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PÅ BETTET L E D A R E

Utveckling har varit Folktandvården Västra Götalands devis från början, en 
naturlig del av vår verksamhet för att få friskare invånare. Det finns flera exempel 
på hur kärnverksamheten har utvecklats under de här tio åren: Frisktandvård, 
FRAMM och nu senast Tandhygienist anställd i kommun, en storsatsning på äldre- 
tandvård som tandvårdsstyrelsen nyligen klubbade igenom. Ett annat exempel är 
samarbetet med familjecentraler i områden med sämst tandhälsa, läs mer om det 
på sidan 16.

Minst lika viktigt är det att utvecklas i vardagen. På de flesta kliniker finns ett väl 
fungerande systematiskt förbättringsarbete. På senare tid har vi också utvecklat 
vårt sätt att mäta och sammanställa 
vår verksamhets resultat. Ett exempel 
är det odontologiska bokslutet som 
vi nu har gjort för andra året i rad (sid 
6-7). Vi försöker hela tiden använda 
den senaste kunskapen i vården för 
att bli ännu bättre, drivkraften är att få friskare patienter. Vi får inte tappa det 
fokuset och det ska gälla i allt vi gör. Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande 
är det viktigaste för oss.

Vi har flera olika IT-projekt på gång som ska underlätta för oss och för våra 
patienter. Vi har precis breddinfört webbtidbokning inom allmäntandvården, 
Folktandvårdsportalen håller på att rullas ut på klinik (sid 13), till hösten testar vi 
distanskonsultationer (sid 14) och nästa år börjar vi införandet av T4 version 3 
(sid 6). De nya tekniska lösningarna är inga parallellspår utan måste integreras i 
verksamheten.

Något annat som är väldigt spännande och lite utanför boxen är vårt engage-
mang i Universeum i Göteborg. Det engagemanget kom till 

tack vare att vi har kreativa medarbetare som hittar lite 
annorlunda arenor.  Jag tror mycket på att utveckla 
såna arenor och samarbeten i framtiden. Att arbeta 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande kan 

inte begränsas bara till Folktandvården och Västra 
Götalandsregionen, man måste involvera andra. 

Personligen ser jag hela livet som en möjlighet 
att utvecklas. Jag hoppar inte fallskärm eller så men 
jag tycker om att utmana mig själv. Jag tror att man 

måste våga pröva nya saker, inte slå sig till ro och 
tänka att ”så här har vi alltid gjort”, utan hela ti-

den ompröva och överväga andra alternativ. 
Till slut hittar man nya, smartare vägar.

Gunnar Eriksson
Tandvårdsdirektör

Våga tänka utanför boxen!

Jag tror att man måste
våga pröva nya saker, inte
slå sig till ro och tänka att
så här har vi alltid gjort.
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På kliniken i Kvillebäcken är utveck-
ling i fokus. Här testas allt från orala 
scanners till betalkiosker. För med- 
arbetarna är det just utveckling  
som är drivkraften.

 
Vid entrén till Folk-
tandvården Kville-
bäcken i Göteborg 
står en betalkiosk. Här 
kan patienterna både 

checka in och betala 
direkt efter behandling. 

Betalkiosken är en av många 
nyheter som testas innan det eventuellt blir 
breddinförande. Kliniken har varit pilot för 
webbtidbokning och T4 version 3, testar 
olika unitar och scannrar – för att nämna 
några projekt. Men även utomstående aktö-
rer kan använda sig av miljön för att testa ny 

teknik, nya material eller arbetssätt.
     – Projekten kommer från Folktandvården, 
men kan även komma från andra tandvårds- 
och sjukvårdsorganisationer eller företag, be-
rättar klinikchef  Ann-Sophie Corneliusson. 
     Folktandvården Kvillebäcken har funnits 
sedan 2014 och består av en allmäntand-
vårdsdel och en utvecklingsdel. Klinikled-
ningen är utbildad i projektledning och har 
väl utarbetade sätt att hantera projekt, från att 
göra en projektplan tillsammans med utveck-
lingskliniken, till att säkerställa att det finns 
täckning för personal- och materialkostnader.

Filmar för utbildning
Ett av behandlingsrummen är utrustat med 
avancerad filmutrustning för produktion av 
utbildningsfilmer. 
     – Här spelar vi in filmer som kan användas 
för kompetensutveckling. Till exempel kan 
de som inte har möjlighet att auskultera få se 

en kvalitetssäkrad film från en behandling, 
säger Ann-Sophie.

