
Protokoll 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Folktandvårdsnämnd 

Tid 2021-11-08, kl. 09:00-15:00 

Plats Folktandvården Wivallius, Örebro 

Utses att justera Anders Brandén 

Justeringens tid 2021-11-17 

Datum för anslags 
uppsättande 2021-11-18 

Datum för anslags 
nedtagande 2021-12-10 

Underskrift ...................................... 
Kristina Berglund 

Förvaringsplats  Eklundavägen 2 

Protokollet omfattar §§54-64
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Sekreterare ...................................... 
Kristina Berglund 

Ordförande ...................................... 
Maria Comstedt 

Justerande ...................................... 
Anders Brandén 
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-11-08 

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

Närvarande ersättare 
Fred Kiberu Mpiso (S) 
Habib Brini (SD) 

Övriga närvarande 
Idakajsa Sand, tandvårdsdirektör 
Ted Rylander, utredare 
Kristina Berglund, sekreterare 
Charlotte Calissendorff, tillförordnad verksamhetschef Wivallius, del av §57 
Christer Ohlsson, ekonomichef §§57-59 
Jenny Wiik, tandvårdschef §60 
Carl Fredrik Arnelund, Chef Specialisttandvård, del av §57
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-11-08 

Innehållsförteckning 

§54 Protokollsjusterare 
§55 Anmälan om frågor 
§56 Anmälnings- och meddelandeärenden 
§57 Information 
§58 Budgetjustering 2022 
§59 Initiering av upphandling av framtidens tandvårdssystem – Projekt 

FramTand 
§60 Överenskommelse mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden 

2022 
§61 Svar på revisionsrapport Granskning av 1177 Vårdguidens tjänster 
§62 Arbetsmiljösituationen i Folktandvårdens lokaler 
§63 Aktivitetsplan 2022 
§64 Svar på anmälda frågor 
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-11-08 

§ 54 Protokollsjusterare

Beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   ordföranden och Anders Brandén (M) justerar dagens protokoll med 
Jan Murman (SD) som ersättare. 

Protokollet ska vara justerat senast den 22 november 2021. 
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-11-08 

§ 55 Anmälan om frågor

Anna Nordqvist (M) ställer en fråga om digital vårdbiljett. 
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-11-08 

§ 56 Anmälnings- och meddelandeärenden
Diarienummer: 20RS12853 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden: 

1. Avtal mellan Folktandvården, Region Örebro län, och Aqua Dental AB om ST
tandläkartjänstgöring i Ortodonti, avtalsperiod 2022-08-15--2025-08-14.

2. Avtal mellan Folktandvården, Region Örebro län, och Folktandvården Dalarna om
ST tandläkartjänstgöring i Ortodonti, avtalsperiod 2021-01-19--2024-01-18.

Meddelandeärenden: 

1. Periodrapport september 2021

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM folktandvårdsnämnd 2021-11-08, anmälnings- och

meddelandeärenden
 Avtal ST Ortodonti Aqua Dental AB 2021
 Avtal ST Ortodonti Region Dalarna 2021
 Periodrapport september 2021 Folktandvården

Beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   godkänna redovisningen. 
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-11-08 

§ 57 Information

Folktandvården Wivallius 
Tillförordnad verksamhetschef Charlotte Calissendorff Folktandvården Wivallius 
informerar om verksamheten. Vidare ges information om klinikens 
upptagningsområde, befolkningen, utmaningar och utveckling. 

Aktuellt i Folktandvården 
Tandvårddirektör Idakajsa Sand informerar om personalläget inför 2022, 
Folktandvårdens deltagande i Riksstämman, löneöversyn inför 2022 och utvärdering 
av kallelsesystemet. 

Ekonomi och rapport från arbetet med handlingsplan för ekonomi i balans 
Ekonomichef Christer Ohlsson informerar innehållet i periodrapporten per 
september och arbetet med handlingsplan för ekonomi i balans. 

