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Nyss var det jul och nu har det redan hunnit gå ett kvartal av 2019, visst går ti
den fort! Och det är inte bara klockan som tickar, förändringshjulen runt omkring 
oss verkar också snurra allt fortare. 

För att ha lite koll på förändringar som är på gång genomför tandvårdsled
ningen varje år en omvärldsanalys där vi tittar på olika trender. Många analytiker 
spår att intresset för klimatfrågan kommer fortsätta öka 2019, vilket kanske inte 
är så överraskande. Konsumenterna blir mer och mer medvetna och det är inte 
längre lika självklart att resa med flyg eller att slösa med plastpåsar. Andra trender 
som ofta nämns är att butiksutbudet förändras i takt med ehandelns snabba 
tillväxt och att sociala medier spås bli en av de viktigaste kanalerna för företag att 
kommunicera med sina kunder. Något som också kommer högt upp på trend
listorna är att innovativa tekniklösningar fortsätter påverka, och förhoppningsvis 
förenkla våra liv, såväl hemma som på jobbet. 

Många förändringar i omvärlden berör givetvis oss i tandvården. En realitet 
som vi delar med många andra branscher är att det saknas tillräckligt med utbildad 
arbetskraft. Detta märks tydligt på flera 
av våra kliniker och kan påverka såväl 
arbetsmiljö som tillgänglighet negativt. 
Med nuvarande utbildningssituation 
finns det i dagsläget dessutom inget som 
tyder på att vi inom rimlig tid kommer kunna bemanna på samma sätt som vi 
historiskt gjort. Vi behöver hitta nya lösningar.

Frågan är vad som är ”rätt” bemanning, i dag och i framtiden. När jag var ny 
tandläkare på 80talet hade många patienter stora tandvårdsbehov. I dag bedöms 
de flesta av våra kunder ha låg risk att utveckla sjukdom. Gruppen med stora be
hov har blivit mindre, men är säkert minst lika utmanande. Kanske ska våra trad 
itionella tandvårdsyrken kompletteras med andra kompetenser och kanske ska nya 
sätt att kommunicera med exempelvis patienterna säkra att resurserna används 
rätt. Finns det något av det som sker i omvärlden som vi kan använda oss av?

Vikten av att företag och organisationer har tydliga värderingar och arbets
platser med en bra kultur, kommer högt upp på listorna över 

viktiga framgångsfaktorer bland de som bevakar omvärl
den. Det arbete som vi gör just nu om Folktandvårdens 
kultur känns därför extra viktigt. Det ska bli spännande 
att ta del av vilka värderingar ni identifierat som viktiga 
för att trivas och för att Folktandvården ska fortsätta 
utvecklas. Ett stort och varmt tack till er medarbetare 
för det arbete ni har gjort ute på klinikerna. På sidan 
9 kan ni läsa om hur kulturarbetet sett ut på Ove 
Bertilssons tre kliniker.

Framtiden är snart här och vi måste forma 
framtidens tandvård utifrån nya förutsätt

ningar och nya behov. Jag ser fram mot att 
fortsätta göra detta tillsammans med er!

Ann-Charlotte Sundelin
Tandvårdsdirektör

Framtidens tandvård – hur ska den se ut?

Många förändringar i 
omvärlden berör givetvis
oss i tandvården

Omslagsbild: Amanda Quensel
Ove Bertilsson 
Foto: Mikael Rosengren 
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Beställare

Utförare

Verkställare

Genom dialog mellan politiker och tjänstemän arbetas 
överrenskommelserna fram och undertecknas för kommande år.

Tandvårdsstyrelsen avrapporterar till
hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Styrelsen ger klinikerna
i uppdrag att utföra den vård som beställts.

Verksamheten avrapporterar till
tandvårdsstyrelsen.

Processen börjar om.
Utfall och avvikelser ligger 
till grund för kommande 

beställning.
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I Västra Götalandsregionen beställer 
hälso- och sjukvårdsnämnderna vård 
från utförarna, däribland Folktand-
vården. Men hur går det egentligen 
till? På Bettet bad Anders Ljungné, 
tandvårdschef för allmäntandvården, 
att förklara processen. 

     – Normalt sett när vi pratar om en vård
beställning så pratar vi om det som kallas 
vårdöverenskommelser som vi gör med 
respektive hälso och sjukvårdsnämnd, säger 
Anders Ljungné.
     Det finns i dag fem hälso- och sjukvårds
nämnder i Västra Götalandsregionen med 
politiskt utsedda ledamöter. Nämnderna har 
ett befolkningsansvar som bland annat inne
bär att de ska kartlägga behovet av hälso och 
sjukvård och ansvara för att befolkningen 
får tillgång till primärvård, sjukhusvård och 
tandvård. Detta gör man genom vårdbeställ
ningar. 
     – Vårdbeställningarna följer ett mönster 
som är likartat för alla typer av utförare i 
Västra Götaland men tandvårdsbeställningen 
har andra inriktningar och villkor än vad till 
exempel en beställning från primärvården 
har, förklarar Anders.
Vårdöverenskommelsen ska omfatta en viss 
inriktning, ha en viss effekt och innehålla en 
viss volym.
     – Sedan sätter man en prislapp på det. I 
överenskommelsen ingår även vilken upp
följning man förväntar sig och ibland även 
hur vården ska utföras, säger Anders. 
     Det vanligaste är att överenskommelsen 
sträcker sig ett år men innan vården ska 

