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Hur skulle du beskriva Folktandvårdens kultur och värderingar och vad skulle 
du vilja att Folktandvården står för i framtiden? När den här krönikan skrivs är det 
snart dags för årets klinikledningsdagar. Temat är bland annat kultur och värde
ringar och nästan alla klinikchefer, enhetschefer och klinikkoordinatorer har fått 
svara på frågor om sina egna personliga värderingar, det vill säga vad de tycker är 
viktigt och vad som ger dem energi. De har dessutom angett vilka ord de tycker 
bäst beskriver Folktandvården i dagsläget och hur de skulle vilja att Folktand
vårdens värderingar såg ut. 

När vi bildades 2007 bestämde vi oss för tre ord som skulle känneteckna 
verksamheten: Hälsa, kompetens och service. Detta blev våra kärnvärden och 
är fortfarande viktiga värdeord som 
framför allt riktar sig till kunder och 
patienter. I det arbete vi påbörjar nu 
vill vi fokusera mer på oss medarbe
tare. De värderingar och den kultur vi 
säger ska utmärka Folktandvårdens arbetsplatser blir också löften till nuvarande 
och framtida medarbetare. Det är viktigt att kunna attrahera nya medarbetare som 
stannar, trivs, utvecklas och är med och bidrar för att klara våra uppdrag. Stabil 
bemanning är en av våra största utmaningar. Att beskriva och arbeta med Folk
tandvårdens kultur är inget som bara tandvårdsledningen och klinikledningarna 
ska göra – alla medarbetare måste på olika sätt involveras i arbetet. Som vanligt 
kommer klinikledningarna att ha en viktig roll i detta. 

Några som har lyckats riktigt bra med sina uppdrag är Louise Hoffman och 
Marita Lindén, klinikchef  och klinikkoordinator på Folktandvården Falköping 
och Stenstorp. Under klinikledningsdagarna tar de emot utmärkelsen Årets 
klinikledning. Det är första året priset delas ut och det här är ett sätt att lyfta några 
av alla klinikledningar som gör ett mycket bra arbete. På sidan 45 kan du läsa mer 
om kliniken i Falköping och hur Louise och Marita arbetar.

Att fortsätta växa och lära är otroligt viktigt och inom Folk
tandvården finns många möjligheter till detta – för alla 

yrkeskategorier. Förutom att göra en karriär inom 
ledarskap har du exempelvis möjlighet att arbeta 
med undervisning, forskning, FRAMM eller 
göra verksamhetsförlagd kompetensutbildning 
i specialisttandvården. Jag har svårt att tro att 
det finns någon annan tandvårdsorganisation i 
Sverige som har fler utvecklingsmöjligheter.

Själv har jag utvecklats mycket under alla år 
i Folktandvården, de senaste åren som chef  

och ledare. Mina tre första månader som 
tandvårdsdirektör har varit intensiva, 

men roliga. Det som kanske är allra 
mest spännande är att förbättra och 
förändra tillsammans med andra, 
oavsett om det är medarbetare, uni
versitet, politik eller koncernledning.

Ann-Charlotte Sundelin
Tandvårdsdirektör

Vad är Folktandvården för dig?

I det arbete vi påbörjar nu 
vill vi fokusera mer på oss 
medarbetare.

Omslagsbild: Emma Arvidsson, tand-
sköterska, Folktandvården Källstorp 
Foto: Ebba Strömqvist
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För klinikchef Louise Hoffman och 
klinikkoordinator Marita Lindén är 
receptet på framgång: Ständigt fokus 
på rekrytering och att ge medarbe-
tarna utveckling, variation och chans 
att påverka sin vardag.  
    En som aktivt sökt sig till Falköping 
är tandläkaren Fatma Uslu som har 
kirurgi som specialintresse.

     – Man kan säga 
att Falköping är en 
klinik som levererar 
specialister. Louise 
låter oss göra det vi är 

intresserade av och hon 
uppmuntrar och öppnar 

dörrar åt oss, säger Fatma.
     Louise och Marita tycker det är viktigt att 
låta medarbetarna få utvecklas inom olika 
intresse och arbetsområden. 
     – Om man ska stanna på sin arbetsplats 
och må bra måste man få göra det man är 
intresserad av och man måste få påverka. Jag 
tror att vi förlorar på att ha för strikta regler, 
säger Louise.
    Kliniken har bland annat tandläkare som 

jobbar tre dagar i veckan med allmäntand
vård och två dagar med specialisttandvård. 
Några jobbar med VFUhandledning, andra 
delar sin tid mellan Falköping och grannklini
kerna Stenstorp och Floby. 
     Även tandhygienister och tandsköterskor 
har varierande arbetsuppgifter. För tand
sköterskor kan det handla om reception, 
uppsök och FRAMM.
     – Många nyutbildade har starka önskemål 
och specialintressen. Det är viktigt att upp
muntra, säger Marita.

Fler möjligheter
Under två års tid pendlade Fatma från Göte
borg, sedan flyttade hon till Falköping. 
     – Jag gick mest på magkänsla när jag 
tackade ja till jobbet här, jag hade hört bra 
saker om kliniken. 
     Fatma har forskat inom käkkirurgi och 
hanterar nu mycket av klinikens kirurgi. 
Under våren ska hon vid några tillfällen vara 
på käkkirurgen i Skövde.
     – Att få göra det är en av anledningarna 
till att jag trivs så bra här. Jag upplever också 
att det finns fler möjligheter på en mindre 
ort. Nu ska jag lära mig mer om nervkanaler, 
säger Fatma. 

En annan sak som Louise och Marita tror 
bidrar till klinikens framgång är en egen 
variant av 719. Man jobbar dagtid i två 
veckor, sedan tre kvällar. Sedan dagtid igen i 

TEXT & FOTO Lena Christensen

Falköping

›  Louise är klinikchef för Falköping 
och Stenstorp, hennes tidigare 
medarbetare Sara Laakso har precis 
tagit över kliniken i Floby. Läs mer om 
detta på sidan 6. 

›  I Falköping, Floby och Stenstorp 
jobbar sammanlagt cirka 40 personer. 

›  Falköping har ett blandat 
patientunderlag och ett utökat 
FRAMM-uppdrag.