Specialisttandvården 
Områdeschef Carl Fredrik Arnelund informerar om verksamheten och dess innehåll. 

Aktuellt nationellt och lokalt 
Utredare Ted Rylander informerar om nya  nationella riktlinjer för tandvård och 
Regionala vårdkompetensrådet. 

Uppdragsdirektiv 
Utredare Ted Rylander informerar om innehållet i utredningsdirektiven för 
utredningarna Behov och efterfrågan av tandvård i centrala Örebro och Hur liten 
respektive hur stor kan en klinik vara? 
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-11-08 

§ 58 Budgetjustering 2022
Diarienummer: 21RS9862 

Sammanfattning 
Verksamhetsplan med budget 2022 för folktandvårdsnämnden beslutades 4 oktober 
2021. Detta beslut gäller en justering av denna budgetram och innebär att 
Tandvårdsenheten tar med ersättningen för folktandvårdsnämndens arbete i 
överenskommelsen mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden 2022 som 
godkänns i folktandvårdsnämnden 8 november 2021 och i regionstyrelsen 23 
november 2021. 

Överenskommelsen mellan regionstyrelsen, här representerad av Tandvårdsenheten, 
och folktandvårdsnämnden från 2022 innebär i detta ärende följande: 
- 1 131 200 kr förs över i budgetram från folktandvårdsnämnden till
Tandvårdsenheten för 2022.
- Tandvårdsenheten reglerar ersättningen med en tolftedel per månad till
folktandvårdsnämnden.
- Folktandvårdsnämnden som har en nollbudget kan helt fokusera på att hålla
nollresultat och slipper diskutera avvikelse från ett minusbelopp om en miljon
kronor.
- Folktandvårdsnämnden och den gemensamma nämnden för företagshälsovård och
tolkförmedling ser likadana ut i uppföljningssammanhang, vilket kan vara en fördel
när båda är avgiftsfinansierade.

Omföringen av budgetramen som regionfullmäktige har beslutat skrivs in i 
delårsrapport och bekräftas sedan av regionfullmäktige i samband med beslutet om 
denna. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM folktandvårdsnämnden 2021-11-08, budgetjustering 2022

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

Beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   till regionstyrelsen föreslå en budgetjustering avseende ersättning för politiskt 
uppdrag i Överenskommelse för år 2022 mellan regionstyrelsen och 
folktandvårdsnämnden. 
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Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-11-08 
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Skickas till
Folktandvården
Regionkansliet - Tandvårdsenheten
Regionkansliet - staben Ekonomi



Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-11-08 

§ 59 Initiering av upphandling av framtidens tandvårdssystem –
Projekt FramTand 
Diarienummer: 21RS10437 

Sammanfattning 
Upphandlingen av framtidens tandvårdssystem – Projekt FramTand bygger på en 
överenskommelse mellan folktandvårdsorganisationerna i Blekinge, Sörmland, 
Östergötland och Örebro. Bakgrunden är att avtalet med nuvarande leverantör av 
systemstöd, i formen av journalsystemet Lifecare Dental, för samtliga beställare 
löper ut som senast under maj 2024. Leveransens omfattning är sådan att en 
upphandling påkallas utifrån bestämmelserna i LOU (Lag om offentlig upphandling). 

Ytterligare faktorer vilka adderar till behovet av förnyelse och förändring är att 
beställarna, likt övriga hälso- och sjukvården, upplever ett starkt tryck på sin 
verksamhet att omhänderta ett stort vårdbehov med en inte i samma omfattning 
ökande kapacitet. Genom en förnyelse av systemstödet kan beställarna bättre ta vara 
på omvärldens utveckling och bli en väl integrerad del av ett framväxande ekosystem 
för hälso- och sjukvård som då också omfattar tandvård. Sammantaget innebär detta 
en möjlighet att förnya och förändra kravbilden utifrån vilken en leverans av 
framtida systemstöd ska ske för att bättre möta det behov, och den förmåga, till 
utveckling som verksamheten har. 