utföras i verksamheten ska 
tjänstemän och politiker komma 
överens om vilka finansiella 
ramar som finns, vilka mål och 
inriktningar man ska ha och 
vilka önskade effekter det ska ge. 
     – Det man kommer fram till 
formulerar man sedan i avtal. 
Men vi kan inte skriva avtal in
ternt inom VGR, utan då har vi 
vårdöverenskommelser istället, 
säger Anders.
När tiden för överenskom
melsen löpt ut är det dags för 
avrapportering
– Då sammanställer vi vad vi har 
gjort, skriver kommentarer kring 
utfallet och redovisar det för 
nämnderna, säger Anders. 

Vad kan det handla om för typ av vård?
     – Till exempel så är all vård som riktar sig 
till 0–2åringar ett sådant uppdrag. Det hand
lar om all planerad och oplanerad vård som 
ges till den gruppen, däribland munhälsobe
dömningar, berättar Anders.
     Ett annat exempel är hälsoprevention 
som görs för barn och ungdomar, insatser 
som omfattas av FRAMM. Även handled
ning av nyutexaminerade tandläkare och 
tandhygienister ingår i vårdöverenskommel
serna. Likaså specialisttandvård, framför allt 
specialiserad barntandvård och tandreglering 
omfattas av överenskommelsen.
     – Sedan har vi en rätt stor och tung post 
och det handlar om något som kallas sista 
hands-ansvar. Det har att göra med att VGR 

har ett ansvar att ge alla invånare 
tillgång till tandvård. Vården ska 
vara rimligt tillgänglig för alla 
invånare vilket för oss innebär 
att vi måste ha en verksamhet 
i varje kommun. Det innebär 
också att vi ansvarar för att 
jourverksamheten fungerar, 
säger Anders. 

Hur kommer man fram till 
vilken vård som överenskom-
melserna ska innefatta?

     – Det är en dynamisk process. 
En dialog som sker mellan 
politik och tjänstemän. Där 
nämnderna utgår ifrån befolk
ningsbehov i en demokratisk 
process och vi som tjänstemän 

måste tala om vad som är möjligt och vilka 
konsekvenser det får om man gör det ena 
eller det andra. Och vi måste också hela tiden 
kasta en blick på vilka krav som staten ställer 
utifrån de regelverk och författningar som 
finns, säger Anders.

Är det svårt att komma överens beställare 
och utförare emellan?

     – Vi som utförare är så klart angelägna om 
att få rätt ersättning för de tjänster som vi vill 
förmedla och de som beställer är så klart an
gelägna om att få så mycket som möjligt för 
pengarna. Det är inget konstigt i det och jag 
kan också tycka att förhandlingen mellan oss 
ger ett mervärde i att vi kvalitetsgranskar våra 
argument och tittar på vad som verkligen är 
viktigt, säger Anders..  

TEXT & FOTO Jonna Andersson

Vårdbeställningar  
– så går det till!

I Västra Götalandsregionen tillämpas bestäl-
lar- och utförarmodellen. Det innebär att de 
politiska uppdragen som ägare, beställare och 
utförare av hälso- och sjukvård har separerats 
och renodlats.

Beställare: Det är Västra Götalandsregionens 
fem Hälso- och sjukvårdsnämnder som bestäl-
ler hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårds-
nämnderna företräder befolkningen i sina 
respektive områden. 

Utförare: Utförare är till exempel ett sjukhus, 
Närhälsan, Folktandvården, Habilitering & 
Hälsa. Dessa förvaltningar har en politisk sty-
relse som svarar för att det som beställts utförs 
enligt avtal. Det finns även privata utförare.

Beställar-utförarmodellen

Förhandlingen 
ger ett mervärde
i att vi kvalitets-
granskar våra 
argument”
Anders Ljungné



6     PÅ BETTET  1 I 2019

Tandvårdsstyrelsen leder Folktandvården och ansvarar för drift, förvaltning och
utveckling. Folktandvården får sina uppdrag från regionfullmäktige, regionstyrelsen

och överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Här är nya
tandvårds-
styrelsen

Tandvårdsstyrelsen ansvarar också för specialistutbildning av tandläkare samt
behandlar forsknings- och utvecklingsfrågor och personalfrågor.

I tandvårdsstyrelsens uppgifter ingår att:

Ordförande Vice ordförande

ansvara för att lagar och avtal följs,

se till att vården bedrivs med professionell kompetens,

ta beslut om investeringar och utrustning,

rapportera om verksamhetens ekonomi, prestationer och kvalitet.