›  De är fyra/fem personer i varje 
team: Två tandsköterskor, en 
tandhygienist, en tandläkare och en 
profylaxtandsköterska. Exempelvis 
ansvarar den ena tandsköterskan för 
konsultationer i ortodonti, medan 
den andra har hand om utrustning 
och ser till att allt finns på plats.

Om kliniken

Från vänster: Tandläkare Fatma Uslu, klinikchef Louise Hoffman och klinikkoordinator Marita Lindén.

Falköping – möjligheternas klinik
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två veckor. Det är grundschemat, sen är det 
några som har individuella scheman och alla 
jobbar inte heltid.
     De individuella variationerna kan vara 
att någon behöver en lite längre lunchrast 
ibland, eller har något de vill göra en viss 
tid varje vecka. Scheman läggs också utifrån 
tågtiderna, för att inte ställa till det för dem 
som pendlar.

     – Vi kan självklart inte tillgodose allt, 
men det är viktigt att man som medarbetare 
känner att man kan påverka sin vardag, säger 
Louise.

Ligger steget före med rekrytering
När det gäller rekrytering jobbar de inte med 
tillfälliga insatser, utan det är ett kontinuer
ligt arbete där de försöker ligga steget före. 

Eftersom det är svårt med bemanning i 
område öster, så har det varit viktigt att tänka 
annorlunda. 
     – Bland annat har vi rekryterat flera tand
läkare från Grekland och hjälpt dem med 
både kurs i svenska och boende. Vi rekryte
rar även när vi inte behöver bli fler och ibland 
hänvisar vi personen till en klinik i närheten, 
säger Louise.  

Under klinikledningsdagarna 12-13 mars 
utsågs Louise Hoffman och Marita Lindén till 
årets klinikledning. Det är första året som priset 
delas ut, syftet är att lyfta chefer och koor-
dinatorer som lyckas bra i sitt ledarskap och 
utvecklar både medarbetare och arbetsplats. 
Louise och Marita nominerades av sina medar-
betare och valdes sedan ut bland tolv kliniker. 
Förutom äran fick de 30 000 kronor som ska 
gå till en utvecklingsinsats för pristagarna. 
Så här löd motiveringen:

"Genom lyhördhet, nytänkande och enga-
gemang har Louise och Marita genomfört 
förbättringar på kliniken. De skapar förutsätt-
ningar för goda samarbeten i arbetsgruppen, 
individanpassar lösningar och vill se alla sina 
medarbetare utvecklas. Louise och Marita är 
positiva problemlösare som uppmuntrar att 
medarbetare kommer med idéer som kan för-
bättra både stort som smått. De delegerar ar-
betsuppgifter till medarbetare på ett sätt som 
stärker individen och gynnar arbetsplatsen."

Louise och Marita blev Årets klinikledning

Petros Ionidis är en av de grekiska tandläkarna som kliniken har rekryterat. Han har 
arbetat tolv år i Falköping och är resurstandläkare inom protetik. 
     – När jag kom hit fick jag handledning och svenskutbildning i ett års tid med 75 
procent av lönen. Jag är väldigt tacksam för att jag fick den chansen, säger Petros.  
Från vänster: Tandläkare Karolina Stomvall, Petros och tandsköterska Jessica Sturehag.

• Var VFU- eller KUT-klinik. Det är jätte - 
bra för klinikens utveckling och 
rekrytering. 

•  Tänk nytt och annorlunda. Tillsam-
mans med andra kliniker ska vi nu ha 
en aktivitet för våra VFU-studenter 
i området, både tandläkarstudenter 
och tandhygieniststudenter. Att ge 
ett bra intryck leder till ett gott rykte 
som är viktigt vid rekrytering. 

•  Var glad för de timmar tandläkartid 
ni får. Det är bättre än att tappa 
medarbetaren helt. Vi hade exempel-
vis en pensionerad tandläkare som 
jobbade hos oss under vinterhalvåret, 
något som vi hoppas att fler av våra 
pensionärer i alla kategorier nappar 
på. Många tandsköterskor arbetar 
extra många år efter pensionering.

Klinikens tips

FO
TO

 M
ik

ae
l R

os
en

gr
en

Falköping – möjligheternas klinik
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Falköping

Vill du 
bli klinikchef?

Sara Laakso arbetade som tandhygie-
nist på Folktandvården Falköping när 
hon via klinikchefen fick upp ögonen 
för att bli chef. Hon sökte och kom 
in på Västra Götalandsregionens 
chefkandidatprogram och i februari 
började hon som klinikchef i Floby.

Varför blev du klinik-
chef?

     – Jag hade jobbat 
som tandhygienist 
i Falköping i snart 

fem år och haft flera 
olika ansvarsområden, 

till exempel inom uppsök, 
förbättringsarbete på klinik och som HLR
instruktör. Men jag ville utvecklas mer och 
få möjlighet att påverka mer. Min klinikchef, 
Louise Hoffman, uppmanade mig att läsa på 
om olika karriärvägar på FIOL och det var 
så jag fick upp ögonen för klinikchefsrollen. 
En klinikchef  ska vara intresserad av att leda 
och utveckla andra och arbeta med ständiga 
förbättringar, det passar mig! 

Hur gick du vidare sedan?
     – Louise nominerade mig till Västra 

Götalandsregionens chefkandidatprogram. 
Jag kom på intervju och gick sedan vidare till 
tester och intervjuer på VGR:s Assessment 
Center. De bedömde att jag har de egen
skaper som krävs för att bli chef  och jag 
blev uttagen till programmet.

Hur var chefkandidatprogrammet?
     – Jättebra! Programmet löpte under sju 
månader (septembermars) och bestod av 
teori blandat med praktiska övningar. Vi fick 
till exempel öva på att hålla svåra samtal med 
medarbetare, ge feedback och agera utifrån 
olika scenarion gällande gruppdynamik och 
gruppers olika faser. Mycket tid gick åt till 
att diskutera och reflektera över chefsrollen. 
Det var väldigt värdefullt och gav en större 
förståelse för vad som krävs för att bli en 
bra ledare. Jag utvecklades mycket, både vad 
gäller mina styrkor och förbättringsområden. 
Vi var 14 blivande chefer inom VGR som 
gick programmet och idag är det ett väldigt 
bra nätverk.

