
+
Ny satsning på
lustgasutbildning
Säkrar bred kompetens #4

Fler tandvårdsrädda 
ska få hjälp
Två nya team på plats #16

Hälsopromotör
i Folktandvården
Ska bryta kariestrenden #19 #8

Möter familjer
på lekland

1 I 2020



Möt Folktandvårdens 
första hälsopromotör
Stina Bertling har i uppdrag att försöka 
minska kariesförekomsten bland små 
barn 0-6 år.

Maryam handleds av Eva 
i lustgasbehandling
Folktandvården utbildar 60 tandläkare 
i lustgasbehandling genom ny satsning 
ihop med Göteborgs universitet.

Sedan våren 2019 har Folktandvården tre 
behandlingscenter för tandvårdsrädda 
patienter i Borås, Göteborg och Uddevalla.
     – I Uddevalla är vi i ett uppstartsskede 
just nu, säger psykolog Elin Fäldt.

Nya center
hjälper fler
tandvårdsrädda
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Hjällbohygienister
stöttar på Orust #12
Orust stod utan tandhygienister, då 
ryckte Mia Holmberg och Nathalia De 
Paula Pereira in.

Sätter fokus på social 
hållbarhet #14
2019 bildades en ny avdelning för social 
hållbarhet med syfte att arbeta för demo-
kratiska värden och en god hälsa.

Det sällsynta lyftes med 
heldag i Nordstan #18
Den 29 februari var Mun-H-Center med 
och uppmärksammade sällsynta diagno-
ser i Nordstan, Göteborg.

Delaktiga patienter 
ska göra oss bättre
”Jag är patient på en folktandvårdsklinik och önskar prata med dig.” 
Rösten på telefonsvararen lät rätt vänlig, men jag tyckte mig 
höra en bestämd underton. Inombords kände jag en viss oro, 
undra vad detta handlar om. Medan jag sneglade i Outlook 
efter någon lämplig lucka att ringa samtalet började jag fundera 
över möjliga anledningar till att personen ville prata med mig. 
Det händer att jag blir kontaktad av patienter som vill fram-
föra klagomål, vilket kan vara alltifrån långa väntetider till att 
en behandling inte blivit som man tänkt sig. Oftast brukar vi, 
tillsammans med duktiga klinikchefer, reda upp det hela.

Så paff  jag blev när jag ringde upp. ”Jag ville bara förmedla att 
jag är så nöjd med ett fantastiskt bemötande och en jättebra behandling, 
kvittrade en glad kvinna i luren.” Hon beskrev att hon haft stora 
problem med sina tänder och inte vågat söka hjälp under 
många år. Tandvärk fick henne dock att boka tid på folk-
tandvårdskliniken, där hon mötte personal som lyssnade och 
lyckades möta hennes behov. Det blev ett trevligt samtal och 
jag tackade henne för den vänliga återkopplingen. Innan vi la 
på passade jag på att fråga henne om hon hade några förbätt-
ringsförslag till oss. ”Det skulle möjligen vara, sa kvinnan efter att ha 
funderat en stund, att det är så svårt att nå kliniken
per telefon. Det skulle vara otroligt bra med kortare
tid i telefonkö, går det att ordna?”

Att patienterna är delaktiga i sin vård och 
tar eget ansvar för sin hälsa är självklart, 
inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Men vi måste också involvera patienter 
i vårt förbättringsarbete så vi utvecklar 
verksamheten tillsammans med dem. 
De är ju trots allt experter på sina 
behov vilket, som ovan, kan vara att 
snabbt komma i kontakt med oss. 
För att öka kunskapen om patienter-
nas önskemål har vi i början av året 
bland annat genomfört fokusgrupper 
med Frisktandvårdspatienter – och på 
sidorna 8-11 kan du läsa om vårt projekt 
med dialoger på lekland. 

Har du förresten lagt märke till att På 
Bettet fått en ny design? Vi har nämligen 
lyssnat på era önskemål och tagit fram en 
mer modern layout. Nya former och färger men 
innehållet har samma fokus som tidigare. Trevlig 
läsning!

Ann-Charlotte Sundelin
Tandvårdsdirektör



Säkrar
kompetens med 
egen utbildning

Folktandvården har tillsammans med Institutionen för odontologi tagit fram 
ett eget koncept för utbildning i lustgasbehandling. En satsning som ska säker-

ställa att kompetensen finns i hela organisationen. 
– Det här är en fantastisk satsning, säger Agneta Robertson, kursansvarig och 

professor i pedodonti vid Institutionen för odontologi.
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Text & bild: Jonna Andersson

Att utbilda i lustgasbehandling 
är inget nytt men det har inte 
gjorts i egen regi tidigare. På tre 

år ska 60 tandläkare utbildas. En satsning 
som ska bygga upp och säkerställa att 
kompetensen finns i hela organisationen 
framöver. 
     – Jag tycker att det är fantastiskt att 
man gör en så omfattande utbildningsin-
sats. Lustgas är enkelt att använda och 
kan vi få fler i allmäntandvården att 
göra det kan vi minska antalet remisser 
och avlasta specialisterna, säger Agneta 
Robertson.