Linnea Wall
Ålder: 59 år 
Bor: Mariestad
Sysselsättning:  
Fabriksarbetare
Politisk uppdrag:
Ledamot i regionfullmäktige, 
servicenämnden och vice ord-
förande tandvårdsstyrelsen

Angelica Lundgren 
Bielinski

Träffa styrelsens
nya ordförande på 

sidan 8.
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Moez Dharsani
Ålder: 27 år 
Bor: Trollhättan
Sysselsättning:
Politisk sekreterare för
Socialdemokraterna i Västra 
Götalandsregionen
Politisk uppdrag:
Ledamot i tandvårdsstyrelsen

Karin Olofsson
Ålder: 76 år 
Bor: Tidaholm
Sysselsättning: Socionom 
men nu också pensionär
Politisk uppdrag:
Ledamot i tandvårdsstyrelsen, 
ersättare i regionfullmäktige, 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen i Tidaholm 
samt i Stiftelsen Skaraborgs-
institutet

Andreas Holmlund
Ålder: 49 år 
Bor: Göteborg
Sysselsättning: Tandläkare
Politisk uppdrag:
Ledamot i tandvårdsstyrelsen, 
ersättare i kommunfullmäk-
tige och regionfullmäktige

Kristina Carlsson
Ålder: 69 år 
Bor: Göteborg
Sysselsättning: Filosofie 
doktor/arkeolog till yrket 
och arbetar (fortfarande) på 
Statens Historiska Museer 
Arkeologerna
Politisk uppdrag:
Ledamot i tandvårdsstyrelsen

Kjell Sjölund
Ålder: 66 år 
Bor: Två mil utanför
Karlsborg
Sysselsättning: Pensionär
Politisk uppdrag:
Ledamot i kommun- 
fullmäktige och kommun-
styrelsen i Karlsborgs
kommun. Ledamot i tand-
vårdsstyrelsen

Magnus Johansson
Ålder: 35 år 
Bor: Borås
Sysselsättning: 
Finansrådgivare
Politisk uppdrag:
Ledamot tandvårdsstyrelsen, 
Styrelseord förande Industri-
byggnader i Borås AB

Lars-Erik Hansson
Ålder: 66 år 
Bor: Tynnered, Göteborg
Sysselsättning:
Pensionerad kirurg
Politisk uppdrag:
Ledamot i regionfullmäktige 
och tandvårdsstyrelsen.
Ersättare i styrelsen för sjuk-
husen i väster

Ledamöter



Vid årsskiftet tog Angelica Lundgren 
Bielinski (M) över som ny ordförande 
i tandvårdsstyrelsen. Uppdraget blir 
något nytt då hon tidigare suttit på 
beställarstolen. 
     – Jag har varit aktiv i åtta år, två 
mandatperioder, men som beställare 
så det är för mig en stor utmaning 
att idag sitta på utförarstolen och 
vara utförarordförande, säger Ang-
elica Lundgren Bielinski.

Angelica Lundgren Bielinski är född och 
uppvuxen i Trollhättan. Hon är utbildad 
arbetsterapeut vid Lunds universitet och 
flyttade efter studierna till Stockholm för att 
påbörja sin yrkesbana. Det var också där som 
hennes intresse för politiken väcktes till liv. 
Angelica arbetade på ett personalägt sjukhus 
och när man efter några år förlorade sitt kon
trakt vid en ny upphandling tändes en låga.
     – De som vann upphandlingen gjorde 
det enbart för att de hade lagt ett lägre pris, 
inte på grund av bättre kvalité. Det var en 
väldig frustration och jag var en av dem som 
började agitera och skicka skrivelser till poli
tikerna. Och då kände jag lite att det här är 
ju kul, berättar hon.
     2008 lämnade Angelica Stockholm och 
flyttade hem till Trollhättan permanent. 
     – Sedan dess jobbar jag som arbets
terapeut inom psykiatrin i Uddevalla.

Politiskt aktiv i åtta år
Hennes politiska engagemang 
tog fart 2010 i Trollhättan stad. 
Där började hon i kommunens 
omsorgsnämnd, fortsatte 
sedan vidare till en hälso och 
sjukvårdsnämnd i Västra 
Götalandsregionen (VGR) och 
blev vid valet 2014 förste vice 
ordförande i norra hälso och 
sjukvårdsnämnden.
     – Där satt jag i fyra år och 
det var mitt första större upp
drag i VGR.
Att nu byta perspektiv blir en 
utmaning för Angelica, samti
digt som hon ser fram emot att 
lära sig den andra sidan.

     – Det är en köp och säljmodell som vi 
ibland kan vara lite frustrerade över, sam
tidigt vet vi inte vad som skulle vara bättre 
så vi fortsätter med den här modellen. Men 
har man då suttit på beställarstolen i åtta år 
och förargat sig över utförarna så är det ju en 
utmaning i sig att nu vara utförarordförande. 
Men det ska bli kul.

Vill se en mer jämlik tandvård
Vad vet du om Folktandvården?
     – Jag ville bli tandläkare när jag var liten 

men sedan har jag inte haft något med 
tandvården att göra så det är ett helt nytt 
område för mig. Det jag hunnit se på den här 
korta tiden är att det verkar vara en väldigt 
frisk organisation som har ordning och reda, 
god ekonomi och förhållandevis få problem 
jämfört med andra verksamheter i VGR. 

