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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-10-04 

Tjänstgörande ledamöter 
Maria Comstedt (C) (ordförande) 
Kristine Andersson (S) (vice ordförande) 
Anna Nordqvist (M) (2:e vice ordförande) 
Farhan Mohammad (S) 
Conny Harrysson (KD) 
Mats Einestam (L) 
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Mbuche Lameck (M)  ersätter Anders Brandén (M) 

Närvarande ersättare 
Eghbal Kamran (M) 
Habib Brini (SD) 

Övriga närvarande 
Idakajsa Sand, tandvårdsdirektör 
Ted Rylander, utredare 
Kristina Berglund, sekreterare 
Anna-Ida Elgström Danielsson, HR-konsult §49 
Anna Westin, verksamhetsutvecklarstrateg §49 
Christer Ohlsson, ekonomichef §49, §52
Britt-Marie Sandberg, chef verksamhetsstöd §§50-51
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-10-04 

Innehållsförteckning 

§45 Protokollsjusterare 
§46 Anmälan av frågor 
§47 Anmälnings- och meddelandeärenden 
§48 Folktandvårdsnämndens sammanträdesdatum 2022 
§49 Information 
§50 Verksamhetsplan med budget 2022 för folktandvårdsnämnden 
§51 Folktandvårdsnämndens delårsrapport 2021 
§52 Prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård år 

2022 
§53 Svar på anmälda frågor 
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-10-04 

§ 45 Protokollsjusterare

Beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   ordföranden och Mats Einestam (L) justerar dagens protokoll med 
Mbuche Lameck (M) som ersättare. 

Protokollet ska vara justerat senast den 18 oktober 2021. 
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-10-04 

§ 46 Anmälan av frågor

Jan Murman (SD) önskar ett förtydligande över vad nodläge innebär och om 
Folktandvårdens patienter fått vänta på undersökningar/behandlingar under 
semesterperioden. 

Anna Nordqvist (M) ställer en fråga om öppettiderna för länets tandvårdskliniker. 
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-10-04 

§ 47 Anmälnings- och meddelandeärenden

Sammanfattning 
Inga anmälnings- eller meddelandeärenden. 
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-10-04 

§ 48 Folktandvårdsnämndens sammanträdesdatum 2022
Diarienummer: 21RS8756 

Sammanfattning 
Det finns nu ett förslag till sammanträdesdatum för folktandvårdsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM folktandvårdsnämnd 2021-10-04, sammanträdesdatum 2022

för folktandvårdsnämnden

Beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   nämndens ordinarie sammanträden ska äga rum 

fredagen den 14 januari 
fredagen den 18 februari 
torsdagen den 24 mars 
tisdagen den 10 maj 
tisdagen den 14 juni 
tisdagen den 6 september 
tisdagen den 4 oktober 
torsdagen den 10 november 
tisdagen den 13 december 

Skickas till 
Nämndens ledamöter och ersättare 
Ansvarig tjänsteperson 
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-10-04 

§ 49 Information

Aktuellt från verksamheten
Tandvårdsdirektör Idakajsa Sand informerar om aktuellt i Folktandvården, bland 
annat hanteringen av de lättade restriktionerna. 

Suntarbetsliv 
Tandvårdsdirektör Idakajsa Sand och HR-konsult Anna-Ida Elgström Danielsson 
informerar om arbetet med Suntarbetsliv. En redovisning görs av syftet och målet 
med arbetet. Redovisning görs av vilka prioriterade områdena som det ska arbetas 
vidare med samt var hur långt i processen arbetet kommit. 

Resursfördelningsmodell 
Verksamhetsutvecklarstrateg Anna Westin informerar om en modell för att ta fram 
resursbehovet. Modellen möjliggör planering av resurser utifrån förutsättningar och 
behov på de olika klinikerna. Vidare redovisas de riktlinjer som är kopplade till 
arbetet. 

Aktuellt nationellt och lokalt 
Utredare Ted Rylander redovisar en sammanfattning av de remissvar som inkommit 
till regeringen avseende remissen När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en 
mer jämlik tandhälsa. 

