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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av revisorerna i Region Jönköping genomfört en granskning av tillgängligheten inom 

tandvården. Granskningen omfattar allmän- och specialisttandvård och avgränsas till 

verksamhetsområdena Norr och Söder. Granskningen avser att besvara följande revisionsfråga:  

Har nämnden för folkhälsa och sjukvård vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att uppnå målet om en god 

tillgänglighet inom tandvården för sina medborgare? 

Den sammantagna revisionella bedömningen för granskningen är att nämnden för folkhälsa och sjukvård 

delvis har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att uppnå målet om 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 att uppnå fullmäktiges tillgänglighetsmål inom tandvård.  

Den revisionella bedömningen utgår från följande bedömningar av kontrollmål:  

Kontrollmål 1 - Sker det en styrning och uppföljning för att åstadkomma en god 

tillgänglighet? 

Vi bedömer att det finns en styrning av Folktandvårdens arbete för att åstadkomma en god 

tillgänglighet. I regionens verksamhetsplan och budget anges mål avseende tillgänglighet inom 

Folktandvården vilka bedöms har en följsamhet till tandvårdslagen. Folktandvården har ett antal 

upprättade vårdprogram som en del av styrningen. Dock konstaterades att följsamheten kan bli 

bättre. Vidare saknas ett övergripande styrdokument som anger Folktandvårdens uppdrag med 

ambitioner, mål och riktlinjer avseende bland annat tillgänglighet vilket vi bedömer skulle stärka 

arbetet mot en bättre tillgänglighet. 

Bedömning: Delvis uppfyllt 

Kontrollmål 2 - Är tillgängligheten i enlighet med fullmäktiges mål 

Vi bedömer att tillgängligheten för Folktandvården som helhet inte är i enlighet med fullmäktiges 

mål. Vid tertial 1 2019 är ett mål uppfyllt och två mål bedömdes som ej uppfyllda. De övriga två 

målen följs upp först vid årsskiftet 2019/2020. Allmäntandvårdens kliniker tar inte emot nya 

patienter då arbetet med att korta köerna för revisionspatienter och hålla kapaciteten för att ta 

emot akuta patienter samt barn- och unga prioriteras. Istället hänvisas patienterna till privata 

aktörer som har en högre kapacitet att ta emot vuxna patienter.   

Bedömning: Ej uppfyllt 

Kontrollmål 3 - Finns analyser av orsaker till bristande tillgänglighet? 

Vi bedömer att det har gjorts analyser av tillgängligheten. Folktandvårdens analys av orsaker till bristande 

tillgänglighet beror på bristande bemanning på dessa kliniker. De arbetar aktivt med att försöka omfördela 

resurserna för att frigöra tid för tandläkare i syfte att skapa bättre tillgänglighet. Det sker kontinuerliga 

uppföljningar med statistik gällande tillgänglighet som analyseras av Folktandvårdens chefer i olika forum. 

Dock konstaterar vi att det saknas struktur för hur dessa analyser ska dokumenteras och följas upp.  

Bedömning: Uppfyllt 

Kontrollmål 4 - Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att förbättra tillgängligheten? 

Vi bedömer att Folktandvården arbetar aktivt med att hitta lösningar som syftar till att förbättra 

tillgängligheten. Hittills har vidtagna åtgärder inte varit tillräckliga för att åstadkomma en förbättrad 

tillgänglighet. Vi har svårt att bedöma om de initiativ som tas av Folktandvården ger tillräckliga resultat då 

dessa behöver följas över en längre period för att effekten ska kunna avläsas.  

Bedömning: Delvis uppfyllt 
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Rekommendationer 

 

Utifrån genomförd granskning rekommenderas nämnden för folkhälsa och sjukvård att: 

 

● Se över möjligheten att införa ett övergripande styrdokument som anger Folktandvårdens 

uppdrag med ambitioner, mål och riktlinjer avseende bland annat tillgänglighet, vilket vi 

bedömer skulle stärka arbetet för att åstadkomma en bättre tillgänglighet. I detta arbete ingår 

att se över strukturen för hur fullmäktiges övergripande mål kan brytas ned till delmål.  

 

● Se över hur Folktandvården kan arbeta framgent för att erbjuda bättre tillgänglighet till övriga 

patientgrupper (ej prioriterade patientgrupper).  
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Inledning 
1.1 Bakgrund  
Tandvårdslagen (1985:125) och tandförordningen (1998:1338) reglerar tandvården i Sverige. Tandvården 

ska bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär att den ska: 

   1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och lägga särskild vikt vid förebyggande 

åtgärder, 

   2. tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, 

   3. vara lätt tillgänglig, 

   4. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

   5. främja goda kontakter mellan patienten och tandvårdspersonalen. 

Akuta fall ska behandlas med förtur. Regionen ska planera och erbjuda god tandvård med utgångspunkt 

från befolkningens behov. Regionen skall se till att det finns tillräckliga resurser för patienter med 

särskilda behov av tandvårdsinsatser och att patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård 

såsom specialisttandvård för vuxna. Regionen har även ett särskilt ansvar för barn- och 

ungdomstandvård. Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela 

befolkningen 

Tandvården är uppdelad i allmäntandvård och specialisttandvård. Allmäntandvård för vuxna och barn 

utförs på en marknad där både offentliga (Folktandvården) och privata aktörer verkar. Folktandvården 

finns i varje region och har i enlighet med tandvårdslagen följande åtagande för s.k. revisionspatienter:  

1. regelbunden och fullständig tandvård (inklusive specialisttandvård) för personer till och med det år då 

de fyller 23 år.  

2. specialisttandvård för personer från och med det år då de fyller 24 år, och 

3. övrig tandvård för personer från och med det år då de fyller 24 år i den omfattning som regionen 

bedömer lämplig. Lag (2016:1301). 

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 invånare uppges vara en viktig framgångsfaktor för 

tandhälsan i länet. I årsredovisningen för 2018 redovisade Region Jönköping en försämring i 

tillgänglighet. Regionen har idag fem mål kopplat till tillgänglighet och bemötande inom tandvården.  

● Andel kariesfria 19-åringar Resultaten kommer att redovisas i andel kvinnor och andel män. 