Vad tar du med dig in i tandvården?
     – Dels tar jag med mig min politiska 
erfarenhet och dels min yrkeskompetens 
som arbetsterapeut. Jag upplever att både 
tandvården och arbetsterapi inte bara 
fokuserar på det sjuka utan på det friska, så 
det tar jag med mig. Sedan hoppas jag kunna 
hålla en bra dynamik i styrelsen och en bra 
ledarstruktur. 

Vad blir det första du tar tag i?
     – Det är svårt att säga. Jag har inte sett 
några jättebekymmer, mer än kompetens
bristen, och den blir svår för mig att lösa 
själv. Det jag skulle vilja sätta tänderna i är 
att vi verkligen ska lägga manken till för 
att få en så jämlik tandvård som möjligt i 
Västra Götaland.  

Från beställare 
till utförare
TEXT & FOTO Jonna Andersson

Angelica Lundgren Bielinski

Ålder: 38 år
Familj: Make, två barn och hunden 
Ceasar
Bor: Trollhättan
Sysselsättning: Arbetsterapeut 
psykiatrin Uddevalla (föräldraledig)
Politiska uppdrag: Ordförande i tand-
vårdsstyrelsen. Ledamot i region- 
fullmäktige och kommunfullmäktige 
samt samhällsbyggnadsnämnden i 
Trollhättan. Ersättare i Kunskaps- 
förbundet Väst.
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På Ledardagarna 20–21 mars presen-
terades det arbete med kultur och 
värderingar som alla klinker gjort. På 
Ove Bertilssons tre kliniker har med-
arbetarnas engagemang varit stort. 
Men det började mer tveksamt...

Ove Bertilsson är klinikchef  på specialist
kliniken i bettfysiologi i Göteborg, spe
cialistcentrum i Uddevalla och på sjukhus
tandvården i Trollhättan och i Uddevalla. 
Han berättar att intresset för att arbeta med 
Folktandvårdens kultur inte var på topp 
bland medarbetarna efter utvecklingsdagen 
i höstas.
     – Jag tror många inte riktigt förstod vad 
det handlade om. Budskapet försvann i 
teknikaliteter kring metoden, säger Ove, och 
fortsätter:
     – Men det blev mer konkret när vi började 
bena i det tillsammans. Jag förklarade att 
detta var världens chans för alla att säga 
vad de tycker och hur de vill ha det på sin 
arbetsplats.
     Ove planerade kulturarbetet tillsammans 
med sina klinikkoordinatorer och med stöd 
av Liselott Karlström och Ulla Kumlien på 
HR-enheten. Mötena hölls utanför kliniken, 
det vill säga i civila kläder och utan namn
brickor.

     – Vi ville arbeta ostört och underlätta för 
alla att mötas på lika villkor. Viktigast var 
dock att vi satte av tillräckligt med tid för att 
kunna lyssna ordentligt på varandra och inte 
hamna i debatt.

Olika utgångsläge
Oves tre kliniker hade olika utgångsläge i 
arbetet. Särskilt tydligt var det när det gäller 
graden av entropi, det vill säga värderingar 
som kan vara begränsande.
Inför mötet med den klinik som hade högst 
entropi medger Ove att han var lite spänd.
     – Men det gick jättebra. Även om det 
fanns skillnader i utgångsläget mellan de 
olika klinikerna, var engagemanget bland 
medarbetarna på samma nivå på alla tre.
     Ove och hans klinikkoordinatorer fick 
flera aha-upplevelser i dialogen kring betydel
sen av de ord medarbetarna valt. Dels visade 
sig ord de på förhand trodde var negativa inte 
alls vara det, dels tog inte entropin så mycket 
fokus som de trodde den skulle göra.
     – Vi fastnade inte i entropin, utan den 
fungerade mer som katalysator för en god 
diskussion.

Kraft och styrka i gruppen
En av medarbetarna som deltagit i arbetet är 
ST-tandläkaren Amanda Quensel på specia

listkliniken för bettfysiologi. Hon tycker att 
dialogen kring kultur och värderingar har gett 
henne och hennes kollegor större förståelse 
för varandra.
     – När vi pratat om våra värderingar så här 
strukturerat blir det väldigt tydligt att vi har 
en gemensam grund att stå på. Det finns en 
kraft i det som ger en styrka i gruppen.
     Diskussionerna har ibland varit livliga 
och även om alla inte alltid tyckt samma hela 
tiden, så har alla bidragit och varit engage
rade och det tycker Amanda har varit väldigt 
givande och roligt.
     – Det här är viktiga frågor för hur man 
trivs på sin arbetsplats. En bra kultur gör det 
lite lättare att göra ett bra jobb.

Stolt
Ove och hans medarbetare kommer att 
jobba vidare med kulturen på klinikernas ut
vecklingsdagar i maj och augusti. Han är stolt 
över att arbeta i en organisation som han 
menar tar kultur och värderingar på allvar.
     – Jag är glad att dessa frågor är på agendan 
och att Folktandvården tycker det är viktigt 
att vi jobbar med hur vi är mot varandra. Så 
är det inte hos alla arbetsgivare.
     – Vi måste ha en organisation med en 
sund kultur och bra värderingar för att locka 
till oss nya medarbetare, avslutar Ove.  

