokades från sina besök. De framtagna styrmåtten möjliggör uppföljning 

framåt. 

Andelen sjukdomsbehandlande åtgärder för 

prioriterade riskgrupper (K2 och P2) ska öka. 

Kommentar 

Andelen sjukdomsbehandlande åtgärder för barn och unga (0-23 år) har under perioden januari - maj 

minskat för K2 jämfört med motsvarande period 2019. Andelen åtgärder för P2 har däremot ökat. 

Andelen sjukdomsbehandlande åtgärder för vuxna ( 24 år och äldre) har under perioden januari-maj 

minskat för både K2 och P2 jämfört med motsvarande period 2019. En förklaring kan vara covid-19 

pandemin där en hel del patienter i riskgrupper har avstått tandvård. 

Mål: Tillgänglig tandvård för prioriterade och sköra grupper. 

Kommentar 

Folktandvården har följt Folkhälsomyndighetens riktlinjer vilket bland annat innebär att patien-

ter 70 år och äldre endast tas om hand för akut eller annan vård som inte kan anstå. 

Indikatorer Utfall Målvärde 

Antalet behandlade patienter ur prioriterade 

grupper ökar. 

Kommentar 

Med anledning av covid-19-pandemin avbokades en del av de prioriterade grupperna, 70 år och äldre. 

Effektmål: Nr 6. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård. 

Kommentar 

Genom effektiva och högkvalitativa vårdprocesser, som ständigt förbättras och anpassas efter 

bästa kunskap, skapas ökat värde för Folktandvårdens patienter. 

Tillgängligheten till tandvård är delvis begränsad under covid-19 pandemin. Patienter med sym-

tom från övre luftvägarna tas endast emot vid akuta besvär på jourkliniken i Örebro. Patienter 

med fastställd covid-19 infektion behandlas i samarbete med Orofacial medicin på Universitets-

sjukhuset Örebro. Patienter 70 år och äldre tas endast emot akut. Folktandvården har hittills haft 

samtliga kliniker öppna under covid-19-pandemin och erbjuder tandvård till friska patienter. 

Indikatorer Utfall Målvärde 

En enkät vid årets slut visar att en övervägande 

del av Folktandvårdens patienter känner sig 

trygga med vården Folktandvården erbjuder. 

 Inte alls 
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Indikatorer Utfall Målvärde 

Kommentar 

Folktandvården kan inte genomföra en enkät då ett korrekt urval inte kan göras på grund av rådande 

covid-19-pandemi. 

Mål: Uppföljning av vårdens kvalitet och ökad spridning till verksamheten. 

Kommentar 

Ett antal styrmått för uppföljning av vårdens kvalitet har tagits fram och spritts i verksamheten. 

Indikatorer Utfall Målvärde 

Minst tre kvalitetsuppföljningsprojekt påbörjas 

under 2020. 

2 st 3 st 

Kommentar 

Avdelningen för ortodonti har som ett kvalitets- och utvecklingsprojekt infört digital teknik i under-

sökning- och behandlingsprocesser. 

Specialisttandvården genomför kvalitetsprojekt för optimal remisshantering. 

Resultaten från minst tre kvalitetsuppföljnings-

projekt sprids i verksamheten under 2020. 

2 st 3 st 

Kommentar 

Utvecklingsprojekten "flödeseffektivitet" och "utökad introduktion för tandsköterskor" har spridits i 

verksamheten. 

Mål: Personal med rätt kompetens för uppgiften. 

Kommentar 

Varje chef ansvarar för att medarbetare har rätt kompetens för sina uppgifter samt att i en kom-

petensutvecklingsplan säkerställa vilken typ av utvecklingsinsatser medarbetare behöver fylla 

på med. 

Indikatorer Utfall Målvärde 

Folktandvårdens handledare är utbildade inom 

handledning. 
 Helt 

Kommentar 

De som är aktuella för att handleda är eller kommer att vara utbildade för att just handleda. Område 

HR avser sammanställa vilka som är utbildade för en samlad bild, vilket görs efter återkoppling från 

allmän- och specialisttandvården. När Pro Competence är infört kommer varje person att registrera sin 

kompetens samt att arbetsgivaren där kan få en samlad bild av vilka som har specifik kompetens. 

Mål: Minskad personalomsättning i samtliga yrkeskategorier. 

19 (68)



Folktandvårdsnämnden  Delårsrapport 8(32) 

Kommentar 

Status och trend redovisas i verksamhetsberättelsen. 

Indikatorer Utfall Målvärde 

Personalomsättningen minskar 2020 i jämförelse 

med tidigare år. 

Kommentar 

Utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. 

Effektmål: Nr 8. Länets invånare har tillgång till bra digitala tjänster utifrån deras behov. 

Kommentar 

Ny-, om- och avbokning är möjlig via 1177. Utveckling av journal på nätet och hälsodeklaration 

pågår. Journalleverantören har inte kunnat leverera funktionellt och kvalitetsmässigt godtagbara 

produkter. Leverantören uppger att leverans kommer att ske våren 2021. 

Digital mottagning har startat. 

Indikatorer Utfall Målvärde 

Minst 90 procent av länets invånare känner till 

1177 Vårdguiden, e-tjänster och sjukvårdsråd-

givning via internet på 1177.se. 

Kommentar 

1177 Vårdguiden har en viktig roll gällande kvalitetssäkrad information om covid-19 relaterade frågor, 

både utifrån ett nationellt och regionalt perspektiv. Under mars slogs det ett besöks rekord med drygt 

18 miljoner besökare på webbplatsen, regionalt för länet så var det nästan 400 000 besökare på 

1177.se. Nästa steg med inloggat läge för e-tjänsterna ökade till 7 miljoner användare nationellt t o m 

sista april. För Örebro län var det motsvarande 230 000 användare. 

Minst 75 procent av länets invånare är använ-

dare av 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Kommentar 

Drygt 200 000 inloggningar per månad görs för olika ärenden digitalt via e-tjänster som erbjuds via 

Region Örebro län. De inloggade säkra e-tjänsterna på 1177.se har varit en viktig e-tjänst under covid-

19 pandemin där invånare själva t ex kan ta del av provsvar, journalinformation och för att kunna för-

nya recept. Därutöver erbjuds nya lösningar med utbildning och behandlingsprogram via Stöd och 

behandlingsplattformen, som är en e-tjänst där utbudet ökar. 

Ett ökat utbud av e-tjänster.  Helt 

Kommentar 

Digital mottagning startade sin verksamhet i april. Planering pågår för att också starta med digitala 

återbesök efter sommaren tillsammans med så kallade öppen kallelse. Via öppen kallelse får patienten 

möjlighet att själva välja tid för sitt tandvårdsbesök via 1177.se eller via ett SMS som skickas ut när 
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Indikatorer Utfall Målvärde   

det är dags för undersökning. 

Mål: Patienten har tillgång till ”journal på nätet”. 

   

Kommentar 

Förberedelser / Utveckling pågår tillsammans med såväl systemleverantören Tieto och Inera. 

Mål: Välfungerande tidbok på 1177 för ombokning och nybokning. 

   

Kommentar 

Utveckling en av funktionen nybokning i tidboken mot 1177 är klar. 

Indikatorer Utfall Målvärde   

Minskning av antalet påringda telefonsamtal 

2020 än tidigare år. 

    

Kommentar 

Antal påringda samtal har ökat, trots att det är färre patienter i våra tidböcker. Situationen med covid-

19 har haft påverkan på samtalsfrekvensen. 

Funktionen ”nybokning” på 1177 är införd under 

2020. 

    

Kommentar 

Utvecklingen är klar och en klinik har infört nybokning. Breddinförande planeras till hösten 

Mål: Folktandvården ska ha en digital mottagning. 

   

Kommentar 

Digital mottagningen startade i april 2020. 

Indikatorer Utfall Målvärde   

Digital mottagning introduceras under 2020.  Helt    

Kommentar 

Digital mottagning har startat i april 2020. 

4.3 Perspektiv: Process 

Mål: Hållbarhet är integrerad i ordinarie verksamhet och mognadsgraden i hållbarhets-

frågor ökar. 
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Kommentar 

Mognadsgraden ökar inom Folktandvården för hållbarhetsfrågorna. 

Indikatorer Utfall Målvärde 

Uppföljning och utveckling av aktivitetsplaner 

enligt program för hållbar utveckling och utifrån 

genomförd hållbarhetsredovisning 2019. 

 Helt 

Kommentar 

Aktiviteter utförda  i hållbarhetsplanen för Folktandvården. 

Uppdrag: Att utveckla strategier för ett flexibelt arbetssätt som ökar flödet och tar höjd 

för minskade personalresurser. 

Kommentar 

Uppdraget har startat och bedöms vara klart vid årets slut. 

Uppdrag: Att utveckla strategier för att förstärka den förebyggande vården till utsatta 

grupper så att en jämlik och jämställd munhälsa eftersträvas. 

Kommentar 

Uppdraget har startat men bedöms inte vara helt klart vid årets slut. 

Uppdrag: Att öka organisationens samlade kompetens och samverka med andra vård- och 

omsorgsaktörer inom området psykisk ohälsa. 

Kommentar 

Uppdraget har startat men bedöms inte vara helt klart vid årets slut. 
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Uppdrag: 2019: Uppdrag 55. Att inom huvudprocessen tandvård implementera tjänsten 

Journal via nätet så att patienter kan ta del av sina journaluppgifter digitalt via 1177 

Vårdguiden. 

Kommentar 

Uppdraget har inte startat och bedöms inte vara klart vid året slut. 

Strategi: Kvalitet och utveckling 

Folktandvården arbetar inom alla delar i verksamheten med ständiga förbättringar via Kaizen. 

Folktandvården har arbetat systematiskt med kunskapsstyrning sedan mitten av 2000-talet. 

Folktandvården har platser i både nationella programområden (NPO) och regionala programom-

råden (RPO). Den lokala organisationen, lokalt programområde (LPO), består av en organisat-

ion av ett vårdråd som arbetar tillsammans med de odontologiskt ansvariga och ämnesansvariga 

tandläkare för att sprida kunskap nedåt i hela verksamheten. LPO leds av en verksamhetsut-

vecklingsstrateg i tandvårdsdirektörens stab. 

Folktandvården har goda relationer till Region Örebro läns övriga verksamheter, genom delta-

gande i det regiongemensamma arbetet via arbetsgrupper och strategiska grupperingar. Folk-

tandvården har utbyte med landets övriga folktandvårdsorganisationer via regelbundna möten i 

olika grupperingar, deltagande i odontologisk riksstämma och arbete i ämnesföreningar. Folk-

tandvården har också utvecklat en efterutbildningsorganisation gemensam med Folktandvården 

i Östergötland. Via Folktandvårdens folkhälsoenhet har Folktandvården samarbete med civil-

samhället och förmedlar aktivt folkhälsobudskap i skolor, pensionärsföreningar, mässor och 

andra evenemang. 

Folktandvården samarbetar med Örebro universitet (ÖU) genom uppdragsutbildningar och 

forskningsaktiviteter samt ett antal affilierade docenter och doktorander knutna till ÖU. 

Strategi: Digitalisering 

Folktandvården har startat ett utvecklingsprojekt med Digital mottagning och Digitala återbe-

sök. Den digitala mottagningen togs i drift i april 2020 och har fått en hel del positiv uppmärk-

samhet i massmedia, såväl regionalt och nationellt. Verksamheten bedrivs i inledningsskedet tre 

dagar per vecka och bemannas med tandvårdspersonal från ett antal kliniker i länet. 

Digitala återbesök startar inom kort på tre kliniker i Folktandvården. Lämpliga tandvårdsbesök 

via digitala videokanaler kan vara kontroller och vissa återbesök. 

Folktandvården kommer också att utöka de digitala tjänsterna till hösten då patienterna får möj-

lighet att själva via en SMS-kallelse och 1177 välja tider för tandvårdsbesök. Detta tillsammans 

med att Folktandvården redan har digitala tjänster för ombokning, avbokning och nybokning 

gör att utvecklingen av digitalisering kommit långt jämfört med många andra tandvårdsaktörer. 

Ambitionen är att kunna minska volymen telefonsamtal som avser tidsändringar genom att fler 

patienter använder möjligheten till att boka och ändra tider själva via 1177. 
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Strategi: Hållbar utveckling 

Målen för Folktandvården är satta i verksamhetsplan (VP) 2020. Folktandvårdenskliniker och 

avdelningar jobbar kontinuerligt för att nå uppsatta mål enligt strategin för hållbar utveckling 

Strategi: Regional utvecklingsstrategi 

Folktandvården har aktiviteter som uppfyller vissa av utvecklingsstrategins målsättningar. Just 

nu pågår utredningen "Folktandvården 2035" som avser ta fram framtida strategier avseende 

demografisk utveckling, förväntade vårdbehov, kompetensbehov och lokaliseringar. 

Folktandvården deltar i regionens strategiska AI-gruppering som leds av Regional utveckling. 

Folktandvården har medverkat i framtagandet av en socioekonomisk klusteranalys som är un-

derlag för planering av vårdinsatser och fördelning av resurser i syfte att uppnå en jämlik vård. 

4.4 Perspektiv: Resurs 

Effektmål: Nr 10. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, 

jämställda och jämlika arbetsplatser och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning. 

Kommentar 

Folktandvården strävar alltid efter att upplevas som en attraktiv arbetsgivare som ger medarbe-

taren möjlighet till goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö, möjligheter till kompetensutveckling 

samt att få vara delaktig och ha påverkansmöjlighet i sin vardag - både som medarbetare och i 

sin yrkesroll. Att vilja arbeta kvar över tid och att medverka till organisationens fortsatta ut-

veckling är viktigt för Folktandvårdens tillväxt. 