● Andel revisionspatienter i tid till undersökning och behandling – Folktandvården totalt 

● Specialisttandvården – antal remisspatienter som väntat mer än 60 dagar 

● Täckningsgrad för den uppsökande verksamheten  

● Andel berättigade till nödvändig tandvård som fått den utförd 

Revisorerna har i sin revisionsplan för år 2019 uppmärksammat risker vad gäller tillgängligheten inom 

tandvården och beslutat sig för att genomföra en fördjupad granskning. Ett mål som fanns med tidigare 

men som har tagits bort för 2019 men som revisorerna vill utöver ovanstående mål beaktas i 

granskningen; Andel nya patienter som fått tid till undersökning och behandling inom 180 dagar ska vara 

>90 procent. 
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Tillgänglighet inom tandvården 

 

Med tandvård avses, enligt tandvårdslagen (1985:125), åtgärder för att förebygga, utreda och 

behandla sjukdomar och skador i munhålan. Målet för tandvården är en god tandhälsa och en 

tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Alla barn och ungdomar ska kallas till en 

regelbunden, fullständig och avgiftsfri tandvård och akuta fall ska behandlas med förtur. 

Tandvårdslagen anger att regionen har ansvar att erbjuda en god tandvård för de som är bosatta 

inom regionen samt även i övrigt verka för en god tandhälsa hos befolkningen. Regionen får 

sluta avtal med annan om att utföra de uppgifter som landstinget/region och dess Folktandvård 

ansvarar för enligt tandvårdslagen.  

Socialstyrelsen har sedan 1985 följt utvecklingen av karies hos barn och ungdomar. Karies hos barn och 

ungdomar anges av socialstyrelsen väl beskriva tandhälsan i populationen och ger ett viktigt underlag för 

planering och jämförelse av tandhälsan.  

Socialstyrelsen utför årliga mätningar avseende hälso- och sjukvårdens tillgänglighet där bland annat 

mätningar av väntetider förekommer i uppföljningen, dock ingår inte tandvården på samma sätt då det 

idag saknar ett nationellt register som visar statistik på väntetider i tandvården. 1 

Socialstyrelsen upprättar tandhälsoregistret vilket syftar till att följa tandvårdens och tandhälsans 

utveckling i Sverige. Tandhälsoregistret omfattar inte tandvård som ges avgiftsfritt till barn och unga (0-23 

år).  

Vad är tillgänglighet?  

Av tandvårdslagen framgår att tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. 

Ett av fem kriterier för en god tandvård är att vården ska vara lätt tillgänglig. Socialstyrelsen anger att 

innebörden av tillgänglighet är att ingen patient ska behöva vänta oskälig tid på de vårdinsatser som han 

eller hon har behov av. Med skälig tid avses således att vård ska erbjudas utan att eventuella väntetider 

påverkar patienten negativt i fysisk, psykisk eller social mening.  

1.2 Syfte och Revisionsfråga 
 

Revisionsfråga 

 Har nämnden för folkhälsa och sjukvård vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att uppnå en god 

tillgänglighet i inom tandvården för sina medborgare?  

 

1.3 Revisionskriterier 

 
• Tandvårdslagen (1985:12) 

• Regionfullmäktiges Budget med verksamhetsplan 2019 

• Regionens övriga riktlinjer och rutiner  

  

                                                      
1 https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20872/2018-2-16.pdf 
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1.4 Kontrollmål för tandvård 
• Sker det en styrning och uppföljning för att åstadkomma en god tillgänglighet? 

• Är tillgängligheten i enlighet med fullmäktiges mål? 

• Finns analyser av orsaker till bristande tillgänglighet? 

• Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att förbättra tillgängligheten? 

 

I samband med granskningen sker också en uppföljning av regionfullmäktiges tidigare mål som avsåg:  

• Andel nya patienter som fått tid till undersökning och behandling inom 180 dagar ska vara >90 

procent.  

1.5 Avgränsning 
Granskningen inkluderar både allmäntandvård och specialisttandvård. Inom allmäntandvård kommer 

granskningen att avgränsas till verksamhetsområdena norr och söder (Region Jönköping har tre 

verksamhetsområden för allmäntandvård och ett verksamhetsområde för specialisttandvård, totalt fyra 

verksamhetsområden för tandvård i regionen). Granskningen avser verksamhetsåret 2019. 

1.6 Metod 
Granskningen genomförs genom intervjuer, dokumentstudier samt sammanställning och analys av 

statistik inom området. Granskning sker utifrån regionens egna tillgänglighetsmål för tandvård. 

Intervjuer har genomförts med tandvårdsdirektör, företrädare från Folktandvårdens ledningsgrupp 

(verksamhetschefer för verksamhetsområde Söder och Norr), klinikchefer från Hälsans Folktandvård och 

Värnamo Folktandvård samt Klinikchef/Verksamhetschef inom specialisttandvård ortodonti samt 

Klinikchef/Verksamhetschef inom specialisttandvård käkkirurgi. Merparten av intervjuerna har skett på 

plats i Jönköping, ett fåtal intervjuer har även skett över telefon. 
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2. Iakttagelser och bedömningar 
2.1 Styrning av tillgänglighet inom tandvård i regionen 

Iakttagelser 

 

Tillgänglighet i Jönköping 

En god tillgänglighet inom tandvården i Region Jönköping anges enligt Budget med 

verksamhetsplan 2019 innefatta kort väntetid för att komma till en tandläkare, ökad tillgänglighet 

med längre öppettider och service alla vardagar samt rimligt avstånd till närmaste klinik 

Regionens mål med tillgänglighet 

Region Jönköping har i Budget med verksamhetsplan 2019 angett god tillgänglighet som en 

framgångsfaktor för att ge god vård. Regionen ska erbjuda vård med god tillgänglighet, ett gott 

bemötande och med rätt kompetens. Regionen ser stora utmaningar med tillgänglighet till såväl sjukvård 

som tandvård och målsättningen är att tillgängligheten ska förbättras. Större hänsyn ska tas för nära och 

trygg vård som ska vara tillgänglig och vård ska ges inom rimlig tid. Avståndet till vården anges vara en 

viktig tillgänglighetsfaktor för god hälsa. 