TEXT & FOTO Mikael Rosengren

Amanda Quensel och Ove Bertilsson tycker båda att arbetet med kultur och värderingar har varit en bra påminnelse om det engagemang 
och den gemensamma kraft som finns bland medarbetarna på kliniken. 

Tid och dialog gör 
det kul med kultur



Veronica Palm leder statens utredning om  
ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa.

Marie Pettersson presenterade Folktandvårdens 
arbete med Frisktandvård för utredarna.

FRAMM var ett av projekten som presenterades under besöket. Ett arbete 
som leds av hälsoodontologiska enheten med Eva-Karin Bergström i spetsen.
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Utmaningar och strategier diskuterades när statens utredare besökte Västra Götaland. Utredarnas 
uppgift är att ta fram förslag på hur tandvårdssystemet kan bli mer jämlikt.

Ett tandvårdssystem för jämlik tand-
hälsa – så heter statens utredning 
som leds av Veronica Palm, tidigare 
riksdagsledamot för Socialdemokra-
terna. Just nu reser hon runt i landet 
för att besöka olika tandvårdsverk-
samheter och i slutet av januari hade 
turen kommit till Västra Götaland.

För ett år sedan fick Veronica Palm i uppdrag 
av regeringen att utreda och föreslå hur 
tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli 
mer resurseffektivt och jämlikt.
     – Vi ska genomlysa hela tandvården, 
alltså både det statliga tandvårdsstödet, de 
särskilda stöden och barn och ungdoms
tandvården. Syftet är att finna vägar att öka 
jämlikheten, effektiviteten och förutsägbar
heten genom att föreslå konkreta föränd
ringar, säger Veronica Palm.

Besökte Västra Götaland
För att inhämta kunskap om hur tandvården 
fungerar har utredarna under året besökt 
tandvården i landets alla sjukvårdsregio
ner. I slutet av januari besökte utredningen 
Folktandvården Västra Götaland under två 
dagar. Första dagen gjorde man studiebesök 
på en privatklinik i Bollebygd och samtalade 
med företrädare för Institutionen för Odon
tologi (IO) och enhet tandvård på Västra 
Götalandsregionens koncernkontor. Dag 
två möttes utredarna och representanter från 
Folktandvården för att diskutera och titta 
närmare på utmaningar och strategier för att 
säkra en jämlik och resurseffektiv tandvård. 
FRAMM och TAIK-projektet var två strate
gier som presenterades under dagen och som 
regeringens utredare visade stort intresse för.
     – Att träffa tandvårdsutredningen var 
både intressant och givande. Utredarna är 
mycket medvetna om de stora skillnader som 

finns i landet i dag avseende 
bemanningssituationen, vilket 
är en orsak till varför dagens 
tandvårdssystem inte definie
ras som jämlikt. Det ska bli 
spännande att så småningom 
ta del av utredarnas förslag, 
för att se om man lyckas 
konstruera en modell som styr 
mot en jämnare bemanning 
och som dessutom gynnar re
gelbunden och förebyggande 
vård, säger tandvårdsdirektör 
Lotta Sundelin som deltog vid 
mötet.

Färdiga förslag om ett år
Utredarna har nu besökt 
samtliga sjukvårdsregioner 
och arbetet övergår nu i mer 
traditionellt utredande – att 

sammanställa, skriva och 
räkna på förslag och bedöm
ningar. 
     – Vi kommer att fortsätta 
ha ett inkluderande arbetssätt 
med bland annat två större 
workshops närmare somma
ren. Samtidigt måste vi börja 
fokusera vårt arbete på att 
utarbeta förslag och bedöm
ningar. När dessa lämnas till 
regeringen om ett år är min 
ambition att de ska vara så väl 
genomarbetade att de kan ge
nomföras så snart regeringen 
har möjlighet, säger Veronica 
Palm. 
     Utredningen ska lämna sitt 
slutbetänkande senast den 1 
mars 2020.  

TEXT & FOTO Jonna Andersson

Statens
utredning om

jämlik tandvård
på besök

Det ska bli 
spännande att 
så småningom ta 
del av utredarnas 
förslag”

Lotta Sundelin
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Bidrar i forskning om benskörhet
I framtiden kan tandvården ana-
lysera röntgenbilderna för att se 
om patienten löper risk att utveckla 
benskörhet/osteoporos – om forsk-
ningsprojektet som just startat ger 
grönt ljus för metoden, vill säga.

Magnus Hakeberg, professor vid Göteborgs 
universitet och övertandläkare vid oral medi
cin i Göteborg, är ansvarig för studien som 
går under namnet osteoporosprojektet:
     – Modellen vi testar i projektet är i grun
den väldigt enkel, säger han. 
     Om modellen visar sig fungera kommer 
det därför bara att krävas en liten utbild
ningsinsats för att alla tandläkare inom 
allmäntandvården ska kunna genomföra 
ben skörhetsscreening på patienter i en viss 
ålder. 