Indikatorer Utfall Målvärde 

HME – Hållbart medarbetarengagemang ska öka 

i jämförelse med tidigare medarbetarenkät. 

80 

Kommentar 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ligger på samma nivå som föregående mätning. Att medarbe-

tarengagemanget inte har ökat kan bero på många orsaker som Folktandvården inte kan pin-pointa 

direkt. Folktandvården arbetar för att medarbetare ges möjlighet till delaktig och uppleva att man kan 

påverka i sin arbetsvardag, vilket är två viktiga parametrar för att trivas i arbetet. Att det ges möjlighet-

en att få vara engagerad i till exempel uppdrag och projekt, ger mervärde för bägge parter. Ett hållbart 

arbetsliv innebär också att arbetsgivaren ser det som självklart att löpande ompröva/utveckla arbetssätt, 

arbetstidsmodeller etc. 

AVI – Attraktiv arbetsgivarindex ska öka i jäm-

förelse med föregående år. 

97 

Kommentar 

Folktandvården ligger på samma nivå som tidigare. Genom engagemang och forum för delaktighet 

möter Folktandvården nuvarande och framtida utmaningar något lättare. Karriärvägar, kompetensut-
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Indikatorer Utfall Målvärde 

vecklingsmöjligheter, en bra lönenivå jämfört, att hinna med det man ska under sin arbetstid för att 

sedan ha tid till återhämtning - allt detta måste ses som en självklarhet. Flera medarbetare och chefer är 

engagerade i olika uppdrag och projekt. 

Ledarskapet är fortsatt i fokus, det vill säga chefens roll, det administrativa stöder, samverkan med 

stödfunktionerna etc. Under det här året görs en översyn av den organisatoriska ledningsstrukturen som 

i slutändan ska utmynna i ett hållbart arbetsliv även för den som är chef. 

Den under 2019 förändrade ledningsstrukturen har landat väl och ett större engagemang upplevs. Att 

det numera finns två verksamhetschefer från allmäntandvården i Folktandvårdens tandvårdsledning har 

satt än mer fokus på kärnverksamhetens frågor samt att det har sammantaget skapats ett större enga-

gemang för alla typer av frågor. 

Jämix – Jämställdhetsindex ska öka i jämförelse 

med föregående år. 

102 

Kommentar 

Folktandvården är fortsatt en kvinnodominerad arbetsplats, liksom Region Örebro län som helhet och 

tydligt är att fler sökande till tandvårdsutbildningar är kvinnor. Folktandvårdens chefsgrupp består av 

fler kvinnor än män. Tandvårdsledningen består av tre män och fem kvinnor. 

Enligt tidigare gjord lönekartläggning samt genomgång inför varje löneöversynstillfälle kan Folktand-

vården konstatera att det inte finns någon lönediskriminering på grund av kön. Med tanke på att Folk-

tandvården har relativt unga medarbetare och dessutom många unga kvinnliga medarbetare ser man ett 

större uttag av föräldraledighet, vilket är fullt naturligt. 

När Folktandvården deltar på mässor/utbildningar för att informera om/representera organisationen 

företräder ett flertal medarbetare; unga som äldre, kvinnor och män samt från de olika yrkesgrupperna, 

Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregå-

ende år. 

45% 

Kommentar 

Med tanke på pågående covid-19-pandemi slår sjukfrånvaron nya rekord för Folktandvården och frisk-

talet blir inte relevant att jämföra med. En workshop är planerad till hösten där temat är att minska 

sjukfrånvaron. 

Personalomsättning, externt och intern, ska re-

dovisas. Det ska minska i jämförelse med föregå-

ende år. 

Kommentar 

Utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. 

Resultat av avslutningssamtal ska redovisas sys-

tematiskt i temaområden. 

Kommentar 

Utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. 

Folktandvården genomför avslutningssamtal i "egen regi" med HR-konsult under 2020. Under avsedd 

period har 5 avslutningssamtal genomförts och skäl som uppgetts varför man slutar är privata skäl samt 

flytt/annat arbete. 

Mål: Alla i folktandvården har samma möjligheter, oavsett kön, ålder, etnisk härkomst, 

sexuell läggning eller trosuppfattning. 
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Kommentar 

För Folktandvården är det självklart att ingen person ska diskrimineras eller missgynnas baserat 

på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, region eller annan trosupp-

fattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

Uppkommer ärenden som gäller de sju diskrimineringsgrunderna ska detta hanteras skyndsamt 

med stöd av område HR enligt fastställd rutin i Region Örebro län. 

Indikatorer Utfall Målvärde 

Medarbetarenkäten visar på ingen eller lägre 

andel diskriminering jämfört med tidigare år. 

Kommentar 

Då det inte genomförs någon medarbetarenkät 2020 i Region Örebro län och ingen liknande enkät har 

genomförts i organisationen i närtid finns det inte aktuella uppgifter att tillgå. Det ska dock förtydligas 

att det hittills i år inte har utretts något diskrimineringsärende i Folktandvården. 

Mål: En större andel tandvårdspersonal jobbar kvar mer än 4 år. 

Kommentar 

Folktandvården har inte kunnat ta fram tillförlitliga uppgifter och samverkar i frågan med Reg-

ionservice. 

Indikatorer Utfall Målvärde 

En större andel tandvårspersonal stannar kvar 

efter 4 år under 2020-2022 än tidigare år. 

Kommentar 

Folktandvården har inte kunnat ta fram tillförlitliga data och samverkar i frågan med Regionservice. 

Mål: Minskad korttidsfrånvaro för alla yrkeskategorier. 

Kommentar 

Sjukfrånvaron har ökat markant i samband med covid-19-pandemin och kan därmed inte jämfö-

ras på ett rimligt sätt med samma period föregående år. Den totala sjukfrånvaron januari-april 

2019 låg på 7,41% och för samma period i år landande den på 8,87%. 

När det gäller specifikt korttidssjukfrånvaron låg den på totalt 2,99% i februari för att sedan öka 

och i april ligga på 4,41%. Under perioden är det tre yrkesgrupper som har haft högst sjukfrån-

varo under perioden; tandhygienister, tandtekniker samt tandsköterskor. 

Indikatorer Utfall Målvärde 

Korttidsfrånvaron har minskat i jämförelse med  Inte alls 
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Indikatorer Utfall Målvärde 

föregående år. 

Kommentar 

I och med covid-19-pandemin ser vi en högre korttidssjukfrånvaro jämfört med samma period föregå-

ende år. 

Mål: Det operativa ledarskapet stärks 

Kommentar 

Översyn av ledningsstrukturen på Folktandvården pågår. 

Effektmål: Nr 11. Region Örebro läns har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt 

uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. 

Kommentar 

Folktandvårdens resultat i Delårsbokslutet per den 31 juli 2020 är minus 15,7 miljoner kronor, 

vilket är en försämring på 6,2 miljoner kronor jämfört med föregående år. 

Indikatorer Utfall Målvärde 

Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i 

balans. 
 Inte alls 

Kommentar 

Folktandvården har ett negativt ekonomiskt resultat per den 31 juli 2020 och årsprognosen visar på ett 

underskott. Bakgrunden till det negativa ekonomiska resultatet är att Folktandvården drabbats av in-

täktsbortfall på grund av covid-19-pandemin och betydande särskilda kostnader kopplat till covid-19 

som drabbat samhället. 

Mål: Den beslutade ekonomiska handlingsplanen är genomförd inom tre år. 

Kommentar 

Folktandvården har drabbats av ekonomiska konsekvenser till följd av covid-19-pandemin, 

främst till följd av intäktsbortfall och särskilda kostnader för materialförsörjning, information 

och skyddsutrustning. 

Indikatorer Utfall Målvärde 

100% av den ekonomiska handlingsplanen är 

genomförd innan 2023. 
 Delvis 

Kommentar 

Arbete pågår med ett antal aktiviteter och åtgärder utifrån den ekonomiska handlingsplanen som är 

beslutad av Folktandvårdsnämnden inför 2020. 
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Indikatorer Utfall Målvärde 

Folktandvården har en ekonomi i balans.  Inte alls 

Kommentar 

Ett förbättrat ekonomiskt resultat kunde konstateras per den 28 februari 2020 till följd av arbete utifrån 

den ekonomiska handlingsplanen. Därefter har covid-19-pandemin påverkat det ekonomiska resultatet 

i negativ riktning främst i form av bortfall av intäkter till följd av att tandvårdsbehandlingar för ålders-

grupperna 70 år och äldre och riskgrupper flyttats fram. Stor osäkerhet kring den fortsatta ekonomiska 

utvecklingen under året, väldigt mycket är avhängigt hur utvecklingen blir beträffande smittspridning 

av covid-19. 

Uppdrag: Nämnden får i uppdrag att fullfölja och genomföra beslutad ekonomisk hand-

lingsplan i syfte att nå ekonomisk balans. Handlingsplanen ska vara omsatt i konkreta, 

hållbara och långsiktiga åtgärder och kan avse både kostnadsreduceringar och intäktsför-

stärkningar. Uppföljningen av åtgärderna ska beskrivas med ekonomiska och verksam-

hetsmässiga konsekvenser. Uppföljning av handlingsplanerna ska vara en del av nämn-

dernas del- och årsrapportering till regionstyrelsen. 

Kommentar 

Arbete med åtgärder inom ramen för den ekonomiska handlingsplanen pågår i samtliga verk-

samheter inom Folktandvården. 

Covid-19-pandemin har dock påverkat verksamheten med omfattande ekonomiska konsekven-

ser i form av högre andel uteblivande och sena återbud tillsammans med hög sjukfrånvaro bland 

tandvårdspersonalen. Intäkterna inom vuxentandvård har minskat betydligt jämfört med tidigare 

år då planerade tandvårdsbehandlingar för riskgrupper och åldersgruppen 70 år och äldre blivit 

framflyttade på grund av pandemin. 

5 Ekonomi 

5.1 Resultatrapport folktandvårdsnämnden 

Resultatrapport 

Belopp i mnkr 

Utfall 

perioden 

2020 

Utfall 

perioden 

2019 

Avvi-

kelse 

Rela-  

tion 

(%) 

Prognos 

2020 

Budget 

2020 

Utfall 

2019 

Vuxentandvård 132,0 143,5 -11,5 -8,0 245,2 274,2 245,9 

Barn- och ung-

domstandvård 
57,0 56,5 0,5 0,9 99,1 99,1 97,8 

Uppdragsersätt-

ningar 
57,1 55,5 1,6 2,9 97,9 97,9 100,6 

Övriga intäkter 14,1 13,9 0,2 1,4 28,3 28,3 24,4 

Summa intäk- 260,2 269,4 -9,2 -3,4 470,5 499,5 468,7 
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Belopp i mnkr 

Utfall 

perioden 

2020 

Utfall 

perioden 

2019 

Avvi-

kelse 

Rela-  

tion 

(%) 

Prognos 

2020 

Budget 

2020 

Utfall 

2019 

ter 

Personalkostna-

der 
-181,8 -184,5 2,7 -1,5 -322,2 -332,2 -322,9

Materialkostna-

der 
-18,1 -19,8 1,7 -8,6 -35,9 -35,9 -33,7

Övriga kostna-

der 
-68,0 -66,8 -1,2 1,8 -116,9 -116,9 -111,2

Avskrivningar, 

inventarier 
-6,9 -6,8 -0,1 1,5 -12,2 -12,2 -11,8

Summa 

kostnader 
-274,8 -277,9 3,1 -1,1 -487,2 -497,2 -479,6

Verksamhetens 

nettokostnad 
-14,6 -8,5 -6,1 71,8 -16,7 2,3 -10,9

Finansnetto -0,8 -0,7 -0,1 14,3 -1,8 -1,8 -1,2

Regionbidrag/  

-ersättning
-0,3 -0,3 0,0 0 -0,5 -0,5 -0,5

Resultat -15,7 -9,5 -6,2 -19,0 0,0 -12,6

Resultatutveckling 

Sammanfattande analys 

Folktandvårdens resultat efter juli är -15,7 miljoner kronor. Föregående år var resultatet -9,5 

miljoner kronor. Intäkterna har minskat med 3,4 procent i jämförelse med samma period föregå-

ende år och kostnaderna har minskat med 1,1 procent. Uteblivande och sena återbud har ökat 

under våren och sommaren på grund av covid-19-pandemin. Den högre andelen uteblivande och 

sena återbud har lett till att det är färre behandlingsåtgärder utförda och därmed också lägre 

intäkter. Det har varit högre sjukfrånvaro under året än det vanligtvis är och det påverkar intäk-

terna negativt när personal som arbetar med patientbehandling är frånvarande. Intäkterna ligger 

under budget för perioden. Övriga driftskostnader har ökat jämfört med samma period föregå-

ende år. 
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Investeringarna följer årets planering och budgetbeslut. 

5.2 Periodens resultat 

Intäkter 

Intäkterna för perioden är 31,1 miljoner kronor lägre än budget och 9,2 miljoner lägre än före-

gående år, trots att statlig ersättning för sjuklöner erhållits med 2,7 miljoner kronor. De lägre 

intäkterna beror på färre behandlare i tjänst än budgeterat, högre andel uteblivna besök och hög 

sjukfrånvaro främst beroende på rådande situation med smittspridning. 

Personalkostnader 

Personalkostnader ligger under budget och på samma nivå som föregående år trots att reserve-

ringar gjorts för nytt löneavtal och att sjuklönekostnaderna ökat med 37%. De lägre personal-

kostnaderna beror främst på betydligt lägre kostnader för kurser och konferenser. men också pga 

lägre direkta lönekostnader tex eftersom tandläkarstudenter inte erbjudits arbete under somma-

ren. 