Ekonomi och rapport från arbetet med handlingsplan för ekonomi i balans 
Ekonomichef Christer Ohlsson informerar om det ekonomiska resultatet per 31 
augusti 2021, -9 miljoner kronor. Det är en resultatförbättring med 6 miljoner kronor 
jämför med år 2020. Detta beror bland annat på minskade kostnader med 3,5 procent 
och minskade intäkter med 1,1 procent. Årsprognosen för år 2021 ligger på 
-16 miljoner kronor. Detta beror framförallt på minskade intäkter för vuxentand-
vården. Vidare informeras om arbetet med den ekonomiska handlingsplanen,
genomförda och pågående åtgärder per 31 augusti 2021.
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-10-04 

§ 50 Verksamhetsplan med budget 2022 för
folktandvårdsnämnden 
Diarienummer: 21RS8078 

Sammanfattning 
Verksamhetsplan med budget 2022 för folktandvårdsnämnden innehåller mål, 
strategier och uppdrag. Folktandvårdsnämnden ska utifrån regionfullmäktiges 
effektmål med indikatorer och strategier konkretisera vad som ska åstadkommas för 
att uppnå effektmålen och svara mot strategierna. Verksamhetsplanen innehåller 
också internkontrollplan med risker och åtgärder. 

Nämnden har inte arbetsgivaransvaret utan det ligger på regionstyrelsen. Nämnden är 
emellertid angelägen att bidra till arbetet inom attraktiv arbetsgivare och 
kompetensförsörjning och förvaltningschefen ska samverka med regiondirektören 
inom detta område. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM folktandvårdsnämnd 2021-10-04, verksamhetsplan med

budget 2022 för folktandvårdsnämnden
 Verksamhetsplan med budget 2022 för folktandvårdsnämnden

Yrkanden 
Jan Murman (SD) hänvisar till Sverigedemokraternas budgetförslag. 
Anna Nordqvist (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 50:1.  
Mats Einestam (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 50:2. 

Beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   anta förslag till verksamhetsplan med budget 2022 för Folktandvården och 
folktandvårdsnämnden, 

att   i tillägg utreda möjligheten att samverka med hälso- och sjukvården i processen 
med att tillskapa pilotverksamhet för samordnat medicinskt omhändertagande av 
personer med komplexa funktionsnedsättningar, samt 

att   tandvårdsdirektören ges i uppdrag att samverka med regiondirektören inom 
området HR/attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning i syfte att ge 
regionstyrelsen erforderliga underlag avseende arbetsgivaransvaret. 

Skickas till 
Regionstyrelsen 
Folktandvården 
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Folktandvårdsnämnden 21/10/04 

Särskilt yttrande från Moderaterna. 

Vi Moderater reserverar oss till förmån för vår egen budget. 

Gällande Verksamhetsplanen ser vi positivt på att man i planen har med flertalet 
Moderata förslag. 

Vi ser dock med viss oro på de två utredningsuppdrag som utgår från 
"Folktandvården 2035" då risken finns att dessa uppdrag kommer att resultera i 
majoritetsbeslut som innebär att Folktandvården i Region Örebro län 
centraliseras och små kliniker i kranskommunerna läggs ner. 

Anna Nordqvist (M) 
2:e vice ordförande 
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-10-04 

§ 51 Folktandvårdsnämndens delårsrapport 2021
Diarienummer: 21RS8788 

Sammanfattning 
Folktandvårdsnämndens delårsrapport är en uppföljning av nämndens verksamhets-
plan med budget för 2021, 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 2021 visar att de stora utmaningarna har varit arbetet med en ekonomi 
i balans, säkrad kompetensförsörjning, samt att hantera följderna av corona-
pandemin. Folktandvården har tagit fram resursfördelningsmodeller för de olika 
verksamhetsgrenarna. Modellen utgår ifrån varje enhets unika uppdrag med hänsyn 
taget till riktlinjer för vård. På detta sätt kan resurserna i form av personal och 
personalkategorier beräknas för varje enhet och personal sen vid behov omplaceras 
mellan enheter. 