Den ungefärliga tidsramen för projektet är efter initieringen att upphandlingen är klar 
till sommaren 2022; att implementationen för samtliga beställare är klar senast 
sommaren 2023; samt att uppföljning av första tidens drift är klar i december 2023. 

Det estimerade upphandlingsvärdet för Folktandvården i Region Örebro län är 42 
mnkr under en tolvårig avtalsperiod. Då det är en gemensam upphandling med tre 
andra regioner behöver detta politiska beslut synkroniseras med övriga och därmed 
fattas senast i november 2021. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM folktandvårdsnämnden 2021-11-08, initiering av upphandling

av framtidens tandvårdssystem – Projekt FramTand

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

Beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   initiera upphandlingsuppdrag avseende framtidens tandvårdssystem – Projekt 
FramTand. 
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Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-11-08 

Skickas till 
Upphandlingsavdelningen, Regionservice 
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-11-08 

§ 60 Överenskommelse mellan regionstyrelsen och
folktandvårdsnämnden 2022 
Diarienummer: 21RS9132 

Sammanfattning 
Inför 2022 har Regionkansliet i samarbete med Folktandvården utarbetat 
föreliggande förslag till överenskommelse. Överenskommelsen bygger på förra årets 
överenskommelse. 

Överenskommelsen beskriver de särskilda uppdrag folktandvården har och som 
ersätts genom Region Örebro län. Omfattningen för varje uppdrag och ersättningen 
beskrivs i överenskommelsen. 

Ersättningen enligt valfrihetssystemet för tandvård för barn och unga samt ersättning 
för tandvård inom Region Örebro läns särskilda tandvårdsstöd omfattas inte av 
överenskommelsen. 

Sedan 2020 ställs kravet att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen om FN:s 
konvention om barnets rättigheter och barnets rätt till bästa möjliga hälsa. 

Folktandvården erhåller en ersättning som varierar beroende på i vilken grad kraven 
på god flödeseffektivitet uppfylls. 

Jämfört med 2021 har ett uppdrag tillkommit, Folktandvårdens Digitala mottagning 
som vänder sig till alla länets medborgare. Den digitala mottagningen ska kunna 
erbjuda rådgivning och information utifrån patientens frågeställning och behov och 
utgöra en grund för fortsatt omhändertagande. 

2022 har en uppföljningspunkt tillkommit, uppföljning av antal tandhälso-
undersökningar som utförts efter underrättelse från Socialtjänsten i samband med 
placering av ett barn utanför det egna hemmet. 

Folktandvårdsnämndens uppdrag ligger från och med 2022 med i överens-
kommelsen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM folktandvårdsnämnden 2021-11-08, överenskommelse mellan

regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden 2022
 Överenskommelse mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden 2022

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar tandvårdschef Jenny Wiik 
beslutsunderlaget. 
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-11-08 

Beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   godkänna framlagt förslag till överenskommelse med regionstyrelsen för år 
2022. 

Skickas till 
Regionstyrelsen 
Folktandvården 
Regionkansliet - ekonomi 
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-11-08 

§ 61 Svar på revisionsrapport Granskning av 1177 Vårdguidens
tjänster 
Diarienummer: 21RS8627 

Sammanfattning 
Region Örebro läns revisorer har överlämnat en revisionsrapport gällande granskning 
av regionens arbete med 1177 Vårdguidens tjänster. Syftet med granskningen har 
varit att bedöma om regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och 
folktandvårdsnämnden säkerställer att 1177 Vårdguidens tjänster bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt samt ifall den interna kontrollen är tillräcklig. 