Tillgänglighetsarbetet konkretiseras i budget 2019 i strategiska mål och framgångsfaktorer för regionens 

verksamheter. För år 2019 har regionen följande fem mål kopplat till tillgänglighet inom tandvård: 

● Andel kariesfria 19-åringar ska vara 45 % 

● Andel revisionspatienter i tid till undersökning och behandling ska vara 90 % 

● Specialisttandvården - antal remisspatienter som väntat minst 60 dagar ska vara 0 

● Täckningsgrad för den uppsökande verksamheten ska vara 90 % 

● Andel berättigade till nödvändig tandvård som fått den utförd ska vara bättre än föregående år (50 % 

år 2017). 

Tandvården i Region Jönköping 

Befolkningsansvaret åligger Folktandvården i Region Jönköping. Regionens resurser för barn- och 

ungdomstandvård, specialisttandvård och tandvård till patienter med särskilda behov och stöd avser såväl 

offentlig som privat driven tandvård. Befolkningsansvar är regionens lagstadgade ansvar för att leva upp 

till vård på lika villkor för hela befolkningen och innebär att leva upp till att regionens ansvar enligt de krav 

som tandvårdslagen (1985:125), och övriga lagar ställer på regionen, uppfylls. 

Folktandvården delas upp på tre geografiska verksamhetsområden för allmäntandvård; Norr, Öster, 

Söder samt Specialisttandvården/Odontologiska institutionen. Arbetet leds av tandvårdsdirektören och till 

stöd för verksamheterna finns även Folktandvårdens kansli (ekonomi, kommunikation, IT m.m.). Inom 

verksamhetsområdena norr, öster och söder organiseras regionens 26 Folktandvårdskliniker, vilka finns 

på 22 orter i länet. Inom specialisttandvården återfinns avdelningar för olika former av specialisttandvård 

såsom ortodonti, bettfysiologi och käkkirurgi.  

Av Jönköpings läns 86 500 barn- och ungdomar (3-22 år) tog Folktandvården vid tiden för 

årsredovisning år 2018 hand om 78 500 (91 %). De resterande 7 900 (9 %) barn- och unga 

hanteras av privata vårdgivare.  

De styrande dokumenten avseende tillgänglighet inom Folktandvården är dels regionens budget 

för året och dels Vårdprogram för Barn, ungdomar och unga vuxna samt Vårdprogram 
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äldretandvård 65+. Regionens budget är beslutad av regionfullmäktige och avser att överföra 

politiska beslut till handling och binder samman visionen regionens övergripande vision med  

strategiska mål och indikatorer med den operativa verksamheten. 

Utifrån Vårdprogrammen delas patienter inom Folktandvården in i olika grupper. Barn, ungdomar och 

unga vuxna (0-19 år), vuxna (20-64 år) samt äldre (65+). Inom patientgrupperna graderas patienten inom 

en treskalig gradering; för barn och unga samt vuxna är värderingen Frisk, Risk eller Sjuk2. För 

äldretandvård är värderingen: Oberoende, Skör, Beroende3. I vårdprogrammen framgår följande  

revisionsintervall för de tre patientgrupperna.  

Nedan anges revisionsintervall per ålder utifrån vårdprogram barn, ungdomar och unga vuxna.  

● 1-3 år: 12 månader till tandsköterska oavsett riskvärdering. 

● 3-6 år: 18 månader för frisk*4, 12 månader för risk* och sjuk**5.  

● 6-16 år: 24 månader för frisk*, 12 månader för risk* och sjuk** 

● 16-19 år: 36 månader för frisk*, 12 månader för risk* och sjuk**    

Nedan anges revisionsintervall för vuxna 20-64 år utifrån vårdprogram karies 20-64 år. 

● Frisk: 36 månader till tandhygienist/tandläkare 

● Risk: 18 månader till tandhygienist/tandläkare 

● Sjuk: 12 månader till tandhygienist/tandläkare 

Nedan anges revisionsintervall per ålder utifrån vårdprogram äldretandvård 65+. Revision går i samtliga 

fall till tandhygienist eller tandläkare.  

● 65-74 år 18 månader för oberoende, 12 månader för skör och beroende 

● 75+ år 12 månader oavsett riskvärdering.  

Enligt intervjuer är revisionsintervallet för friska vuxna sedan januari 2019 36 månader, tidigare har det 

varit högst 24 månader. Revisionsintervallet bestäms utifrån individens riskvärdering vilket kan medföra 

kortare intervall beroende på individens behov.   

Vid intervjuer framgår att riktlinjer för revisionsintervall inte följs fullt ut i organisationen. Det förekommer 

att friska patienter, både vuxna och barn kallas med ett kortare intervall än vad vårdprogram och beslut 

anger. Orsaken till detta bedöms bland annat, enligt de intervjuade,  vara lokala rutiner och arbetssätt. Att 

“man alltid har kallat varje år”. Huruvida revisionsintervallen faktiskt följs i enlighet med vårdprogrammen 

följs upp av folktandvårdens ledningsgrupp och utfallet diskuteras med verksamhets- och klinikchefer.. 

Enligt intervjuerna brukar det ske en rättelse i patienternas journal där intervalltiden korrigeras.  

  

                                                      
2 Gradering i vårdprogram för barn- unga och unga vuxna samt vuxenkaries utgår från folktandvårdens 
egen prioritering.  
3 Gradering i vårdprogram för äldretandvård utgår från nationella riktlinjer, se Ramdokument 
äldretandvård http://www.folktandvarden.se/aldretandvard/ramdokument/ 
4 *Går till tandläkare vid “kontrollstationer” tandhygienist/tandsköterska däremellan.  
5 **Tandläkare/tandhygienist kontrollstationer. Tandläkare/tandhygienist däremellan. 

http://www.folktandvarden.se/aldretandvard/ramdokument/
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Bedömning 

Kontrollmål: Sker det en styrning, uppföljning och kontroll för att åstadkomma en god tillgänglighet? 

Bedömning:  Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.  

Vi bedömer att det finns en styrning av Folktandvårdens arbete för att åstadkomma en god tillgänglighet. I 

regionens verksamhetsplan och budget anges mål avseende tillgänglighet inom Folktandvården vilka 

bedöms har en följsamhet till tandvårdslagen. Vidare har det inom Folktandvården upprättats 

vårdprogram vilka anger patientgrupper inom Folktandvården samt med vilket revisionsintervall dessa ska 

kallas. Dock konstaterar vi att följsamheten till vårdprogrammen kan förbättras. Vidare saknas ett 

övergripande styrdokument som anger Folktandvårdens uppdrag med ambitioner, mål och riktlinjer 

avseende bland annat tillgänglighet bedöms kunna stärka arbetet mot en bättre tillgänglighet.  

