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Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård – 
uppföljning 
 

Regionens revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av region-

ens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens 

revisorer utarbetat och dokumenterat en ”Granskningsstrategi”. Baserad på 

granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbedömning och revis-

ionsplan. I ”Revisionsplan 2020” har revisorerna beslutat om en uppföljande 

granskning av regionens arbete med uppsökande verksamhet och nödvändig 

tandvård.  

 

Det finns sedan ett antal år ett tandvårdsstöd som innebär att dåvarande 

landstinget fick ansvar för att särskilt utsatta grupper (äldre och funktions-

hindrade) som har särskilt och långvarigt behov av vård och omsorg, garant-

eras uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård.  

Dåvarande landstingets revisorer genomförde under 2015 en fördjupad 

granskning avseende landstingets arbete med uppsökande verksamhet och 

nödvändig tandvård. Syftet med granskningen var att bedöma om dåvarande 

landstingsstyrelsen säkerställde att den uppsökande verksamheten bedrevs 

på ett ändamålsenligt sätt.   

Den fördjupade granskningen resulterade i ett antal iakttagelser och rekom-

mendationer och landstingsstyrelsen svarade revisorerna i mars 2016. I 

landstingsstyrelsens svar framfördes att revisionens iakttagelser och rekom-

mendationer skulle komma att beaktas inom ramen för olika arbeten inom 

området.   

 

Regionens revisorer gör regelbundet uppföljningar av tidigare granskningar 

i syfte att bedöma om och hur revisorernas synpunkter har beaktats. 

 

Den övergripande revisionsfrågan i granskningen är om Regionstyrelsen 

och Hälso- och sjukvårdsnämnden har säkerställt att arbetet med uppsö-

kande verksamhet och nödvändig tandvård är systematiskt och ändamålsen-

ligt.   
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     Granskningen syfte hade brutits ned i följande revisionsfrågor:  

- Har Regionstyrelsen beaktat synpunkter och rekommendationer från gransk-

ningen 2015?  

- Om granskningen påvisar förbättringsmöjligheter, vilka rekommendationer 

ges?  

  

Det huvudsakliga syftet med denna uppföljande granskning var att bedöma hur 

regionstyrelsen har beaktat de rekommendationer som revisorerna lämnade i 

granskningen från 2015.  

Utifrån granskningens resultat är vår bedömning att vi har fått svar på de frågor 

som ställts, och av svaren att döma har en utveckling skett inom området av-

seende de rekommendationer som lämnades i den föregående granskningen. 

Den uppsökande verksamheten följs ur olika perspektiv upp på regelbundet 

sätt.  

 

  Revisorerna översänder härmed rapporten för kännedom 
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