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Regionrevisionen    Regionfullmäktige 

För beaktande: 

Regionstyrelsen 

Nämnden för folkhälsa och 

sjukvård 

 

Granskning av tillgänglighet inom tandvården 

Tillgänglig vård är en viktig grundförutsättning för Region Jönköpings läns 

övergripande befolkningsansvar och mål om god tandvård. I begreppet ”god 

tillgänglighet” ingår olika delar som kort väntetid för att få komma till en tandläkare, 

ökad tillgänglighet med längre öppettider och service alla vardagar samt rimligt 

avstånd till närmaste klinik.  

God tillgänglighet till tandvård för Region Jönköpings läns invånare uppges vara en 

viktig framgångsfaktor för tandhälsan i länet. I årsredovisningen för 2018 redovisade 

Region Jönköpings län en försämring i tillgänglighet. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

Har nämnden för folkhälsa och sjukvård vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att 

uppnå en god tillgänglighet inom tandvården för sina medborgare? 

Rapporten i sin helhet är bifogad detta missiv. 

Revisorernas bedömning och rekommendationer 

Revisorerna bedömer att nämnden för folkhälsa och sjukvård delvis har vidtagit 

ändamålsenliga åtgärder för att uppnå målet med en god tillgänglighet inom 

tandvården. Tillgängligheten är ett återkommande ämne som diskuteras på samtliga 

organisatoriska nivåer inom Folktandvården och är ett prioriterat område för 

Folktandvårdens ledningsgrupp. Trots att det är ett prioriterat område finns det 

utmaningar i att uppnå fullmäktiges tillgänglighetsmål inom tandvård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att: 

 införa ett övergripande styrdokument som anger Region Jönköpings 

läns uppdrag avseende bland annat tillgänglighet. Av styrdokumentet 

bör framgå hur fullmäktiges mål har brutits ned till delmål.  

 

 se över hur Region Jönköpings län kan arbeta för att erbjuda bättre 

tillgänglighet till övriga patientgrupper (ej prioriterade 

patientgrupper).  
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Svar  

Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen och nämnden för 

folkhälsa och sjukvård i uppdrag att senast 17 januari 2020 svara på vilka åtgärder 

som kommer att vidtas till följd av granskningens resultat och revisorernas 

rekommendationer. 

 

 

Thomas Werthén  Göte Wahlström 

Ordförande  Vice ordförande 
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