 

2.2 Är tillgängligheten i enlighet med fullmäktiges mål? 
 
Iakttagelser 

I regionens budget 2019 framgår att tillgängligheten till Folktandvården försämrats och behöver 

förbättras. Det framgår att det förekommer väntetider både internt för revisionspatienter och för 

nya patienter. Därför bör satsningar för att möta behovet prioriteras. Folktandvården upprättar 

egna rapporter där fullmäktiges mål och Folktandvårdens egna mål presenteras och följs upp.  

 

Måluppfyllelse helår 2018 

 Av Folktandvårdens verksamhetsberättelse år 2018 framgår att tre av fem mål avseende 

tillgänglighet inte är uppfyllda.  

Mål Resultat Måluppfyllelse 

1. Andel kariesfria 19- åringar ska 
vara 45 % 

41 % av 19-åringarna är 
kariesfria. 

Ej uppfyllt 

2.    Andel nya patienter som fått tid till 
undersökning och behandling 
inom 180 dagar ska vara 90 % 

19 % av patienterna i kön har 
väntat mindre än 180 dagar.  

Ej uppfyllt  

3. Andel revisionspatienter som fått tid 
till undersökning och behandling 
inom 180 dagar från måldatum 
ska vara 90 % 

57 % av patienterna i kön har 
väntat mindre än 180 dagar 

Ej uppfyllt 

4. 90 % av alla akuta remisspatienter 
inom specialisttandvården tas 
omhand inom sju dagar 

0 patienter har väntat längre 
än 7 dagar 

Uppfyllt  

5. Alla remisspatienter inom 
specialistvården tas omhand inom 
60 dagar 

986 patienter har väntat längre 
än 60 dagar 

Ej uppfyllt 

6. Minst 90 % av dem som är 
berättigade till uppsökande 
tandvård har fått en 
munhälsobedömning 

93 % av de berättigade har fått 
en bedömning 

Uppfyllt 

Tabell 1: Måluppfyllelse år 2018 Folktandvården, tillgänglighet, Ur verksamhetsberättelse tandvård.  
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Allmäntandvården klarade för år 2018 inte av att uppnå målen avseende att erbjuda nya patienter en tid 

till undersökning och behandling inom 180 dagar. Folktandvården klarar inte heller målet att erbjuda 

revisionspatienter (vuxna som regelbundet kallas på tandhälsokontroll) undersökning och behandling 

inom 180. Detta är i båda fallen en försämring jämfört med år 2017. 

Specialisttandvården uppfyllde under år 2018 målet att alla akuta remisspatienter ska tas omhand inom 

sju dagar. Däremot uppnåddes inte målet att ta hand om alla remisspatienter inom 60 dagar. 986 

remisspatienter inom specialisttandvården hade under år 2018 väntat längre än 60 dagar, vilket är en 

ökning med 399 patienter sedan år 2017.  

Folktandvården uppnådde målet avseende munhälsobedömning. Drygt 7 250 personer i regionen var 

berättigade till uppsökande tandvård. Av dessa tackade 4 558 ja och 93 % av dessa har fått ett besök.  

Måluppfyllelse tertial 1 2019 

Vid tiden för tertialrapport 1 i maj månad 2019 har 80 587 (81 850, år 2018) besök genomförts av 

vuxna och 79 757 (73 613, år 2018) besök av barn och ungdomar. Folktandvården anges vid 

tertial 1 använda mer resurser för barn och ungdomar än vad budgeten medger. För att komma 

tillrätta med detta utförs åtgärder för att anpassa barn- och ungdomstandvården till fördel för att 

kunna ta emot fler vuxna patienter.  

Vid tertial 1 var måluppfyllelsen: 

Mål Resultat Måluppfyllelse 

2. Andel kariesfria 19- åringar ska 
vara 45 % 

Inga nya mätetal rapporteras vid 
delår 

Följs upp vid 
helår 

2.  Folktandvården: Andel 
revisionspatienter i tid till 
undersökning och behandling 
90 % 

76 % för allmäntandvården.  
90-100 %: 14 kliniker 
70-89 %: 6 kliniker 
>70%: 6 kliniker 
 
 

Ej uppfyllt 

1. Specialisttandvården: antal 
remisspatienter som väntat mer 
än 60 dagar 

1 043 patienter. Kötid: 
Käkkirurgiska kliniken ca 3 
månader, Bettfysiologi 6-8 
månader, Ortodonti 24 månader, 
övriga ingen kötid.  

Ej uppfyllt  

4. Täckningsgrad för den 
uppsökande verksamheten ska 
vara 90 % 

Över 90 %.  Uppfyllt 

5. andel berättigade till nödvändig 
tandvård som fått den utförd 
ska vara bättre än föregående 
år (50 % 2017)  

Inga nya mätetal rapporteras vid 
delår 

Följs upp vid 
helår 

 Allmäntandvård möjlighet att ta 
emot nya patienter - 100 % 

2 %. Ingen av allmäntandvårdens 
kliniker tar emot nya patienter. 

Ej uppfyllt 

Tabell 2: Måluppfyllelse tertial 1, tillgänglighet, Ur Delårsrapport, tertial 1 2019 Folktandvården.  

Vid tiden för tertial 1 2019 bedöms ett mål vara uppfyllt, två mål ej uppfyllda och två mål följs upp inför 

årsredovisningen i slutet på året. Vi noterar att över hälften av Folktandvårdens kliniker uppnår målet för 

andel revisionspatienter i tid. Dock är målet inte uppfyllt för Folktandvården som helhet då 12 kliniker inte 
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når över 90 %. För sex kliniker är resultatet under 70 %. Uppföljning av revisionstider i tid per klinik 

framgår av bilaga 2. Den uppsökande verksamheten uppnår sitt mål och bedöms vid slutet av året 

ytterligare ha förbättrats.  

Inom specialisttandvården nås inte målet avseende remisspatienter. Tre avdelningar har kötid på över 60 

dagar, totalt 1 043 patienter.  