Lustgas är ett bra alternativ för 
patienter som är känsliga för smärta 
eller känner oro inför behandling. En 
stor fördel med lustgas är att patienten 
inte längre är påverkad när den lämnar 
kliniken.
     – Sett ur ett barnperspektiv tycker jag 
att det är självklart att vi ska ha en bred 
kompetens inom lustgasbehandling. Vi 
har en stor grupp friska barn men får 
inte glömma att det också finns en grupp 
som har karies eller andra typer av behov 
av tandvård. För många av de barnen be-
hövs den här typen av hjälpmedel för att 
de ska kunna genomgå behandlingarna, 

     – Sedan är det fantastiskt att vi även 
kan erbjuda det till vuxna patienter.
     Utbildningen är uppdelad i två delar. 
En teoretisk del med digitala föreläs-
ningar och en praktisk del som genom-
förs på klinik med en erfaren handledare. 
Utbildningens totala längd är tre till fyra 
månader, beroende på hur lång tid det 
tar för deltagaren att få ihop 28 timmar 
klinisk praktik.
     – Den praktiska delen är uppdelad 
så att man först har auskultation vid tre 
tillfällen, därefter har man två behand-
lingar tillsammans med handledaren och 
avslutningsvis fem egna behandlingar, 
säger HR-specialist Susanne Pehrson, 
som ansvarar för den kliniska hand-
ledningen. 

Maryam Moghaddassian Shahidi, 
tandläkare på Folktandvården Götene, 
har nyligen avslutat den teoretiska delen 
och påbörjat sin praktik i Rörstrand. 
     – Jag tycker att upplägget varit bra. 
Eftersom det är digitala föreläsningar var 
det inga problem att arbeta samtidigt. 
Det känns också bra att få så mycket 
klinisk praktik och ordentlig handledning 
i början. Det skapar trygghet.
     Maryam jobbar mestadels med barn 





och många av dem är lite rädda. När hon 
hörde att andra arbetade med lustgas 
och att det var ett bra alternativ sökte 
hon till utbildningen.
     – Jag tror att det är bra att ha den 
kunskapen. Jag har en del kariesaktiva 
barn som är rädda för att ta sprutor och 
då är det svårt att behandla. Med lustgas 
blir det lättare att hjälpa dem, så det är 
bra både för dem och för mig.

Då Folktandvården Götene saknar 
utrustningen gör Maryam sin praktik på 
Folktandvården Rörstrand. Det är även 
där hon kommer att behandla sina pa-
tienter när hon är klar med utbildningen. 
     – Jag vill ge en eloge till våra kliniker 
som är med och handleder, utan dem 
hade det inte blivit någon utbildning, sä-
ger Susanne Pehrson och betonar vikten 
av tillgång på utrustning.

     – Det är helt avgörande för att 
kompetensutvecklingen ska få effekt och 
därför har vi en gedigen urvalsprocess 
där verksamhetsbehovet styr.
     Utbildningsinsatsen går snart in på 
sista året. Hittills har man utbildat sex 
grupper och den sjunde är nu igång med 
den praktiska delen.
     – Fördelen med det här upplägget på 
utbildning är att den blir mer kontrolle-
rad. Deltagaren har en tilldelad handle-
dare och även egna patienter och vi kan 
se att deltagarna uppnår kunskapsmålet, 
säger Agneta.
     – En utvärdering av utbildningen 
visar också att deltagarna upplever att 
antalet skickade remisser minskat. Och 
det är ett viktigt slutmål, att rätt vård 
sker på rätt instans, säger Susanne.

Såväl Susanne som Agneta tror att det 
blir viktigare och viktigare att kunna 
erbjuda lustgasbehandling i allmäntand-
vården.
     – Det handlar om god service. Vi har 
en ny generation patienter som ställer 
andra krav på oss. Finns lustgas måste 
man kunna erbjuda det, säger Agneta. 
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Vi har en ny generation patienter som
ställer helt andra krav på oss. Finns lustgas

måste man kunna erbjuda det

Lustgasutbildning
Syftet med utbildningen är att del-
tagaren ska kunna tillämpa lustgas-
sedering och sedering med benso-
diazepinpreparat vid tandbehandling.
 

Kursbeskrivning: Kursen startar med 
en introduktion via Skype följt av en 
teoretisk del – litteratur samt webb-ase-
rade föreläsningar i Lärplattformen. 
Teorin avslutas med en hemtentamen. 
När hemtentamen är godkänd följer 
klinisk praktik ute på klinik.
 

Tidsåtgång: Rekommendationen är att 
utbildningen genomförs på arbetstid 
och bör vara klar inom 3–4 månader.
 