Du började som klinikchef i februari, 
hur känns det hittills?

      – Spännande, lite läskigt och förvän
tansfullt. Jag ser fram emot att arbeta med 
personalfrågor och förbättra verksamheten. 

Samtidigt är mitt mål inte att göra stora för
ändringar utan att komma in i gruppen, hitta 
bitar som är bra och förvalta dem.

Louise Hoffman och Marita Lindén blev årets 
klinikledning, hur inspireras du av dem?

     – Som medarbetare är en av de viktigaste 
sakerna att få möjlighet att utvecklas och på
verka. Louise och Marita är väldigt lyhörda för 
det och förespråkar utveckling och förändring, 
vilket har gett Falköping ett väldigt gott rykte. 
     Som chef  är det viktigt att se sina medar
betare, lära känna dem, se vad var och en har 
för behov och erbjuda utvecklingsmöjlig 
heter i det stora och det lilla. Det behövs för 
att vara en attraktiv arbetsplats.  

TEXT & FOTO Ebba Strömqvist

Sara ville utvecklas
– nu är hon klinikchef

›  Är du intresserad av att bli klinikchef? 
Börja med att sätta dig in i vad det 
innebär att vara klinikchef, fundera 
sedan över varför du vill bli chef.

›  På intra.vgregion/chefssida kan 
du läsa mer om processen kring 
chefsrekrytering och Västra 
Götalandsregionens chefskriterier.

›  Prata med din klinikchef om att du 
vill bli chef. Om ni bestämmer er 
för att gå vidare är nästa steg att 
skicka in en nomineringsblankett till 
Folktandvårdens HR-enhet.

›  Prova gärna chefsrollen i ett annat 
sammanhang, till exempel genom att 
handleda studenter eller som ledare 
inom föreningslivet. 

Sara Laakso är
klinikchef i Floby

sedan februari.

… För den som är intresserad 
av att bli klinikchef inom Folk-
tandvården finns stora möjlig-
heter de närmsta åren. Nästan 
50 procent av våra klinikchefer 
beräknas gå i pension inom 
fem år.

Visste du att...
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Syftet med OVA-dagen var att arbeta fram idéer om hur Folktandvården kan bli en mer attraktiv 
arbetsgivare. På bilden syns Jan Tönnerstedt, verksamhetsutvecklare, Marie Eriksson, områdeschef 
öster och Ann Borgström, assistent Folktandvårdens förvaltningsledning.

Individuella villkor, fokus på ledarskap, 
tydlig och offensiv kommunikation 
– så ska Folktandvården bli en mer 
attraktiv arbetsgivare.

I januari hölls Folk
tandvårdens årliga 
OVAdag. OVA står 
för omvärldsarbete 
och OVAdagen är en 

heldag där en utökad 
tandvårdsledning arbetar 

med trender och skeenden 
i omvärlden som kan påverka Folktand
vården. Denna gång var temat kompetens
försörjning. 

Lite för många slutar lite för tidigt
Uppgiften var att ta fram idéer om hur 
Folktandvården kan bli en ännu mer attraktiv 
arbetsgivare. En central fråga var hur man 
kan få fler nyanställda att vilja arbeta kvar 
längre än idag.
     – Vi behöver bli bättre på att få nya med
arbetare att vilja stanna hos oss. Av de tand
läkare, tandhygienister och tandsköterskor 
som slutade förra året hade 71 varit anställda 
två år eller mindre. Det är lite för många som 
slutar lite för tidigt, säger HRchef  Anneli 
Bernhardsson.

Över 70 idéer
Workshoparbete varvades med presentationer 
av omvärldstrender, våra arbetsgivarkonkur
renter, Folktandvårdens och branschens fram
tida förutsättningar. Resultatet av dagen blev 
ett 70-tal konkreta idéer. De flesta handlade 
om något av följande tre huvudområden:

•  Erbjud mer individuella arbetsvillkor och 
utvecklingsmöjligheter. Öka graden av 
flexibilitet.

•  Stöd och utveckla ledarskapet. Främja ett 
ledarskap som utvecklar medarbetare.

•  Förtydliga och förstärk bilden av Folk
tandvården, vilka vi är och vad vi står för. 
Mer offensiv kommunikation. 

Idéerna tas nu om hand av OVAgruppen 
och HRenheten för att se hur de bäst kan 
omvandlas från ord till handling.
    På årets OVAdag deltog även klinikchefer 
för första gången. Fredrik Magnusson från 
Folktandvården Åby var en av dem som 
bidrog med idéer och synpunkter.
     – När det handlar om att vara en attraktiv 
arbetsgivare är det viktigt att satsa på kli
nikledningarna. Om man som medarbetare 
trivs med sin ledning, har en bra relation och 
känner att ledningen lyssnar och satsar på en, 
tror jag att man stannar längre.

Modiga klinikledningar
Fredrik menar att klinikledningen måste vara 
modig och våga lotsa medarbetare vidare 
som vill utvecklas, även i tider när det är svår
rekryterat. 
    Det är samtidigt en stor utmaning och kli
nikledningarna behöver ha kontinuerligt stöd 
och hjälp i detta arbete. Enligt Fredrik är det 
klinikledningarna som skapar den bestående 
bilden av Folktandvården hos medarbetarna.
     – Vad som än sägs centralt och står i våra 
gemensamma introduktionsprogram och 
rutiner så är det klinikens ledning som för 
vidare detta till medarbetaren. Vi har stort 
ansvar, men också stor möjlighet att påverka, 
avslutar Fredrik Magnusson.  

TEXT & FOTO Mikael Rosengren 

Göteborg

SÅ BLIR FOLKTANDVÅRDEN EN MER

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

›  Syftet med Folktandvårdens 
omvärldsarbete, OVA, är att på ett 
strukturerat sätt identifiera och 
hantera trender och skeenden 
i omvärlden som kan utgöra 
möjligheter eller utmaningar för 
Folktandvården. 

›  Arbetet drivs av en särskild 
OVA-grupp under ledning av 
utvecklingschef Bent Petersen och 
sker i samarbete med Kairos Future. 