Övriga kostnader 

Kostnader för skyddsmaterial är på grund av åtgärder relaterade till covid-19-pandemin, högre 

under perioden vilket hittills kompenserats av lägre kostnader för förbrukningsmaterial som 

delvis beror på färre utförda behandlingar. 

Driftredovisning folktandvårdsnämnden 

Belopp i mnkr 

Budgetavvi-

kelse peri-

oden 2020 

Omsättning 

perioden 

2020 

Relation 

(%) 

Budgetavvi-

kelse peri-

oden 2019 

Område allmäntandvård -9,8 183,2 -5,3 -8,1

Område specialisttandvård -6,1 85,1 -7,2 -5,4

Förvaltningsgemensamt 0,2 -8,1 -2,5 4,0 

Resultat -15,7 260,2 -6,0 -9,5

5.3 Helårsprognos 

Intäkter 

Intäkterna för året beräknas kunna bli i nivå med föregående år under förutsättning att fler pati-

entgrupper kommer att kunna behandlas samt att närvaron för behandlarna i tjänst ökar och att 

andel uteblivna besök och sjukfrånvaro minskar. 
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Personalkostnader 

Personalkostnaderna för året förväntas bli lägre än budget främst beroende på lägre kostnader 

för kurser och konferenser samt att sommarjobb för tandläkarstudenter inte har erbjudits. 

Övriga kostnader  

Övriga kostnader förväntas följa budgeten trots högre kostnader för skyddsmaterial. 

5.4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans 

Folktandvården arbetar med en ekonomisk handlingsplan för 2020 som är beslutad av Folk-

tandvårdsnämnden. Vi har kunnat läsa av positiva effekter för de åtgärder som är igångsatta 

under året och fram till utbrottet av covid-19-pandemin i Sverige så fanns det goda förutsätt-

ningar för att årets resultat skulle vara i ekonomisk balans. Effekterna av covid-19-pandemin har 

dock blivit kraftigt minskade intäkter i vuxentandvården till följd av att åldersgruppen 70 plus 

samt riskgrupper inte kunnat ges planerad tandvårdsbehandling. Många planerade behandlingar 

har blivit tidsförskjutna till hösten 2020 och under förutsättning att verksamheten på klinikerna 

kan återgå till mer normala förhållanden så borde vi kunna se en viss återhämtning av intäkterna 

i vuxentandvården under hösten. 

Ökad sjukfrånvaro och ökning av antalet sena återbud under våren och sommaren har också 

inneburit lägre intäktsnivåer jämfört med vad som är planerat. 

5.5 Investeringar 

(Belopp i mnkr) Sammanställning 

uppföljning av investeringar, mnkr 

(nettoinvesteringar) 

Utfall peri-

oden 2020 

Prognos 

2020 

Budget 

2020 
Utfall 2019 

Byggnadsinvesteringar innevarande års 

budget 

Byggnadsinvesteringar överfört från 

tidigare års budget 

Medicinteknisk utrustning innevarande 

års budget 
2,6 8,4 8,4 6,4 

Medicinteknisk utrustning överfört från 

tidigare års budget 
0,5 1,8 1,8 1,7 

IT-utrustning innevarande års budget 

IT-utrustning överfört från tidigare års 

budget 

Övrig utrustning innevarande års bud-

get 
0,7 4,1 4,1 4,7 

Övrig utrustning överfört från tidigare 

års budget 
0,7 1,3 1,3 1,2 

Summa 4,5 15,6 15,6 14,0 
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Uppföljning medicintekniska investeringar > 2,5 mnkr 

Folktandvården 

(mnkr) Budget 2020 
Utfall tom 

juli 2020 

Prognos 

2020 
Status 

Dentala unitar och sterilut-

rustning 

7,5 1,5 7,5 

5.6 Produktions- och nyckeltal 

Antal utförda behandlingsåtgärder i Folktandvården 

Behandlingsåtgärder 
Jan-jul 

2020 

Jan-jul 

2019 
Förändring 

Föränd-

ring % 

Undersökningsåtgärder 93 314 96 857 -3 543 -3,7%

Sjukdomsförebyggande åtgärder 11 687 9 910 1 777 17,9% 

Sjukdomsbehandlande åtgärder 37 508 46 001 -8 493 -18,5%

Kirurgiska åtgärder 8 482 9 056 -574 -6,3%

Rotbehandlingsåtgärder 3 223 3 925 -702 -17,9%

Bettfysiologiska åtgärder 820 724 96 13,3% 

Reparativa åtgärder 25 256 27 102 -1 846 -6,8%

Protetiska åtgärder 4 214 4 525 -311 -6,9%

Tandregleringsåtgärder 350 374 -24 -6,4%

Totalt sett har det varit färre behandlingsåtgärder utförda under januari-juli i år än det var före-

gående år. Det är dock en ökning vad gäller sjukdomsförebyggande och bettfysiologiska åtgär-

der. 
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Antal patienter hos Folktandvården 

Juli 2020 Juli 2019 Förändring 

Barn och unga 70 966 70 664 0,4% 

Frisktandvård 26 566 25 920 2,5% 

Vuxna 67 777 66 622 1,7% 

Summa 165 309 163 206 1,3% 

Det är fler som är patienter hos Folktandvården i år än det var vid samma tidpunkt föregående 

år. 

Antal remisser Specialisttandvård - startad och avslutad behandling 

Remisser Jan-jul 2020 Jan-jul 2019 Förändring 

Startad behandling 3 476 3 487 -0,3%

Avslutad behandling 3 383 3 456 -2,1%
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Det är färre startade och avslutade behandlingar i specialisttandvården under januari-juli i år än 

det var samma period föregående år. 

6 Personalekonomi 

6.1 Personalkostnader 

Utfall peri-

oden 2020 

Utfall peri-

oden 2019 
Prognos 2020 Utfall 2019 

Lönekostnadsökningstakt (%) 0,0 1,8 1,0 3,1 

Lönekostnad (40-41) (mnkr) 123,1 123,1 218,3 216,1 

6.2 Kostnadsanalys 

Konto Kategori 

Utfall 

perioden 

2020, 

mnkr 

Utfall 

perioden 

2019, 

mnkr 

Föränd-

ring, 

mnkr 

Föränd-

ring % 

4011+ 

4081 
Månadslöner 102,1 102,4 -0,3 -0,3

4012 Timanställda 0,7 0,5 0,2 40,0 

4031 Obekväm arbetstid 0,2 0,1 0,1 100 

4032 Övertid/mertid 0,5 0,5 0,0 0 

4033 Jour och beredskap 0,0 0,0 0,0 
#DIVIS-

ION/0! 

4040 
Förändring skuld jour, beredskap 

och övertid 
-0,3 -0,2 -0,1 50,0 
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Konto Kategori 

Utfall 

perioden 

2020, 

mnkr 

Utfall 

perioden 

2019, 

mnkr 

Föränd-

ring, 

mnkr 

Föränd-

ring % 

4110+ 

4150 

Semesterkostnad inkl. skuldföränd-

ring 
11,9 12,3 -0,4 -3,3

4120 Sjuklön 4,1 3,0 1,1 36,7 

Övrigt konto 40xx-41xx 3,9 4,5 -0,6 -13,3

Totalt kontoklass 40-41 123,1 123,1 0,0 0 

Ingen stor skillnad på utfallet jämfört med samma period 2019, dvs fortsatt låga siffror avseende 

t.ex. obekväm arbetstid och övertid/mertid. Utfallet som har ökat är sjuklönekostnaden, vilket

till stor del kan förklaras med covid-19-pandemin.

6.3 Antal tillsvidareanställda årsarbetare 

Yrkesgrupp 

Antal årsarbetare  

perioden per 31 jul 

2020 

Antal årsarbetare  

perioden per 31 jul 

2019 

Förändring 

Kvin

nor 
Män Totalt 

Kvin

nor 
Män Totalt 

Kvin

nor 
Män Totalt 

Administratör 8,0 1,0 9,0 8,0 1,0 9,0 0,0 0,0 0,0 

Chef 17,0 10,0 27,0 16,0 10,0 26,0 1,0 0,0 1,0 

Handläggare 31,6 2,0 33,6 30,6 2,0 32,6 1,0 0,0 1,0 

Steriltekniker 7,8 7,8 7,8 7,8 0,0 0,0 

Medicinsk vårdad-

ministratör 
5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

Tandhygienist 79,8 4,0 83,8 82,3 3,0 85,3 -2,5 1,0 -1,5

Tandläkare 73,5 43,5 117,0 72,8 39,8 112,5 0,7 3,8 4,5 

Tandsköterska o 

ortodontiass 
276,5 1,0 277,5 275,2 2,0 277,2 1,3 -1,0 0,3 

Tandtekniker o 

tandvårdsbitr 
25,0 5,0 30,0 28,0 5,0 33,0 -3,0 0,0 -3,0
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Yrkesgrupp 

Antal årsarbetare       

perioden per 31 jul 

2020 

Antal årsarbetare       

perioden per 31 jul 

2019 

Förändring 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Summa 524,2 66,5 590,7 525,7 62,8 588,4 -1,5 3,8 2,3 

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat något jämfört med samma period 2019 och det 

är i gruppen tandläkare den mesta ökningen har skett, vilket Folktandvården ser som positivt 

efter att tidigare ha haft svårrekryterade perioder. Det som fortsatt är problematiskt är att det inte 

finns tandhygienister att tillgå; enstaka eller inga sökande vid annonsering. Därför har det varit 

nödvändigt för Folktandvården att uppdragsutbilda egen personal. I juni blev sex av våra med-

arbetare examinerade som tandhygienister via Karolinska Institutet (KI). Alla påbörjade sin nya 

karriär i Folktandvården direkt efter examination, vilket är ett mycket positivt tillskott. 

Till hösten 2020 börjar ytterligare tre nya medarbetare den 3-åriga tandhygienistutbildningen 

via KI. Tandhygienistutbildningen via KI är en uppdragsutbildning med ekonomiskt stöd från 

Omställningsfonden. 

6.4 Årsarbetare, faktiskt arbetad tid (nettoarbetstid + extra tid 

(mertid, övertid)) 

Yrkesgrupp 

Årsarbetare, faktiskt 

arbetad tid, period per 

30 jun 2020 

Årsarbetare, faktiskt 

arbetad tid, period per 

30 jun 2019 

Förändring 

 
Kvin

nor 
Män Totalt 

Kvin

nor 
Män Totalt 

Kvin

nor 
Män Totalt 

Administratör 6,8 0,9 7,7 6,1 1,0 7,0 0,7 0,0 0,7 

Chef 14,5 8,9 23,4 13,8 8,4 22,3 0,7 0,5 1,2 

Handläggare 27,1 1,8 29,0 26,2 1,8 28,0 0,9 0,1 1,0 

Steriltekniker 5,1 0,0 5,1 6,1 0,0 6,1 -1,0 0,0 -1,0 

Medicinsk vårdad-

ministratör 
4,4 0,0 4,4 4,3 0,0 4,3 0,1 0,0 0,1 

Tandhygienist 49,8 3,2 53,0 57,5 2,1 59,6 -7,7 1,1 -6,5 

Tandläkare 57,0 38,0 95,0 52,3 38,9 91,1 4,8 -0,9 3,9 
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Yrkesgrupp 

Årsarbetare, faktiskt 

arbetad tid, period per 

30 jun 2020 

Årsarbetare, faktiskt 

arbetad tid, period per 

30 jun 2019 

Förändring 

Tandsköterska o 

ortodontiass 
196,1 0,1 196,2 199,1 1,5 200,5 -3,0 -1,4 -4,3

Tandtekniker o 

tandvårdsbitr 
19,1 3,5 22,6 19,8 4,3 24,1 -0,7 -0,8 -1,5

Summa 379,9 56,4 436,4 385,2 58,0 443,0 -5,2 -1,4 -6,4

Den faktiskt arbetade tiden har minskat jämfört med samma period föregående år och här syns 

konsekvenserna av bland annat. en hög sjukfrånvaro och annan ledighet. Att sedan covid-19-

pandemin eskalerade under våren påverkade sjukfrånvaron än mer. Minskningen av faktiskt 

arbetad tid är främst i grupperna steriltekniker, tandhygienister, tandläkare, tandsköterskor och 

tandvårdsbiträden. 

6.5 Sjukfrånvaro 

Kategori Period jan-jun 2020 Period jan-jun 2019 
Förändring antal tim-

mar, procent 

Kvin-

nor 
Män Totalt 

Kvin-

nor 
Män Totalt 

Kvin-

nor 
Män Totalt 
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Kategori Period jan-jun 2020 Period jan-jun 2019 
Förändring antal tim-

mar, procent 

Schemalagda 

timmar 

535 10

0 

71 73

8 

606 8

39 

525 01

1 

70 39

7 

595 4

08 
10 089 1 341 

11 43

1 

Sjukfrånvaro, 

korttidsfrånvaro 

(tim) 

22 202 1 855 
24 05

8 
15 344 894 

16 20

8 
6 858 992 7 850 

Sjukfrånvaro, 

långtidsfrånvaro 

(tim) 

24 683 2 514 
27 19

6 
22 105 2 211 

24 31

6 
2 577 303 2 880 

Sjukfrånvaro 

totalt (tim) 
46 885 4 369 

51 25

4 
37 449 3 074 

40 52

4 
9 435 1 294 

10 73

0 

Sjukfrånvaro, 

korttidsfrån-

varo % * 

4,15 2,59 3,96 2,92 1,23 2,72 1,23 1,36 1,24 

Sjukfrånvaro, 

långtidsfrån-

varo % * 

4,61 3,50 4,48 4,21 3,14 4,08 0,40 0,36 0,40 

Sjukfrånvaro 

totalt % * 
8,76 6,09 8,45 7,13 4,37 6,81 1,63 1,72 1,64 

*) Procent av schemalagd tid 

Från ett högt utgångsläge har sjukfrånvaron ökat ytterligare under perioden jämfört med föregå-

ende år (jämfört Region Örebro län 6,92% 2020 och 5,33 % 2019). Folktandvården har den 

högsta sjukfrånvarosiffran inom Region Örebro län och höstens inplanerade workshop för alla 

chefer i förvaltningen behöver bli ett avstamp för att lägga fokus på åtgärder/insatser för att 

minska sjukfrånvaron. Verksamheten påverkades av covid-19-pandemin, speciellt under det 

initiala skedet, samtidigt som det funnits en annan sjukfrånvaro som påverkat utfallet. 