Utbildningen är framtagen av kom-
petensutvecklingsteamet på Folktand-
vårdens HR-enhet tillsammans med 
Göteborgs universitet.
 

Du kan fortfarande ansöka till utbild-
ningen då det återstår fyra kurstillfällen.



#7

Eva Jacobsen har lång erfarenhet av lustgasbehandling och är en av handledarna på utbildningen. Just nu handleder hon Maryam 
Moghaddassian Shahidi.



Tar upp kampen mot 
karies på lekland
De senaste åren har karies ökat bland små barn och skillnaderna är stora 

mellan olika socioekonomiska områden. Folktandvården har målet att minska 
skillnaderna samtidigt som områden med hög andel kariesfria barn inte ska 
försämras. Som en del i det arbetet har man nu tagit plats på en ny arena.
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Text: Jonna Andersson  Bild: Inga Svensson

Syftet är att ta reda på mer om hur 
barnfamiljernas verklighet ser ut 
– att förstå deras behov, drivkraf-

ter och upplevelser, säger Katharina 
Wretlind, folkhälsostrateg på hälsoodon-
tologiska enheten.
     Det var vid en workshop med fokus 
på att bryta kariestrenden som Katharina 
och kollegorna i arbetsgruppen för pro-
jektet hittade Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) innovationsguide. 
     – När vi har pratat med människor så 
är man i regel väldigt nöjd med Folk-
tandvården, men tandhälsan byggs inte 
vid mötet med oss. Vi måste kanske ta 
ett steg tillbaka och fundera på hur vi 
kan stötta familjer i deras vardag för att 
främja goda vanor och i förlängningen 
en god munhälsa, säger Katharina.

Innovationsguiden är ett metodstöd 
för att utveckla innovativa lösning-
ar. Modellen är indelad i sex steg och 
arbetssättet utgår från så kallad använ-
dardriven innovation. Steg ett kunde 
gruppen bocka av direkt då det handlar 
om att ringa in utmaningsområdet. Steg 
två går ut på att undersöka användarnas 
behov och hur våra tjänster påverkar 
deras vardag.
     – SKR hjälpte oss att identifiera 
lekland som en bra arena och sedan har 
vi arbetat fram en frågeställning som ska 
hjälpa oss att få insikt i hur föräldrar och 

barn tänker kring matvanor, tandborst-
ning och tandvård, berättar Katharina.
     Man frågar bland annat om hur för-
äldrarna tänker kring rutiner när det gäl-
ler barn och tandborstning, om familjen 
har några vanor som påverkar barnens 

tänder, om de känner till Rocka Munnen 
och om de tar sina barn till tandvården?

Dialogerna genomförs av fyra med-
arbetare från FRAMM och frågefor-
muläret är framtaget av Linnea Davids 
och Ann Bergermo. Annica Lindblom 
och Pia Wallenrud Andersson ansvarade 
för den första som ägde rum på Stellas 
lekland i Uddevalla den 1 februari. 
     – Det var jättetrevligt. Vi fick många 
positiva reaktioner så det var roligt, säger 
Pia. 
     På leklandet mötte de bland andra 
Christian Persson, som var positivt över-
raskad av att se Folktandvården där.
     – Det var oväntat men väldigt bra! 
Här finns ju verkligen många barn med 
sina föräldrar.
     Han var där med sin dotter och på 
frågan om hur tandborstningen fungera-

Det var oväntat men väldigt bra! 
Här finns ju verkligen många

barn med sina föräldrar.
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Christian Persson var positivt överraskad 
av Folktandvårdens närvaro på leklandet 
Stellas i Uddevalla.



Pia Wallenrud Andersson lämnar över en 
tandborste och ett klistermärke som tack för 
hjälpen. ”Det var jättetrevligt. Vi fick många 
positiva reaktioner så det var roligt.”



de där hemma svarade han att det funkar 
jättebra.
     – Vi borstar två gånger om dagen 
och det brukar inte vara några problem. 
     Har ni provat Rocka Munnen?
     – Nej, jag kände inte till appen. Det 
funkar ju bra med tandborstningen hos 
oss men vi har sagt nu att vi ska prova 
appen, det kan ju vara roligt. 
     När det kommer till matvanor och 
småätande har familjen satt upp några 
regler.
     – Vi kör bara lördagsgodis. Och vi 
brukar vara ganska strikta vad gäller 
sötsaker och dricker inte heller läsk.