›  Omvärldsarbetet följer ett årshjul 
och inleds varje år med en särskild 
OVA-dag, ett heldagsmöte där 
tandvårdsledningen, områdes-
cheferna och berörda medarbetare 
från stöd och service deltar.

›  I år var temat kompetensförsörjning 
och nytt för i år var att även fyra 
klinikchefer var med.

OVA

Malin Wallerius och Fredrik Magnusson var 
två av de klinikchefer som var med på årets 
OVA-dag. 



Tandläkaren Richard Olofsson trivs med att arbeta 
på flera rum. Här gör han en lagning tillsammans 
med tandsköterskan Sandra Lago.

Sedan Folktandvården Källstorp började jobba 
med uppgiftsväxling har medarbetarna vuxit i sina 
arbetsroller och börjat samarbeta mer. Fr.v: Richard 
Olofsson, tandläkare, Pia Larsson Cartbo, tand- 
hygienist och Emma Arvidsson, tandsköterska.

Uppgiftsväxling
›  Folktandvården har under många år arbetat 

med uppgiftsväxling/arbetsfördelning inom 
allmäntandvården. Uppgiftsväxlingen har 
framförallt skett mellan tandläkare och 
tandhygienister. 

›  För att ytterligare stärka och stödja klinikernas 
arbete med uppgiftsväxling genomförs 
verksamhetsutvecklingsprojekt på fyra kliniker. 

›  Projekten, som pågått sedan hösten 2017, syftar till 
att öka värdet för våra patienter genom att använda 
medarbetarnas kompetens på ett effektivare sätt. 
Alla yrkeskategorier är inkluderade.

›  Uppgiftsväxling är ett sätt att stärka 
professionerna, säkra en god arbetsmiljö, erbjuda 
fler karriär- och utvecklingsmöjligheter och stärka 
Folktandvårdens kompetensförsörjning.

›  Målet med projektet är att presentera olika 
metoder för att arbeta med uppgiftsväxling som 
sedan ska kunna användas på klinikerna.
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Folktandvården Källstorp är en av 
fyra pilotkliniker för uppgiftsväxling. 
Genom att fördela arbetsuppgifterna 
i fler rum och lära av varandra växer 
de i sina arbetsroller – och kan ta 
emot fler patienter.

Tandläkaren Richard 
Olofsson är en av 
dem som arbetar med 
uppgiftsväxling. Han 
började på kliniken i 

Källstorp i höstas.
     – Tidigare jobbade 

jag på Folktandvården i 
Värmland, de arbetar mycket på det här 
sättet, det var också delvis därför jag sökte 
mig till Källstorp. Jag växlar mellan flera rum 
och jobbar med både tandsköterskor och 
tandhygienister. Det är väldigt utvecklande, 
och roligare än att vara på ett och samma 
rum hela tiden, säger Richard.

Pilot med fyra kliniker
Det var hösten 2017 som piloten om 
uppgiftsväxling kickade igång på allvar. 
Medarbetare på fyra olika kliniker (Källstorp, 
Ulricehamn, Lindome och Floda) träf
fades för att diskutera hur de kunde växa i 
sina yrkesroller och arbeta på toppen av sin 
kompetens.
     – Vi diskuterade eventuella problem, 
möjligheter och mål. Alla kliniker har olika 
behov, vi har till exempel bra sköterskeresur
ser här i Källstorp, men så är det inte alltid i 
Göteborg, säger Richard.

Kompetenshöjning för hela kliniken
De började med att göra en avstämning av 
vilken kompetens som finns på kliniken. 
Därefter har medarbetarna hjälpt varandra 
att fylla på med kunskap inom olika områ
den, till exempel fyllningar och avtryck. Pia 
Larsson Cartbo, tandhygienist som också är 
delaktig i piloten, tycker att arbetet med upp
giftsväxling har lett till ett ökat samarbete.

     – De som känner sig extra säkra på något 
område har hållit kurser. Vi har också blivit 
bättre på att boka in tid för att lära oss av var
andra. Det har blivit en kompetenshöjning 
för hela kliniken och vi delar patientansvaret, 
även om det odontologiska ansvaret ligger 
hos tandläkaren, säger Pia.

Större variation för tandsköterskor
I Källstorp präglar det nya arbetssättet hela 
kliniken, men störst skillnad har det blivit 
för tandsköterskorna. Numer tar tand
sköterskorna avtryck, ger injektioner och gör 
fyllningsterapi. För att nämna några saker.
     – Andra kliniker kanske redan arbetar på 
det här sättet, men det är nytt för oss. Hittills 
ser jag bara fördelar. Jag tar hand om fler 
patienter själv och har fått mer variation i 
arbetet. Det har blivit roligare att jobba och 
jag utvecklas hela tiden, säger tandsköterskan 
Emma Arvidsson.
     När tandsköterskorna växlat upp med 
mer avancerade arbetsuppgifter, frigörs tid 
såväl i tandläkarnas som i tandhygienisternas 
tidböcker.

Mer tid till patienter
Arbetssättet har också inneburit ett ökat 
samarbete kring patienterna och idag tar 
kliniken emot fler patienter.
     – Istället för att sätta av 40 minuter i min 
tidbok för till exempel en tandreglerings
patient kan vi idag halvera tiden. Och det 
finns ändå tid för småprat eller en polering, 
jag tror att det uppskattas, säger Richard.

”Måste våga släppa taget och tänka nytt”
Den största utmaningen hittills har varit att 
få in arbetssättet i T4 och att tänka om.
     – T4 har inneburit en del logistiska pro
blem. Det ska stämma med resursfördelning
en, men nu har det skett en del justeringar så 
förhoppningsvis blir det bättre. Sedan är det 
ett nytt tankesätt som alla 20 medarbetare ska 
arbeta med. Som tandläkare måste du våga 
släppa taget och låta någon annan ta över, 
säger Richard.  