Idag arbetar chefer aktivt med sjukfrånvaron och samverkar med HR i olika frågor, men ytterli-

gare/förändrade åtgärder och insatser på lokal/central nivå i förvaltningen ska utarbetas och 

tydliggöras och förhoppningsvis kan en positiv riktning påvisas framöver. 

7 Intern styrning och kontroll 

Intern styrning och kontroll (ISK) är en process som regionstyrelsen, nämnderna och verksam-

hetsledningarna har för att tillsammans upprätthålla en effektiv ledning och styrning av verk-

samheten. Processen ska säkerställa en ändamålsenlig och lagenlig verksamhet, det vill säga att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de krav som ställs på verksamheten: 

Intern styrning 

a) Att verksamheten fullgör sina föreskrivna uppgifter samt uppnår beslutade mål och uppdrag.

b) Att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar.

Intern kontroll 

c) Att verksamheten följer de styrande dokument som Region Örebro län har beslutat samt la-

gar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för verksamheten.
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d) Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är rättvisande och

ändamålsenlig.

e) Att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, riktighet, till-

gänglighet och spårbarhet.

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 7 §. Med tillräck-

lig menas att processen för den interna styrningen och kontrollen ska vara ändamålsenligt ut-

formad efter verksamhetens förutsättningar, art och omfattning. 

Nämnderna ansvarar för att verksamheten inom sina ansvarsområden bedrivs i enlighet med 

kraven samt att verksamheten inom sina ansvarsområden upprätthåller en tillräcklig intern styr-

ning och kontroll. 

Regionstyrelsen ska utifrån sin uppsiktsplikt göra ett utlåtande i årsredovisningen om den inter-

na styrningen och kontrollen för verksamheten inom Region Örebro län har varit tillräcklig. 

7.1 Internkontrollplan 

Symbolförklaringar 

= Pågående    = Avvikelse    = Avslutad = Ej genomförd 

HR 

Risken att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte efterlevs. 

Status Åtgärd 

Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska säkerställa efterlevnaden av SAM utifrån 

de regionövergripande dokument som finns, och uppföljning ska ske i ledningsgrupper 

och i samverkansgrupper. 

Kommentar 

Utbildningsinsats har gett chefer ökade kunskaper i ämnet samt att AB-utbildning byggt på kunskaper-

na för chefer och enhetskoordinatorer. Chefer och enhetskoordinatorer vet att de kan vända sig till 

Område HR vid stöd och frågor samt att information på intranätet finns att tillgå. 

Information/utbildning ges av Område HR vid introduktion av nya chefer. 

Risken att underlag för utbetalning av lön och arvoden inte är korrekta. 

Status Åtgärd 

Regionövergripande åtgärd:  Skicka ut en påminnelse till ansvariga att kontroll av 

löneberäkningsresultat ska ske inför löneutbetalning. 

Kommentar 

Alla chefer är informerade om att man ska göra kontroll av löneberäkning inför varje löneutbetalning 

(provlön). Det har inte inkommit avvikelser från Regionservice lönecontroller att felaktiga löner utbe-

talats på grund av att man inte har kontrollerat inför löneutbetalning. 
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Risken att rekryteringsrutiner inte efterlevs. 

Status Åtgärd 

Regionövergripande åtgärd: Informera alla chefer om betydelsen av referenstagning 

och konsekvenserna vid felrekrytering. 

Kommentar 

Alla chefer vet om vikten av referenstagning vid rekrytering. HR-konsult, som har fokusområdet rekry-

tering, bistår med stöd vid behov. 

Risken att erforderlig behandlarkompetens saknas 

Status Åtgärd 

Fortsatt aktivt och brett rekryteringsarbete där HR-konsult samverkar med Allmän-

tandvården och Specialisttandvården. 

Kommentar 

HR-konsult med fokusområde rekrytering samverkar nära chefer i rekryteringsprocessen. 

Ta fram en kompetensförsörjningsplan på yrkeskategorinivå för att ha en tydlig bild 

av pensionsläget under året 

Kommentar 

Arbete pågår med att sammanställa planen som sedan ska uppdateras halvårsvis. 

Risken att riktlinjerna för hot och våld inte efterlevs. 

Status Åtgärd 

Göra riktlinjerna för Hot och Våld kända i förvaltningen. 

Kommentar 

Alla chefer har fått ta del av regionens riktlinjer som avser "Förebygg och hantera hot och våld" samt 

"Hantering av diskriminering i vården". Dessa riktlinjer ska informeras om/tas upp på arbetsplatsträffar 

(APT) på arbetsplatserna. 

Alla chefer är ålagda att delta på utbildningen "Att förebygga hot och våld på arbetsplatsen", där nya 

datum finns planerade för hösten 2020. 

Ekonomi 

Risken att inköp görs utanför avtal. 

Status Åtgärd 

Regionövergripande åtgärd: Upphandlingen genomför uppföljning inom utpekade 

avtalsområden, 1 Övergripande material och tjänster, 2 Fastighet, 3 

IT/Kommunikation, 4 Fordon, 7 Vårdrelaterad utrustning, textiler och hjälpme-

del  samt  8 Vårdrelaterat förbrukningsmaterial. Upphandlingen återkopplar till verk-

samheten om avtal inte följs. Verksamheten ska vidta åtgärder om avtal inte följs. 

Kommentar 

Upphandlingsenheten i Region Örebro län har genomfört systematiska avtalsuppföljningar inom samt-
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Status Åtgärd 

liga utpekade avtalsområden. Uppföljningen har omfattat de leverantörer som har en försäljnings-

summa till Region Örebro län överstigande 10 miljoner kronor per år. 

I den regionövergripande uppföljningen har man landat i slutsatsen att regionen har god ordning på 

avtalen och inköpen inom utpekade avtalsområden. 

Folktandvården har gjort riktade insatser har gentemot utvalt avtalsområde Tandvårdsförbruknings-

material. Arbete fortgår med att förbättra avtalstroheten på detta område som i sig är väldigt komplext 

med cirka 4000 artiklar och många olika produktområden i avtalen. 

Öka beställarkompetens samt tydliggöra och utveckla beställarorganisationen. 

Kommentar 

Folktandvården har en central gruppering som arbetar med en gemensam varukorg för alla verksam-

heter inom Folktandvården. Det genomförs regelbundna beställarmöten med information och uppfölj-

ning av frågeställningar kring avtal och inköp. 

Följa upp att förvaltningen har implementerat regionens Upphandlingspolicy. 

Kommentar 

Folktandvården arbetar i enlighet med Region Örebro läns upphandlingspolicy. 

Risken att delegationsordningen inte följs vid tecknande av avtal. 

Status Åtgärd 

Tydliggöra delegationsordningen och dess innehåll i chefsgruppen inom Folktandvår-

den. 

Kommentar 

Delegationsordningen för Folktandvården är väl etablerad inom verksamheterna och genomgång av 

ansvar och befogenheter sker alltid i samband med introduktion av nya chefer. 

Uppföljning av ingångna avtal. 

Kommentar 

Kontinuerlig uppföljning inom samtliga avtalsområden. 

Risken att den ekonomiska handlingsplanen inte genomförs eller ger avsedda effekter. 

Status Åtgärd 

Arbetar in åtgärderna i budgetprocessen inför 2020 och uppföljning vid verksamhets-

genomgångar med alla chefer. 

Kommentar 

Klart. 
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Informationssäkerhet 

Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning (GDPR och Pa-

tientdatalagen). Samt NIS-direktivet och lag (2018:1174) om informationssäkerhet för 

samhällsviktiga och digitala tjänster. 

Status Åtgärd 

 Regionövergripande åtgärd: Säkerställa ett systematiskt och riskbaserat informations-

säkerhetsarbete. En förutsättning för arbetet är:  att verksamheten på det sätt som är 

möjligt avsätter resurser för informationssäkerhetsarbetet, att all berörd personal ska 

ha god kunskap om och medverka till att följa regelverk för informationssäkerhet,  att 

informationsklassa och riskbedöma vid inköp, upphandling och förändring som kan 

påverka informationssäkerheten. 

Kommentar 

Folktandvården har en utsedd grupp av medarbetare som utför arbetet med informationsklassning av 

systemen samt driver informationssäkerhetsarbetet inom Folktandvården. Områdeschef för verksam-

hetsstöd representerar Folktandvården i Informationssäkerhetsrådet. 

  

 Regionövergripande åtgärd:Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som inne-

håller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklass-

ning. Dokumentnr434302. Rapportera hur många system som är klassade och hur 

många som återstår.                                                     (Förvaltningen/verksamheten ska 

dokumentera vilka system som är informationsklassade och vilka som kvarstår att 

informationsklassa. Inför årsrapporten för informationssäkerhet kommer doku-

mentation att efterfrågas Dokumentationen ska inte ske i Stratsys) 

Kommentar 

Folktandvården har genomfört informationsklassificeringar av alla de stora IT-systemen. Återstår att 

göra klart med motsvarande arbete för de mindre IT-systemen. 

 Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identi-

fierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas. 

Kommentar 

Informationsklassning och riskanalyser där det identifierats brister hanteras och följs upp med regel-

bundenhet. 

  

Kvalitet och utveckling 

Risken att arbetssätt/processer som inkluderar flera verksamheter inte samordnas. 

Status Åtgärd 

 Regionövergripande åtgärd: Implementera ett processorienterat arbetssätt där behov 

finns. Stöd: Processorienterat arbetssätt på intranätet. 

Kommentar 

Folktandvården har implementerat ett processorienterat arbetssätt i tillämpliga delar i verksamheten. 

  

 Regionövergripande åtgärd: Identifiera och beskriv prioriterade arbetssätt/processer 

som kräver samordning mellan verksamheter. Stöd: Organisation för processledning 

och Systemkarta på intranätet. 
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Status Åtgärd 

Kommentar 

En riktlinje har tagits fram som beskriver gränssnittet mellan allmäntandvård och specialisttandvård. 

Specialisttandvården har processbeskrivning kring olika typer av patientkategorier som kräver multidi-

sciplinärt omhändertagande. Detta gäller både med interna som externa samarbetspartners. 

Risken att riktlinjerna för kariesbehandling inte följs. 

Status Åtgärd 

Uppföljning med hjälp av kvalitetsregister och egna data. Utveckling av kunskapsstyr-

ningsmodell. 

Kommentar 

Uppföljning ska ske kontinuerligt av respektive odontologisk ansvarig tandläkare (OATDL) utifrån 

nuvarande riktlinje för kariesbehandling. Inväntar nationella arbetsgruppens (NAG) kariesrapport kring 

kunskapsunderlag för kariesbehandling. 

Risken att riktlinjer för parodbehandling inte följs. 

Status Åtgärd 

Uppföljning med hjälp av kvalitetsregister och egna data. Utveckling av kunskapsstyr-

ningsmodell. Odontologiskt ansvariga tandläkare ny resurs. 

Kommentar 

Uppföljning ska ske kontinuerligt av respektive odontologisk ansvarig tandläkare (OATDL) utifrån 

nuvarande riktlinje för parodbehandling. Riktlinjen kommer under 2020 att revideras utifrån den nya 

klassificeringen av parodontala sjukdomar. 

Risken att inte alla enheter klarar övergången från resurseffektivitet till flödeseffektivitet. 

Status Åtgärd 

Stöd från LPO och uppföljning. 

Kommentar 

Styrmått för flödeseffektivitet är framtagna och uppföljningsportalen är utvecklad för att alla enheter 

ska kunna följa sina flödesmått. 

Juridik 

Risken att otillbörlig påverkan, muta/bestickning och korruption förekommer. 

Status Åtgärd 

Regionövergripande åtgärd: Implementera ny riktlinje när denna är framtagen och 

beslutad. 

Kommentar 

Nya riktlinjer implementeras via verksamhetschefsmöten och utskick från tandvårdsdirektören. 
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Status Åtgärd 

IT-säkerhet 

Risken att röntgenbilder hamnar i fel journal. 

Status Åtgärd 

Månatlig uppföljning till Verksamhetschefer. 

Kommentar 

Följs månatligen upp. Skickas till verksamhetschefer för uppföljning och hantering. 

Digitalisering 

Risken att de nya digitala lösningarna inte är kvalitetssäkrade. 

Status Åtgärd 

Arbeta för att förbättra service level agreement (SLA) i alla e-tjänster. 

Kommentar 

Uppföljning och utvärdering har skett av alla komponenter i kedjan av processer som påverkar de e-

tjänster som Folktandvården och dess patienter nyttjar. 

Tydliga kravspecifikationer vid utveckling av nya digitala lösningar. 

Kommentar 

Tydliga krav på IT-säkerhet finns med i utveckling av nya digitala lösningar inom Folktandvården. 

Medicinteknisksäkerhet 

Risken att berörda verksamheter inom Folktandvården inte efterlever gällande lagstift-

ning rörande medicintekniska produkter (MTP).  

