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PÅ BETTET L E D A R E

I år är det tio år sedan fem tandvårdsorganisationer blev en och bildade Folk-
tandvården Västra Götaland. Mycket har hänt sedan dess.

Det började med en vision – Frisk i munnen hela livet. Kort därefter kom de 
stora satsningarna på FRAMM och Frisktandvård. De första åren var det mycket 
fokus på att bli en enhetlig organisation. Men efter en period skapades också en 
förståelse för olikheterna som finns i den stora regionen.

En av fördelarna med en stor organisation är att vi är utvecklingsstarka. Vi kan 
satsa på viktiga projekt för att utveckla verksamheten och alla medarbetare. För 
det är vi tillsammans som är Folktandvården. 

Sedan 2007 har vi blivit mer professionella och fått en bättre struktur. Ett 
exempel på detta är klinikkontrakten som är en stark drivkraft till att nå våra mål. 
Andra exempel är produktions- och kapacitetsplaneringen, som framför allt skett 
inom specialisttandvården, och vårt syste-
matiska förbättringsarbete. Genom dessa 
verktyg har vi fått en bättre samverkan och 
blivit bättre på att planera och följa upp vår 
verksamhet.

Så till 2016. Ett riktigt bra år! Vi har nått 
målen i vår affärsplan i hög utsträckning och vi har en stabil ekonomi som alla 
kliniker bidrar till. Vårdbehoven har fortsatt öka, men tack vare ert engagemang 
har vi klarat att möta upp det på ett bra sätt. Den goda ekonomin gör att vi kan 
satsa på kompetensutveckling, modernisering av kliniker och en bra löneutveck-
ling som gör oss konkurrenskraftiga. 

2017 blir ett spännande år för Folktandvården. Vi kom-
mer bland annat jobba med att utveckla verksamhe-

ten vid familjecentraler och äldretandvård. En stor 
framtidssatsning är Sahlgrenska Life som ska bli ett 
center för forskning, vård och näringsliv. 

10 år efter sammanslagningen lever visionen i 
allra högsta grad. Vi har tagit den ett steg längre 

och arbetar för att bidra till ökad allmän hälsa. Själv 
är jag inne på mitt sista år i Folktandvården, även 
om jag inte helt kommer att sluta jobba – det är 

alldeles för roligt! Det är en spännande resa som jag 
har fått vara med på. Det jag framför allt kom-

mer ta med mig är alla möten med med-
arbetare. Klinikbesöken är det roligaste 
med mitt jobb. Trots att det finns en 
del att jobba med – som att klara att 
bemanna, behålla och utveckla med-
arbetare – så möts jag nästan alltid 
av mycket energi och ett fantastiskt 
engagemang. Det är Folktand- 
vården för mig.

Gunnar Eriksson
Tandvårdsdirektör

Vi har blivit mer professionella

Det jag framför allt 
kommer att ta med
mig är alla möten
med medarbetare. 
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TEXT Ebba Strömqvist  FOTO Sara Pettersson

BÄTTRE VERKSAMHET 
NÄR FEM BLEV EN
2007 gick primärvården och Folktandvården skilda vägar, fem 
tandvårdsorganisationer slogs ihop och bildade Folktandvården 
Västra Götaland. Vi frågade tre nyckelpersoner som varit med 
sedan starten om bakgrunden till sammanslagning, hur 
organisationen har utvecklats och utmaningar nu och då.

Varför blev det en sammanslagning?
     – Tidigare var Folktandvården och pri-
märvården en gemensam organisation med 
en och samma styrelse. Det var ett starkt 
fokus på primärvården, som hade en del 
problem. Folktandvården var välfungerande 
och ville bli en egen organisation och det 
fanns en samsyn kring detta från politiskt 
håll. För att få en effektivare organisation 
blev fem tandvårdsorganisationer (Fyrbodal, 
Södra Bohuslän, Södra Älvsborg, Skaraborg 
och Göteborg) en.

Hur blev det med facit i hand?
     – Folktandvården har blivit en effektivare 
organisation, vi är mer samordnade och har 
fått en bättre verksamhet. Sammanslagning-
en har gett oss mer utvecklingskraft, vilket 
möjliggjort satsningar som FRAMM och 
Frisktandvård. Samarbetet mellan specialist-
husen har också ökat.

Hur gick snacket innan sammanslagningen? 
     – Stora förändringar innebär ofta spekula-
tioner och oro. Klinikerna runt om i regionen 
hade olika kulturer och bakgrunder och det 
fanns en oro över att det skulle bli svårt att 
hitta en samklang mellan storstad och lands-
ort, men också över att göteborgarna skulle 
ta över Folktandvården.

Och hur blev det? 
     – Vi har stärkt Folktandvården – i hela 
Västra Götalandsregionen. Vi har blivit en 
pålitlig och framgångsrik utförare i regionen 
och vi fixar vårt uppdrag fantastiskt bra. Jag 
tycker vi har gått från klarhet till klarhet, 
Frisktandvård är verkligen en framgångs-
saga, vi har haft ett enormt genomslag i 
preventionsarbetet med FRAMM och med 
att bygga ut och modernisera kliniker. Vi kan 
vara stolta över Folktandvården och Västra 
Götalandsregionen ser oss som ett före-
gångsexempel.

Då: Tandvårdsdirektör Folktandvården  
Göteborg  Nu: Tandvårdsdirektör Folk- 
tandvården Västra Götaland

Då: Tillsynstandläkare Socialstyrelsen  
Nu: Tandvårdschef allmäntandvården  
Folktandvården Västra Götaland

Vilken var den största utmaningen då?
     – En av utmaningarna 2007 var att skapa 
en ny gemensam arbetsgivare av de fem 
tidigare organisationerna och hitta rätt med 
lönebildning, anställningsförmåner och 
riktlinjer. 

