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Revisionen Landstinget i Värmland

Svar på revisionsrapport om uppsökande verksamhet
och nödvändig tandvård
Landstingsstyrelsen har uppmanats att lämna svar på rubricerad
revisionsrapport och vill härmed ange följande.
Styrelsen anser att det är glädjande att rapporten besvarar den övergripande
frågan med att verksamheten i allt väsentligt bedrivs på ett ändamålsenligt
sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig.
Styrelsen delar rapportens synpunkter på tydliggjord uppföljning och
kommunikation kring de ingångna överenskommelserna mellan
folktandvården och kommunerna. Här är det viktigt att verkligen säkra
rutinen med årliga utvärderingsmöten som finns i avtalen. Folktandvården
bör kunna lämna årlig rapport från dessa till patient- och medborgarstödsenheten (POMS). Det nya Centrum för äldretandvård som inrättats inom
folktandvårdens hälsoodontologiska utvecklingsenhet kommer att arbeta
med detta.
Vad gäller revisorernas iakttagelser om brister dels kopplat till det
styrsystem som idag tillämpas i styrningen av Folktandvården, dels till
uppföljningen av effekter och kostnader, vill landstingsstyrelsen hänvisa till
att det för närvarande pågår två viktiga utvecklingsarbeten inom dessa
områden.
I syfte att förstärka planerings- och budgetprocessen genom en tydligare
koppling mellan den politiska processen och planeringsprocessen på
verksamhetsnivå, beslutade styrelsen, vid sitt sammanträde den 22 februari
2016, att revidera Landstingets i Värmland planerings- och budgetprocess.
Den nya processen baseras på synpunkter på tidigare år och förväntas ge
bättre förutsättningar för att möta landstingets ekonomiska utmaningar.
Förslaget innebär bland annat att landstingets verksamheter i större
utsträckning involveras.
Landstingsstyrelsen har dessutom beslutat om ny ledningsorganisation och
med anledning av det pågår en ny stabsöversyn i syfte att skapa ett
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ändamålsenligt stöd till den nya ledningsorganisationen. Däri övervägs vilka
stödfunktioner inklusive roller och ansvar, som ska finnas inom Kansliets
staber respektive inom hälso- och sjukvården.
Revisionens iakttagelser och rekommendationer kommer att beaktas inom
ramen för dessa arbeten.
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