TEXT & FOTO Ebba Strömqvist

Så tycker pilot-
klinikerna om 
uppgiftsväxling 

Catharina Broholm, tandsköterska
Folktandvården Lindome
     – Uppgiftsväxling är ett roligt arbetssätt 
som skapar möjlighet att arbeta mer själv-
ständigt. Samarbetet mellan tandläkare, 
tandhygienist och tandsköterska ger också 
kliniken större potential att utvecklas.
     – Genom att få ett utökat ansvar och 
arbeta mer självständigt på en högre 
kunskapsnivå kan man få en bättre löne-
utveckling. Utmaningen är att få en god 
kompetenshöjning inom både administra-
tion och olika patientbehandlingar.

Daniel Gustavsson, tandläkare
Folktandvården Ulricehamn
     – Vi har jobbat med uppgiftsväxling 
under några månader, det är ett trevligt och 
stimulerande arbetssätt och jag upplever 
mindre stress. Utmaningarna för oss är 
tillgång till personal och behandlingsrum.

Linnéa Peters, tandläkare
Folktandvården Floda
     – Uppgiftsväxling ger möjlighet att 
lägga mer tid på komplicerade behand-
lingar eftersom jag kan lämna över vissa 
saker till tandsköterskan. Vi får ett lugnare 
och mer effektivt arbete inne på rummet 
samtidigt som tidboken avlastas.
     – Det kan vara svårt att släppa vissa 
moment då det är du som tandläkare som 
står för resultatet. Det är också viktigt 
att vi har patientsäkerheten i fokus. Det 
kan bli mycket spring på olika rum om vi 
inte har struktur på hur vi ska arbeta med 
uppgiftsväxlingen.

Trollhättan

Växer i sina roller
genom uppgiftsväxling
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Folktandvården

Folktandvården

Att attrahera och behålla personal 
är en av Folktandvårdens största 
utmaningar. Speciellt tufft är det för 
kliniker på landsbygden. Nu håller en 
ny modell på att arbetas fram för att 
öka samverkan mellan storstad och 
landsbygd.

Klinikledningarna för allmäntandvården i 
BengtsforsEd, Falköping, Mariestad, Majorna, 
Kvillebäcken, Hjällbo och Bergsjön har under 
tre tillfällen träffats för att diskutera hur kliniker 
kan få en tryggare bemanning genom att stötta 
varandra. I februari hölls det tredje och sista 
mötet för projektgruppen som leds av Chris
tina Svensdotter, HRstrateg.
     – Uppdraget var att titta på olika samverkans
modeller för att stödja varandra med beman
ning och kompetensöverföring. Eftersom 
tandläkare på landsortskliniker är svårast att 
rekrytera börjar vi med att fokusera på det, säger 
Christina.

    Nu finns ett förslag om att skapa en ny 
anställningsform för tandläkare. I korthet 
går det ut på att tandläkaren är anställd på 
en storstadsklinik med stabil bemanning 
och arbetar under vissa perioder, någon eller 
några dagar i veckan, på en landsbygdsklinik 
som har svårt att bemanna. 

Flera olika förmåner
Tandläkare kan välja mellan olika villkor och 
förmåner, från mer omfattande kompe
tensutveckling till fler semesterdagar eller 
lönetillägg. 
     – Jag blev jätteglad när det här förslaget kom 
upp. Om man är intresserad av omväxling och 
utveckling kan man söka en sådan här tjänst, 
annars väljer man en vanlig. Det blir en möjlig
het att få se andra verksamheter inom Folk
tandvården, säger Louise Hoffman, klinikchef  
Folktandvården Falköping och Stenstorp. 
     Mia Saga, klinikchef  på Folktandvården 
Bengtsfors/Ed hoppas att förslaget kan 

bidra till en ökad förståelse.
     – Vi har väldigt olika förutsättningar, 
på många orter är det extremt svårt att få 
tandhygienister, det problemet har inte vi, 
men vi har allt som oftast brist på tandläkare. 
Jag hoppas att personen som kommer hit får 
en ökad förståelse och ser fördelar med att 
jobba på två olika kliniker, säger Mia.

En av flera utvecklingsmöjligheter
Nu ska förslaget upp till styrgruppen, 
nästa steg blir en pilot där fyra kliniker testar 
arbetssättet. I framtiden kan det även bli 
aktuellt med liknande tjänster för andra 
yrkeskategorier.
     – Det här är ett sätt att öka tillgängligheten 
för våra patienter, men också att bli en attrak
tivare arbetsgivare. Vi är en stor organisation 
med kliniker i hela Västra Götaland och det 
här är en av många utvecklingsmöjligheter, 
säger Helena Lång, klinikchef  Folktandvår
den Majorna.  

TEXT Ebba Strömqvist Illustration Martin Fridh

Storstads- och landsbygds-
kliniker arbetar tillsammans
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F O L K T A N D V Å R D E N

Den 29 januari startade Folktandvården Hälsokampen, en satsning för att 
främja hälsa genom att sätta fokus på vardagsmotion. I den första deltävlingen 
(29 januari-11 mars) deltog 1 407 personer i 147 lag. Tillsammans har vi tränat i 
33 199 timmar och gått 2,7 varv runt jorden!

Tävlingsmomentet består av tre delar, en motionstävling, en namntävling och en fototävling. Laget ”Apex” från specialisthuset i 
Uddevalla vann Hälsokampens första deltävling, ”Tuggmotståndarna” från Guldheden fick pris för bästa lagnamn och Ewa Åkesson 
från Folktandvården Maria Albert tog vinnarbilden.  
    Deltävling två startar den 26 mars, då startar även en ny omgång av fototävlingen, tagga din bild på Instagram #hälsokampenftv.

”High-speedarna” heter det här härliga 
gänget från Folktandvården Maria Albert.
Vinnarbilden är inskickad av Ewa Åkesson, 
tandsköterska, som skriver så här: ”Vi är ett 
härligt gäng som sprang ut i kylan för att ta 
denna sportiga 80-tals bild. Tyvärr har förkyl-
ningar och influensa gjort att vi inte har kunnat 
prestera 100 procent, men vi njuter av livet och 
kämpar tillsammans.”

Tillsammans för 
en bättre hälsa!

Vinnare

Folktandvården Frölunda kulturhus har gjort 
plankan varje dag under tävlingstiden. ”En 
minut för nybörjare, 90 sekunder för de flesta 
och 2-4 minuter för vår sega 66 åriga receptio-
nist(!) Något att sikta på?”, hälsar klinikchef 
Marie Hagman. Bakom kameran står Chanelle 
Gillhover, tandhygienist.