     Forskningsprojektet 
genomförs i samarbete mellan 
institutionen för odontologi 
vid Göteborgs universitet och 
Folktandvården Västra Göta
land och ska pågå i tre år. Den 
kliniska delen genomförs vid 
16 allmäntandvårdskliniker, 
där man just nu identifierar 
omkring 130 patienter vardera 
som passar för att delta i stu
dien. Medverkande kvinnor är 
från 60 år, män från 65 år. 

Anpassade röntgenbilder 
Projektet har hög klinisk rele
vans, det vill säga, resultaten 
väntas gå att tillämpa direkt 
och ge goda effekter för 

berörda patienter. Det skulle 
fungera med den utrustning 
som redan finns på allmän
tandvårdens kliniker, det gäller 
bara att anpassa röntgenbil
derna så att käkbenet i under
käken avbildas korrekt.

Remiss till sjukvården
     – För en tandläkare är det 
rimligen lika lätt att analysera 
benskörhet som karies, berät
tar Magnus Hakeberg. Är ben
mönstret i käken glest bedöms 
patienten vara i riskzonen och 
får remiss till sjukvården.
     Sverige har den näst högsta 
frakturfrekvensen i världen 
och samhällets kostnad för 

TEXT Camilla Molin  FOTO Jonna Andersson

Modellen vi 
testar i projektet 
är i grunden 
väldigt enkel”

Magnus Hakeberg

Astera Johanen, doktorand i osteoporosprojektet, analyserar röntgenbilder för att se om patienten löper risk att utveckla benskörhet. Fungerar modellen finns   utrustningen redan på klinikerna, det gäller bara att anpassa röntgenbilderna så käkbenet abvildas korrekt. 
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benskörhet är hög. Omkring hälften av 
alla kvinnor och en fjärdedel av männen 
över 50 år drabbas av skelettfraktur under 
sin livstid. Alltför få individer utreds inom 
sjukvården och får insatser mot osteopo
ros och andra eventuella bakomliggande 
sjukdomar. 

Färre frakturer
Om forskarnas metod visar sig fungera
som screeningsinsats kan individer med 
hög risk för framtida benfrakturer remit
teras för vidare undersökningar inom 
hälso och sjukvården och de kan få före
byggande vård och medicinering. 
     – Det skulle på sikt innebära en minskad 
förekomst av skelettfrakturer relaterat till 
osteoporos bland den äldre befolkningen, 
säger Magnus.  

... Michelle Helander, en av tre tandhygie-
nister i allmäntandvården som är anställda 
som projektkoordinatorer för att på halvtid 
jobba med den kliniska delen och stötta de 
medverkande klinikerna.

Vilken är din roll/ditt uppdrag?
     – Jag kontaktar lämpliga patienter och 
informerar om studien. De som vill delta får 
en samtyckesblankett och ett frågeformulär, 
som de fyller i och lämnar när röntgenbilden 
ska tas. Min uppgift är även att stötta de 
medverkande klinikerna och tillsammans 
med de andra projektkoordinatorerna driva 
studien framåt.
  
Hur är responsen från kollegorna 
på de medverkande klinikerna? 
     – Nästan enbart positiv. Osteoporospro-
jektet innebär endast lite arbete för behand-
larna och många verkar tycka att det är ett 
spännande och viktigt projekt.

Hur och varför blev du engagerad i 
forskningen om benskörhet?
     – Jag hade nyligen övertagit uppdraget som 
FoU-ombud på min klinik i Stenungsund när 
jag fick höra att de sökte en projektkoordina-
tor. Det lät så intressant så jag var tvungen att 
ta chansen. 

Hallå där...

Astera Johanen, doktorand i osteoporosprojektet, analyserar röntgenbilder för att se om patienten löper risk att utveckla benskörhet. Fungerar modellen finns   utrustningen redan på klinikerna, det gäller bara att anpassa röntgenbilderna så käkbenet abvildas korrekt. 

Bidrar i forskning om benskörhet
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Kan en intervention med kostråd-
givning hos en dietist minska risken 
för karies? Det ska undersökas i en 
studie som genomförs på Folktand-
vården Vänersborg.

Camilla Svanberg är 
forskningskoorinator 
och tandhygienist på 
Folktandvården Vä
nersborg. Tillsammans 

med Louise Arvidsson, 
legitimerad dietist och lek

tor i folkhälsovetenskap vid 
Högskolan i Skövde, ska hon utreda effek
terna av att låta patienter med kariesproble
matik få en kostintervention med en dietist. 
När På Bettet hälsar på i Vänersborg i början 
av februari är projektet i startgroparna.

Nytänk kring samarbeten
     – Hela idén med projektet handlar om att 
kosten är så himla viktig för tandhälsan men 
att den yrkesgrupp som arbetar med kost 
inte är så involverad i dagsläget, säger Louise 
Arvidsson.
     Studien testar nytänkande avseende sam

arbeten inom hälso och sjukvården, i det här 
fallet mellan dietister och Folktandvården.
     – Det finns flera områden där tandvård 
och primärvård skulle kunna samarbeta för 
att uppnå ett bättre resultat, säger Camilla 
Svanberg. 