Vilken är den största utmaningen nu?
     – Bemanningsfrågan har varit en utmaning 
mer eller mindre hela tiden, framför allt att 
få tandläkare till landsortskliniker, men även 
till de medelstora städerna. Skillnaden är att 
det inte var svårt att rekrytera tandhygienister 
och tandsköterskor 2007. Det är det definitivt 
nu, speciellt tandhygienister. Framför allt de 
senaste två åren har efterfrågan ökat. Det är 
kopplat till tandhälsans utveckling och vårt 
arbete med att anpassa bemanningen till 
verksamhetens behov. Även inom specialist-
tandvården har bemanningsfrågan blivit en allt 
större utmaning, beroende på att det sker en 
generationsväxling samtidigt som vi behöver 
ha resurser att utbilda nya specialisttandläkare.

Då: Personalchef Folktandvården Göteborg 
Nu: HR-chef Folktandvården Västra Götaland

Gunnar Eriksson Anneli BernhardssonAnders Ljungné
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En viktig byggsten i Folktandvården 
Västra Götaland är Frisktandvården. 
På Bettet fick en pratstund med 
Ann-Charlotte Sundelin som var 
projektledare vid breddinförandet 
och Marie Petersson som sedan 2012 
är ansvarig för vidare utveckling av 
Frisktandvård.

 
     – Att 2009 enas kring en gemensam mo-
dell för Frisktandvård var unikt i Tandvårds-
sverige. Det är fortfarande en stor styrka att 
alla Folktandvårdsorganisationer erbjuder 
Frisktandvård, säger Ann-Charlotte ”Lotta” 
Sundelin som ledde det regionala arbetet från 
2006 och även det nationella Frisktandvårds-
projektet som pågick delvis parallellt.
     I Frisktandvårdens början var unga vuxna 
som lämnat den fria tandvården i fokus. Må-
let var att få fler att fortsätta med regelbun-
den tandvård. 
     – Ungdomar lämnade den avgiftsfria 
barn och ungdomstandvården med fina 
tänder, men många kom tillbaka efter 5-10 

år med en helt annan munhälsa. Att erbjuda 
Frisktandvård känns väldigt bra, det är ju det 
här som många av oss i tandvården brinner 
för, att arbeta förebyggande, säger Marie och 
fortsätter:  
     – Vi hade från början en övre åldersgräns, 
vilket berodde på att det då fanns en särskild 
tandvårdsförsäkring för patienter över 65 år. 
Idag har vi ingen åldersgräns, Frisktandvård 
är för alla. Vår äldsta Frisktandvårdskund är 
en 94-åring.

”Smile until you die”
För att få behandlare att erbjuda Frisktand-
vård till kunden krävdes ett smidigt arbets-
sätt. 
     – Innan 2007 var tandvård till fast pris en 
modell med krånglig administration och vi på 
klinikerna förstod inte vad det skulle vara bra 
för. Därför var det ett tydligt fokus på att det 
nya gemensamma upplägget skulle bli enkelt 
för alla. Målet var att det skulle vara minst 
lika enkelt att administrera ett Frisktand-
vårdsavtal som att ta betalt som vanligt, och 
jag tycker vi lyckades, berättar Lotta.

Okej, nu fanns en gemensam arbetsmodell 
och alla kliniker visste hur de skulle göra. 
Nästa steg var att berätta för kunderna om 
det fina erbjudandet. 
     – Första kampanjen gick brett i helaVästra 
 Götaland. Vi hade en rosa 

dödskalle med budskapet 
”Smile until you die”. 

Den var lite tuff  och 
dekalen blev populär 
bland de yngre 
patienterna, säger 

Lotta och skrattar. Ett 
vänligare alternativ var

  hjärtat. Och hjärtat och den 
rosa färgen hänger ju fortfarande med. 

Få hoppar av
Kännedomen om Frisktandvård ökar bland 
människor i regionen, det visar Folktandvår-
dens kundundersökningar. Forskning visar 
att Frisktandvårdskunden tycker att överens-
kommelsen om egenvård är särskilt viktig.  
     – Det är ytterst få som hoppar av och inte 
väljer att teckna om sina Frisktandvårdsavtal. 
Kunderna är väldigt nöjda, säger Marie.  
Avslutningsvis, är det något som ni vill lyfta 
fram som höjdpunkt under dessa 10 år? 
     – Lätt fråga – det var 2015 när vi nådde 
150 000 kunder! Det tycker jag var häftigt, 
det är en otrolig siffra, säger Marie.  

TEXT Paula Svanquist  FOTO Inga Svensson

OM FRISKTANDVÅRD 

›  Frisktandvård = regelbunden 
tandvård till fast pris.

›  Det gemensamma bedömnings-
systemet R2 infördes 2007.

›  Nationell modell med tio 
premiegrupper infördes 2009.

›  Frisktandvård till alla – 
åldersgräns togs bort 2009.

›  188 145 Frisktandvårdskunder i 
Folktandvården Västra Götaland 
2016  mål 300 000 kunder 2022.

Marie och Lotta har ett långt förflutet ihop. De arbetade tillsammans redan på 90-talet 
på kliniken i Gamlestaden. 

SM
ILE

 UNTIL YOU DIE!

Framgångsrik 
Frisktandvård
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Hur har arbetsrollerna förändrats 
de senaste 10 åren? På Bettet frå-
gade Birgitta Petersen, tandläkare, 
Christina Thärn, tandhygienist och 
Petra Zimmerblad, tandsköterska på 
Folktandvården Lindome. Det blev 
ett samtal om att växa i sin yrkesroll, 
men också om vikten av att ha roligt 
tillsammans.

 
Birgitta, Christina och 
Petra har varit Folk-
tandvården Västra 
Götaland trogna näs-
tan hela sina arbetsliv. 

Birgitta blev tandläkare i 
slutet av 70-talet, Christina 

blev tandsköterska 1989 och 
omskolade sig senare till tandhygienist, Petra 
blev färdig tandsköterska 1992. Mycket har 
förändrats sedan dess.
     – Då höll jag i princip bara i den blå sugen 
och hämtade patienter. Nu putsar och pole-
rar jag, tar avtryck och lägger bedövningar. 