De flesta som Annica och Pia pratade 
med tyckte att tandborstningen fungera-
de bra där hemma, men det var inte så 
många som hade koll på Rocka Munnen.
     – Jag vet inte om det kanske är olika i 
olika delar av Västra Götaland, men här 
var det många som aldrig hade hört talas 
om appen. 
     Under våren kommer ytterligare fyra 
dialoger att genomföras och efter det 
ska arbetsgruppen försöka tratta ned de 
insikter man fått av föräldrarna och prio-
ritera vad man ska arbeta vidare med. 
     – Vi har inte bestämt hur uppfölj-
ningen ska se ut eftersom det här är en 
sonderande insats. Man går ofta direkt 
på lösning men nu jobbar vi enligt inno-
vationsguiden och kommer att följa det 
som kommer upp. Vi får ha is i magen 
och vänta in vad familjerna säger, säger 
Katharina.

När man gått igenom underlaget är 
målet att ta fram nya idéer som man 
sedan får testa och utveckla. 

     – Det vi har tänkt innan är att vi 
måste hitta fler sätt att samverka med 
andra aktörer på och att vi skulle kunna 
ha leklanden som en arena att verka på, 

säger Katharina.
     En tanke som även slog Pia när de 
besökte Stellas lekland.
     – Jag tänkte när jag såg skärmarna 
i cafédelen att det hade varit perfekt att 
visa upp Rocka Munnen där. 

FRAMM-sköterskorna Annica Lindblom och Pia Wallenrud Andersson möter
barnfamiljer på lekland i kampen mot karies.
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Jag tänkte när jag såg skärmarna i 
cafédelen att det hade varit perfekt 

att visa upp Rocka Munnen där.

Februari

Lördag

1
Februari

Lördag

29
Mars

Lördag

7
Mars

Lördag

28
Stellas lekland, 
Uddevalla

Stellas lekland, 
Skövde

Megafun, Backa-
plan, Göteborg

Happy city, Angered, 
Göteborg

Dialoger på lekland



Självklart för
Hjällbo att hjälpa

När Folktandvården Hjällbo fick reda på att kollegorna på Orust varit helt
utan tandhygienister sedan 2018 var det självklart för dem att hjälpa till.

Sedan oktober åker Mia Holmberg och Nathalia De Paula Pereira
från Hjällbo till Orust en dag i veckan för att arbeta.
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Text: Mikael Rosengren  Bild: Jonna Andersson

Förutom att vara klinikchef  i 
Hjällbo är Lidia Strömsten också 
verksamhetschef  för tandläkar-

poolen. Tanken om att hjälpa Orust fick 
hon när hon var där och jobbade som 
akuttandläkare för poolen strax efter 
semestern 2019. När hon efter avslutad 
behandling sade till en av sina patienter 
att han också skulle få träffa en tandhy-
gienist för att ta bort tandsten, viskade 
hennes tandsköterska: ”Vi har ingen 
tandhygienist.”
     – Så jag fick skrapa bort tandste-
nen själv. När jag kom hem till Hjällbo 
berättade jag om detta på en fikarast. Vi 
pratade om vikten av samarbete och jag 
sade ”tänk om vi hade några som kunde 
åka och hjälpa dem” samtidigt som jag 
tittade lite menande på Mia och Nathalia 
som jag visste skulle kunna vara intresse-
rade, berättar Lidia.
     Det var de också. Sedan början av 
oktober förra året åker tandhygienisterna 
Mia Holmberg och Nathalia De Paula 
Pereira från Hjällbo till Orust för att 
jobba varje onsdag. 

Båda två tycker det känns bra att kunna 
hjälpa till och de känner sig mycket 
välkomna av både medarbetare och 
patienter.

     – Det är många patienter som tittar 
på min namnskylt och säger: ”Åh, du är 
ju tandhygienist!” med ett stort leende. 
Det känns jättebra att få sådan respons 
och kul att bli uppskattad för sin profes-
sion, säger Mia och fortsätter:
     – Orust är en fantastiskt trevlig 
klinik. Jag kan faktiskt inte förstå varför 
ingen söker sig dit. Nyrenoverad, go’ 
anda bland personalen och goa patienter. 
En av dem frågade till och med om jag 
inte tyckte det var väldigt fint på Orust 
och försökte få mig att flytta dit. 

Mia och Nathalia är överens om att 
arbetet på Orust vidgar deras vyer, ger 
dem nya intryck och gör att de ser på sin 
hemmaklinik och patienterna på hemma-
kliniken på ett nytt sätt.
     – Vi träffar väldigt olika sorts patien-
ter i Hjällbo och på Orust och varia-
tionen gör att man uppskattar alla mer, 
säger Mia.
     Samtidigt som Orust får hjälp, inne-
bär Mias och Nathalias delade arbets-
plats minskad klinisk tid i Hjällbo och 
därmed lite extra jobb för kollegorna på 
hemmakliniken. Trots det hör de inte 
några negativa kommentarer, utan får 
tvärtom nyfikna frågor varje torsdag om 
hur det har varit.