Unga vuxna med kariesproblematik
Studien fokuserar på unga vuxna som är 
kariesaktiva. Totalt kommer 100 patienter att 
delta. Alla börjar med en vanlig undersök
ning hos Camilla Svanberg där man även tar 
olika prover. Efter det kommer hälften av 
patienterna att få träffa en dietist.
     – Inom en månad får de två besök hos en 
dietist och det följs sedan upp med ett tele
fonsamtal tre veckor efter det sista besöket, 
berättar Louise Arvidsson.
Kostrådgivningen anpassas till individen 
utifrån deras dåvarande matvanor. 
     – Det går så klart att informera mer gene
rellt om vad som är bra och dåligt att stoppa 
i sig. Men det är så mycket mer hos varje 
individ som avgör varför man har ett visst 
kostbeteende. Därför är det viktigt att få det 
individuella samtalet med patienten, säger 
Louise Arvidsson.

Hon betonar att det inte handlar om dieter 
utan att man kommer att utgå ifrån Livsmed
elsverkets allmänna kostråd som sammanfat
tas i Hitta ditt sätt.

Vilka effekter har det?
Efter mötet med dietisten får patienterna i 
uppdrag att fylla i en matdagbok samt svara 
på olika frågeenkäter. Efter tre månader sker 
en första uppföljning av patienterna, sedan 
följer man även upp efter sex månader och 
efter ett år.
     – Då kommer vi att titta på samma saker 
som vid första undersökningen. Fokus ligger 
på karies och munhygien men man tittar även 
på blodsocker, blodfetter och BMI, säger 
Camilla Svanberg.
     Testgruppens resultat jämförs sedan med 
kontrollgruppens. 
     – Det ska bli väldigt intressant att se om 
mötet med en dietist faktiskt kan ha en 
effekt. Det är ju väldigt svårt att förändra 
folks vanor. Det här är en målgrupp som är 
i färd med att skaffa egna vanor och att få 
vara med på den resan och bidra med verktyg 
för bättre matvanor tror jag är viktigt, säger 
Louise Arvidsson.  

TEXT & FOTO Jonna Andersson

Friskare tänder med 
kostintervention

Vänersborg

Kan kostrådgivning göra skillnad för kariesaktiva personer mellan 18-30 år? Det har Camilla Svanberg och Louise Arvidsson fått i uppgift att undersöka.
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AKTUELLT
Har du tips på roliga eller intressanta nyheter från din arbetsplats?
Maila jonna.andersson@vgregion.se

Sedan den 1 februari är hälsoodon-
tologi en egen enhet inom Folktand-
vårdens Stöd och Service. Tidigare 
tillhörde man Utvecklingsenheten 
men nu är man istället en av sex en-
heter direkt underställda tandvårds-
direktören.

Syftet med omorganisationen är att på sikt 
samla Folktandvårdens ansvar och utveckling 
av vårdkoncept inom en enhet. Dessutom 
säkras en än mer nära koppling av enheten till 
tandvårdsledningen. Chef för den nybildade 
enheten är Eva-Karin Bergström.
     – Rent praktiskt innebär omorganisationen 
inte jättestora förändringar för oss på enheten 
men det betyder att tandvårdsledningen har 
valt att lyfta hälsofrågorna ännu mer ur ett 
ledningsperspektiv, säger Eva-Karin Bergström.
     Medarbetarna på hälsoodontologi har se-
dan 2009 haft i uppdrag att utveckla och struk-
turera Folktandvårdens hälsofrämjande och 
förebyggande arbete samt att samla, förvalta 
och utveckla kompetens inom munhälsofrågor.
     – Vi har ett uppdrag gentemot våra kliniker 
där vi ska vara ett kompetensstöd när man har 
olika typer av frågor. Sedan jobbar vi med att 
förvalta och utveckla olika vårdkoncept, både 
äldretandvården och inom FRAMM till exem-
pel, säger Eva-Karin Bergström. 
     Förutom FRAMM, som är det största 
vårdkonceptet, arbetar enheten mycket med 
samverkan med barnhälsovården, mänskliga 
rättigheter, våld i nära relationer, tobaksfrågor, 
behandlingsstrategier för barn, utveckling av 

En dramakurs i Göteborg inspirerade 
tandsköterskorna Rana Shaba, Kristina 
Shlimon och Sandra Skobe att sätta upp 
en egen teaterföreställning för barnen i 
Södra Ryd. Syftet är att på ett roligt sätt 
lära barnen att ta hand om sina tänder.  

Så många gånger har Rocka Munnen
laddats ned sedan lanseringen i maj 2018. 
Nu rockar vi vidare med hjälp av Generation 
Pep. Genom Generation Pep:s verktygslåda 
kan skolor och förskolor nu ladda ned 
appen och på så sätt hoppas vi nå fler barn 
och unga med vårt hälsobudskap. 

I april kommer en vår-uppdatering så håll 
utkik i appen och glöm inte att sprida bud-
skapet – Borsta tänderna är kul!  

Läs mer om samarbetet med
Generation Pep på FIOL.