Det är mer varierat och roligare nu, säger 
Petra. Christina fortsätter:
     – Och tandsköterskorna gör mycket mer 
av det administrativa jobbet nu, utan er hade 
vi andra varit en våt fläck.

Ökade krav på dokumentation
De är överens om att det har blivit mer 
administration under de tio år som har gått. 
Kraven på dokumentation har ökat, från 
Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Tand-
vårds- och läkemedelsverket och Strålskydds-
myndigheten, men även från patienter som 
är mer pålästa och ställer högre krav. Om 
man ser tillbaka ytterligare 30 år i tiden är 
skillnaden stor.
     – 1977 kunde en daganteckning vid extrak-
tion av 27 skrivas till exempel ”inex 27” och 
sedan var det klart. Idag skriver vi diagnos, 
vad injektionen innehåller, hur mycket och att 
patienten har blivit informerad, säger Birgitta.
     Arbetsdagen består av sex timmars kli-
niskt arbete och två timmars administration. 
Birgitta ser både för- och nackdelar med mer 
administrativt arbete.

     – Det har gjort oss mer kvalitetsmedvetna, 
samtidigt vill man inte lägga för mycket tid på 
journalskrivande, mötet med patienten är det 
viktigaste, säger Birgitta.
     En annan sak som förändrat arbetssättet 
i hög grad är Frisktandvården. Numer är 
merparten av Christinas patienter ”frisktand-
vårdare” och idag undersöker hon dem själv.
     – När jag började som tandhygienist assis-
terade jag tandläkare en dag i veckan. Nu har 
jag inga dubbelpass med tandläkare, det finns 
inte utrymme för det, säger Christina.
     I framtiden hoppas hon att som tand- 
hygienist få dubbelpass med assistens av  
en tandsköterska.
     – På så vis blir det både roligare att jobba 
och det rasslar till i revisionslistan, säger 
Christina.

Tandläkaren har en mer operativ roll
Alla tre är överens om att tandläkarens roll 
har blivit mer och mer operativ, med större 
fokus på att göra protetik eller annan typ 
av terapi som lagningar, tandextraktioner 
och operationer. I framtiden tror de att den 

TEXT & FOTO Ebba Strömqvist

Mölndal

ROLIGT PÅ JOBBET I 10 ÅR

Christina Thärn, tandhygienist, Petra Zimmerblad, tandsköterska och Birgitta Petersen, tandläkare, har arbetat inom Folktandvården
i flera år. De har stannat eftersom det finns utvecklingsmöjligheter, men framför allt för att de har en härlig stämning på kliniken.



utvecklingen fortsätter och att det då behövs 
fler tandhygienister och tandsköterskor. 

Större vårdbehov bland äldre
Sett till tandvården så har till exempel kun-
skapen om att kariesskador kan läka allt mer 
ändrat arbetssättet och arbetet med förebyg-
gande insatser fortsätter att öka. I Lindome 
syns en trend där unga människor blir allt 
friskare och färre tänder lagas. Samtidigt 
lever vi längre och har kvar fler tänder längre. 
Bland äldre fortsätter vårdbehovet att öka.
     – I framtiden tror jag att man kommer 

tänka ännu mer på hälsan och på att spara 
istället för att reparera tandsubstans, säger 
Birgitta.
     Det är snart dags för fika, men innan dess 
en sista fråga:
Hur kommer det sig att ni har stannat 
kvar inom Folktandvården så länge?
     – Vi har ett fantastiskt gott arbetsklimat 
här och det finns många möjligheter till 
utveckling och att nischa sig i Folktandvår-
den. Nästa år går jag i pension och jobbet 
har varit roligt under hela mitt arbetsliv, 
säger Birgitta.   

Christina Thärn och 
Petra Zimmerblad har 
jobbat tillsammans 
sedan början av 90-talet 
och delar många glada 
minnen. Här syns Pippi 
(Christina) och Lilla gub-
ben (Petra) under 
ett event för sexåringar.

Lindometrion är överens om att både tandhygienistens och tandsköterskans status har 
höjts och att kompetensen tas tillvara bättre nu.

Vad är det största som 
har hänt under de här
tio åren?

Hur har din arbetsroll 
förändrats?

     – Vi har flyttat till en fin och modern kli-
nik  här i Trollhättan. Inom Folktandvården 
har teknik, information och marknads-
föring utvecklats, bland annat genom 
sociala medier och FIOL. 
     – Nu erbjuds alla tandsköterskor på  
ortodontiklinikerna utbildning till ortodonti-
assistenter, så var det inte i början. Kompe-
tensen har ökat och vi jobbar mer delegerat. 
Det är jätteroligt och stimulerande.

Anne Ursin  
Ortodonti-
assistent
Trollhättan

     – En stor förändring är FOKUS-tavlan 
som kom för ungefär tre år sedan. Nu går 
det snabbare att lösa problem.
     – När jag började 2005 arbetade jag 
mycket i rummet med patient, nu sitter 
jag i receptionen också. Jag har fått mer 
erfarenhet och blivit proffsigare.

Masi Soltani 
Azad
Tandsköterska 
och receptio-
nist, endodonti, 
Göteborg

     – En stor händelse är Frisktandvården. 
Vi samarbetar också mer.  Hos oss delar 
man sin arbetstid mellan klinikerna och 
kunskapsöverföringen har ökat.
     – Det har blivit vanligare att vara chef 
för flera kliniker. När jag började hade jag 
en klinik, nu har jag tre, med det kommer 
mer personalansvar och mindre kliniskt 
arbete. 

Louise Hoffman 
Klinikchef
Falköping, 
Stenstorp och 
Floby

Då & nuROLIGT PÅ JOBBET I 10 ÅR



43 st
Så många allmäntandvårds- 
kliniker har etablerats/total-

renoverats sedan 2007.

