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Landstingsstyrelsen

Granskning av Folktandvården
Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har landstingets revisorer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket de beskrivit de områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig riskbedömning och revisionsplan. I ”Revisionsplan 2018” har revisorerna aktualiserat en granskning avseende Folktandvården.
Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om landstingsstyrelsen utövar en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll
över Folktandvården samt om verksamheten är ändamålsenlig i enlighet
med socialstyrelsens riktlinje rörande tandvård. Även en uppföljning av den
tidigare granskningen ” Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård”
från 2015 ingick i syftet.
Granskningen har, på revisorernas uppdrag, genomförts av KPMG. I
rapporten redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande
iakttagelser och rekommendationer:
Vår samlade bedömning är att det finns brister kopplat till en ändamålsenlig styrning och ledning av det samlade tandvårdsuppdraget. Styrningen och
ledningen av Folktandvården Värmland är i huvudsak ändamålsenlig och
kan utvecklas främst med avseende på att begära en systematisk uppföljning
och redovisning av hur olika uppdrag (anslagsfinansierade) klaras.
Vår bedömning avseende den interna kontrollen ansluter till den om ändamålsenlighet, d.v.s. landstingsstyrelsen utövar en tillräcklig internkontroll
avseende Folktandvården men inte avseende det samlade tandvårdsuppdraget.
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Inget i denna granskning motsäger att Folktandvården Värmland bedriver
en ändamålsenlig verksamhet som generellt sett lever upp till kraven i socialstyrelsens riktlinjer. Det saknas dock en systematisk rutin för att säkerställa följsamheten till riktlinjerna.
I en strikt bemärkelse har endast en av sex synpunkter åtgärdats från
granskningen 2015. Två ytterligare kan dock inom kort komma att åtgärdas
som en följd av den nyligen presenterade utredningen om Folktandvårdens
organisatoriska placering i den nya regionorganisationen.
Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderar vi landstingsstyrelsen att:
•

Utveckla styrningen av tandvården och då främst det som handlar om
landstingets övergripande uppdrag att åstadkomma god tandhälsa
och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Dagens uppföljning är inte tillräcklig för att skapa klarhet i detta.

•

Utveckla styrningen av Folktandvården Värmland i syfte att klargöra
hur de specifika uppdragen (ofta anslagsfinansierade) klaras. Genom
en utvecklad särredovisning har den ekonomiska uppföljningen av
dessa delar förbättrats. Det som återstår är att tydligt redovisa det
verksamhetsmässiga utfallet.

•

Överväga att se över dagens budgetmodell och kostnadsfördelningsmodell avseende s.k. SAL-kostnader. Dagens modell innebär att Folktandvården Värmland har svårt att påverka stora delar av sin kostnadsmassa. Förhållandet innebär en begränsning för Folktandvården
att konkurrera med privata aktörer.

•

Tillse att en rutin för uppföljning av Folktandvårdens följsamhet till
de nationella riktlinjerna inom vuxentandvården tas fram och införs.
Folktandvården Värmland saknar idag en systematisk rutin för att säkerställa följsamhet.

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser landstingsstyrelsens
svar, med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten, senast den 22 februari 2019.
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