Klinikchef  på Orust är Eva Bjälkengren. 
Sedan den senaste ”egna” tandhygienis-
ten slutade 2018 försöker hon rekrytera 
en ersättare, men hittills har det inte 
gett resultat. Under tiden är hon mycket 
tacksam för hjälpen från Hjällbo.
     – Det är fantastiskt att ha Mia och 
Nathalia på plats. De smälter in bra i 
arbetsgruppen och patienterna är jätte-
positiva.

Eva tycker också det bra att få hjälp av 
samma personer under en längre period. 
Hon menar att det ger en helt annan 
stabilitet än med en rad olika personer 
som är på plats kortare tid.
     – Jag tycker att det skulle vara en del 
i fler anställningar från början, att man 
ska jobba någon eller några dagar på en 
annan klinik. Det är både utvecklande 

för den enskilde medarbetaren och bra 
för verksamheten.
     Lidia Strömsten tycker att det är vik-
tigt att inte bara se till den egna kliniken, 
utan även hjälpa sina grannkliniker.
     – Det är ju Folktandvårdens gemen-
samma patienter, inte Hjällbos eller 
Orusts. Ökat samarbete gör det lättare 
att jobba proaktivt och förebygga pro-
blem, men vi kan inte ligga ett steg före 
om vi håller på att släcka bränder hela 
tiden. Därför är det viktigt att vi skapar 
bättre förutsättningar för ökat samarbe-
te. Där har vi klinikchefer en viktig roll, 
men även tandvårdsledningen. 

Nathalia flyttade hit från Portugal 2018. Mia är hennes handledare. Det blir mycket handledningssamtal under de gemensamma
bilresorna till och från Orust. 
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Lidia Strömsten,
klinikchef
Folktandvården 
Hjällbo

Lidia brinner för 
ökat samarbete 
mellan kliniker.

Det är Folktandvårdens
gemensamma patienter, inte

Hjällbos eller Orusts



sta hand till regionstyrelsen, beredningen 
för folkhälsa och social hållbarhet, be-
redningen för mänskliga rättigheter samt 
hälso- och sjukvårdsnämnderna.

2016 antog VGR som första region i 
Sverige en handlingsplan för mänskliga 
rättigheter. Planen som heter ”För varje 
människa” beskriver mål och åtgär-
der för arbetet med att förverkliga de 
mänskliga rättigheterna. Målen är sorte-
rade utifrån fyra av FN:s principer för 
människorättsbaserat arbete: jämlikhet, 
delaktighet, ansvar och insyn. Några 
åtgärder handlar särskilt om att stärka 
rättigheterna för barn och unga.
     – Barnkonventionen blev lag 1 janu-
ari 2020 men egentligen är det ingenting 
som är nytt, säger Ebba Kostmann 
på avdelning social hållbarhet. I VGR 
fortsätter vi stärka de insatser som redan 
görs med fokus på kunskapsutveckling. 
Vi arbetar samtidigt systematiskt med att 
utveckla fler områden som leder till att 
barnens rättigheter stärks i samhället.

Barmkonventionen är ett pedagogiskt 
verktyg som vi ska lära oss att tillämpa 
fullt ut. Genom gemensamma förhåll-
ningssätt, rutiner och arbetssätt skapar 
vi trygghet både för oss medarbetare 

Avdelning social hållbarhet 
bildades 2019 och var en sam-
manslagning av avdelningarna 

mänskliga rättigheter och folkhälsa. På 
avdelningen arbetar många medarbetare 
systematiskt med olika insatser för att 
främja mänskliga rättigheter och jämlik 
hälsa. De omsätter politiska beslut till 
handling och är tjänstepersonsstöd i för-

Från Agenda 2030
till regionala

handlingsplaner
Västra Götalandsregionen (VGR) arbetar intensivt med målen i FN:s Agenda 

2030. Det handlar om att jobba för demokratiska värden och med männ iskors 
livsvillkor vilket är avgörande för en god hälsa. Med god folkhälsa menas att 
så många som möjligt ska ha en bra psykisk och fysisk hälsa. Hälsa ska vara 

jämlikt fördelad i samhället och skillnader ska utjämnas.

Text: Ann Bergermo  Bild: Jonna Andersson
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och för barnen vi möter. Oavsett vem 
barnet träffar ska de få likvärdig vård 
och bemötande.

Avdelning social hållbarhet arbetar 
som stöd till verksamheterna, det hand-
lar om att ge alla förvaltningar goda för-
utsättningar att följa lagen vilket i prak-
tiken är en chefsfråga. Den som leder en 
Folktandvårdsklinik är ansvarig för att 
lagen följs även om alla medarbetare har 
ett medansvar. Det är därför viktigt att 
chefen avsätter resurser och prioriterar 
arbetet med barnkonventionen.
     Ebba Kostmann är en av de som 
jobbar strategiskt med barnrätt och som 
också samordnar nätverket för ombuden 
för barnets rättigheter, en funktion som 
finns inom förvaltningarna. Hon arbetar 
för att öka vår kunskap om betydelsen 
av dokumentation, vilket är viktigt bland 
annat vid prövning av barns bästa.