Samtliga av allmäntandvårdens kliniker har vid tiden för tertial 1 kö för att ta emot nya patienter vilket 

framgår av bilaga 2. Vid intervjuer framgår att klinikerna inte tar emot nya patienter utan hjälps åt för att få 

ner köerna avseende revisionspatienter samt att kunna ta emot akuta patienter och de prioriterade 

målgrupperna barn- och unga (tom 22 år) samt äldre över 75 år. Detta kan göras med extra insatser i 

form av kvällsöppet eller helgöppet under en angiven period eller att klinikerna i närheten hjälps åt för att 

minska köerna genom en omfördelning av resurserna under en begränsad tid. Det förekommer även att 

kliniker hänvisar friska vuxna till att uppsöka tandvård hos privata aktörer då det kan dröja länge innan 

patienten får en tid, för vissa kliniker, i enlighet med intervjuerna, kan det dröja ett par år.  

I regionens verksamhetsplan och budget 2019 är målet “andel nya patienter som fått tid till undersökning 

och behandling inom 180 dagar ska vara 90 % inte längre med. Dock följer Folktandvården i sin 

tertialrapport upp målet vid tertial 1, dock utan kravet om 180 dagar (se tabell 2 nedan).  

Bedömning  

Kontrollmål: Är tillgängligheten i enlighet med fullmäktiges mål? 

Bedömning:  Vi bedömer att kontrollmålet är ej uppfyllt.  

Vi bedömer att tillgängligheten för Folktandvården som helhet inte är i enlighet med fullmäktiges mål. Vid 

slutet av 2018 var två av sex mål uppfyllda medans övriga mål bedömdes som ej uppfyllda. Vid tertial 1 

2019 är ett mål uppfyllt och två mål bedömdes som ej uppfyllda. De övriga två målen följs upp först vid 

årsskiftet 2019/2020. Allmäntandvårdens kliniker tar inte emot nya patienter då arbetet med att korta 

köerna för revisionspatienter och hålla kapaciteten att ta emot akuta patienter samt barn- och unga 

prioriteras. Istället hänvisas patienterna till privata aktörer som har en högre kapacitet att ta emot vuxna 

patienter.   

Inom specialisttandvård har tre avdelningar kötid på över 60 dagar för remisspatienter vilket medför att 

målet inte nås.  

 

2.3 Finns analyser av orsaker till bristande tillgänglighet? 
Iakttagelser 

Uppföljning och analys 

Enligt den statistik som framgår i föregående avsnitt uppnådde Folktandvården i sin helhet inte 

de uppsatta tillgänglighetsmålen. Dock konstateras att måluppfyllelsen varierar mellan enskilda 

kliniker inom allmäntandvården och avdelningar inom specialisttandvården. Folktandvårdens 

ledning har därför angett att tillgängligheten är ett prioriterat område under år 2019. 

Ekonomiavdelningen inom Folktandvårdens kansli har i uppdrag att varje månad sammanställa 

och skicka ut statistik i form av en månadsrapport innehållande bland annat siffror kring 

tillgänglighet. Dessa siffror sammanställs sedan även i tertialrapportering två gånger per år (maj, 

augusti) samt årsredovisning med verksamhetsberättelse för helåret. Vi har tagit del av statistik 

per klinik tom juli 2019 vilken framgår av bilaga 2. Underlaget analyseras sedan i form av 

dialoger inom Folktandvårdens två chefsforum (beskrivs nedan). Dock dokumenteras inte 

dialoger för vidare uppföljning.   
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Under våren 2019 infördes en ny mötesstruktur för chefer inom Folktandvården. Klinikcheferna 

inom respektive område (Norr, Öster, Syd) träffas en gång i månaden tillsammans med controller 

och verksamhetschef i  så kallade områdesmöten. Under våren har även tandvårdsdirektören 

och ekonomichefen kallat samtliga chefer inom allmäntandvården till så kallade chefsmöten en 

gång per månad. Vid ett flertal tillfällen har även klinikchefer för specialisttandvården bjudits in till 

att delta på chefsmöten tillsammans med allmäntandvården.  Enligt uppgift från ledningsgruppen 

håller strukturen för dessa möten på att testas under 2019 men planeras fortsätta med liknande 

struktur för hösten som under våren.  

Enligt intervjuer genomförs sedan åtgärder utifrån de analyser som sker inom de två forum som beskrivs 

ovan. Dessa analyser ligger till grund för den analys som återfinns i tertialrapporten och 

årsredovisningen. Till stöd för uppföljning och rapportering i tertial och årsredovisning har Folktandvården 

tillgång till ett flertal olika system såsom Stratsys och T4/Diver (journalsystem). Vid intervjuer framgår att 

IT-systemet Stratsys är Folktandvårdens ledningssystem för uppföljning och analys utifrån målarbetet 

dock är det ett begränsat antal personer som har tillgång till systemet för uppföljning. De personer som 

har tillgång till Stratsys är Folktandvårdens ledningsgrupp samt kansliet.  

 

Personalresurser 

I verksamhetsberättelsen 2018 framgår att Folktandvården präglats av hög personalomsättning, vilket 

bekräftas vid intervjuer. Vid intervjuer beskrivs personalomsättning och svårigheter med rekrytering vara 

huvudorsaken till Folktandvårdens svårigheter att uppnå målen kring tillgänglighet. Enligt de intervjuade 

består utmaningarna av att äldre tandläkare går i pension samtidigt som yngre tandläkare uppges röra på 

sig och lämna regionen efter ett par år. Detta medför enligt de intervjuade att det finns ett ständigt behov 

av rekrytering. Rekryteringsläget anges vara ansträngt. Det råder brist på tandläkare i stora delar av 

landet, med undantag för storstadsregionerna, Folktandvården i Jönköping att de har svårt att attrahera 

tandläkare. Detta dels utifrån sitt geografiska läge med långa avstånd till storstadsregionerna och dels 

utifrån lönesättning där Folktandvården inte kan konkurrera men den privata sektorns löner. De 

intervjuade anger att rekryteringsläget varierar något mellan kliniker och yrkeskategorier. I Jönköping är 

rekryteringsläget bättre än vid flertalet mindre orter i regionen. Det råder brist på tandläkare och 

tandsköterskor i större delen av regionen medans det finns tillräckligt med tandhygienister i Jönköping. En 

huvudorsak till detta anges vara att det finns en utbildning av tandhygienister i Jönköping. 