Status Åtgärd 

Regionservice, Område medicinsk teknik, anpassar system och utbildar berörda verk-

samheter i reviderad riktlinje och handbok medicintekniska produkter (MTP). 

Kommentar 

Arbete är påbörjat tillsammans med Medicinsk teknik. Dock har lagstiftningen i Sverige blivit uppskju-

ten till nästa år, så fortsatt arbete får ligga lite på sparlåga tills det klarnat hur tolkningen av det aktuella 

EU-direktivet blir i Sverige. 
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www.regionorebrolan.se 
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Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Organ 
Folktandvårdsnämnden 

Medborgarförslag om billigare tandvård 

Förslag till beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att det inte är i linje med 
varken riksdagens intentioner eller tandvårdslagen och tandvårdsförordningen. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit om billigare tandvård. Ärendet har överlåtits för 
beslut i folktandvårdsnämnden som föreslår att medborgarförslaget anses besvarat med 
hänvisning till att det inte är i linje med varken riksdagens intentioner eller 
tandvårdslagen och tandvårdsförordningen. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har 2020-02-07 inkommit om billigare tandvård. 

Medborgaren skriver ”att gå till akuten med en åkomma kostar ca 250 kr. Jag önskar 
att tandvård skulle ha samma. Vi är många som studerar och har ont om pengar. 
Många struntar i att gå till tandläkaren när dom kommer upp i ålder och inte har fri 
tandvård. Det gör att dom får mycket problem i onödan. Tandvård är viktig. Vi märker 
att många privata tandläkare dyker upp och en del är billigare, så därför blir 
konkurrensen stor. Men genom detta förslag kan vi som medborgare få det bättre och 
bättre leenden.” 

Förslaget anses besvarat i enlighet med följande: 

Fram till och med 23 års ålder är tandvården kostnadsfri. Därefter gäller 
vuxentandvård som till största delen finansieras genom patientavgifter och av det 
statliga tandvårdsstödet. Det är Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) som 
beslutar om referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga 
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tandvårdsstödet. Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av 
kostnaden staten betalar vid en tandvårdsbehandling. 

Alla tandläkare inom folktandvården, och de allra flesta privata tandläkare, är anslutna 
till Försäkringskassan. Det innebär att en patient inte betalar den fullständiga 
kostnaden för tandvården. En viss del av tandvården ersätts av ett statligt 
tandvårdsstöd som består av ett allmänt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd.  

I vissa fall har patienter med särskilda behov rätt till Region Örebro läns tandvårdsstöd 
och betalar då som vid ett öppenvårdsbesök inom hälso och sjukvården, det vill säga 
avgiften räknas in i högkostnadsskyddet. Detta gäller tandvårdsbehandling som utförs 
av såväl Folktandvårdens tandläkare som privata tandläkare. Läs mer om vilka 
patienter som berörs på: www.regionorebrolan.se/sv/Tandvard/Landstingets-
tandvardsstod/Landstingets-tandvardsstod/. 

Precis som noteras i förslaget råder det inom vuxentandvården fri prissättning. Samma 
åtgärd kan därför kosta olika mycket hos olika tandläkare. Privattandläkarna sätter 
själva sina priser, medan Region Örebro läns folktandvårds prislista fastställs av 
regionfullmäktige. För att en patient ska kunna jämföra priser hos olika vårdgivare har 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) tagit fram en digital 
prisjämförelsetjänst för tandvård www.tandpriskollen.se   

För att den vanliga vuxentandvården ska ingå i sjukvårdens avgiftssystem behövs ett 
beslut på regeringsnivå. Ett generellt införande av samma patientavgift hos tandläkare 
som inom övriga hälso- och sjukvården har riksdagen i dagsläget sagt nej till, detta på 
grund av de höga kostnader det skulle innebära för staten.  

Det finns sålunda inga förutsättningar att tillmötesgå medborgarförslaget då det varken 
är i linje med riksdagens intentioner eller tandvårdslagen och tandvårdsförordningen. 
Däremot finns på både statlig och regional nivå ambitionen att skapa möjligheter för 
alla medborgare att få tillgång till god tandvård, detta oavsett vårdgivare. I Region 
Örebro län har Tandvårdsenheten planeringsansvaret enligt tandvårdslagen och 
tandvårdsförordningen. 

Beredning 
Ärendet har 31 mars 2020 överlåtits av regionfullmäktige till folktandvårdsnämnden 
för beslut. 

Bedömning 
Se ärendebeskrivning och bilagt yttrande. 
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Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Svaret på medborgarförslaget grundas på riksdagens beslut och intentioner och lämnar 
därför inget utrymme för Region Örebro län att utforska vilka konsekvenser en 
eventuell förändring i linje med medborgarförslaget skulle kunna få ur de nämnda 
perspektiven. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett generellt införande av samma patientavgift hos tandläkare som inom övriga hälso- 
och sjukvården har riksdagen i dagsläget sagt nej till, detta på grund av de höga 
kostnader det skulle innebära för staten. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM folktandvårdsnämnden 2 oktober 2020. 

Svar på medborgarförslag om billigare tandvård. 

Medborgarförslaget. 

Ola Fernberg 
Tandvårdsdirektör 

Skickas till: 
Förslagsställaren 
Regionfullmäktige
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Postadress 
Regionkansliet 

Region Örebro län 
Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se

Sammanträdesdatum Beteckning 
2020-06-15 Dnr: 20RS1453 

Hussein Abdullahi 
Norrgårdsgatan 7 G 
694 34 Hallsberg 

Svar på medborgarförslag om billigare tandvård 

I ditt medborgarförslag föreslår du ett ändrat betalningssätt till tandvården. Du ser de 
reglerade avgifterna i hälso- och sjukvården som exempel värda att efterlikna. 
Billigare tandvård skulle enligt dig gynna den allmänna tandhälsan, inte minst hos 
mindre bemedlade grupper som studenter. Vi tackar för ditt förslag och inlägg, men i 
nuläget finns inte förutsättningarna för att tillmötesgå det. Förslaget anses besvarat i 
enlighet med följande: 

Det stämmer att till och med det år du fyller 23 år är tandvården kostnadsfri. Därefter 
gäller vuxentandvård som till största delen finansieras genom patientavgifter och av 
det statliga tandvårdsstödet. Det är Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) 
som beslutar om referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga 
tandvårdsstödet. Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av 
kostnaden staten betalar vid en tandvårdsbehandling. 

Alla tandläkare inom Folktandvården, och de allra flesta privata tandläkare, är 
anslutna till Försäkringskassan. Det innebär att du som patient inte betalar den 
fullständiga kostnaden för tandvården. En viss del av tandvården ersätts av ett statligt 
tandvårdsstöd som består av ett allmänt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd.  
I vissa fall har patienter med särskilda behov rätt till Region Örebro läns 
tandvårdsstöd och betalar då som vid ett öppenvårdsbesök inom hälso och 
sjukvården, det vill säga avgiften räknas in i högkostnadsskyddet. Detta gäller 
tandvårdsbehandling som utförs av såväl Folktandvårdens tandläkare som privat 
tandläkare. Läs mer om vilka patienter som berörs på: 
www.regionorebrolan.se/sv/Tandvard/Landstingets-tandvardsstod/Landstingets-
tandvardsstod/. Du kan också ta upp detta på ditt nästa besök hos din ordinarie 
tandläkare. 
Precis som du noterar i ditt förslag råder det inom vuxentandvården fri prissättning. 
Samma åtgärd kan därför kosta olika mycket hos olika tandläkare. Privattandläkarna 
sätter själva sina priser, medan Region Örebro läns Folktandvårds prislista fastställs 
av regionfullmäktige. För att du som patient ska kunna jämföra priser hos olika 
vårdgivare har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) tagit fram en digital 
prisjämförelsetjänst för tandvård www.tandpriskollen.se 
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För att den vanliga vuxentandvården ska ingå i sjukvårdens avgiftssystem behövs ett 
beslut på regeringsnivå. Ett generellt införande av samma patientavgift hos tandläkare 
som inom övriga hälso- och sjukvården har riksdagen i dagsläget sagt nej till, detta på 
grund av de höga kostnader det skulle innebära för staten.  

Det finns sålunda inga förutsättningar att tillmötesgå medborgarförslaget då det 
varken är i linje med riksdagens intentioner eller tandvårdslagen och 
tandvårdsförordningen. Däremot finns på både statlig och regional nivå ambitionen 
att skapa möjligheter för alla medborgare att få tillgång till god tandvård, detta oavsett 
vårdgivare. I Region Örebro län har Tandvårdsenheten planeringsansvaret enligt 
tandvårdslagen och tandvårdsförordningen. 

Återigen tack för ditt medborgarförslag. Även om förutsättningarna inte finns att 
tillmötesgå detta förslag är dina åsikter viktiga för Region Örebro läns löpande 
utvecklings- och förbättringsarbete där vi ansvarar för att följa och analysera 
tandhälsoutvecklingen och resurstillgången på tandvård i Region Örebro län. 

För Region Örebro län 

Maria Comstedt 
Ordförande folktandvårdsnämnden 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Staben Hälso- och sjukvård, Ted Rylander 2020-10-02 Dnr: 20RS7079 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Organ 
Folktandvårdsnämnden 

Initiering av upphandlingsuppdrag – tandtekniska 
tjänster 

Förslag till beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   initiera upphandlingsuppdrag avseende tandtekniska tjänster 

Sammanfattning 
Nuvarande ramavtal gällande tandtekniska tjänster löper ut 2021-05-31. En ny 
upphandling behöver initieras för att under kommande avtalsperiod på fyra år ha 
tandtekniska tjänster. 

Ärendebeskrivning 
Ramavtalet inom tandtekniska tjänster omfattar fem områden: avtagbar protetik; fast 
tandstödd protetik; bettfysiologi; implantatstödd protetik och apné. Upphandlingen 
avser såväl tillverkning av specialanpassade produkter som de tjänster från det 
tandtekniska laboratoriet som krävs för fullgod kvalitet och säkerhet. Regionen avser 
att teckna avtal med samtliga leverantörer som uppfyller kvalificerings- och de 
obligatoriska kraven. Avtal kan komma att träffas med flera leverantörer för varje 
område. 

Det estimerade upphandlingsvärdet är ca 60 mnkr på 4 års avtal (2+1+1). Nuvarande 
ramavtal gällande tandtekniska tjänster löper ut 2021-05-31. För att kunna följa 
upphandlingsplanen bör ett nytt avtal tecknas där glappet i tid till nu aktuellt avtal inte 
blir för stor.  

Bedömning 
För att kunna ersätta nuvarande tandtekniska tjänster, enligt återinvesteringsplan, 
föreslås denna upphandling genomföras. 

53 (68)



2 (2)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Staben Hälso- och sjukvård, Ted Rylander 2020-10-02 Dnr: 20RS7079 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Krav som ställs inom ramen för nödvändig klinisk funktion och prestanda avgränsar 
antalet möjliga tjänster. Krav kommer också att ställas på att anbudsgivaren ska 
bedriva ett systematiskt miljöarbete inom företaget och dessutom kommer 
utrustningens miljöbelastning att utvärderas. 

Kvalificerande krav kommer att ställas som förutsätter behandling av alla 
patientgrupper. Inga konsekvenser bedöms beröra specifikt barn- eller 
jämställdhetsperspektiven. 

Investering/avrop på ramavtal görs av respektive folktandvårdsklinik i enlighet med 
den drift- och underhållsplan som finns. 

Ekonomiska konsekvenser 
Framtida inköp kommer att påverka verksamhetens budget men så länge 
upphandlingsplanen följs bedöms inga negativa ekonomiska konsekvenser kunna 
uppstå. 

Uppföljning 
Tilldelningsbeslut fattas av Folktandvårdsnämnden preliminärt 2021-XX-XX 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM folktandvårdsnämnden 2020-10-02 initiering av 
upphandlingsuppdrag – tandtekniska tjänster 

Ola Fernberg 
Tandvårdsdirektör 

Skickas till: 
Upphandlingsavdelningen, Regionservice
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hyreskostnad för 

Folktandvårdens lokaler i 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Staben Hälso- och sjukvård, Ted Rylander 2020-10-02 Dnr: 20RS8464 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Organ 
Folktandvårdsnämnden 

Beredningsärende:  
Ändrad hyreskostnad för Folktandvårdens lokaler i 
Kumla 

Förslag till beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   godkänna ny hyreskostnad upp till maximalt 2100 kronor/kvadratmeter/år för 
renoverade och uppdaterade Folktandvårdslokaler i Kumla. 

Sammanfattning 
Folktandvårdens klinik i Kumla är i behov av ombyggnation för att tillskapa 
verksamhetsanpassade lokaler som möter dagens krav. Ändring av hyreskostnad 
beslutas härmed och då beaktandes avsiktsförklaringen från 2016 mellan Region 
Örebro län, Länsgården Fastigheter AB och Kumla kommun avseende samverkan av 
lokalen Spannremmen. Följden blir en ny hyreskostnad upp till maximalt 2100 
kronor/kvadratmeter/år för renoverad och uppdaterad klinik. 