Syftet att minska skillnader i livsvillkor 
och hälsa knyter an till VGR:s vision 
om det goda livet och Folktandvårdens 
vision Frisk i munnen hela livet och 
att bidra till ökad allmän hälsa i Västra 
Götaland.
     Folktandvårdens ombud för barnets 
rättigheter är Anita Alm, Sara Björns 
och Christina Prestgaard på hälsoodon-
tologiska enheten. Ombudens uppdrag 
är att samordna arbetet med barnkon-
ventionen och att bevaka barnrättsper-
spektivet. När det gäller lärande tog 
Folktandvården initiativ redan 2016, då 
alla medarbetare deltog i webbutbild-
ningen Barnkonventionen – från teori 
till praktik. Utbildningen togs fram av 
avdelning mänskliga rättigheter i sam-
verkan med Folktandvården och därmed 
blev vår förvaltning den första i VGR 
som genomförde utbildningen.

Folktandvården är också pionjärer 
genom att tandvårdsstyrelsen har antagit 
en egen handlingsplan för mänskliga 
rättigheter. Att bibehålla lärandet i 
organisationen är viktigt. Ett exempel 
på vårt förhållningssätt är att nyanställda 
utbildas löpande och att det ska finnas 
tid för reflektion och dokumentation. I 
det systematiska arbetssättet ligger också 
att dela insikter med varandra på ett 
klokt sätt. 

Ebba Kostmann på avdelning social hållbarhet arbetar strategiskt med barnrätt och 
samordnar nätverket ombuden för barns rättigheter.



Uddevalla. Här har man tagit emot 
patienter sedan våren 2019 och precis 
som i Göteborg utgår man från behand-
lingsmetoden kognitiv beteendeterapi 
(KBT). 
     Elin Fäldt är legitimerad psykolog 
och verksam på sjukhustandvården i 
Uddevalla.
     – När det gäller behandling av 
avgränsade rädslor som tandvårdsrädsla 
har KBT ett gott vetenskapligt stöd. 
I just denna behandling får patienten 
bland annat möjlighet till nya erfaren-

Cirka fem procent av den vuxna 
befolkningen har sådan ångest 
inför tandvård att de helt eller 

delvis undviker den. Därför har Västra 
Götalandsregionen en regional medi-
cinsk riktlinje för effektiv evidensbaserad 
behandling av svår tandvårdsrädsla/-fobi 
hos vuxna. 

Sedan riktlinjen kom på plats 2018 har 
Folktandvården, utöver det i Göteborg, 
skapat ytterligare två behandlings center 
vid sjukhustandvården i Borås och 

KBT effektiv metod mot 
tandvårdsrädsla

Nu kan fler tandvårdsrädda få hjälp med kognitiv beteendeterapi.
Sedan våren 2019 erbjuds behandlingen vid tre sjukhustandvårdskliniker

i regionen; i Göteborg, Borås och Uddevalla.

Text: Kim Lindqwister  Bild: Jonna Andersson
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Psykologen Elin Fäldt möter tandvårdsrädda patienter på sjukhustandvården i Uddevalla. ”I Uddevalla är vi i ett uppstartsskede just nu och de första 
patienterna planeras bli färdigbehandlade först i vår.” 



     – Det känns fantastiskt bra att vara igång i 
Uddevalla och Borås. Förhoppningen är att vi så 
småningom även ska få ett behandlingsteam vid 
sjukhustandvården i Skövde, säger Ulla Wide, 
psykolog vid sjukhustandvården/oral medicin i 
Göteborg, professor vid Sahlgrenska akademin 
och projektledare för genomförandet.

Behandlingsbehovet är stort, en av 20 
vuxna lider av svår tandvårdsrädsla och det 
är därför Folktandvården och Västra 
Götalandsregionen valt att satsa på 
fler behandlingscenter.
     – Alla har rätt till samma 
vård och med den här sats-
ningen kommer vi att kun-
na behandla fler. Dessutom 
får många patienter närmare 
till behandling, vilket kan göra stor 
skillnad, säger Ulla Wide.

Nu när teamen är på plats intensifieras 
arbetet med att nå ut till de som behöver hjälp.
     – Våra patienter har i snitt undvikit tandvår-
den i 13 år, vilket inte bara får konsekvenser för 
munhälsan utan hälsan i stort och även livskva-
litén. Kan vi komma in i ett tidigare skede är det 
bra, men då måste vi nå patienterna.