Det pågår ett arbete med att omfördela resurser för att få ett effektivare arbetsflöde där kliniker använder 

sig av tandhygienister för att avlasta tandläkare och därmed kunna frigöra tid till de prioriterade 

patienterna.  

Begränsningar avseende lokaler.  

I regionen har arbetssätt införts där tandhygienister eller tandsköterskor gör rutinundersökningar med en 

tandläkare som ansvarar för flera undersökningsrum samtidigt. Detta arbetssätt begränsas vid ett antal 

kliniker då det inte finns tillräckligt många undersökningsrum för att detta arbetssätt ska fungera på ett 

effektivt sätt.   

Patienter ökar 
Enligt regionens budget har länets befolkning under de senaste fem åren ökat med 18 121 
personer. Uppdelat på kommungrupper så har befolkningen i den nordvästra länsdelen ökat med 
9 227 personer, den östra länsdelen med 5 732 personer och den södra länsdelen med 3 162 
personer. Vi har för granskningen inte tagit del av någon analys inom Folktandvården där kötider 
eller antalet behandlade patienter jämförs med regionens befolkningsökning.  

I Folktandvårdens årsredovisning presenteras antalet behandlade patienter över tid per år. Vi har 

för granskningen tagit del av statistik sedan år 2012 vilket framgår i bilaga 2. Vilka åldrar som 

innefattas i patientgrupperna har förändrats över tid vilket medför att siffrorna inte fullt ut är 

jämförbara men ger en signal om hur förutsättningarna inom Folktandvården förändrats. Enligt 

intervjuer framgår tydligt att barn och unga samt unga vuxna är en prioriterad grupp vilken också 

har vuxit de senaste åren. För att följa tandvårdslagen har därför tandvård till vuxna fått stå 
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tillbaka som en konsekvens av de prioriterade patientgrupperna. Detta medför minskade intäkter 

då de vuxna patienterna själva betalar för sin tandvård medans barn- och unga samt unga vuxna 

ingår i regionens uppdrag. Andelen behandlade patienter per år inom barn- och 

ungdomstandvård har sedan år 2012 ökat med omkring 7 7006 patienter samtidigt som antalet 

behandlade patienter inom vuxentandvården minskat med omkring 13 000 patienter7.  

 

Gällande akuta patienter förs det ingen dokumenterad statistik avseende hur många akuta patienter som 

behandlas inom Folktandvården. Dock noterar vi att det, enligt intervjuer, finns en dialog mellan 

Folktandvårdens ledningsgrupp och avdelningarna inom specialisttandvården avseende akuta 

behandlingar.  

Antalet patienter inom specialisttandvården har sedan år 2012 ökat med omkring 6 700 patienter 

samtidigt som köerna till flera av specialistavdelningarna har ökat. Efterfrågan på 

specialisttandvård har ökat över tid. I årsredovisning 2018 bedöms orsaken vara dels att 

allmäntandvården inte är fullbemannad utan dras med vakanser, dels att allmäntandvården har 

en större andel tandläkare som är nyrekryterade än tidigare och därmed inte har samma 

erfarenhetsnivå av mer komplicerad tandvård vilket gör att specialisttandvården bidrar med 

resurser inom områden där det finns kapacitet för att underlätta för allmäntandvården. Detta 

bekräftas vid intervjuer. 

Inom specialistenheten avdelningen för klinisk bettfysiologi upprättades en rapport avseende 

förbättringsarbetet “Förkorta remissköerna på avdelningen för bettfysiologi”. I rapporten framgår 

att en analys av aktuell kösituation gjordes mot slutet av 2017 och kötider kartlades. En noggrann 

genomgång av hela patientflödet och rutinerna kring varje delmoment gjordes från det att remiss 

inkom, till det att patienterna skrevs ut från avdelningen. Utifrån analysen genomfördes ett antal 

åtgärder vilka beskrivs i nästa avsnitt 2.4. Av rapporten framgår även en analys av framtidsläget. 

Analysen landar i att bettfysiologiska symtom och tillstånd tenderar öka. 

 

Bedömning  

Kontrollmål: Finns analyser av orsaker till bristande tillgänglighet? 

Bedömning:  Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt  

Vi bedömer att det gjorts analyser av tillgängligheten. Revisionstiden för barn- och unga kartläggs och 

följs upp och visar att 14 av 26 kliniker är i fas. Folktandvårdens analys av orsaken landar i att 

bemanningen på dessa kliniker är avgörande del i orsaken och arbetar aktivt med att försöka omfördela 

resurserna för att frigöra tid för tandläkare.  

Det sker kontinuerliga uppföljningar med statistik som uppges analyseras av Folktandvårdens chefer i 

olika forum. På dessa mötesforum är tillgängligheten en stående punkt som diskuteras dock är det svårt 

att avgöra huruvida varje respektive klinik går vidare med det fortsatta arbetet till att förbättra 

tillgängligheten. Vi konstaterar att det saknas struktur för hur dessa analyser ska dokumenteras och följas 

upp.  Dock konstateras att ingen systematisk uppföljning av antalet akuta behandlingar sker. Det finns en 

dialog inom specialisttandvården avseende antalet behandlade akuta patienter, denna dokumenteras inte.  

 

                                                      
6 2014-2016 avser barn- och ungdomstandvård åldrarna 3-19 år. 2017 räknas åldrarna 3-21 år som barn- 
och ungdomstandvård. 2018 och framåt räknas åldrarna 3-22 år som barn- och ungdomstandvård.  
7 En patient räknas som vuxen från och med 20 år 2014–2016, från och med 22 år 2017 samt från och 
med 23 år 2018 och framåt. 
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2.4 Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att förbättra tillgängligheten? 
 

Iakttagelser 

Utifrån de analyser som framgår av föregående avsnitt har Folktandvården vidtagit ett flertal 

åtgärder för att förbättra tillgängligheten.  

I Budget med verksamhetsplan 2019 framgår att allmäntandvården i ökad utsträckning 

systematiskt ska arbeta med en utarbetad arbetsmetod RAK - Rätt Använd Kompetens. För 

Folktandvården innebär RAK bland annat att oftare använda tandhygienister vid revision av 

patienter som tidigare endast haft lindriga problem. Enligt intervjuade chefer inom 

allmäntandvård är detta ett arbetssätt som används på klinikerna och vilket på sikt bör minska 

köerna och möjliggöra en förbättrad tillgänglighet för vuxna revisionspatienter. Detta arbetssätt 

medför att flera undersökningar kan genomföras samtidigt och tandläkaren kan gå mellan 

patienterna beroende på behov. Dock ställer det krav på att det finns flera undersökningsrum. De 

intervjuade cheferna lyfter att lokalerna därför inte räcker till vid ett antal kliniker då antalet 

undersökningsrum är begränsade.  