34%
Så mycket har
Folktandvården

Västra Götaland ökat
sina marknadsandelar

sedan 2007.
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milstolpar för Folktandvården Västra Götaland

”HEMSIDA VAD ÄR DET?”
Så löd rubriken i På Bettet 2009. 
Mycket har hänt sedan dess. Då höll 
Folktandvårdens webbplats på att 
utvecklas. Nu har vi precis fått en ny 
webb och en ny webbtidbokning. Vi 
har också blivit mer sociala på nätet. 
Idag kan du följa och kommentera 
nyhetsflödet på Facebook, få en inblick 
i vardagen på klinik på Instagram eller 
ta del av nya jobb på Linkedin.  

UTVECKLINGSKLINIKEN
Hösten 2014 invigdes Utvecklings-
kliniken i Kvillebäcken i Göteborg. 
Här testas ständigt nya idéer. Bland 
utvecklingsprojekten finns allt från 
en utcheckningskiosk för patienter 
till ett forskningsprojekt för att hitta 
patienter i riskzonen för benskörhet. 
Filmproduktion och att testa ny teknik 
för kunskapsöverföring är en viktig del 
av verksamheten. Målsättningen är 
också att vara en arena där tandvård, 
näringsliv och universitet kan mötas.

#3

#1
FRAMM
2008 lanserades FRAMM, ett ge-
mensamt program för förebyggande 
tandvård för grundskoleelever i Västra 
Götaland. FRAMM står för Fluor, Råd, 
Arena, Mat och Motivation, som är de 
fem delar verksamheten är uppbyggd 
kring – regelbunden fluorlackning, råd 
om hur eleverna ska sköta sina tänder, 
att möta eleverna i klassrummen (en 
annan arena än kliniken), information 
om hur mat och dryck påverkar tänder-
na samt att motivera eleverna att sköta 
sina tänder. Varje år gör vår FRAMM-
personal drygt 6 000 klassbesök.

CENTRUM FÖR
ÄLDRETANDVÅRD 
(CÄT)
Centrum för äldretandvård 
permanentades 2010. CÄT 
utvecklar ny kunskap och stödjer 
tandvården inom området äldres 
munhälsa och har tagit fram en 
rad olika hjälpmedel, så som 
GerioWeb, bildstöd och informa-
tionsmaterial. CÄT bedriver även 
utbildningsverksamhet och når 
varje år ut till 10 000 personer 
inom bland annat pensionärs-
organisationer och kommunal 
omvårdnad. Området har varit 
ett vitt fält, men efter att CÄT 
bildades har sex nya centrum 
tillkommit runt om i landet. FRÅN ANALOG TILL

DIGITAL RÖNTGENTEKNIK
2008 upphandlades en gemensam 
digital röntgenteknik för Folktand-
vården, både bildplatte- och sensor-
teknik. Övergången till digital intraoral 
röntgenteknik innebar bland annat 
minskad stråldos och kemikalieanvänd-
ning. Kommunikationen mellan patient 
och vårdgivare blev enklare. Dessutom 
höjdes vårdsäkerheten då allt journal-
material blev tillgängligt via datorn. 
Mellan 2010 och 2012 infördes den 
digitala tekniken på alla kliniker.

#5#2

#4



VERKSAMHETSFÖRLAGD
UTBILDNING (VFU)
2007 genomförde de första tand-
läkarstudenterna VFU på Folktand-
vårdens allmäntandvårdskliniker. Första 
året var VFU en del utöver studieplanen, 
vilket studenterna protesterade mot. 
Det resulterade i ett omtag och sedan 
2009 är VFU en del av kursplanen. Idag 
har Folktandvården VFU-kliniker med 
handledare som tar hand om både 
tandläkare- och tandhygieniststudenter 
två dagar i veckan. 

339st
Så många tandhygienister var
anställda hos Folktandvården 

Västra Götaland 2007. I decem-
ber 2016 var siffran 474. Antalet 

tandsköterskor har ökat från 1 202 
till 1 263 och tandläkare från

559 till 635.

milstolpar för Folktandvården Västra Götaland
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UTVECKLINGS- 
ENGAGEMANG 
I ANDRA LÄNDER
2008 startade utvecklingsresorna 
till Kapstaden i Sydafrika. Ett sam-
arbete mellan Folktandvården Väs-
tra Götaland och stiftelsen Ncuma 
Tandhälsa och tandläkarhögskolan 
på University of the Western Cape 
i Kapstaden. Till och med 2016 
har 26 medarbetare varit i Kapsta-
dens kåkstäder och arbetat. Sedan 
2009 stöttar Folktandvården även 
projektet Dinti Frumosi, Copii 
Sanatosi* i Rumänien tillsammans 
med Rotary. Barn lär sig borsta 
tänderna och får lära sig om 
munhygien.

*Förstår du inte rumänska? Det  
betyder Fina tänder, friska barn.

#8
UPPSÖK
Uppsöksverksamheten var under 
många år upphandlad både 
hos Folktandvården och privata 
aktörer. 2015 fick Folktandvården 
i uppdrag att hantera all uppsök 
i Västra Götaland. Sedan dess 
gör team på de lokala klinikerna 
munhälsobedömningar och utbil-
dar i munhygien. 2016 överträffa-
de uppsök sina mål genom att ge 
83 procent av dem som har rätt  
till nödvändig tandvård munhäl-
sobedömning inom ett år.

KLINIKKONTRAKT
Hösten 2007 infördes klinikkontrakt. 
Kontraktet ersatte de styrkort som 
tidigare funnits och infördes som en 
förenkling av alla fem tandvårdsområ-
dens tidigare klinikavtal. Det viktiga var 
att göra ett enkelt, meningsfullt och 
begripligt klinikkontrakt som dessutom 
var lika för alla inom Folktandvården 
Västra Götaland. De mål i kontrakten 
som är kopplade till resultatdelning är 
långsiktigt viktiga för Folktandvården.