Även om de tandvårdsrädda själva undviker 
tandvården är det viktigt att informationen finns 
på samtliga kliniker.
     – Där kan vi nå anhöriga, säger Ulla och 
betonar att såväl allmäntandvård som specialist-
tandvård har en viktig roll.
     – Till behandlingscentret i Göteborg får vi en 
del egenremisser, men många av våra patienter 
kommer via allmäntandvården eller specialist-
tandvården. Har man en tandvårdsrädd patient 
ska man remittera den till närmaste behandlings-
center, detta gäller även vid tveksamma fall. Man 
ska inte utlova behandling men vi träffar alltid 
patienterna för bedömning.
     Ungefär hälften av de remitterade patienterna 
går vidare med behandling och av dessa blir åtta 
av tio av med sin tandvårdsrädsla. 
     – De klarar sedan av vanlig tandvård vilket är 
målet med behandlingen, säger Ulla.

heter genom att gradvis närma sig situ-
ationer eller objekt som skapar ångest i 
tandvårdsmiljön. Att stanna kvar i den 
ångestväckande miljön ger patienten 
nyinlärning, minskad ångest och ökad 
förmåga att hantera tandvårdsrelaterade 
moment, förklarar Elin.

Målet med behandlingen är att patien-
terna ska botas från sin tandvårdsfobi 
för att sedan kunna besöka tandvården 
regelbundet utan hög ångest. Utvärde-
ringar visar att 8 av 10 som genomgår 
behandlingen blir av med sin rädsla 
och därefter klarar vanlig tandvård. I 
Uddevalla har hittills drygt 20 patienter 
bedömts, varav 15 som nu genomgår 
KBT-behandlingen, och utvecklingen ser 
positiv ut.
     – I Uddevalla är vi i ett uppstarts-
skede just nu och de första patienterna 
planeras bli färdigbehandlade först i vår. 
Vi är dock igång med behandling av flera 
patienter som uttryckt att deras obehag 
successivt sjunker genom att de närmar 
sig ångestväckande moment i tandvård-
smiljön. De upplever även att avslapp-
ningsstrategier bidrar till ett ökat lugn i 
tandvårdssituationen, säger Elin.

Ofta kan det vara svårt att nå ut till dem 
som lider av svår tandvårdsrädsla, detta 
på grund av att man av naturliga skäl 
undviker tandvården. 
     – De patienter som i dagsläget 
genomgår behandling för tandvårds-
rädsla hos oss i Uddevalla har främst 
remitterats via tandvårdspersonal från 
allmäntandvården. En del patienter var 
redan aktuella vid vår klinik och erbjöds 
KBT- behandling av sin tandläkare när 
behandlingsteamet fanns på plats. Hittills 
har endast ett fåtal patienter kommit 
via egenremiss till oss i Uddevalla, men 
förhoppningsvis ökar antalet när fler får 
reda på att möjligheten till behandling 
finns här, fortsätter hon. 

”Alla har rätt
till samma vård”

Med en regional medicinsk riktlinje på plats och 
två nya behandlingscenter kan Folktandvården 

hjälpa fler med svår tandvårdsrädsla. Nu gäller det 
bara att nå ut till målgruppen och se till att

patienterna remitteras rätt.

Text & bild: Jonna Andersson
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När det gäller behandling av 
avgränsade rädslor har KBT ett gott 

vetenskapligt stöd.
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Har du tips på roliga eller intressanta
nyheter från din arbetsplats?

Kontakta: jonna.andersson@vgregion.se

Månadens åtgärd har dykt upp på 
FIOL, vad är det?
     − Det är en ny artikelserie där vi som arbe-
tar med prislistan valt ut en debiteringsåtgärd 
som presenteras sista veckan i varje månad. 
Ihop med debiteringsåtgärden publiceras även 
en presentation med extra övningsfall för 
diskussion, som till exempel kan användas på 
ett klinikmöte.

Varför gör man den här satsningen?
     − Målsättningen är att ge ökade kunskaper 
inom regelverket kring tandvårdsstöd och 
debitering, och på så sätt bidra till en mer lika 
debitering inom Folktandvården.

Har du något råd till klinikerna när 
det kommer till debitering?
     − Prata om debitering på kliniken och 
kalibrera med varandra. Månadens åtgärd 
är ett sätt att få igång samtalet med hjälp av 
de bifogade övningsfallen. Goda kunskaper 
gällande prislistor och tandvårdsstöd är en 
förutsättning för korrekt och rättvis debitering 
mot våra patienter.

Patienter
Under 2019 tog vi emot 1 702 000 besök
av fler än 878 000 patienter i alla åldrar.

878 000

Instagramfavorit
FRAMM-tandsköterskorna Natalie och
Roya visade upp sitt arbete på skolorna

runt om i Västra Götaland.

Frågor - Lynn Bjurbäck

Februari – en sällsynt 
spännande månad

Den sista februari varje år kallas för Säll synta 
dagen, en dag för att uppmärksamma sällsyn-
ta diagnoser. På skottdagen arrangerade Mun-
H-Center, tillsammans med andra aktörer, ett 
event i Nordstan, Göteborg, för att visa att allt 
det sällsynta tillsammans faktiskt är vanligt.
 