äldretandvård (CÄT) och folkhälsoarbete.
     – Tandhälsovård traditionellt sett är väldigt 
mycket barn- och ungdomstandvård, men det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet 
berör så mycket mer. Det handlar om insatser 
för alla åldersgrupper, om rättighetsfrågor, 
både mänskliga rättigheter och barnrättsfrå-
gor. Folktandvården kan faktiskt göra skillnad 
och bidra till en bättre hälsa, säger Eva-Karin 
Bergström och fortsätter:
     – Vill man göra något roligt och komplicerat 
ska man verkligen arbeta med äldretandvård, 
ta hand om den äldre patienten som många 
gånger har mycket tidigare tandvård med 
komplicerade konstruktioner utförda och 
ibland långa medicinlistor. Det är någonting 
som verkligen kräver stor kompetens hos hela 
tandvårdsteamet.

Hälsoodontologi blir 
självständig enhet

Lär barnen med egen teater

Eva-Karin Bergström är chef för den nya 
 Hälsoodontologiska enheten.

90
000

ggr

Läs mer på FIOL:
FIOL > Nyheter

Läs mer på FIOL:
FIOL > Nyheter

Du har väl inte missat att vi i november 
startade en ny Facebook-sida – Jobba 
hos Folktandvården Västra Götaland. 
Sidan riktar sig till tandvårdspersonal och 
studenter och sedan januari i år hittar du 
även alla våra lediga jobb på sidan. 
Du kan söka lediga jobb efter yrke eller 
geografiskt område. Det går även att 
prenumerera på specifika tjänster. 
Hjälp oss att nå dina framtida kollegor.
Följ oss och tipsa gärna om lediga tjänster.

Lediga jobb  
på Facebook



Avsändare/retur
Folktandvården Västra Götaland
405 44 Göteborg

FIOL: intra.vgregion.se/folktandvarden    I    Extern webbplats:  www.vgregion.se/folktandvarden

Namn: Vânia Sousa   Ålder: 25 år   Bor: Borås   Jobbar: Som tandhygienist på Folktandvården Centrum Borås. Är en av fem tandhygienister som 
rekryterades från Portugal under våren 2018.   Fritid: Spelar basket i Borås Basket. Har tidigare spelat i Portugals U16, U18 och U20-landslag.

PROFILEN

Att få fastanställning som tand-
hygienist i Portugal är svårt. Vânia 
Sousa längtade också efter en 
nystart så när hon såg att Folktand-
vården Västra Götaland rekryterade 
tandhygienister nappade hon direkt. 
     – Jag gillar inte regnet men 
annars tycker jag verkligen om 
Sverige.

Varför ville du 
komma till Sverige?

     – I Portugal är det 
jättesvårt att hitta jobb 
eftersom det finns ett 

överskott på tandhy
gienister. Dessutom gör 

många tandläkare även 
tandhygienisternas jobb ute på klini
kerna. Jag behövde en nystart så när jag såg 
Folktandvårdens annons på en portugisisk 
hemsida för tandhygienister skickade jag mitt 
CV direkt.

Hur var det att komma hit?
     – Jag hade inte sett så mycket av Sverige 
innan jag kom hit. Jag visste lite om kulturen 
och livet här. Men jag gillade det jättemycket 
när vi gjorde ett studiebesök ett halvår innan 
vi skulle flytta hit, så jag fortsatte med pro
grammet. Sverige är jättefint och vädret är 
bättre än jag trodde, men jag gillar inte när  
det regnar, hehe!

Hur ser dina dagar ut?
     – Måndagar och tisdagar studerar jag 
svenska och PLUS-programmet. Språket 
var väldigt svårt i början. Jag hade studerat 
svenska i sex månader innan jag kom hit, 
men jag tror det är lättare när man tvingas 
prata det och tänka svenska hela tiden. 
     – Resten av veckan är jag på kliniken. I 
början gick jag bredvid men nu kan jag be
handla och prata med patienter själv. Jag har 
en handledare som jag arbetar med, men nu 
kan hon lämna rummet medan jag behandlar 
och när jag är klar kommer hon tillbaka och 
stämmer av. 

Vad tycker du om Folktandvården?
     – Som arbetsgivare är Folktandvården 
jättebra. Arbetsmiljön och förutsättningarna 
är väldigt bra. Här jobbar man också mycket 
i team och det gillar jag, det gör man inte i 
Portugal.

Är det stora skillnader på tandvården?
     – I Portugal finns det nästan bara privat 
tandvård, inte som här där man får gratis 
tandvård till 24 år. I Portugal går man bara till 
tandläkaren när man har ont, aldrig proaktivt. 
Tandhälsan är mycket bättre i Sverige.

Hur ser du på framtiden?
     – Jag måste stanna här i mist tre år men jag 
vill gärna vara kvar efter det. Jag gillar Sverige 
jättemycket och trivs här. Jag har svenska 
vänner och här på kliniken är alla snälla och 
hjälper mig mycket. Jag spelar också basket 
och har vänner i laget så jag vill gärna stanna 
här. Nu har vi prov i april för att få vår legiti
mation och jag är lite nervös för språket, jag 
är inte nöjd och vill mer.   

Borås

Från Lissabons sol till Borås
TEXT & FOTO Jonna Andersson