ODONTOLOGISKT 
BOKSLUT 
Svensk tandvård har historiskt sett 
aldrig varit bra på att beskriva sin kärn-
verksamhet. Under 2015 tog Folktand-
vården Västra Götaland initiativet till 
ett odontologiskt bokslut och därmed 
en mer komplett verksamhetsuppfölj-
ning. Även om bokslutet fortfarande 
är under utveckling kan vi redan dra 
flera viktiga slutsatser. Många av våra 
patienter blir friskare och antalet fyll-
ningar och endodontiska behandlingar 
minskar. Samtidigt står vi inför flera 
utmaningar, inte minst på grund av 
en ojämnt fördelad tandhälsa. Under 
våren 2017 kommer nästa utgåva och 
ytterligare viktig information om vår 
kärnverksamhet.

vgregion.se/folktandvarden
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Av Folktandvårdens 109 allmäntand-
vårdskliniker har 35 infört koncept-
rum. På kliniken i Svenljunga har de 
jobbat med konceptrum i lite mer än 
ett halvår. 
     – Det fungerar fantastiskt bra hos 
oss, säger klinikkoordinator Agneta 
Elmgren Gärskog. 

Svenljunga har om-
kring 6 700 patienter 
och har sedan 1970- 
talet funnits i en 
mindre lokal snett 

över gatan från den nya 
kliniken.

– Där var det mörkt och vi 
hade två steriler med olika innehåll. Rum-
men hade olika unitar som skulle rengöras 
på olika sätt, säger tandsköterskan Helena 
Söderlund.

Likadana behandlingsrum
Folktandvårdens konceptrum går bland an-
nat ut på att alla behandlingsrum ser likadana 
ut och att sterilen har ett visst flöde. Med 
hänsyn till storlek och lokalernas utform-
ning förstås. Lådor är placerade på samma 
plats i alla behandlingsrum och har likadant 
innehåll. Övrigt material hämtas i en försörj-
ningsenhet och i sterilen. Bänkytorna är fria 
och lätta att rengöra.
     – Innan flytten undrade jag hur vi skulle 
hinna hämta allt varje dag, säger Helena. 
Men det fungerar bra.
     På tio år har mycket hunnit hända. Både 

när det gäller arbetssätt och hur klinikerna 
ser ut. Går vi ännu längre tillbaka i tiden så 
var behandlingsrummen personligt inredda. 
     – Om vi bytte tandläkare hittade vi inte i 
lådorna. Det fanns också ljuslådor, journaler, 
pennor, telefon, gardiner och mycket annat. 
Att rengöra skrivbord i trä där det stod 
pennställ är ju en helt annan sak än de ytor vi 
hanterar idag, säger Agneta.

Går åt mindre material
Det är också färre instrument och material 
i omlopp. Det innebär mindre att diska och 
det ligger inte öppnade förpackningar i alla 
rum. Fyllnadsmaterial och annat som har 
utgångsdatum finns i en gemensam förpack-
ning i försörjningsenheten. 
     – Det är mycket enklare att beställa 
produkter, när vi i försörjningsenheten kan 
se vad som behövs och inte måste gå igenom 
alla rum, säger Agneta.
     Att förändra sitt sätt att arbeta är dock 
inget som görs i en handvändning. Det krä-
ver planering och det tar tid att jobba in sig. 
Särskilt för tandsköterskorna har det blivit 
stor skillnad.
     – Vi sparar tid på vissa moment och läg-
ger mer på annat, så tidsmässigt går det nog 
ganska jämnt ut, säger Helena. Vi har ingen 
huvudansvarig för exempelvis sterilen utan vi 
hjälps åt. Det fungerar och alla tar ansvar.
    På kliniken har de fotograferat innehållet 
i lådor och dokumenterat hur det ska se ut. 
Men de justerar och förbättrar vid behov, inte 
minst när det kommer nya material. 
     – Vi blir aldrig färdiga, vi utvecklar vårt 
sätt att arbeta hela tiden. Det är en förutsätt-
ning för att det ska fungera, säger Helena.   

TEXT Lena Christensen  FOTO Lena Christensen, Inga Svensson

Svenljunga

OM KONCEPTRUM

Folktandvårdens konceptrum 
infördes bland annat för att:

›  Förenkla byte av behandlingsrum 
inom en klinik och mellan kliniker.

›  Förbättra logistik, hygienisk 
standard och skapa en god 
arbetsmiljö med hög flexibilitet.

›  Ge våra kunder ett professionellt 
intryck och visa våra kärnvärden, 
hälsa, kompetens och service.

Klinikkoordinator Agneta Elmgren Gärskog och tandsköterska Helena Söderlund är nöjda med klinikens nya konceptrum.

Nu

Då

BEHANDLINGSRUM 
Då och nu
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Det var ingen slump att Emma Wigsten började på Folktandvården. 
   – Folktandvården är till för alla och står för forskning och vidareutveckling.

Varför gör vi rotbehandlingar?  
Det vill Emma Wigsten ta reda på.  
I maj 2015 började forskningsprojek-
tet och nu har 21 allmäntandvårds-
kliniker samlat in information. 

Emma är allmäntand-
läkare och kombinerar 
arbetet på Folktand-
vården Gamle- 
staden Kulan i Göte-

borg med en halvtids-
tjänst som doktorand.

– Jag får det bästa av två 
världar, både forskningsarbete och patienter. 
Jag tror också det är en fördel att jag gör 
samma behandling som jag forskar om, säger 
Emma.