Det råder variation avseende hur långa köer respektive klinik har till behandling och 

undersökning. Därför försöker klinikerna stötta varandra. De kliniker som har bättre tillgänglighet 

med kortare köer erbjuder därför patienter från andra kliniker att komma dit istället och sedan 

återföras till sin ordinarie klinik efter att undersökning/behandling genomförts. Däremot är det 

många patienter som tackar nej till erbjudandet och står kvar i kö för att komma till den klinik de 

tillhör. Det finns ingen tidsbegränsning för hur länge en patient kan stå i kö, utan väntetiden kan 

löpa på. Detta medför att den genomsnittliga tillgängligheten för klinikerna försämras och 

kötiderna fortsätter att växa bland vuxna vilka är en lägre prioriterad patientgrupp. 

Folktandvården ska i enlighet med vårdprogram och tandvårdslagen prioriterar i första hand 

barn- och unga och äldre vilket blir en konsekvens av att de lägre prioriterade patientgrupperna 

inte får tandvård i samma utsträckning.  

På grund av köerna för redan inskrivna patienter har allmäntandvården inte möjlighet att ta emot nya 

patienter som inte är akuta. Om nya vuxna patienter hör av sig och önskar boka en tid för undersökning 

vid allmäntandvården erbjuds de att sättas upp på klinikens kölista med upplysningen att det kan komma 

att ta en längre tid innan de kallas (eventuellt mer än två år).  Klinikerna rekommenderar patienterna 

istället till att söka tandvård hos en privattandläkare.  

Det finns ett antal kliniker i regionen som har större behov av personal men som har svårt att rekrytera 

till dessa kliniker på grund av det geografiska läget. För att balansera detta och inte låta invånare där 

drabbas av alltför långa köer, speciellt de prioriterade patientgrupperna, har ett antal kliniker valt att 

skicka sin befintliga personal till att arbeta på en annan ort under ett par dagar i veckan. Personalen 

påbörja sitt pass på sin ordinarie klinik och reser under arbetstid till den klinik som behöver hjälp för att 

sedan avsluta sitt pass på hemmaplan igen. Detta för att kunna nyttja varandras kompetens och 

resurser för att kunna balansera tillgängligheten i regionen. Insatser har, enligt intervjuerna, tillfälligt 

minskat köerna på den kliniken samtidigt som ens egen klinik har fått gå några man kort som i vissa fall 

kan ha bidragit till att tillgängligheten har försämrats en aning.  

Folktandvården har i sina analyser (se avsnitt 2.3) identifierat kompetensförsörjning som en viktig 

utmaning för ökad tillgänglighet. Inom Folktandvården pågår ett arbete att upprätta en 

kompetensförsörjningsplan för att tydliggöra hur man ska arbeta strategiskt med 

kompetensförsörjningen. Planen baseras enligt uppgift från Folktandvårdens kansli på avdelningarnas 

analyser av personalbehov. Vi har tagit del av ett arbetsmaterial och kan konstatera att planen bland 

annat  innehåller kartläggning av kompetensbehov och aktiviteter för kompetensförsörjning av ny 

personal och kompetensutveckling av redan befintliga personal.  Planen förväntas att bli färdig och 

beslutas av folktandvårdens ledningsgrupp i slutet av september. Vi noterar att det tidigare inte funnits 

en samlad kompetensförsörjningsplan för Folktandvården.  
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Utifrån rapport om förbättringsåtgärder avseende att förkorta remissköerna inom klinisk bettfysiologi (se 

avsnitt 2.3) genomfördes bland annat följande åtgärder: En tandsköterska fick i uppdrag att ha bättre 

vardaglig, kontinuerlig kontroll på kön. Patienter som stått längst i kön kontaktades för att se om 

bettfysiologiska symtom och besvär kvarstod, om inte, utgick de ur kön och klarskrevs från 

avdelningen. Minskning av uppföljningsbesök genom att personalen, i större utsträckning än tidigare, 

lägger över ansvaret på patienter att höra av sig själva om försämrade symtom skulle uppstå. Utifrån 

rapporten framgår att dessa åtgärder medfört förkortade remissköer inom avdelningen.  

 

Mobil tandvård 

Folktandvården i Region Jönköpings län erbjuder, enligt regionens hemsida, mobil tandvård till boenden 

för äldre och funktionshindrade. Den mobila enheten används på både privata och kommunala boenden 

efter att tandhygienisten först har gjort sin munhälsobedömning. Istället för färdtjänst, väntetider och 

ledsagarassistans kan tandvården ges i en trygg närmiljö. Vid intervjuer framgår att användandet av de 

mobila enheterna inte används till sin fulla kapacitet. Detta bland annat utifrån att användandet av dessa 

är kostsamt eftersom all behandling inte kan utföras av det mobila teamet utan måste genomföras på 

kliniken med rätt verktyg. 

Förslag avseende antal kliniker 

Vid intervjuer framgår att Folktandvårdens ledningsgrupp upprättat ett förslag avseende att effektivisera 

organisationen i syfte för att öka tillgängligheten. Förslaget innehåller bland annat en eventuell 

sammanslagning av ett antal kliniker som är på samma ort för att samla resurserna under en och samma 

tak. Dock skulle förslaget tala emot god tillgänglig med lokal närvaro som är enligt regionens målsättning 

om nära vård. Enligt intervjuerna lades förslaget fram i början av 2019 till nämnden för folkhälsa och 

sjukvård. Dock har Folktandvårdens ledningsgrupp inte fått svar om detta från nämnden. 

Bedömning   

Kontrollmål: Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att förbättra tillgängligheten? 

Bedömning:  Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.   