Det finns fler än 6 000 olika sällsynta diag-
noser i världen och många av dessa, men inte 
alla, finns i Sverige. På skottdagen var Mun-
H-Center varit på plats i Nordstan tillsammans 
med bland andra Centrum för sällsynta 
diagnoser Väst och Ågrenska.
 
     – Vi ville sprida information om att sällsyn-
ta diagnoser inte är något ovanligt. Generellt 
sett är kunskapen ganska låg och det ställs 
höga krav på individen och närstående. 
Sällsynta diagnoser är komplexa, de påverkar 
flera delar av kroppen och medför ofta livs-
långa funktionsnedsättningar. Att tillsammans 
med andra organisationer ordna ett event 
ger oss möjlighet att visa bredden på de olika 
verksamheter som finns inom området, där är 

tandvård en viktig del, säger Marianne
Lillehagen, klinikchef på Mun-H-Center.
 
Under lördagen fylldes torget i Nordstan 
med bland annat olika scenframträdanden, 
expertteam som svarade på frågor, en tavel-
utställning från Riksförbundet Sällsynta diag-
noser, ansiktsmålning och instagramtävling.

Text & bild: Inga Svensson

Mun-H-Center var med och uppmärk-
sammade sällsynta diagnoser på skottdagen.

Läs mer på FIOL:
FIOL > Vårdrelaterat > Prislistor och tand-
vårdsstöd > Månadens åtgärd
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Hur ser uppdraget ut?
     – Två dagar i veckan ska jag vara på 
kliniken Centrum Borås och ha samtal 
med föräldrar till barn som en tand-
sköterska bedömt riskerar att utveckla 
karies. Fokus nu i början är på ett till 
tvååringar.
     – Utöver det, ska jag bland annat 
samverka med familjecentralen i Bor-
åsstadsdelen Norrby för att träffa och 
lyssna in föräldrar. Mycket av arbetet i 
detta projekt går ut på att just lyssna. Att 
ta reda på deras kunskaper om tandvård 
och karies, hur de ser på kost och dess 
påverkan på munhälsan. Eftersom karies 
ökar bland barn, vill vi ta reda på om vi 
kan göra saker på ett annat sätt än vi gör 
nu. I mars ska jag ha en av flera före
läsningar på öppna förskolan med dis-
kussion efteråt. Det ska bli spännande! 

Hur ska det gå till rent praktiskt? 
     – Vi vill stötta hela familjer och för-
söka få till en förändring. Se vad som 
fun gerar och inte fungerar i vårt arbete. 
Tandsköterskorna gör ett jättejobb med 
sina munhälsobedömningar. Jag har varit 
med vid flera tillfällen för att se till att det 
jag gör kompletterar tandsköterskans ar-
bete med att främja preventiv egenvård. 

Vad har du jobbat med tidigare?
     – Jag har ingen tandvårdsbakgrund, 
utan är folkhälsovetare och har även 
studerat beteendevetenskap. På mitt 
förra arbete tog vi emot akut omhän-
dertagna barn och unga. Det var mycket 
krishantering, samtal och rådgivning. Ett 
väldigt meningsfullt arbete.
 
Tror du att det kan hjälpa dig i ditt 
nuvarande uppdrag?
     – Ja. Dels har min utbildning ett
helhetsperspektiv på folkhälsa. Man ser
människan som en del i någonting större
och att det ofta finns orsaker utanför
människan själv som påverkar ett bete-
ende. Dels har jag sett att det kan finnas 
otroligt mycket livs- och förändringskraft 
i människor som varit med om omväl-
vande saker. Det ger perspektiv. Samti-
digt har jag lärt mig att föränd ring tar tid. 
     – Jag har en väldig ödmjukhet inför 
vad som krävs för att ändra ett beteende. 
Människan kan ha andra saker som står 
i vägen för en förändring. Det är viktigt 
att vara medveten om det. I detta fall
ska vi samverka med andra aktörer
för att stötta familjer att ge den
omsorg som krävs för att barnen
inte ska bli sjuka i karies. 

Hälsopromotör Stina Bertling har precis påbörjat ett uppdrag som går
ut på att försöka minska kariesförekomsten bland små barn på 0-6 år.
I projektet ska man även titta på förutsättningarna för nya
yrkeskategorier i Folktandvården.

Text: Lena Christensen  Bild: Jonna Andersson
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Stina Bertling
Ålder: 43  Bor: Hisingen, Göteborg  Jobbar: Projektanställd hälsopromotör på hälsoodontologiska
enheten.  Fritid: Gillar att vara i naturen och göra utflykter med våra två små barn. Intresserad av
kultur- och byggnadsvård och renoverar ett torp.

Ser människan som
en del i något större



Avsändare/retur:
Folktandvården Västra Götaland
Regionens hus, 405 44 Göteborg

Visa upp din klinik på Instagram!
Mejla jonna.andersson@vgregion.se

vgregion.se/folktandvarden


