Bilaga 2

Uppföljningsplan Tandvård
Uppföljningsplanen är enbilaga till avtalet och reglerar hur uppföljningen av Uppdraget ska ske. Vad som omfattas av uppföljningen och hur rapportering ska ske.
Rapportering från Bolaget ska ske med den periodicitet som anges nedan och lämnas till Beställaren senast den 15:e i månaden efter den period som redovisningen avser.
Uppföljningen enligt uppföljningsplanen ska ligga till grund för Parternas minst tertialvisa dialoger om Uppdraget och dess utförande.
Parterna kan under avtalsperioden träffa överenskommelse om komplettering eller förändring av Uppföljningsplanen i övrigt.

Område

Nr

Delområde

1 Områdesansvar

Sista handsansvar
för allmän barn- och
ungdoms- tandvård

2

Sista handsansvar
för allmän barn- och
ungdoms- tandvård

3

Indikator

Beskrivning
Periodicitet
Antal passivt listade barn- och
Antal passivt listade barnungdomar per
och ungdomar per
mottagningsenhet redovisas
mottagningsenhet .
kommunvis.
Månad
Andel passivt listade barnoch ungdomar/antal
Andel passivt listade barn- folkbokförda per kommun
och ungdomar per kommun redovisas kommunvis. .
Tertial

Antal passivt listade, som
Sista handsansvar blir aktivt listade och som
för allmän barn- och genomgår fullständig
ungdoms- tandvård behandling

Kapitering
för listade

Kommentar
Datainsamling
Målet är att antalet
passivt listade barn
och ungdomar årligen
ska minska
Tandvårdsfönstret
Målet är att antalet
passivt listade barn
och ungdomar årligen
ska minska
Tandvårdsfönstret

Antal passivt listade barn och
ungdomar, som blir aktivt
listade och som genomgår
fullständig behandling vid en
tandvårdsenhet hos Bolaget.
Redovisas per
tandvårdsenhet.
Tertial

4

Sista handsansvar
för allmän barn- och
ungdoms- tandvård Uteblivna efter kallelse

Antalet passsivt listade som
uteblir från besök efter
kallelse

5

Sista handsansvar
för allmän barn- och Kontakter med sociala
ungdoms- tandvård myndigheter

Enligt senare
överenskommelse

Sista handsansvar
för allmän barn- och
ungdoms- tandvård Genomförda insatser

Kvalitativ beskrivning av vilka
insatser som utförts för att
öka andelen patienter som
har regelbunden kontakt med
tandvården.
Tertial

6

Rörlig
ersättning

Tandvårdsfönstret
Överenskommelse om
hur och när
uppföljning kan
påbörjas ska träffas
under 2014
Överenskommelse om
hur och när
uppföljning kan
påbörjas ska träffas
under 2014

Uppgifter
hämtas av Rapportering
beställaren från Bolaget

X

X

x

x

X

Redovisas i
samband med
dialogmöten.

7 Områdesansvar

Tandvård på lika
villkor och insatser i
riskområden
Genomförda insatser

Kvalitativ beskrivning av vilka
insatser som utförts för att
utjämna skillnader i
tandhälsa. Redovisas per
riskområde inklusive
uppskattning av hur många
barn som tagit del av
insatserna.
Tertial

8

Andel barn och ungdomar i
Tandvård på lika
villkor och insatser i definierade riskområden
riskområden
som nås av riktade insatser

Antal barn 0-6 år vid
"Tandborsten- klinikerna"
som nås av dess riktade
insatser.

9

Tandvård på lika
villkor och insatser i
riskområden
Ohälsotal

Medelvärde dt/DT 3-19 år per
klinik.
År

Tandvård på lika
villkor och insatser i
riskområden
Kariesfria 6 åringar

Andel kariesfria 6 åringar per
klinik.
År

Sista handsansvar
för vuxna

Merkostnader

Uppskattade merkostnader
och eventuella kreditförluster
för Bolaget som är kopplade
till detta uppdrag.
Tertial

Antal behandlingar

Antal Start av behandling och
Avslut av behandling under
perioden 2014-01-01- 201402-28
Tertial

Specialiserad
ortodonti

Väntetid till behandling

Väntetid till behandling för
nya patienter, redovisat per
prioriteringsgrupp.

Specialisttandvård
pedodonti

Antal barn och ungdomar
som har behandlats inom
pedodontin under perioden
2014-01-01- 2014-02-28.

Antal barn och ungdomar
som har behandlats inom
pedodontin under perioden
2014-01-01- 2014-02-28.

10

11 Områdesansvar

Specialiserad BarnSpecialiserad
och Ungdoms12 tandvård
ortodonti

13

14

Insatserna baseras på
Bolagets planering för
insatser i definierade
riskområden
Egenrapportering

Redovisas i
samband med
dialogmöten.