Ärendebeskrivning 
Ny hyreskostnad kommer gälla för Folktandvårdens klinik i Kumla då denna är i 
behov av ombyggnation. Kliniken är från 1980-talet och behovet är stort av att 
förbättra funktionsflöden och öka yteffektiviteten. I projektet ingår även en viss 
uppdatering av ytskikt i entré till vårdcentralen samt korridorer, soprum och 
varumottagningen. Samtidigt renoveras förråd och städcentral. Ytskikt i 
kommunikationsutrymmen byts ut. Ombyggnationen gäller även förändring och 
förbättring av varumottagnings och soprums inlastningsflöden samt förvaring för alla 
verksamheter i fastigheten. Följden blir en ny hyreskostnad upp till maximalt 2100 
kronor/kvadratmeter/år för renoverad och uppdaterad klinik. Befintlig årshyra är 1 275 
000 kr och den nya hyreskostnaden blir preliminärt 1 470 000 kr per år. 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Staben Hälso- och sjukvård, Ted Rylander 2020-10-02 Dnr: 20RS8464 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Folktandvården har förhandlat med fastighetsägaren om hyreskostnaden och då landat 
på nivån 2100 kronor/kvadratmeter. Det är en stor utmaning att bedöma vad en 
marknadsmässig hyresnivå är för en tandvårdsklinik som kräver större anpassningar av 
aktuell fastighet/lokal än exempelvis för en verksamhet bestående av 
kontorsarbetsplatser. Aktuell hyresnivå är i paritet med vad Folktandvården betalar för 
tandvårdsklinikerna i Eyra, nyligen invigda kliniken i Lindesberg och den nya kliniken 
som byggs i Karlskoga. Bedömningen är att Folktandvårdskliniken i Kumla kommer 
att klara det ekonomiska åtagandet som den nya hyreskostnaden innebär. 
Finansieringen sker i form av patientintäkter för vuxentandvård och 
uppdragsersättning för barntandvård.    

I december 2016 upprättades en avsiktsförklaring mellan Region Örebro län, 
Länsgården Fastigheter AB och Kumla kommun avseende om- och eventuell 
tillbyggnad på fastigheten Spannremmen 2 i Kumla. Avsikten var att Kumla kommun 
och Region Örebro län tillsammans ska hitta lösningar för lämpliga verksamheter i 
fastigheten. Fokus låg då på vårdboende och närsjukvård och inte folktandvård. Av 
denna anledning finns nu ett förslag att folktandvårdsnämnden ska ge Folktandvården i 
uppdrag att föra samtal med de parter som ingår i samma avsiktsförklaring från 2016 
(diarienummer 20RS8771). 

Detta är i linje med det samverkansavtal mellan Region Örebro län och Kumla 
kommun från januari 2020 (diarienummer 20RS13) som upprättades i syfte att genom 
gemensamma utrymmen stödja och underlätta samverkan som gagnar alla berörda och 
även bidrar till effektiv lokalanvändning. Verksamheter att samverka kring är både 
regionala och kommunala och ska omfatta vård- och omsorgsboende, 
vårdcentraler/nära vård, familjecentraler och folktandvård. Detta säkerställer att det 
även inom regionen finns ett resurseffektivt och patientsäkert tänk när ombyggnationer 
av Folktandvårdslokaler i Kumla nu inleds.  

Beredning 
Ärendet har beretts i folktandvårdsnämnden 2 oktober 2020. 

Bedömning 
Se ärendebeskrivning. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Detta beslut bedöms gagna samtliga perspektiv. Beslutet väntas innebära förbättrat 
bemötande för barn som besöker Folktandvårdens klinik ur konsekvenser för 
barnperspektivet. I planering och projektering tas det hänsyn till den nya 
barnkonventionen som blev lag i januari 2020. 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Staben Hälso- och sjukvård, Ted Rylander 2020-10-02 Dnr: 20RS8464 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Ekonomiska konsekvenser 
Folktandvården kommer att få en ny hyreskostnad efter genomförd ombyggnation och 
den nya hyresnivån ska maximalt vara 2100 kronor per kvadratmeter och år. 
Bedömningen är att Folktandvårdskliniken i Kumla kommer att klara det ekonomiska 
åtagandet som den nya hyreskostnaden innebär. Finansieringen sker i form av 
patientintäkter för vuxentandvård och uppdragsersättning för barntandvård. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM folktandvårdsnämnden 2020-11-03 

Ola Fernberg 
Tandvårdsdirektör 

Skickas till: 
Upphandlingsavdelningen, Regionservice 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
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Prislista för allmäntandvård, 
specialisttandvård och 
frisktandvård år 2021 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Staben Hälso- och sjukvård, Ted Rylander 2020-10-02 Dnr: 20RS8772 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Organ 
Folktandvårdsnämnden 

 

 

 

Prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och 
frisktandvård år 2021 

Förslag till beslut 
Folktandvårdsnämnden föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen 
föreslå regionfullmäktige besluta 
 
att   godkänna redovisat förslag till prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och 
frisktandvård som ska gälla från och med 15 januari 2021, samt 
 
att   ge folktandvårdsnämnden mandat att fatta beslut om tillfälliga taxor i samband 
med kampanjer och liknande. 

Sammanfattning 
Folktandvården redovisar ett förslag till ny prislista för allmäntandvård, 
specialisttandvård och frisktandvård som ska gälla från och med 15 januari 2021. 
Folktandvårdens prislista fastställs av regionfullmäktige och baseras på 
självkostnadsberäkningar på åtgärdsnivå. Prislistan innehåller cirka 250 åtgärder och 
omfattar all tandvård från undersökningar, röntgendiagnostik, sjukdomsbehandling, 
fyllningar till protetiskt tandvård och implantat. Utgångspunkten är att alla 
verksamhetsgrenar inom Folktandvården ska bära sina egna kostnader och 
Folktandvården har för detta ändamål tagit fram en självkostnadsberäkningsmodell 
som baseras på tidsåtgång och materialförbrukning. Denna modell används vid 
beräkning av prisnivåer för respektive åtgärd. Subventioner mellan exempelvis 
barntandvård och vuxentandvård får inte förekomma. Det finns även krav på 
transparens i bestämmelserna om särredovisning som innebär att varje 
verksamhetsgren måste kunna redovisa sina egna intäkter och kostnader. 
Särredovisningen är en del av årsbokslutet för Region Örebro län. 
 
Förslaget till ny prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård 
innebär en genomsnittlig höjning för alla åtgärder på 1,22 procent. 
Folktandvårdsnämnden ges också mandat att fatta beslut om tillfälliga taxor i samband 
med kampanjer och liknande. 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Staben Hälso- och sjukvård, Ted Rylander 2020-10-02 Dnr: 20RS8772 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Bedömning 
Se bilagd prislista och PM om principer och utgångspunkter. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
De nya prislistorna för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård förväntas 
inte ge några konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär att priserna för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård 
justeras upp med i genomsnitt 1,22 procent och specifikt för allmäntandvården 1,28 
procent, specialisttandvården 1,12 procent och frisktandvård 1,67 procent. Prislistan 
föreslås gälla från och med 15 januari 2021. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM till folktandvårdsnämnden den 2 oktober 2020. 

Förslag till ny prislista för Folktandvården 2021 samt bilaga med prisjämförelser med 
andra regioner-landsting inför prislista 2021. 

Ola Fernberg 
Tandvårdsdirektör 

Skickas till: 
Regionstyrelsen 
Folktandvården 
Tandvårdsenheten, Regionkansliet
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Förslag Prislista Folktandvården Region Örebro län 2021-01-15
Ref.pris: Referenspris     FTV pris: Folktandvårdens pris     Specialistpris:
Ref.pris specialist: Referenspris för specialisttandvård      Pris för patient remitterad till specialist Nya referenspriser och förslag nya priser

Åtgärds Typ av behandling FTV Ref.pris Specialist FTV Ref.pris Specialist

kod Ref.pris pris specialist pris Ref.pris pris specialist pris

100 Undersökningsåtgärder, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

101 Basundersökning, tandläkare 865 940 885 960

101n Basundersökning, tandläkare, nyinflyttad 865 740 885 740

101u Basundersökning, tandläkare, student 865 740 885 740

101x Basundersökning, tandläkare (kampanj) 865 740 885 740

103 Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare             375 590 485 715 385 590 490 715

103e Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare, enkel      375 280 485 380 385 280 490 380

107 Omfattande undersökning, tandläkare 1 070 1 145 1 625 2 080 1 090 1 165 1 645 2 080

108 Utredning inklusive undersökning, tandläkare 1 740 2 080 2 590 3 070 1 775 2 090 2 630 3 080

111 Basundersökning, tandhygienist 660 745 675 760

111u Basundersökning, tandhygienist, student 660 600 675 600

112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, tandhygienist 855 930 875 950

112u Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, thyg, student 855 700 875 700

113 Akut eller annan undersökning, tandhygienist 280 320 285 325

114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, tandhygienist 525 655 535 665

115 Konsultation specialisttandvård utförs endast 

hos specialist
950 1 120 utförs endast 

hos specialist
965 1 130

116 Konsultation specialisttandvård, omfattande utförs endast 

hos specialist
1905 2 450 utförs endast 

hos specialist
1875 2 450

Åtgärder för berättigad röntgenundersökning

121 Röntgenundersökning , en bild, eller flera bilder av en tandposition 60 90 95 115 60 90 100 120

123 Röntgenundersökning, helstatus 820 865 1 260 1 420 835 880 1 280 1 440

124 Panoramaröntgenundersökning 530 670 850 1 080 540 680 865 1 095

125 Röntgenundersökning, extraoral 520 520 990 1 070 530 530 1 000 1 080

126 Röntgenundersökning, omfattande 1 005 1 005 1 675 1 720 1 020 1 020 1 695 1 740

127 Röntgenundersökning, delstatus 195 280 345 400 200 285 350 405

128 Röntgenundersökning, större delstatus 340 450 520 620 345 455 525 625

Åtgärder för berättigad tomografiundersökning
131 Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 1 000 utförs endast 

hos specialist
1 270 2 255 1 020 utförs endast 

hos specialist
1 290 2 255

132 Tomografiunderökning, två kvadranter eller sinus 1 285 utförs endast 

hos specialist
1 720 2 510 1 310 utförs endast 

hos specialist
1 745 2 510

133 Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 1 575 utförs endast 

hos specialist
2 345 2 760 1 605 utförs endast 

hos specialist
2 380 2 770

134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter 1 860 utförs endast 

hos specialist
2 765 2 910 1 900 utförs endast 

hos specialist
2 805 2 940

Övriga åtgärder vid undersökning och diagnostik

141 Studiemodeller för behandlingsplanering 600 885 605 890

161 Salivsekretionsmätning 625 625 640 640

162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 400 400 400 400

163 Biopsi 995 1 010 1 210 1 215 1 080 1 090 1320 1 330

164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 610 610 610 610

200 Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller 

problem
430 450 440 460

204 Profylaxskena, per skena 815 1 120 830 1 135

205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 175 245 180 250

206 Fluorbehandling 350 410 360 420

207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 280 300 285 305

208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 530 595 545 605

209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 825 865 840 880

300 Sjukdomsbehandlande åtgärder

301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 410 525 520 640 420 535 530 650

302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 770 830 990 1 110 785 845 1 005 1 125

303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 140 1 320 1 470 1 570 1 160 1 340 1 490 1 590

304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 710 1 810 2 195 2 300 1 735 1 835 2 225 2 330

311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 430 465 440 475

312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar 
eller problem

175 200 175 200

313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 075 1 120 2 235 2 240 1 100 1 150 2 265 2 280

314 Beteendemedicinsk behandling 495 570 1 030 1 030 505 580 1 045 1 045

321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 435 585 440 585

322 Stegvis exkavering 1 135 1 170 1 155 1 190

341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 530 700 735 990 545 715 745 990

342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 035 1 110 1 880 1 880 1 055 1 130 1 910 1 910

343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 560 1 610 4 170 4 170 1 595 1 645 4 230 4 230

362 Lustgassedering, per gång 835 1 030 850 1 045

400 Kirurgiska åtgärder

401 Tanduttagning, en tand 1 035 1 150 1 340 1 370 1 055 1 170 1 360 1 390

402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 715 1 910 2 205 2 240 1 570 1 910 2 005 2 240

403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 185 225 240 260 190 230 245 265
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404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller 

annan vävnad
3 165 3 460 3 980 4 175 3 220 3 515 4 040 4 235

405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 220 4 920 5 315 5 640 4 300 5 000 5 390 5 715

406 Tanduttagning, övertalig tand 1 035 1 035 1 340 1 340 1 055 1 055 1 360 1 360

407 Övrig kirurgi eller plastik 2 085 2 100 2 575 3 100 2 125 2 140 2 615 3 140

408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 4 220 4 300 5 365 5 465 4 295 4 375 5 440 5 540

409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med 
parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd

1 550 1 580 1 985 2 020 1 575 1 595 2 010 2 035

Implantatkirurgiska åtgärder
420 Implantat, per styck, tilläggsåtgärd 2 855 2 855 2 855 2 855 2 900 2 900 2 900 2 900

421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 3 330 4 275 4 045 6 600 3 240 4 275 4 010 6 600

422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 525 1 575 1 855 2 300 1 555 1 605 1 880 2 325

423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 4 725 5 200 5 770 7 370 4 720 5 200 5 850 7 450

424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 710 1 770 2 095 2 715 1 745 1 805 2 125 2 745

425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 6 415 7 200 7 785 9 300 6 525 7 310 7 895 9 410

426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 285 2 370 2 835 3 330 2 330 2 415 2 875 3 370

427 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 4 035 4 050 5 020 5 035 4 105 4 120 5 095 5 110

428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 4 880 5 500 5 755 7 240 4 960 5 580 5 840 7 325

429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat 3 980 4 120 4 960 4 995 4 050 4 190 5 030 5 065

430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med 
benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, 
per kvadrant, tilläggsåtgärd

1 535 1 535 1 970 1 970 1 560 1 560 2 000 2 000

431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med 
benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, 
tilläggsåtgärd

2 565 2 530 3 060 3 060 2 610 2 575 3 045 3 060

432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med 
implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd

1 910 1 935 2 240 2 270 1 945 1 970 2 270 2 300

435 Avlägsnande av ett implantat 1 035 1 050 1 340 1 365 1 055 1 070 1 360 1 385

436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 185 210 240 320 190 215 245 325