Agnes Wallmark, tandläkare på Folktandvår-
den Centrum Borås, har tagit den här bilden 
från en promenad med labradoren Doris. 
”Jag tycker Hälsokampen är ett jätteroligt och 
peppande initiativ. Bra för egna hälsan och 
gemenskapen på kliniken. Och Doris är väldigt 
nöjd eftersom hon får ännu mer promenader 
och bollbus”, skriver Agnes. 

Här syns Natalie Andreasson, FRAMM-tand-
sköterska, under en promenad på Gran 
Canaria. ”Hälsokampen är en toppenidé 
och en morot till att få fler folk i rörelse utan 
pekpinnar. Det gäller att hitta någon form av 
rörelse som gör gott för en själv och på en 
balanserad nivå”, skriver Natalie.

Hedersomnämnande
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I slutet av 2017 utexaminerades 98 
nya tandsköterskor från Folktand-
vårdens tre utbildningar i Västra 
Götaland. 
     – Framför allt i Göteborg har 
bristen på tandsköterskor varit stor 
och många kliniker välkomnar nu nya 
medarbetare, säger HR-konsult Grid 
Kapllanaj.

Folktandvårdens tandsköterskeutbildningar 
finns i Uddevalla, Borås och Göteborg. I no
vember och december 2017 utexaminerades 
tandsköterskor från alla tre utbildningarna. 
Totalt blev 98 nya tandsköterskor färdig
utbildade.
     – 60 av dem har börjat jobba inom Folk
tandvården och fler rekryteringar är på gång. 
I Göteborg har vi kontaktat alla som gick ut 

och hittills har vi anställt 20 av 29, berättar 
Grid Kapllanaj, HRkonsult som är ansvarig 
för rekryteringen av tandsköterskor.

Nystart 2016
Bristen på tandsköterskor beror på att det har 
skett en generationsväxling, men framförallt 
på att för få har utbildats. Under nästan två år 
beviljade myndigheten för yrkeshögskolan inga 
utbildningsstarter för utbildningarna i Uddevalla 
och Borås. Efter uppvaktning från bland annat 
Folktandvården, som beskrev branschens 
behov, startade utbildningarna igen 2016.
     – Vi har inte riktigt hunnit ikapp än, det 
finns fortfarande kliniker som är i behov av 
tandsköterskor. Men nu är utbildningskapaci
teten på en bra volym för att vi ska klara vårt 
rekryteringsbehov framöver och det känns 
förstås jättebra, säger Anneli Bernhardsson, 
HRchef.  

En av dem som blev färdig tandskö-
terska i december är Elfriede Peder-
sen. Under utbildningen fick hon upp 
ögonen för kirurgi. Nu jobbar hon 
som tandsköterska på specialistklini-
ken för parodontologi i Göteborg. 
     – Det är jätteroligt, jag trivs kanon, 
säger Elfriede.

Elfriede gjorde praktik på flera olika arbets
platser under sin utbildning – specialisttand
vård och allmäntandvård, Folktandvården 
och privata kliniker. Efter utbildningen var 
hon nyfiken på att lära sig mer om specialist
tandvård och Folktandvården lockade. 
     – Folktandvården är en stabil organisation 
där det finns utvecklingsmöjligheter. Många 
är rädda för att börja direkt på en specialist
klinik, men jag har fått bra vägledning och 
gott om tid att lära mig. Nu kan jag assistera 
och om jag behöver hjälp finns det alltid 
någon att fråga, säger Elfriede.

Nu finns tillräckligt  
många utbildningsplatser
TEXT Ebba Strömqvist  FOTO Anna Bogren

98 nya tandsköterskor blev färdigutbildade under november/december 2017. Här syns gänget 
från utbildningen i Göteborg.

60 nya tandsköterskor – varmt välkomna!

”Ett viktigt jobb där jag får feedback”
TEXT & FOTO Ebba Strömqvist

Elfriede Pedersen skolade om sig från spårvagnsförare till      tandsköterska. Ett val som hon inte har ångrat.  
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Intresset för att bli tandsköterska väcktes 
efter att Elfriede jobbat flera år inom olika 
serviceyrken – i restaurangbranschen, som 
telefonförsäljare och senast som spårvagns
förare. Elfriede fick tips av en tidigare kollega 
att söka till tandsköterskeutbildningen och 
bestämde sig för att pröva.
     – Jag har alltid älskat att arbeta med 
människor, jag vill göra nytta och känna mig 
uppskattad. Men i mina tidigare yrken har jag 
inte varit lika nära kunden och jag har inte 
fått någon feedback.
 
Blev nyfiken på specialisttandvård
     Att utbildningen inte var så lång och att 
det finns ett stort behov av tandsköterskor 
bidrog också till beslutet att söka in. 
     – Utbildningen var komprimerad men väl
digt bra, bra föreläsare och lärare. Det fanns 
inte möjlighet att fördjupa sig i något ämne 
men man fick upp ögonen för olika delar 
inom tandvården. Under min praktik blev jag 
nyfiken på specialisttandvård och kirurgi.

Efter 1,5 år på tandsköterskeutbildningen i 
Göteborg blev hon i december färdig tand
sköterska. 

Varierande arbetsuppgifter
Nu har hon arbetat i tre månader på specia
listkliniken för parodontologi och stortrivs.
     – Jag gillar variationen och att ha många 
bollar i luften. På parod händer mycket saker, 
folk från hela världen kommer hit och gör sin 
ST/PG*. Jag har bra kollegor runtomkring 
mig och får följa patienternas utveckling. Jag 
känner att jag gör skillnad och får människor 
att må bra.

Vad är den största skillnaden mellan att köra 
spårvagn och att vara tandsköterska?
     – På en spårvagn är det sällan någon ser 
chauffören förrän det blir stopp. Här möter 
jag patienterna direkt. De tackar för att de 
har blivit bra bemötta och har ett leende på 
läpparna när de går härifrån. Det känns som 
ett väldigt viktigt jobb.  