Vi bedömer att Folktandvården arbetar aktivt med att hitta lösningar som syftar till att förbättra 

tillgängligheten. Dock kan vi inte bedöma om de initiativ som tas av Folktandvården gett några 

resultat då dessa behöver följas över en längre period för att se effekten. Utöver det kan vi inte 

heller bedöma om det finns ett systematiskt förbättringsarbete då det saknas struktur i arbetssätt 

med åtgärdsplaner och uppföljning för att påvisa effekterna av initiativet.   
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  3. Revisionell bedömning  

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att nämnden för folkhälsa och sjukvård delvis har vidtagit 

ändamålsenliga åtgärder för att uppnå målet om en god tillgänglighet inom tandvården. 

Bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar  

Sker det en 
styrning och 
uppföljning för 
att åstadkomma 
en god 
tillgänglighet? 

Vi bedömer att det finns en styrning av 

Folktandvårdens arbete för att 

åstadkomma en god tillgänglighet. I 

regionens verksamhetsplan och budget 

anges mål avseende tillgänglighet inom 

Folktandvården vilka bedöms har en 

följsamhet till tandvårdslagen. 

Folktandvården har ett antal upprättade 

vårdprogram som en del av styrningen. 

Dock konstaterades att följsamheten kan 

bli bättre. Vidare saknas ett övergripande 

styrdokument som anger Folktandvårdens 

uppdrag med ambitioner, mål och riktlinjer 

avseende bland annat tillgänglighet vilket 

vi bedömer skulle stärka arbetet mot en 

bättre tillgänglighet 

 

Är 
tillgängligheten i 
enlighet med 
fullmäktiges 
mål? 

Vi bedömer att tillgängligheten för 

Folktandvården som helhet inte är i 

enlighet med fullmäktiges mål. Vid tertial 1 

2019 är ett mål uppfyllt och två mål 

bedömdes som ej uppfyllda. De övriga två 

målen följs upp först vid årsskiftet 

2019/2020. Allmäntandvårdens kliniker tar 

inte emot nya patienter då arbetet med att 

korta köerna för revisionspatienter och 

hålla kapaciteten för att ta emot akuta 

patienter samt barn- och unga prioriteras. 

Istället hänvisas patienterna till privata 

aktörer som har en högre kapacitet att ta 

emot vuxna patienter.   
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Finns analyser 
av orsaker till 
bristande 
tillgänglighet? 
 
 

Vi bedömer att det har gjorts analyser av 

tillgängligheten. Folktandvårdens analys av orsaker 

till bristande tillgänglighet beror på bristande 

bemanning på dessa kliniker. De arbetar aktivt 

med att försöka omfördela resurserna för att frigöra 

tid för tandläkare i syfte att skapa bättre 

tillgänglighet. Det sker kontinuerliga uppföljningar 

med statistik gällande tillgänglighet som analyseras 

av Folktandvårdens chefer i olika forum. Dock 

konstaterar vi att det saknas struktur för hur dessa 

analyser ska dokumenteras och följas upp. 

 

 
Har tillräckliga 
åtgärder 
vidtagits för att 
förbättra 
tillgängligheten? 

Vi bedömer att Folktandvården arbetar aktivt med 

att hitta lösningar som syftar till att förbättra 

tillgängligheten. Hittills har vidtagna åtgärder inte 

varit tillräckliga för att åstadkomma en förbättrad 

tillgänglighet. Vi har svårt att bedöma om de 

initiativ som tas av Folktandvården ger tillräckliga 

resultat då dessa behöver följas över en längre 

period för att effekten ska kunna avläsas. 

 

 
   4. Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning rekommenderas nämnden för folkhälsa och sjukvård att: 

 

● Se över möjligheten att införa ett övergripande styrdokument som anger Folktandvårdens 

uppdrag med ambitioner, mål och riktlinjer avseende bland annat tillgänglighet, vilket vi 

bedömer skulle stärka arbetet för att åstadkomma en bättre tillgänglighet. I detta arbete ingår 

att se över strukturen för hur fullmäktiges övergripande mål kan brytas ned till delmål.  

 

● Se över hur Folktandvården kan arbeta framgent för att erbjuda bättre tillgänglighet till övriga 

patientgrupper (ej prioriterade patientgrupper).  
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Bilaga 1 
Intervjuer 

Organisation/Enhet Titel 

Folktandvården Tandvårdsdirektör 

Område söder Områdeschef  

Område söder, Värnamo Folktandvård Klinikchef  

Område norr Områdeschef 

Område norr, Hälsans Folktandvård klinikchef 

Specialisttandvård käkkirurgi Verksamhetschef/klinikchef 

Specialisttandvård Ortodonti Verksamhetschef/Klinikchef 

Bedömning och tandvårdsstöd Sektionschef 

 

Dokument 

Diarienummer Dokument 

 Verksamhetsplan med budget 2019 

 Årsredovisning 2017 

 Delårsrapport 1, tertial 2019 

2018/232 Verksamhetsberättelse tandvård 2018 

 Handlingsplan för ftv Hälsan 2019 

Januari 2019 Vårdprogram tandvård för barn, ungdomar och unga vuxna 

Maj 2018 Vårdprogram äldretandvård 65+ 

Februari 2019 Vårdprogram karies 20-64 år 

 Rapport förbättringsarbete - förkorta remissköerna på avdelningen för bettfysiologi 
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Bilaga 2 
Andel revisionspatienter i tid/klinik

 

 

Andel revisionspatienter i tid per Folktandvårdsområde
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Antal nya patienter i kö för ett första besök per klinik 
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Antal behandlade patienter inom barn- och ungdomstandvård8 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 tertial 1 
2019 

60 231 58 636 57 785 60 168 60 801 66 650 67 659 29 881 

 

Antalet behandlade patienter inom vuxentandvård9 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 tertial 1 
2019 

91 439 89 900 88 715 89 146 88 535 83 495 78 486 33 332 

 

Antalet patientbesök inom specialisttandvård 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 tertial 1 
2019 

64 041 64 827 64 475 67 557 68 469 67 706 70 721 4 669 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 2014-2016 avser barn- och ungdomstandvård åldrarna 3-19 år. 2017 räknas åldrarna 3-21 år som barn- 
och ungdomstandvård. 2018 räknas åldrarna 3-22 år som barn- och ungdomstandvård. 2019 och framåt 
räknas åldrarna 3-23 år.  
9 En patient räknas som vuxen från och med 20 år 2014–2016, från och med 22 år 2017, från och med 23 
år 2018 samt från och med 24 år 2019 och framåt. 
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