Parodontalkirurgiska åtgärder 
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, 

tilläggsåtgärd
1 840 1 990 2 005 2 210 1 870 2 020 2 030 2 235

447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd 1 245 1 420 1 350 1 635 1 260 1 435 1 370 1 655

448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd 755 760 975 1 130 770 775 990 1 145

451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 3 295 3 350 4 395 4 770 3 355 3 410 4 460 4 835

452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en 
kvadrant inom tandposition 3-3 

4 555 4 625 6 035 6 440 4 635 4 705 6 120 6 525

453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med 
parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 

3 470 3 525 4 625 4 950 3 530 3 585 4 690 5 015

454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med 
parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en 
kvadrant eller inom tandposition 3-3 

4 555 4 625 6 035 6 440 4 635 4 705 6 120 6 525

480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 335 335 335 335 335 335 335 335

500 Rotbehandlingsåtgärder

Rotbehandling

501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 445 3 930 4 250 4 920 3 505 3 990 4 310 4 980

502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 150 4 525 5 140 5 450 4 225 4 600 5 215 5 525

503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 210 5 710 6 475 7 060 5 300 5 800 6 565 7 150

504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 680 6 105 7 050 7 565 5 780 6 275 7 150 7 765

520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 920 1 200 1 160 1 375 935 1 215 1 175 1 390

521 Akut trepanation och kavumextirpation 810 1 180 1 030 1 240 825 1 195 1 045 1 255

522 Komplicerad kanallokalisation 815 1 050 1 030 1 420 830 1 065 1 045 1 435

523 Stiftborttagning 1 190 1 255 1 515 1 630 1 210 1 275 1 535 1 650

Apikalkirurgisk behandling 

541 Apikalkirurgisk behandling 3 710 4 230 4 690 5 360 3 775 4 295 4 755 5 425

542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare en tand vid samma operationstillfälle, 
tilläggsåtgärd

1 045 1 085 1 315 1 480 1 065 1 105 1 335 1 500

600 Bettfysiologiska åtgärder
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per 

skena
3 575 4 095 4 880 5 350 3 615 4 135 4 925 5 395

602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per 
skena

3 575 4 095 4 880 5 350 3 615 4 135 4 925 5 395

603 Reponeringsskena, per skena 5 680 5 680 6 825 6 825 5 750 5 750 6 890 6 890

604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per 
skena

2 140 2 455 2 575 2 885 2 170 2 485 2 605 2 915

606 Motorisk aktivering 525 635 645 890 535 645 655 900

607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 760 785 975 1 105 770 795 990 1 120

700 Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 615 815 625 815
701e Fyllning av en yta på framtand eller hörntand, tre eller fler vid samma beh. tillfäl 615 450 625 450
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 975 1 180 990 1 180
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 160 1 460 1 215 1 460
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 785 1 075 800 1 075
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 155 1 495 1 175 1 495
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 540 1 870 1 565 1 870
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 750 2 060 1 780 2 060
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 555 615 565 615
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800 Protetiska åtgärder

Tandstödd protetik
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 5 835 6 900 6 955 8 060 5 910 6 975 7 025 8 130
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 4 535 6 540 5 410 7 920 4 590 6 595 5 465 7 975
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 195 4 060 3 855 5 195 3 240 4 105 3 895 5 235
802k Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift, ädelmetall 3 195 4 060 3 855 5 195 3 240 4 105 3 895 5 235
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 525 1 575 1 910 1 940 1 555 1 605 1 935 1 965
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 235 2 470 2 455 2 990 2 250 2 485 2 470 3 005
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1 900 2 595 2 230 3 460 1 925 2 620 2 250 3 480
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 475 3 920 4 130 5 030 3 515 3 960 4 170 5 070
806k Radikulärförankring vid avtagbar protes, ädelmetall 3 475 3 920 4 130 5 030 3 515 3 960 4 170 5 070
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 490 2 475 2 870 2 880 2 515 2 500 2 895 2 905
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 405 3 505 4 060 4 160 3 450 3 550 4 100 4 200
808k Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner, ädelmetall 3 405 3 505 4 060 4 160 3 450 3 550 4 100 4 200

809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 065 1 260 1 225 1 540 1 075 1 270 1 235 1 550

Reparation av tandstödd protetik
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, 

per stöd
570 650 730 750 595 675 760 780

811o Cementering av lossnad tandstödd protetisk konstruktion med bondad teknik, 
per stöd

570 1 240 730 1 330 595 1 265 760 1 360

812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 495 1 495 1 930 1 930 1 520 1 520 1 955 1 955
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 555 4 450 5 645 5 315 4 620 4 515 5 710 5 380
813k Broreparation med tandteknisk insats, ädelmetall 4 555 4 450 5 645 5 315 4 620 4 515 5 710 5 380
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 7 870 7 685 9 615 9 070 7 980 7 795 9 725 9 180
814k Broreparation med tandteknisk insats, omfattande, ädelmetall 7 870 7 685 9 615 9 070 7 980 7 795 9 725 9 180
815 Sadelkrona 5 270 5 325 6 250 6 500 5 330 5 385 6 310 6 560
815k Sadelkrona, ädelmetall/porslin 5 270 5 325 6 250 6 500 5 330 5 385 6 310 6 560

Avtagbar protetik
822 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder 3 715 4 300 4 370 4 990 3 755 4 340 4 410 5 030
823 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 230 6 210 6 105 7 110 5 285 6 265 6 155 7 160
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 11 135 11 815 12 660 13 480 11 200 11 880 12 725 13 545

825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av 
urtagskrona, innerkrona eller attachments

12 605 13 040 15 150 15 240 12 675 13 110 15 235 15 325

826 Attachments, per styck 100 100 100 100 100 100 100 100
827 Hel underkäksprotes 9 395 10 875 11 680 13 785 9 510 10 990 11 825 13 930
828 Hel överkäksprotes 9 395 10 625 11 680 13 155 9 510 10 740 11 825 13 300
829 Immediatprotes, hel käke 7 050 8 400 8 245 10 495 7 120 8 470 8 315 10 565

Reparation av avtagbar protes
831 Justering av avtagbar protes 380 455 490 520 385 460 495 525
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 270 1 555 1 490 1 875 1 285 1 570 1 505 1 890
833 Rebasering av protes 2 590 2 920 3 085 3 505 2 625 2 955 3 115 3 535
834 Lagning av protes där avtryck krävs 1 980 2 430 2 305 2 785 2 000 2 450 2 325 2 805
834k Lagning av protes där avtryck krävs, ädelmetall 1 980 2 430 2 305 2 785 2 000 2 450 2 325 2 805
835 Rebasering och lagning av protes 3 075 3 485 3 620 4 010 3 115 3 525 3 655 4 045
835k Rebasering och lagning av protes, ädelmetall 3 075 3 485 3 620 4 010 3 115 3 525 3 655 4 045
836 Komplicerad lagning av protes 3 865 4 305 4 410 5 150 3 900 4 340 4 445 5 185
836k Komplicerad lagning av protes, ädelmetall 3 865 4 305 4 410 5 150 3 900 4 340 4 445 5 185

837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs 
vilken svetsas till befintlig protes

6 670 6 670 7 650 7 650 6 735 6 735 7 710 7 710

839 Inmontering av förankringselement, per käke 3 025 3 110 3 570 3 615 3 065 3 150 3 605 3 650

Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 965 2 040 2 400 2 455 1 990 2 065 2 425 2 480

846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller 
bettstabilisering

4 790 5 450 5 550 6 110 4 540 5 450 5 300 6 110

847 Klammerplåt 4 015 4 015 4 780 4 780 4 065 4 065 4 825 4 825

848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, 
per tandposition

555 620 720 775 565 630 730 785

Implantatprotetiska åtgärder
850 Implantatstödd krona, en per käke 8 225 9 065 9 540 11 115 8 310 9 150 9 630 11 205
850k Implantatstödd krona, en per käke, ädelmetall 8 225 9 065 9 540 11 115 8 310 9 150 9 630 11 205
852 Implantatstödd krona, flera i samma käke 6 380 8 800 7 370 10 810 6 445 8 865 7 435 10 875
852k Implantatstödd krona, flera i samma käke, ädelmetall 6 380 8 800 7 370 10 810 6 445 8 865 7 435 10 875
853 Hängande led vid implantatstödd bro 2 235 2 420 2 455 2 890 2 250 2 435 2 470 2 905
853k Hängande led vid implantatstödd bro, ädelmetall 2 235 2 420 2 455 2 890 2 250 2 435 2 470 2 905
854 Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led 2 175 2 175 2 505 2 470 2 195 2 195 2 525 2 490

855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per 
implantat

550 550 550 550 550 550 550 550

856 Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande 
led, per led

1 425 1 425 1 645 1 645 1 565 1 565 1 780 1 780

857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd 
implantatstödd krona, per implantat

495 495 495 495 495 495 495 495

858 Distans inklusive distansskruv, per styck 1 275 1 275 1 275 1 275 1 295 1 295 1 295 1 295

859 Integrerad distans/kopplingkomponent vid separat implantatstödd krona, per 
styck, tilläggsåtgärd

1 090 1 090 1 090 1 090 1 105 1 105 1 105 1 105

861 Implantatstödd bro, i överkäke, på fyra implantat 32 325 37 465 35 615 44 140 32 535 37 675 35 820 44 345
862 Implantatstödd bro, i överkäke, på fem implantat 34 335 39 495 37 625 45 620 34 545 39 705 37 830 45 825
863 Implantatstödd bro, i överkäke, på sex eller fler implantat 35 885 41 615 39 175 47 390 36 095 41 825 39 380 47 595
865 Implantatförankrad bro, i underkäke, på fyra eller fler implantat 31 280 35 350 34 240 42 950 31 470 35 540 34 425 43 135
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871 Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på två implantat, eller implantatstödd 

täckprotes, i underkäke på implantat, oavsett antal implantat
17 600 18 100 19 945 22 470 17 805 18 305 20 145 22 670

872 Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på tre implantat 19 840 19 985 22 185 24 270 20 070 20 215 22 410 24 495
873 Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på fyra implantat eller fler 22 425 22 570 24 770 27 215 22 680 22 825 25 025 27 470
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 4 475 4 475 4 800 4 800 4 495 4 495 4 820 4 820
874k Tillägg för alveolarbar på två implantat, ädelmetall 4 475 4 475 4 800 4 800 4 495 4 495 4 820 4 820
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 5 275 5 275 5 605 5 605 5 295 5 295 5 625 5 625
875k Tillägg för alveolarbar på tre implantat, ädelmetall 5 275 5 275 5 605 5 605 5 295 5 295 5 625 5 625
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 7 035 7 035 7 365 7 365 7 055 7 055 7 385 7 385
876k Tillägg för alveolarbar på fyra implantat, ädelmetall 7 035 7 035 7 365 7 365 7 055 7 055 7 385 7 385

877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 14 600 14 710 16 945 16 955 14 750 14 860 17 090 17 100
878 Förankringselement täckprotes, per styck 285 285 285 285 290 290 290 290

Reparation av implantat och implantatstödd protetik
880 Av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner på ett till två 

implantat Åtgärden har utgått
2 155 2 230 2 810 3 095

881 Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1 120 1 250 1 445 1 555 1 140 1 270 1 465 1 575

882 Av- och återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt tre 
eller flera implantat Åtgärden har utgått

2 940 3 330 3 810 4 300

883 Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk 
insats

5 695 5 870 6 730 6 860 3 075 3 250 3 350 3 480

883k Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk 
insats, ädelmetall

5 695 5 870 6 730 6 860 3 075 3 250 3 350 3 480

884 Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk 
insats krävs

10 505 11 350 12 085 13 615 7 535 8 380 8 245 9 775

884k Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk 
insats krävs, ädelmetall

10 505 11 350 12 085 13 615 7 535 8 380 8 245 9 775

888 Fästskruv/broskruv, per styck 180 180 180 180 185 185 185 185
889 Distansskruv, per styck 375 375 375 375 380 380 380 380
892 Läkdistans, per styck 335 335 335 335 340 340 340 340

893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre 
implantat NY ÅTGÄRD

1 100 1 140 1 430 1 490

894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre 
implantat NY ÅTGÄRD

1 155 1 205 1 480 1 540

895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler 
implantat NY ÅTGÄRD

1 455 1 510 1 890 1 960

896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler 
implantat NY ÅTGÄRD

1 565 1 620 2 000 2 100

900 Tandreglering och utbytesåtgärder

Tandreglering
900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 9 085 9 465 11 625 12 080 9 250 9 630 11 785 12 240
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 13 640 13 890 17 465 17 800 13 880 14 130 17 695 18 030
902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 16 960 17 710 21 870 22 830 17 270 18 020 22 165 23 125
903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 19 975 20 740 25 870 26 855 20 345 21 110 26 220 27 205
904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 24 745 25 900 32 185 33 690 25 205 26 360 32 630 34 135
905 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 19 245 19 540 24 360 26 980 19 580 19 875 24 685 27 305
906 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 22 565 22 950 28 765 29 915 22 965 23 350 29 150 30 300
907 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 25 885 26 550 33 170 36 475 26 350 27 015 33 620 36 925
908 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år 31 160 32 555 40 155 43 135 31 730 33 125 40 700 43 680

Utbytesåtgärd krona
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller 

hörntand
1 160 Enl kostnads‐

förslag
1 160 Enl kostnads‐

förslag
1 215 Enl kostnads‐

förslag
1 215 Enl kostnads‐

förslag

921k Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller 
hörntand, ädelmetall