Kostnadsbesparingar på 5,9 miljoner kronor har gjorts per den 31 juli 2021 utifrån 
gällande ekonomisk handlingsplan. Exempel på åtgärder är digitaliseringar av flöden 
för kallelser och faktureringar; tandtekniska tjänster; och en förändrad lednings-
organisation. Ett pågående förändringsarbete som syftar till högre flödeseffektivitet 
och ökad patientsäkerhet inkluderar implementeringen av en digital mottagning som 
är satt i driftsorganisation from 1 augusti. En ny socioekonomisk kartläggning inom 
Örebro län har också genomförts i samarbete med regionstaben och tandvårds-
enheten. Kartläggningen kommer under 2021 att användas för Folktandvårdens 
resursallokering. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM folktandvårdsnämnd 2021-10-04, delårsrapport 2021
 Folktandvårdsnämndens delårsrapport 2021

Beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   godkänna folktandvårdsnämndens delårsrapport 2021, samt 
att   med stor förståelse för utmaningar kopplade till coronapandemin 
uppmana Folktandvården att hålla sig inom budgeterad ram. 

Skickas till 
Regionstyrelsen 
Regionkansliet 
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-10-04 

§ 52 Prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och
frisktandvård år 2022 
Diarienummer: 21RS6544 

Sammanfattning 
Folktandvården redovisar ett förslag till ny prislista för allmäntandvård, specialist-
tandvård och frisktandvård som ska gälla från och med 15 januari 2022. 
Folktandvårdens prislista fastställs av regionfullmäktige och baseras på själv-
kostnadsberäkningar 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 verksamhets-
gren måste kunna redovisa sina egna intäkter och kostnader. Särredovisningen är en 
del av årsbokslutet för Region Örebro län. 

Folktandvården har i arbetet med förslag till ny prislista beaktat förhållandet till 
prisnivåerna hos landets övriga Folktandvårdsorganisationer och regioner samt också 
de justerade nivåerna för referenspriserna som ingår i den statliga tandvårds-
försäkringen. Referenspriserna är statens riktpris för storleken på den statliga 
subventionen för tandvård. Referenspriserna kommer att justeras upp med i 
genomsnitt 2,32 % from januari 2022. 

De senaste tre åren har justeringen av priserna för Folktandvården i Region Örebro 
län legat på nivå 1,5-1,9 %, vilket har medfört att prisnivåerna för Folktandvården 
Region Örebro län numera harmoniserar med det nationella medianpriset för de 
åtgärder som ingår i den statliga tandvårdsförsäkringen.  

Förslaget till ny prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård 
innebär en genomsnittlig höjning för alla åtgärder på 1,6 procent. 
Folktandvårdsnämnden ges också mandat att fatta beslut om tillfälliga taxor i 
samband med kampanjer och liknande. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM folktandvårdsnämnden 2021-10-04, prislista för

allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård år 2022
 Urval av åtgärder jämförda med alla regioner-landsting inför 2022-års prislista
 Förslag Folktandvårdens prislista 2022

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar ekonomichef Christer Ohlsson 
beslutsunderlaget. 
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-10-04 

Beslut 
Folktandvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta 

att   godkänna redovisat förslag till prislista för allmäntandvård, specialisttandvård 
och frisktandvård som ska gälla från och med 15 januari 2022, samt 

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

Skickas till 
Regionstyrelsen 
Folktandvården 
Tandvårdsenheten, Regionkansliet 
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-10-04 

§ 53 Svar på anmälda frågor

Idakajsa svarar på frågan från Jan Murman (SD) om nod-läge. Sammanslagning av 
verksamheterna sker under sommaren och har funnits sedan ett antal år tillbaka. De 
patienter som skulle ha kallats under juli månad tas omhand i juni. I Örebro är tio 
tandläkare i tjänst för att ta hand om de akuta ärendena. 

Idakajsa Sand svarar på frågan från Anna Nordqvist (M) om öppettiderna för 
klinikerna i länet. Redovisning görs över vilka klinikerna som har begränsade 
öppettider. 
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