Möjligt att förebygga rotbehandling
Intresset för att forska väcktes redan under 
utbildningen till tandläkare. Efter att ha 
arbetat några år ville Emma vidareutveck-
las och tog kontakt med specialistkliniken 
för endodonti i Göteborg. Där hade de en 
forskningsidé som Emma nappade på. Idén 
har resulterat i en studie med 21 allmäntand-
vårdskliniker, från Åmål i norr till Horred 
och Sätila i söder. Varje klinik fångar upp 
patienter som ska göra rotfyllningar eller få 
en tand borttagen. De registrerar orsaken 
till varför en behandling görs och patientens 
upplevda smärtnivå. Längre fram kommer 
de båda behandlingarna att jämföras.
     – Om vi vet varför vi gör en rotbehand-
ling kanske vi också vet hur vi kan förebygga 
den. Till exempel vet vi inte om det är karies 
eller trauma som är orsaken till att tänder 
rotbehandlas. Om det är trauma skulle tand-
skydd kunna förebygga det, säger Emma.
     Samma dag som vi träffas avslutade de två 
sista klinikerna sin rekrytering av patienter 
till studien. Hittills har 266 tänder extra-
herats och rotbehandling har påbörjats på 

233 tänder. Emma har besökt samtliga klini-
ker som är med i studien.
     – Klinikerna har gjort ett fantastiskt jobb. 
Förutom att se resultaten har det roligaste 
med studien varit att träffa alla människor, 
säger hon.

Ny studie på gång
Nu ska det insamlade materialet analyseras 
och rotbehandlingarna följas upp efter 
ett och fem år. Framöver kommer Emma 
även titta på hur rotbehandlingen påverkar 
patienternas upplevda hälsa och jämföra med 
dem som istället fått tänderna extraherade. 
Kostnadseffektiviteten mellan behandling-
arna ska också studeras.
     – Nu tittar vi på varför man gör rot-
behandlingar, sedan hoppar vi över till 
patientens perspektiv för att studera hur 
rotbehandlingar påverkar livskvaliteten. Det 
ska bli jättespännande!
     Emmas forskning är knuten till Göteborgs 
universitet och har välkomnats av Folktand-
vården. 
     – Det har varit fantastiskt att få en lista 

med 21 kliniker. Det är möjligt tack vare 
Folktandvårdens engagemang i forsknings-
frågor, säger Emma.
     Under sina klinikbesök har hon mött ett 
stort intresse för forskning. Hon vill upp-
mana den som är intresserad av att forska att 
ta chansen.
     – Om man har idéer och vilja så finns det 
fantastiska möjligheter inom Folktandvården, 
säger Emma Wigsten. 

Göteborg

TEXT & FOTO Ebba Strömqvist

Kombinerar forskning 
med arbete på klinik

OM PROJEKTET

›  Började som ett pilotprojekt på 
Folktandvården Tuve 2012 där 35 
patienter som gjorde rotfyllningar 
följdes.

›  Utökades till en studie med 21 
allmäntandvårdskliniker och cirka 
500 patienter.

›  Syftet är att ta reda på varför 
rotbehandlingar görs för att i 
större mån kunna förebygga dem.

Läs mer på FIOL   FIOL > Stöd och verktyg > Forskning > Nyfiken på forskning

Vill du också börja forska?
Vänd dig till en av fyra lokala FoU-enheter där Folktandvården har verksamhet tillsammans med primärvården.
FoU-enheterna finns i Göteborg, Borås, Skövde och Vänersborg.



En stor fördel med digitala scannrar är att det går att mäta avstånd på skärmen. På så sätt kan 
justeringar på den fysiska tanden genomföras direkt, i fall exempelvis höjden behöver justeras. 

Det inscannade området syns direkt på skärmen. Här kan behandlaren förstora bilden  
för att se mer detaljer, justera bilden och ta bort scandata som inte behövs.
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Folktandvården Färgelanda deltar 
sedan 2015 i ett projekt där de testar 
digitala scannrar istället för att ta 
traditionella avtryck.  
     – För patienten innebär scan-
ningen en betydligt kortare behand-
lingstid vid utlämning av tand-
ersättningen, tack vare bra passform, 
säger tandläkaren Axel Schroeder. 

När digitala scannrar 
på kliniken blir verklig-
het kan dentallabben 
direkt läsa in filen och 
framställa tandersätt-

ning med hjälp av CDA/
CAM (till exempel digitala 

fräsar och 3D skrivare). Axel 
Schroeder är tandläkare i Färgelanda och har 
varit med i projektet sedan starten. 
     – Vi testar olika scannrar för att anpassa 
och utveckla tekniken efter Folktandvårdens 
behov. Vi dokumenterar bland annat funk-
tion och patientupplevelse. Projektet började 
2015 och ska utvärderas i år. Förhoppningen 
är att fler kliniker snart kan använda digitala 
scannrar, säger Axel.

     Digitala avtryck är ett inscannat område i 
munnen som syns direkt på en skärm.
     En av fördelarna som Axel ser med den 
nya tekniken är tidsbesparingen. Tandläkaren 
kan delegera scanningen till tandsköterskan, 
vilket underlättar arbetsflödet på kliniken. 
Men enligt Axel är det inte bara på klini-
ken man sparar tid. Ett digitalt avtryck kan 
skickas via ett filöverföringssystem till labbet. 
Därmed försvinner den fysiska transport-
sträckan.
     – Att scanna går inte snabbare än att ta ett 
traditionellt avtryck. Det är alltså inte här vi 
sparar tid, det är allt runtomkring som går 
mycket fortare. Framförallt vid utlämning av 
exempelvis en krona, eftersom passformen 
är så bra då det finns mindre felkällor, säger 
Axel. 

Mindre felmarginal
Tidigare har tandersättningen ofta behövt 
justeras på kliniken. Med kombinationen 
digital scanner på kliniken och digital fräs på 
labbet minskar felmarginalen. 
     – Vid avtryckshanteringen har man alltid 
lite felmarginal. Med hjälp av den digitala 
scannern kan jag dels se och mäta allting på 
skärmen, dels ha en enklare dialog med tand-

teknikern via telefon. Vi kan titta gemensamt 
på bilden och prata om eventuella justering-
ar, säger Axel.