”Ett viktigt jobb där jag får feedback”

En ny tandhygienist-
utbildning är på gång  
vid Högskolan i Skövde.
    Utbildningen, med 30 
platser, planeras starta vår-
terminen 2020.

TEXT Ebba Strömqvist 
FOTO Högskolan i Skövde

   – Det finns ett stort be-
hov av nya tandhygienister 
så det här känns helt rätt 
i tiden. Från Högskolan i 
Skövde finns också en stor 
vilja att starta utbildning-
en, säger Jane Stenman, 

projektledare, forsknings- och innovations-
stöd, Folktandvården och tidigare lektor på 
tandhygienistprogrammet i Göteborg.
     Folktandvården har under flera år 
arbetat för att få till fler utbildningsplatser 
för tandhygienister i Västra Götaland. Förra 
våren blev det klart att Högskolan i Skövde 
vill driva en tandhygienistutbildning och i 
februari beslutade regionstyrelsen att Västra 
Götalandsregionen ska finansiera den 
kliniska delen. Nästa steg är att ansöka hos 
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, om att få 
bedriva utbildningen. 
     – I oktober ska ansökan om att få starta 
en tandhygienistutbildning vara inskickad 
och senast i juni tar UKÄ ett beslut, säger 
Jane. 
     Parallellt med ansökan pågår arbete med 
att ta fram kursplaner och utbildningsplan, 
förbereda för klinisk träning och hitta lämpli-
ga lokaler i närheten av högskolan. Förutom 
auskultation och praktik på Folktandvårds-
kliniker så innefattar programmet klinisk trä-
ning under tre terminer. Träningen ska ske 
på en klinik som drivs av Folktandvården.
     – Det kommer att bli en utbildningskli-
nik lik den som finns i Göteborg men i min-
dre format, cirka åtta rum, säger Jane.  

*ST, specialisttjänstgöring. PG, Postgraduate

Elfriede Pedersen skolade om sig från spårvagnsförare till      tandsköterska. Ett val som hon inte har ångrat.  

Tandhygienist- 
utbildning  
planeras  
i Skövde

nya tandsköterskor – varmt välkomna!



AKTUELLT
Har du tips på roliga eller intressanta nyheter från din arbetsplats?
Maila ebba.stromqvist@vgregion.se

91 %
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TEXT Ebba Strömqvist FOTO Sara Pettersson

Kliniker får tycka till 
om kunskapsbehov

Vilka odontologiska utmaningar finns 
det i tandvården? Och vilken kunskap 
behövs för att vi ska kunna utveckla 
vården? 
    Under 2018 är det dags för klinik-
personal att tycka till.

Folktandvården har fått i uppdrag av region- 
styrelsen att utveckla kunskapsbaserad tandvård i 
samarbete med Göteborgs universitet. I år startar 
arbetet och via en enkätundersökning kommer 
alla kliniker att få identifiera angelägna utveck-
lingsområden. Det blir även djupintervjuer med 
ett 30-tal medarbetare.
     – Kunskap är en färskvara som ständigt behö-
ver uppdateras och i det här arbetet utgår vi från 
tandvårdens behov. Om medarbetarna får vara 
med i arbetet är oddsen högre att kunskapen an-
vänds, säger Thomas Jacobsen, utvecklingsledare.

Flera olika källor
Förutom att fråga klinikerna om behovet sam-
las kunskap in från institutionen för odontologi 

och Folktand-
vården i form av 
till exempel det 
odontologiska 
bokslutet.

Identifiera 
behov
Ett 20-tal perso-
ner som arbetar 
kliniskt, med olika 
bakgrund och 
erfarenheter, 
kommer sedan att 
få prioritera vilka 

behov som är viktigast att tillgodose. 
    – Det handlar om att identifiera områden 
där verksamheten kan utvecklas. Kanske finns 
kunskapen redan men behöver presenteras,  
eller så har vi inga svar och då kan det bli 
aktuellt med forskning. När medarbetarna 
prioriterar ska vi kraftsamla kring det, säger 
Thomas Jacobsen.  

Thomas Jacobsen,  
utvecklingsledare.

... Det visar siffror från medarbetarenkäten 
2017. På påståendet ”Mitt arbete känns 
meningsfullt” har 52 procent av Folktand-
vården Västra Götalands medarbetare sva-
rat ”stämmer mycket bra” och 39 procent 
svarat ”stämmer ganska bra”.

Tycker att  
deras arbete  
är meningsfullt ...

Den 6-7 mars arrangerade Folktandvårdens 
hälsoodontologiska enhet konferensen Mer än 
tänder. I år var temat ”I huvudet på en ton- 
åring”. Konferensen lockade 170 deltagare, 
från Kalix i norr till Landskrona i söder.
    En av föredragshållarna var Helen Isaksson, 
odontologie dr och pedodontist vid institutio-
nen för odontologi  i Jönköping. Ämnet var 
erosioner (tandslitage) och Helen berättade 
bland annat att syran som orsakar erosioner 
kan vara endogen eller exogen. I det senare 
fallet är läsk en av bovarna,  både vanlig och 
lightvarianter, men också energidrycker där 
konsumtionen ökat stort på senare år.
     – För att få stopp på erosionen krävs en för-
ändring av livsstil och där har vi som tandvårds-
personal en viktig roll i motiverande samtal, 
sa Helen.

Läs hela reportaget från
Mer än tänder på FIOL.

Stort intresse för ungdomars munhälsa

Du har väl inte missat att följa Folktand-
vården Västra Götaland i sociala medier? 

På Facebook och Linke-
din hittar du nyheter och 
utvalda lediga tjänster. 
På Instagram får du varje 
vecka följa en ny med-
arbetare. Häng med!

Följ Folktandvården!
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*Detta visar studier från Deloitte och Columbia university.

 

Vilka värderingar och vilken kultur 
finns inom Folktandvården? Och 
hur kan vi utveckla vår kultur för 
att växa? Det ska Tor Eneroth på 
Barrett Values Centre hjälpa till 
att undersöka.  Målet är att bli en 
ännu mer attraktiv arbetsgivare 
och nå vår fulla potential.