1 160 Enl kostnads‐

förslag
1 160 Enl kostnads‐

förslag
1 215 Enl kostnads‐

förslag
1 215 Enl kostnads‐

förslag

922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller 
premolar

1 540 Enl kostnads‐

förslag
1 540 Enl kostnads‐

förslag
1 565 Enl kostnads‐

förslag
1 565 Enl kostnads‐

förslag

922k Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller 
premolar, ädelmetall

1 540 Enl kostnads‐

förslag
1 540 Enl kostnads‐

förslag
1 565 Enl kostnads‐

förslag
1 565 Enl kostnads‐

förslag

Utbytesåtgärder implantant i entandslucka
925 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för 

ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation
4 535 Enl kostnads‐

förslag
5 410 Enl kostnads‐

förslag
4 590 Enl kostnads‐

förslag
5 465 Enl kostnads‐

förslag

926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för 
ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona

6 765 Enl kostnads‐

förslag
7 865 Enl kostnads‐

förslag
6 840 Enl kostnads‐

förslag
7 935 Enl kostnads‐

förslag

928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för 
ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts 
inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk 
del/implantatoperation

2 235 Enl kostnads‐

förslag
2 455 Enl kostnads‐

förslag
2 250 Enl kostnads‐

förslag
2 470 Enl kostnads‐

förslag

929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för 
ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts 
inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk 
del/implantatstödd krona

4 535 Enl kostnads‐

förslag
5 410 Enl kostnads‐

förslag
4 590 Enl kostnads‐

förslag
5 465 Enl kostnads‐

förslag

940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för 
ersättningsberättigande tandstödd bro

11 300 Enl kostnads‐

förslag
13 275 Enl kostnads‐

förslag
11 430 Enl kostnads‐

förslag
13 400 Enl kostnads‐

förslag

941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för 
ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts 
inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

6 765 Enl kostnads‐

förslag
7 865 Enl kostnads‐

förslag
6 840 Enl kostnads‐

förslag
7 935 Enl kostnads‐

förslag
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Åtgärds Typ av behandling FTV Ref.pris Specialist FTV Ref.pris Specialist

kod Ref.pris pris specialist pris Ref.pris pris specialist pris

Övriga åtgärder Region Örebro län
Patientbesök - besöksavgift

p600 Telefonkontakt med tandläkare 110 100

p615 Telefonkontakt med tandhygienist 110 100

p620 Digitalt besök 200 200

Uteblivande
u110 Uteblivande, barn och unga vuxna t o m 23 år samt de patienter som betalar 

enl pF, pN och pS
300 300

å110 Sent återbud, barn och unga vuxna t o m 23 år samt de patienter som betalar 
enl pF, pN och pS

200 200

u210 Uteblivande, vuxna patienter 500 500

å210 Sent återbud, vuxna patienter 350 350

u120 Uteblivande narkostandvård, barn och unga vuxna t o m 23 år 900 900

u220 Uteblivande narkostandvård, vuxna 900 900

Tandteknik

t111 Tandteknik Faktura Faktura

Merkostnad

ö160 Merkostnad implantat Faktura Faktura

ö165 Merkostnad laboratorieundersökningar Faktura Faktura

ö166 Merkostnad material, t ex attachments Faktura Faktura

Patientdokument

ö202 Intyg 845 900

ö206 Utfärdande av recept 110 150

Material

ö210 Regenereringsmaterial/benersättningsmaterial Faktura Faktura

Övriga behandlingar

ö211 Fastsättning av tandsmycke, inklusive tandsmycke 1 050 1 050

ö212 Borttagning av tandsmycke 890 890

ö370 Sedering med midazolam, per tillfälle 1 130 1 130

ö371 Sedering i kombination med lustgas, per tillfälle 390 390

ö372 Sedering med stesolid, per tillfälle 615 615

ö409 Patientavgift 100 %, implantatbehandling Enl kostnads‐

förslag

Enl kostnads‐

förslag

ö410 Estetisk tandvård, plus moms (25%), blekning en eller två käkar, fyllningar, 
kronor, broar

Enl kostnads‐

förslag

Enl kostnads‐

förslag

ö411 Blekning av tand 3 390 3 390

ö412 Blekning av tänder, en käke 2 650 2 650

ö412e Blekning av tänder, en käke, exklusive blekskena, inklusive kontroll av tdl 750 750

ö413 Blekning av tänder, båda käkarna 3 595 3 595

ö413e Blekning av tänder, båda käkarna, exklusive blekskenor, inklusive kontroll av tdl 1 150 1 150

ö414 Tandskydd 2 625 2 625

ö416 Microabrasionsbehandling, per behandlingstillfälle 1 335 1 335

Utbyggnad diastema, patientavgift 100% NY ÅTGÄRD 500

ö898 Myodynamisk underkäksprotes Faktura Faktura

Tidsdebitering - övrig behandling

h119a Tidsdebitering övrig behandling, per timme, allmäntandvård 2 520 2 520

h119s Tidsdebitering övrig behandling, per timme, specialisttandvård 3 120 3 120

h120 Akuttandvård, kvällar och helger, per påbörjad halvtimme 650 650

Apné

a610e Undersökning för apnéskena, enkel 2 715 2 745

a610 Undersökning för apnéskena 2 980 3 010

a611 Apnéskena 8 980 9 070

a611k Apnéskena, mono- och biblockskena 11 175 11 285

a612 Uppföljning av apnéskena 1 495 1 510

a612e Efterkontroll av apnéskena, enkel 730 740

a612k Efterkontroll av apnéskena, komplicerad 1 360 1 375

a613 Omgörning av apnéskena 7 935 8 015

a613k Omgörning av apnéskena, mono- och biblockskena 9 400 9 495

a614e Lagning av apnéskena, enkel NY ÅTGÄRD 1 250

a614 Lagning av apnéskena 1 775 1 790

a614k Lagning av apnéskena, komplicerad 2 350 2 375

Bettfysiologiska åtgärder

b628 Akupunktur, komplement 1 235 1 235

b629 Akupunktur, komplett 7 270 7 270

b631 Intyg 1 500 1 500

b631k Intyg, komplicerad 2 625 2 625

Käkkirurgi

k97 Intyg 1 500 1 500

k97k Intyg, komplicerad 2 625 2 625

k210 Regenereringsmaterial/benersättningsmaterial Faktura Faktura

Ortodonti
o991 Retentionskontroll, normal 600 605
o991k Retentionskontroll, komplicerad 1 180 1 190

o992 Borttappad tandställning Faktura Faktura

o993 Brackets, special Faktura Faktura
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Åtgärds Typ av behandling FTV Ref.pris Specialist FTV Ref.pris Specialist

kod Ref.pris pris specialist pris Ref.pris pris specialist pris

o994 Retentionsskena barn/skena 705 715

o994k Retentionsskena vuxen/skena 1 415 1 430

o995 Patientavgift 100 %, ortodontisk behandling Enl kostnads‐

förslag

Enl kostnads‐

förslag

o996 Retainer inkl fastsättning 2 120 2 140

o998 Fastsättning av lossnad retainer eller avlägsnande av retainer 1 405 1 420

o998e Fastsättning av lossnad retainer, enkel 500 505

Frisktandvård - pris per år

Frisktandvård - premiegrupp 1 960 990

Frisktandvård - premiegrupp 2 1 370 1 385

Frisktandvård - premiegrupp 3 1 950 1 970

Frisktandvård - premiegrupp 4 2 610 2 670

Frisktandvård - premiegrupp 5 3 350 3 400

Frisktandvård - premiegrupp 6 4 210 4 275

Frisktandvård - premiegrupp 7 5 330 5 410

Frisktandvård - premiegrupp 8 6 395 6 490

Frisktandvård - premiegrupp 9 7 460 7 575

Frisktandvård - premiegrupp 10 9 440 9 590
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Ett urval av åtgärder för prisjämförelse 
med andra landsting

Referens-
pris Örebro Medel- Örebro Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland

Jönköp-
ing Kalmar

Krono-
berg

Norr-
botten Skåne

Stock-
holm Sörmland Uppsala Värmland

Väster-
botten

Väster-
norrland

Västman-
land

Västra 
Götaland

Östergöt-
land

Åtgärd 2021 2021 pris 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

101 Basundersökning, tandäkare 885 960 930 940 980 940 1 063 908 895 865 1 005 1 050 900 900 995 865 861 895 940 865 954 865 950 900

111 Basundersökning, tandhygienist 675 760 694 745 700 750 660 693 695 660 725 680 701 715 660 660 801 660 731 660 678 660 670 680

302 Sjukdoms‐ eller smärtbehandling 785 845 814 830 855 820 1 070 809 805 770 770 770 817 835 770 815 826 770 799 770 845 770 780 800

342 Behandling av parodontal sjukdom, omf 1 055 1 130 1 066 1 110 1 075 1 100 1 035 1 087 1 045 1 035 1 035 1 025 1 052 1 055 1 200 1 040 913 1 035 1 185 1 035 1 063 1 035 1 015 1 220

401 Tanduttagning 1 055 1 170 1 131 1 150 1 230 1 090 1 432 1 087 1 095 1 035 1 035 1 200 1 101 1 140 1 340 1 195 994 1 110 1 165 1 035 1 107 1 035 1 050 1 115

423 Operation käkbensförankrat implantat 4 720 5 200 5 287 5 200 4 835 4 850 4 725 4 961 5 790 4 725 4 725 5 100 5 580 5 450 4 725 6 870 6 239 4 725 6 487 4 725 6 202 4 725 5 087 5 300

502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 225 4 600 4 324 4 525 4 255 4 500 4 284 4 358 4 365 4 150 4 150 4 200 4 294 4 420 4 150 4 635 4 321 4 270 4 582 4 150 4 541 4 150 4 250 4 250

702 Fyllning av två ytor på framtand/hörntand 990 1 180 1 064 1 180 1 075 1 060 1 122 1 024 1 080 1 043 1 075 1 040 1 025 1 045 975 1 165 1 124 1 050 1 142 975 1 103 975 1 008 1 050

800 Permanent tandstödd krona, en per käke 5 910 6 975 6 652 6 900 6 880 6 600 5 835 6 327 6 250 6 477 6 215 6 255 6 364 6 530 6 875 6 995 7 279 7 150 7 858 7 135 6 418 5 835 6 565 6 950

850 Implantatförankrad krona, en per käke 8 310 9 150 9 290 9 065 8 880 9 350 8 225 8 836 8 890 8 390 9 125 10 180 8 575 10 225 8 225 10 220 10 599 9 225 9 733 11 025 9 694 8 225 8 225 10 175

865 Implantatförankrad bro, uk, fyra impl 31 470 35 540 35 899 35 350 35 620 34 700 32 810 32 844 46 425 34 408 31 280 37 235 36 774 35 410 31 280 45 460 37 933 31 280 38 903 35 280 35 422 31 280 37 875 36 300

Frisktandvård - pris per år Örebro Medel- Örebro Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland
Jönköp-

ing Kalmar
Krono-
berg

Norr-
botten Skåne

Stock-
holm Sörmland Uppsala Värmland

Väster-
botten

Väster-
norrland

Västman-
land

Västra 
Götaland

Östergöt-
land

2021 pris 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Frisktandvård ‐ Premiegrupp 1 990 972 960 1 200 948 900 1 008 1 020 1 020 957 924 960 1 000 1 023 984 848 948 960 1 000 935 960 960 900

Frisktandvård ‐ Premiegrupp 2 1 385 1 303 1 370 1 476 1 260 1 104 1 332 1 308 1 272 1 279 1 188 1 248 1 315 1 298 1 296 1 676 1 260 1 320 1 300 1 313 1 284 1 200 1 260

Frisktandvård ‐ Premiegrupp 3 1 970 1 810 1 950 1 944 1 752 1 452 1 824 1 728 1 728 1 664 1 716 1 680 1 755 1 800 1 752 3 012 1 752 1 800 1 750 1 795 1 800 1 560 1 800

Frisktandvård ‐ Premiegrupp 4 2 670 2 418 2 610 2 460 2 328 1 944 2 448 2 316 2 328 2 236 2 364 2 232 2 330 2 385 2 400 3 967 2 328 2 520 2 300 2 391 2 388 2 100 2 400

Frisktandvård ‐ Premiegrupp 5 3 400 3 215 3 350 3 216 3 096 2 604 3 132 3 084 3 048 3 068 3 324 2 976 3 129 3 155 3 240 5 081 3 096 3 300 3 100 3 217 3 192 3 000 3 100

Frisktandvård ‐ Premiegrupp 6 4 275 4 102 4 210 4 080 3 972 3 372 4 428 3 972 3 972 3 870 3 972 3 720 4 047 4 031 4 188 6 366 3 972 4 020 4 010 4 180 4 068 3 852 3 850

Frisktandvård ‐ Premiegrupp 7 5 410 5 225 5 330 5 268 5 088 4 356 5 904 5 172 5 172 4 920 4 776 4 692 5 232 5 239 5 160 7 595 5 088 5 040 5 190 5 420 5 220 4 860 5 000

Frisktandvård ‐ Premiegrupp 8 6 490 6 370 6 395 6 228 6 228 5 436 7 104 6 516 6 288 6 090 5 844 5 748 6 499 6 437 6 036 8 888 6 228 6 120 6 420 6 731 6 384 5 956 6 200

Frisktandvård ‐ Premiegrupp 9 7 575 7 715 7 460 7 500 7 548 6 720 8 964 7 836 7 620 7 690 6 948 6 852 7 726 7 806 7 356 10 131 7 548 7 500 7 620 8 021 7 716 8 052 7 400

Frisktandvård ‐ Premiegrupp 10 9 590 9 361 9 440 8 760 9 120 8 340 11 376 9 636 8 736 9 530 8 760 7 896 8 867 9 531 9 000 12 540 9 120 8 760 8 750 9 198 9 408 10 704 9 100
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