UPPFÖLJNINGSPLAN
HÄLSOVAL TANDVÅRD 2023
Allmän tandvård för barn och unga vuxna
3–23 år

Plan för uppföljning av Hälsoval tandvård 2023
Regionstyrelsen är verksamhetsansvarig myndighet och beställare av Hälsoval tandvård
Västerbotten barn och unga vuxna. Inom ramen för denna uppgift ingår att svara för uppföljning
av den verksamhet som omfattas av uppdraget inom Hälsoval tandvård. Syftet med
uppföljningen är att säkerställa att målen i regionplanen uppfylls och att kraven i uppdraget
tillgodoses på ett likvärdigt sätt. Uppföljningsplanen avser därför både utförare i egen regi och
privata utförare inom Hälsoval tandvård. Målvärdena som anges är baserade på tidigare
uppföljningar inom Folktandvården Västerbotten.

MÅL: Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa
Delmål

Mått/Indikator på patienter undersökta
under 2022 och 2023

Målvärden
2023

Rapportering till
regionstyrelsen

Andel kariesfria 3-åringar

95 %

Årsrapport

Andel kariesfria 6-åringar

85 %

Årsrapport

Andel kariesfria 12-åringar

67 %

Medelvärde DFT 12-åringar

0,65

Årsrapport
Tandhälsan bland
Andel 15-åringar kariesfria approximalt,
barn och unga
DFSa=0
vuxna ska
förbättras i
Medelvärde DFS 15-åringar
Västerbotten

Tobaksbruk ska
minska

51 %
Årsrapport
1,77

Andel kariesfria 19-åringar

33 %

19-åringar kariesfria approximalt, DFSa=0

66 %

Medelvärde DFSa 19-åringar

0,95

Andel 3–19-åringar i riskgrupp Låg

Ny mätning

Årsrapport

Andel barn och unga vuxna som använder
tobak

Ny mätning

Årsrapport

Årsrapport
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MÅL: Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet
Delmål

Mått/Indikator

Målvärden
2023

Rapportering till
regionstyrelsen

Ökad täckningsgrad
95%
Andel aktivt listade
Andel aktivt listade 3-17-åringar 98 %

Vården är tillgänglig

Andel förseningar undersökning
riskgrupp Låg > 1 månad
(andel med 2 påminnelser om
Ny mätning
att rapportera vård)

Årsrapport

Årsrapport

Medelvärde för intervall mellan
revisionsundersökningar i:
Individanpassad
vårdnivå

riskgrupp Låg

Ny mätning

Årsrapport

riskgrupp Mellan
riskgrupp Hög
Systematiskt
patientsäkerhetsarbete

Uppföljning av tandklinikens
patientsäkerhetsberättelse (1 mars) från
föregående år.

Årsrapport
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Allmänt vid dialog uppföljs om:
verksamheten bedrivs i enlighet med angivna mål och de styrande riktlinjer och stödjande
vårdprogram som regionen fastställt
vårdgivarens säkerhets- och kontrollsystem är tillräckliga
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt

Folktandvårdens särskilda uppdrag
Särskild uppföljning kommer att göras inom folktandvårdens särskilda uppdrag:


Kapitation 0-1åringar



Kapitation 2-åringar



Områdesansvar



Folkhälsoarbete
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