”Visste du att ledarundersökningar visar 
att 8090 procent tycker att företagets kul
tur är viktig eller mycket viktig, men bara 
28 procent förstår sin kultur. 12 procent 
tycker att de är duktiga på att utveckla sin 
kultur och 5 procent är nöjda med den 
rådande kulturen?*
     Jag har jobbat 15 år som kulturchef  i 
stora organisationer, bland annat Volvo 
IT. Nu är jag Director of  Cultural Trans
formation på Barrett Values Centre och 
specialiserad på förståelse och utveckling 
av medveten kulturell transformation. 
Vårt motto är Discover what truly matters. 
Genom mätningar får vi reda på vad som 
är viktigt för individen och för organisa
tionen, vi får en bild av vad som motiverar 

och ger energi. De värderingarna kan vi 
sedan jobba vidare med för att växa som 
individer och organisation. Genom att 
förstå vad vi är, kan vi också förstå hur vi 
blir framgångsrika tillsammans. 
     Mätningarna går ut på att vi ställer 
frågor om vilka värderingar/beteenden 
som bäst beskriver vem du är, hur din 
organisation fungerar för närvarande och 
vilka värderingar du tror är viktiga för att 
din organisation ska nå sin fulla potential. 
I år startar Folktandvården ett arbete med 
kultur och värderingar som ett steg i att 
bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare, 
attrahera rätt medarbetare och få dem att 
stanna länge.
     Vi har redan smygstartat genom att 
undersöka ledningsgruppens värderingar 
och under klinikledningsdagarna ställde 
vi samma frågor till klinikchefer och 
koordinatorer. Efter de första mätning
arna upplever jag att Folktandvården har 
en kultur som är positiv, relationsbaserad, 
effektiv och kompetent. 
     Nästa steg är att se om bilden stämmer 
i organisationen och starta en dialog kring 

vilken kultur ni vill ha. Sedan börjar den 
stora resan och det långsiktiga arbetet, att 
skapa en förståelse och en kollektiv bild 
av vad som behöver göras och medvetet 
jobba med de värderingar ni vill ska prägla 
er.
     För att en ny kultur ska kunna växa 
fram behöver man tydliggöra beteenden 
och ändra på strukturer. Det kan till 
exempel handla om att granska organisa
tionens policy och chefskap, lever vi som 
vi lär? Resultatet hjälper oss att fokusera 
på det som är viktigt för medarbetarna och 
därmed bli en mer attraktiv arbetsplats.
     Det är viktigt att arbetet med kultur inte 
blir ett projekt, det här tar tid och det gäl
ler att vara uthållig. Jag brukar jämföra det 
med ett äktenskap, det gäller att vårda det 
och man kan inte kopiera någon annans 
framgångsfaktor. Ni är en unik samling 
människor som har möjlighet till en unik 
utveckling. Utgångspunkten är att alla vill 
vara med och bidra.”

BERÄTTAT FÖR Ebba Strömqvist

”Kultur är nyckeln till engagemang”

OMVÄRLD
I omvärldsanalysen lyfter vi blicken 

och intervjuar personer utanför 
vår egen organisation.
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PROFILEN

Den 9 mars disputerade Ann-Catrin 
André Kramer med avhandlingen  
”On dental caries and socioeconomy 
in Swedish children and adoles-
cents”. Arbetet med avhandlingen 
har präglats av en stor variation av 
arbetsuppgifter, ingen dag har varit 
den andra lik.

Hur kom det sig att du började forska?
     – Sedan 1994, då jag började arbeta på 
dåvarande Sjukhuskliniken i Mariestad, har 
det varit en lång resa. Efter några år som 
tandsköterska träffade jag en tandhygie
nist som inspirerade mig att läsa vidare till 
tandhygienist. Studierna väckte min nyfiken
het och när jag 2008 kom i kontakt med 
FoUcentrum Skaraborg för primärvård och 
tandvård kändes det som ett naturligt steg att 
fortsätta vidareutbilda mig. Efter ytterligare 
några års studier, parallellt med arbete, blev 
jag behörig att registreras som doktorand. 
Avhandlingsarbetet har helt finansierats med 

forskningsmedel som sökts och erhållits i 
konkurrens med andra forskningsprojekt.

Hur har det varit för dig att skriva  
en avhandling?

     – Det har varit fantastiskt att kunna foku
sera på ett så intressant ämne. I avhandlings
arbetet har det ingått flera delar. Parallellt med 
litteraturgranskning, dataanalys och skrivande 
har jag läst både grundläggande och valbara 
kurser som till exempel statistik och epidemio
logi. Andra delar av arbetet har varit att utbyta 
kunskap kring forskningsfrågor på seminarier.

Vilka resultat i ditt arbete tycker du är mest 
intressanta?

     – Alla delar är viktiga och varje del behövs 
för att förstå helheten, men en sak som är 
värd att lyfta är variationen av kariesföre
komst inom Västra Götaland. Till exempel 
har resultaten visat att barn på landsbygden 
har mindre risk att få karies än barn och unga 
i de större städerna. Orsaken till detta vet vi 
inte, en tänkbar orsak som vore intressant att 

studera vidare är på vilket sätt tillgänglighet 
till livsmedel, sötsaker och dylikt eventuellt 
påverkar ungas konsumtionsvanor. 
     – Glädjande resultat är att majoriteten 
av barnen och ungdomarna som deltagit i 
studien har en god tandhälsa, men det har 
också visat sig att en mindre grupp står för 
en stor del av kariesskadorna. Detta tyder på 
ojämlikhet mellan grupper i samhället.

Vill du säga något till andra som är nyfikna 
på att forska?

     – För mig har det varit mycket utvecklande 
med den stora variationen av arbetsuppgifter. 
Det har också varit ovärderligt att träffa så 
många kunniga och inspirerande människor. 
Det mest utmanande har varit att få tiden att 
räcka till. Det finns alltid mer att göra, hur kan 
man då bli nöjd och gå vidare? Att ha en tydlig 
tidsplan och avgränsningar att hålla sig till är 
svaret på den utmaningen. För den som är 
nyfiken på forskning rekommenderar jag att ta 
kontakt med FoU-centrum. Där finns mycket 
kompetens, de kan ge tips och svara på frågor. 

Ann-Catrin forskar om karies 
TEXT & FOTO Ann Bergermo


