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För kännedom: 
Regionfullmäktige 

Regionstyrelsen 

 

Granskning av barn- och ungdomstandvården 

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten genomfört en 

granskning av barn- och ungdomstandvården. Syftet med granskningen har varit att 

bedöma om regionstyrelsen vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att uppnå en god 

tillgänglighet inom barn- och ungdomstandvården. Vi har i vår granskning biträtts av 

sakkunniga från PwC. 

Vår samlade revisionella bedömning är att: 

• regionstyrelsen inte helt säkerställt att ändamålsenliga åtgärder har vidtagits för 

att uppnå en god tillgänglighet inom barn- och ungdomstandvården.  

Utifrån genomförd granskning konstateras att tillgängligheten inom barn- och 

ungdomstandvården generellt sett är tämligen god inom länet. Revisionen ser dock 

allvarligt på bristande tillgänglighet hos några av länets tandvårdskliniker, där läget är 

särskilt bekymmersamt i Gällivare.  

De granskningsiakttagelser och resultat som ligger till grund för vår bedömning redovisas i 

bifogad revisionsrapport. 

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande rekommendationer till 

regionstyrelsen att: 

• säkerställa att fortsatta åtgärder vidtas för en säkra en god kompetensförsörjning. 

Folktandvården har generellt en utmaning att klara en tillräcklig 

kompetensförsörjning av legitimerad personal.  

• prioritera arbetet med att säkerställa en god tillgänglighet till barn- och 

ungdomstandvården i hela länet, särskilt i Gällivare utifrån bristande tillgänglighet. 

• säkerställa fortsatt implementering och regelbunden uppföljning av effekter utifrån 

vidtagna åtgärder, exempelvis teambaserad tandvård. 

• säkerställa att det sker en intensifiering av det förebyggande arbetet under år 2022, i 

syfte att säkerställa att elever tar del av nödvändig information innan de går ut 

grundskolan. 

• överväga om uppföljning avseende Odontologiskt hälso- och vårdbokslut ska tas upp 
för information alternativt beslut i regionstyrelsen. 
 

Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom och yttrande från 

regionstyrelsen senast 2022-06-30. 
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För Region Norrbottens revisorer 

 

 

Birgitta Persson   Robert Edin 

Revisionens ordförande   Vice ordförande 

Bilaga: Revisionsrapport ”Granskning av barn- och ungdomstandvård”, PwC, mars 2022. 
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