Revisorernas bedömning är att folktandvårdsnämnden i allt väsentligt säkerställer att 
1177 Vårdguidens tjänster bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, samt att den interna 
kontrollen inte helt är tillräcklig ur ett medborgarperspektiv och ett verksamhets-
perspektiv. Bedömningen har grundat sig på sju revisionsfrågor, varav fyra anges 
som uppfyllda och tre som delvis uppfyllda för. Revisorerna lämnar även följande tre 
rekommendationer: 

- Att stärka styrning och kontroll av 1177 Vårdguiden telefoni.
- Att aktiva åtgärder vidtas i syfte att säkerställa en systematisk uppföljning och
utvärdering av 1177 Vårdguidens tjänster inom regionen.
- Att analys genomförs över vilka åtgärder som kan vidtas för att öka graden av
kunskap och kännedom om 1177 Vårdguidens tjänster ur ett medborgarperspektiv.
Detta inte minst för att säkerställa att målsättningen om ”Digitalt först” ges
tillfredsställande förutsättningar att nås.

Region Örebro län lämnar likalydande svar från folktandvårdsnämnden, hälso- och 
sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. Folktandvårdsnämnden instämmer i stora 
delar av revisorernas bedömning men vill framföra ett antal reservationer och 
förtydliganden i synnerhet när det gäller säkerställandet att 1177 Vårdguidens 
tjänster är välfungerande ur ett medborgarperspektiv; om en tillräcklig uppföljning 
avseende 1177 Vårdguidens tjänster sker; samt om det vidtas aktiva åtgärder för att 
nå måluppfyllelse avseende 1177 Vårdguidens tjänster i de fall rapportering och 
uppföljning påvisar avvikelser. 

I svaret framförs att det pågår ett aktivt förbättringsarbete gällande 1177 Vårdguiden 
inom Region Örebro län. Inom både folktandvården och hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen pågår även ett arbete med digitala vårdmiljöer, både 
strategiskt och operativt. I svaret lyfts också att allt arbete gällande sjukvårds-
rådgivning inom 1177 Vårdguiden på telefon mäts och att månatliga mätningar går 
att ta del av på Ineras hemsida. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM folktandvårdsnämnden 2021-11-08, svar på revisionsrapport

Granskning av 1177 Vårdguidens tjänster
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-11-08 

 Folktandvårdsnämndens svar på revisionsrapport - Granskning av 1177
Vårdguidens tjänster, likalydande svar från hälso- och sjukvårdsnämnden och
regionstyrelsen

 Revisionsrapport - Granskning av 1177 Vårdguidens tjänster

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Ted Rylander besluts-
underlaget. 

Beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   godkänna de delar av Region Örebro läns förslag till svar på revisionsrapporten 
som berör folktandvårdsnämnden. 

Skickas till 
Regionens revisorer 
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-11-08 

§ 62 Arbetsmiljösituationen i Folktandvårdens lokaler

Beslut 
 Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   ge folktandvårdsdirektör i uppdrag att skyndsamt vidta de åtgärder som krävs för 
att säkra arbetsmiljösituationen i Folktandvårdens lokaler. 
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-11-08 

§ 63 Aktivitetsplan 2022

Beslutsunderlag 
 Aktivitetsplan 2022 för folktandvårdsnämnden, uppdaterad 2021-10-27

Ledamöterna ges möjlighet att komma med inspel till aktivitetsplanen. 
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Protokoll 

Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum 
2021-11-08 

§ 64 Svar på anmälda frågor

Tandvårdsdirektör Idakajsa Sand besvarar frågan om vårdbiljett från Anna Nordqvist 
(M). 

Patienter som blir kallade till besök hos Folktandvården får erbjudande om 
kostnadsfri digital bussbiljett som kallas vårdbiljett. Biljetten finns i appen 
"Länstrafiken Örebro". Detta är ett pilotprojekt i samarbete mellan Folktandvården 
och Länstrafiken. Pilotprojektet pågår november-december 2021 vid klinikerna i 
Kumla och Hertig Karl. I början av januari planeras ett breddinförande för alla 
Folktandvårdens kliniker. 
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