Bättre service för patienten
Tidsbesparingen som sker genom bättre 
arbetsflöde, snabb filöverföring och kortare 
behandlingstid, innebär också bättre service 
för patienten. 
     – Framställningen av tandersättningen kan 
påbörjas mycket snabbare då labbet får det 
digitala avtrycket direkt. Dessutom behöver 
vi inte längre remittera patienter som får 
kväljningar vid avtryckstagning, säger Axel.  
     Patienterna som har varit med i projektet 
är mycket positiva. I framtiden hoppas Axel 
att klinikerna har egna fräsar och kan fram-
ställa vissa arbeten på plats. 
     – I bästa fall kan patienten få sin tand- 
ersättning samma dag som vi har påbörjat 
behandlingen. Idag får patienten vänta mellan 
en till två veckor, beroende på hur om- 
fattande arbetet är, säger Axel. 

TEXT & FOTO Inga Svensson

Färgelanda

Framtiden finns  
i digitala avtryck

PROJEKTET

›  Projektet startades 2015 på fyra 
av Folktandvårdens kliniker: 
Färgelanda, Brånemarkkliniken, 
specialistkliniken för oral protetik 
i Borås och Utvecklingskliniken.

›  Syftet med att testa digitala 
scannrar är att utvärdera de olika 
scannrarnas användarvänlighet 
och egenskaper inför en 
upphandling.

›  Sedan start har man testat fem 
scannrar från olika tillverkare. 

›  Klinikerna dokumenterar bland 
annat scannrarnas funktion och 
patientupplevelsen.

›  Under 2017 ska projektet 
utvärderas och under hösten 
kommer en upphandling av 
digitala scannrar att påbörjas.

Här testar kliniken tre olika scannrar på tandsköterskan Louise Kleibrant. 
Från vänster: Axel Schroeder, tandläkare, Per Nyman, tandläkare, Matilda Magnusson, tand-
läkare och Ann Söderqvist, tandsköterska.
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AKTUELLT
Har du tips på roliga eller intressanta nyheter från din arbetsplats?
Maila ebba.stromqvist@vgregion.se

Du har väl inte missat Månadens klinikbe-
sök? Varje månad lyfter vi en klinik i ett re-
portage på FIOL. Det kan handla om speciella 
utmaningar, förändringsarbete eller goda 
exempel. 
     Hittills har vi tittat in hos klinikerna i Södra 
Ryd och Bergsjön, samt ortodonti i Troll-
hättan. Sök efter ”Månadens klinikbesök”  
på FIOL.

Titta in hos 
andra kliniker 
på FIOL

Välkommen på 10-års fest
under utvecklingsdagarna!

På Instagramkontot Folktandvardenvg visar 
medarbetare upp verksamheten genom 
bilder och filmer. Vill du också instagramma 
för Folktandvården? Anmäl ditt intresse till 
ebba.stromqvist@vgregion.se 

Folktandvården Västra Götaland fyller tio år, det ska 
firas! I samband med utvecklingsdagarna 12-13 
oktober bjuds alla medarbetare in till en fest med 
mingel och underhållning på Svenska Mässan i Göte-
borg. Festligheterna pågår från klockan 17 på freda-
gen, möjlighet till övernattning finns för de som bor i 
en annan stad. 
     Mer information kommer på FIOL framöver. 

Du följer väl 
Folktandvården 
på Instagram?

Sedan 2015 har Folktandvården  
Västra Götaland ett samarbete med 
Universeum. I fjol invigdes utställ-
ningen Hälsa. I år utvecklas samar-
betet, utställningen förnyas och de 
minsta barnen får en nappstation i 
form av Fluora och Bisse. 

I utställningen Hälsa finns flera montrar som 
rör munhälsa, bland annat en stor mun som 
besökarna kan gå in i, ett sockertest och en 
skärm där man kan byta ut sitt leende.
     – Med den friska munnen vill vi öka barns 
och ungas kunskaper om tändernas betydelse, 
säger Eva-Karin Bergström, projektansvarig.
     Den främsta målgruppen är barn och unga 
och bland besökarna finns skolklasser från hela 
Västra Götaland. Under 2016 besökte drygt 
70 000 elever utställningen tillsammans med 
sina lärare eller Universeums egna pedagoger. 
     En stor satsning är också arbetet med att nå 

utsatta grupper. Alla klasser i årskurs 6, som  
har Folktandvårdens utökade preventions- 
program, fick möjlighet att besöka Universeum 
och utställningen Hälsa. 
     – Vi har också börjat ett samarbete med 
Ågrenska. Barn som deltar i familjeveckor och 
korttidsvistelser har fått möjlighet att besöka 
Universeum kostnadsfritt, säger Eva-Karin. 
     Under 2017 förnyas utställningen och 
tillsammans med Universeum bygger Folk-
tandvården en monter med fokus på barns rät-
tigheter och Barnkonventionen. För de minsta 
barnen byggs en nappstation med Fluora och 
Bisse. 
     – Samarbetet med Universeum är en del 
i arbetet att främja tandhälsan för barn och 
unga. Den största delen besökare tillhör vår 
målgrupp och vi arbetar för att ännu fler barn 
ska kunna besöka utställningen, barn som an-
nars inte hade haft möjlighet, säger Eva-Karin 
Bergström. 