Insatserna baseras på
Bolagets planering för
insatser i definierade
riskområden
Egenrapportering
Målet är att hälsotalet
och skillnaderna
mellan klinikerna ska
minska
Målet är att andelen
kariesfria ska öka och
skillnaderna mellan
klinikerna ska minska

Tertial

Redovisas i
samband med
dialogmöten.

x

x

Registrering hos bolaget

Redovisning kan ske i
mars 2014 efter
avtalstidens utgång

Rälsen

Tertial

Redovisning kan ske i
mars 2014 efter
avtalstidens utgång

Registrering hos bolaget

Tertial

Redovisning kan ske i
mars 2014 efter
avtalstidens utgång

Registrering hos bolaget

Ja

x

x

Specialisttandvård
pedodonti

15

16

Övrig
specialisttandvård

17

Övrig
specialisttandvård

Samverkansuppdrag

18
Sjukhustandvård

Sjukhustandvård

Väntetid till behandling

Väntetid till behandling för
nya patienter, redovisat per
prioriteringsgrupp.

Tertial

Redovisning kan ske i
mars 2014 efter
avtalstidens utgång

Antal behandlade barn och
ungdomar

Antal barn och ungdomar
som har behandlats inom den
övriga specialisttandvården
uppdelat per
specialistområde under
perioden 2014-01-01- 201402-28.
Tertial

Redovisning kan ske i
mars 2014 efter
avtalstidens utgång

Registrering hos bolaget

x

Väntetid till behandling

Väntetid till behandling för
nya patienter, redovisat per
prioriteringsgrupp.

Tertial

Redovisning kan ske i
mars 2014 efter
avtalstidens utgång

Registrering hos bolaget

x

Genomförda insatser

Beskrivning och kvantifiering
av insatser som har gjorts för
att höja kompetens hos
allmäntandvården och
specialisttandvården.
Inklusive fördelning på
folktandvården och
privattandvården.
Tertial

Redovisning kan ske i
mars 2014 efter
avtalstidens utgång

Egenrapportering

x

Registrering hos bolaget

Redovisas i
samband med
dialogmöten.

Registrering hos bolaget

Redovisas i
samband med
dialogmöten.

Registrering hos bolaget

Redovisas i
samband med
dialogmöten.

Antal behandlade patienter. Antal patienter som har
Tertial
erhållit tandvårdsbehandling
vid sjukhustandvården, per
sjukhustandvårdsenhet och
månad.

19
Sjukhustandvård

Väntetid till behandling

20

21 Narkostandvård

Väntetid till behandling per
prioriteringsgrupp.
Tertial

Narkostandvård

Registrering hos bolaget

Antal patienter

Antal patienter per sjukhus
per månad uppdelat på barnoch ungdomstandvård,
tandvårdsreformen
1999/2013 samt övrig vuxen
tandvård
Tertial

Ja

Specialiserad
vuxentandvård

Specialiserad
vuxentandvård

Antal remisser

Specialiserad
vuxentandvård

Väntetid till behandling per
specialitet och
prioriteringsgrupp.
Andel väntande inom
angivet tidsintervall för
respektive
prioriteringsgrupp

Antal nyinkomna remisser
per specialistdisciplin per
månad

22

23
Specialiserad
vuxentandvård
24
Specialiserad
vuxentandvård
25

28 Utbildning

Andel väntande inom angivet
tidsintervall för respektive
prioriteringsgrupp

Avser konsultationsremiser

Redovisning av genomförda
utbildningsinsatser inom resp
specialistdiciplin

Manuell
sammanställning

Merkostnader

Specialistutbildning/
Specialisttjänstgöring STtandläkare
Pågående ST-tjänster

Merkostnader kopplade till
upppdragets utförande som
inte kostnadstäcks genom av
Regionfullmäktige fastställd
prislista

Antal pågående ST-tjänster
inom resp specialistområde,
uppdelat på regionala
utbildningsplatser (RSATS )
och Region Skånes
uppdragsutbildningar.

Tertial

Antal personer som erhåller
verksamhetsförlagd
utbildning och antalet
Antal personer som erhåller utbildningsdagar per
yrkeskategori och
verksamhetsförlagd
utbildning
utbildningsinstitution.
Halvår

30

Verksamhetsförlagd utbildning

x

Registrering hos bolaget

x

Registrering hos bolaget

x

Registrering hos bolaget

Redovisas i
samband med
dialogmöten.

Egenrapportering

Redovisas i
samband med
dialogmöten.

Egenrapportering

Redovisas i
samband med
dialogmöten.

Tertial

Tertial

29

Registrering hos bolaget

Tertial

Utbildningsinsatser

Verksamhetsförlagd utbildning

Registrering hos bolaget

Tertial

Antalet åtgärdsbaserade
konsultationer per
Antal konsultationer per
specialistdisciplin per månad specialistdisciplin per månad

Specialiserad
vuxentandvård

27

Tertial
Tertial

Tertial

Specialiserad
vuxentandvård
26

Väntetid till behandling per
specialitet och
prioriteringsgrupp

Redovisas i
samband med
dialogmöten.

Merkostnader

Merkostnader inklusive
intäktsbortfall kopplade till
den verksamhetsförlagda
utbildningens genomförande.

Ersättning
per
utbildningsdag

Egenrapportering
Egenrapportering

Redovisas i
samband med
dialogmöten.

Redovisas i
samband med
dialogmöten.

Kunskapsbaserad
tandvård

31

Kvalitetsregister

Täckningsgrad i aktuella
register

Täckningsgrad i aktuella
register

Tertial

Beställarens ambition
är att, i samarbete
med Bolaget, på sikt
selektera specifka
parametrar i registren
och använda dessa för
uppföljning
Egenrapportering

Redovisas i
samband med
dialogmöten.