MÅNADENS
KLINIKBESÖK

Ny monter och napp- 
station på Universeum
TEXT Inga Svensson FOTO Universeum
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”Mycket av det som var begynnande trender för fem år sedan 
börjar nu bli verklighet. Ta till exempel VR-glasögon, som gått 
från lite science fiction 2012 till årets julklapp 2016.
     Särskilt tydligt är detta när det gäller digitaliseringstrenden, som 
nu är starkare än någonsin. Alla produkter och tjänster som kan 
digitaliseras kommer att digitaliseras. I USA kan du till exempel 
få lägre premie på din tandvårdsförsäkring om din uppkopplade, 
smarta tandborste visar att du borstar ordentligt.
     Digitaliseringen ger konsumenterna allt mer makt. Vi betyg-
sätter och recenserar och vännernas rekommendationer om 
produkter, tjänster och varumärken blir viktigare än det företag 
och organisationer själva kommunicerar.
     Konsumenten sätter samtidigt sig själv allt mer i centrum. Om 
konsumenten själv får välja ska allt vara tillgängligt precis när 
han eller hon behöver det. Därför kan vi nu handla mat på Ica 
halv elva på kvällen eller gå på gym mitt i natten. Och det skapar 
förväntningar hos konsumenter om samma tillgänglighet inom 
andra områden.
     Här finns en utmaning för Folktandvården. Om glappet ökar 
mellan det Folktandvården erbjuder och det som finns hos andra, 
kan det upplevas som en försämring av Folktandvårdens erbju-
dande, även om så inte har skett.
     När det gäller medarbetare har fokus en längre tid varit på att 
attrahera talanger i en tid då konkurrensen om de bästa hela tiden 
ökat. Nu ser man hur allt fler företag vågar tänka nytt när det gäller 
rekrytering. Ett professionellare synsätt växer fram som också 
tydligare fokuserar på hur man behåller de duktiga. Ett exempel är 
Yahoo i Japan som just av den anledningen har infört fyradagars-
vecka.
     För ’millenials’, generationen födda 1985-2000, kännetecknas 
bra ledarskap av coaching och strategiska diskussioner. Chefen 
ska vara en extremt lyhörd tränare som inte behöver vara bättre än 
medarbetaren i att utföra själva jobbet, men ska ha förmågan att 
motivera medarbetaren att hela tiden bli en bättre version av sig 
själv. Man kan jämföra med Lars Lagerbäck som inte behöver vara 
den bäste fotbollsspelaren för att vara en bra ledare.
     Folktandvården har kommit långt med sitt omvärldsarbete. 
Men det gäller att inte slå sig till ro. Förändringar kan komma 
snabbt. Själv trodde jag aldrig min tolvårige son frivilligt skulle 
promenera runt i Slottsskogen. Sedan lanserades Pokémon Go 
och nu kan han gå omkring där i timtal. Eller i varje fall tills bat-
teriet i telefonen tar slut…”

BERÄTTAT FÖR Mikael Rosengren

”Allt som kan
digitaliseras kommer
att digitaliseras” 

Jörgen Jedbratt är senior partner på konsult- och 
analysföretaget Kairos Future. De senaste fem åren har 
han arbetat med omvärldsanalys för Folktandvården. 
Nu har han precis levererat en ny trenduppdatering och 
ger här en inblick i vad som är på gång i vår omvärld.

OMVÄRLD
I omvärldsanalysen lyfter vi blicken 

och intervjuar personer utanför 
vår egen organisation.
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Namn: Ayman Hennawi   Ålder: 34   Bor: Töreboda   Jobbar: Gör praktik som tandläkare på Folktandvården Mariestad
Familj: Fru och två söner på 5 och 7 år

PROFILEN

Efter bara 2,5 år i Sverige har Ayman  
Hennawi från Syrien lärt sig språket 
och klarat Socialstyrelsens kunskaps-
prov. Nu gör han praktiktjänstgöring 
som tandläkare på Folktandvården 
Mariestad där han stortrivs. 

Berätta om  
din bakgrund!

     – Jag kommer från 
Aleppo i Syrien. Där 
drev jag min egen 

klinik och utbildade mig 
samtidigt till specialist. Jag 

forskade på implantat, blev 
docent och undervisade på universitetet. 
Men när kriget kom tvingades jag och min 
familj fly.

Hur kom du till Sverige?
     – Efter att vi lämnat Aleppo kom vi till 
Saudiarabien. Men arbetsvillkoren var väldigt 
dåliga och vi trivdes inte. Vi har två barn och 
vi kände att vi måste hitta en plats där vi kan 

leva i fred och frihet. Till slut lyckades vi ta 
oss till Sverige via Grekland.

Hur lyckades du lära dig svenska och validera 
din tandläkarutbildning på så kort tid?

     – Jag studerade svenska hemma och när 
jag väl började på SFI hade jag ett försprång. 
På tio dagar klarade jag A-, B- och C-nivån. 
Sedan fortsatte jag med svenskan via ”Snabba 
spåret”. Egentligen skulle kursen sluta i juli 
2016, men jag hade bestämt mig för att klara 
den redan i mars för att söka in till KUT-pro-
grammet. Jag blev godkänd i svenskan, men 
inte antagen till KUT. Det var jättetufft. 
     Istället bestämde jag mig för att göra 
kunskapsprov på Karolinska institutet. Men 
utbildningssystemet höll på att göras om och 
istället för sex månader hade jag 45 dagar 
på mig att klara de fyra proven. Under tiden 
praktiserade jag på Folktandvården Marie-
stad och inför det pre-kliniska provet tränade 
jag mycket där. Jag klarade proven och jag 
har knappt ord för hur det kändes, det var 
faktiskt underbart!

Hur är det att jobba som tandläkare  
i Sverige jämfört med i Syrien?

     – Det är både lättare och svårare. I Sverige 
finns system och regler för allt och mer tid 
går åt till det administrativa. I Syrien hade 
jag min egen klinik och gjorde mer som jag 
ville. En annan skillnad är tandsköterskorna. 
De jobbar mycket närmare tandläkarna här 
i Sverige och de vet precis vad en tandläkare 
behöver. Det finns också bättre och mer 
avancerad utrustning i Sverige. Men framför 
allt så finns det frihet, demokrati och mänsk-
liga rättigheter.

Hur ser du på framtiden?
     – Jag vill gärna stanna på Folktandvården 
Mariestad, de är så snälla och jag har fått 
så mycket stöd av dem, speciellt klinikchef  
Christina Hassel. Men det beror också på hur 
det går för min fru. Även hon är tandläkare 
och nu är det hennes tur att utbilda sig. I 
framtiden hoppas jag att vi båda jobbar som 
tandläkare, jag ska försöka bli specialist här i 
Sverige – det är min dröm! 

Från Aleppo till Mariestad
TEXT & FOTO Ebba Strömqvist

Mariestad