Testar ny teknik
I ett annat behandlingsrum finns en intraoral 
scanner som tandläkaren Henrik Weman 
testar.
     – Istället för att ta avtryck så filmar vi 
tänderna i två-tre minuter, därefter sänder vi 
över informationen till tandteknikern som 
direkt kan börja arbeta i labbet. Det är mer 
tidseffektivt och felmarginalen minimeras. 
Scannern är också bra för patienter med 
känslig kräkreflex, säger Henrik.
     På frågan om han har något drömtest 
svarar Henrik snabbt:
     – Flytande guttaperka! Det finns på 
marknaden men är inte upphandlat. Jag gil-
lar endodonti och rotfyllningar är en av de 
behandlingar som har lägst kvot av lyckade 
behandlingar.

Göteborg

Tandhygienist Sara Adolfsson tycker om miljön på kliniken i Kvillebäcken. Genom att ständigt testa nya saker får hon utlopp för sin nyfikenhet. Här visar hon               hur betalkiosken fungerar.

TEXT & FOTO Ebba Strömqvist

Här utvecklas morgondagens tandvård 
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     Ett annat projekt som pågår är Bota karies, 
ett samarbete med hälsoodontologiska enhe-
ten där dietist och tandhygienist arbetar för 
att förändra vanorna hos kariesaktiva vuxna. 
Tandhygienisterna Jill Kvarnström och Sara 
Adolfsson tycker det är extra roligt att arbeta 
med projektet eftersom det kopplar samman 
munhälsa med folkhälsa. 
     – Patienten fyller i en kostdagbok och 
tillsammans med en dietist går vi in på djupet 
och tittar på levnads- och kostvanor, vardag 
kontra helg. Det handlar om att skapa en 
beteendeförändring, säger Jill.

Jobbar med arbetsväxling
Att det är en speciell arbetsmiljö på kliniken 
kan Henrik, Sara och Jill skriva under på. 
De sökte sig hit för att de är intresserade av 
utveckling och ett nytänkande arbetssätt. 
     De arbetar med arbetsväxling i team be-
stående av tandsköterska, tandhygienist och 

tandläkare. Teamet har ett helhetsgrepp om 
patienten, från kallelse till färdig behandling. 
Profylaxtandsköterskor är kopplade till tea-
men och gör allt från undersökningar av 0-2 
åringar till att ta helstatus och avtryck. 
     Ann-Sophie beskriver sina medarbetare 
som flexibla och öppna. Utvecklingen syns 
inte bara i testverksamheten utan genom- 
syrar hela verksamheten. I receptionen 
arbetar receptionister som har bemötande 
i centrum. På FOKUS-tavlan sitter alltid 
många lappar, idéerna bearbetas sedan i 
mindre arbetsgrupper och många av dem 
mynnar ut i nya lösningar. 
     – Gemensamt för oss som jobbar här är 
att vi är nyfikna och vill tänka nytt, och det 
finns en öppenhet för det, säger Sara.
Henrik håller med och tillägger: 
     – Man måste vara bekväm med att vara 
utanför sin comfort zone, och kunna göra 
om och göra rätt. Det är så man utvecklas. 

Här utvecklas morgondagens tandvård 

Henrik och Sara demonstrerar en intraoral scanner. Scannern tar ett digitalt avtryck av Saras tänder.

Brainstorming. Sara Adolfsson, Jill Kvarnström och Henrik Weman diskuterar ofta nya lösningar.

Betalkiosk. I betalkiosken i väntrummet 
kan patienterna både checka in och be-
tala för besöket. Betalkiosken är anpassad 
till T4, version 3.

Intraoral scanner. Med hjälp av den 
intraorala scannern tas ett digitalt avtryck 
som sedan skickas vidare direkt till labbet. 
Den intraorala scannern används fram-
förallt på protetikpatienter.

Bota karies. Folkhälsoprojekt där tand-
hygienist arbetar tillsammans med dietist 
för att kartlägga och förändra beteende-
mönster hos kariesaktiva vuxna. Inne- 
fattar både kostvanor och sociala vanor. 

projekt på
Kvillebäcken

Tandhygienist Sara Adolfsson tycker om miljön på kliniken i Kvillebäcken. Genom att ständigt testa nya saker får hon utlopp för sin nyfikenhet. Här visar hon               hur betalkiosken fungerar.
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Nyfikenheten på hur det går 
med T4 version 3 är stor bland 
Folktandvårdens medarbetare. 
Här berättar Catharina Fors, T4-
ansvarig i Folktandvården Västra 
Götaland, hur långt arbetet har 
kommit och vad som återstår.

Catharina, hur går det med T4 version 3?
     – Jo tack, det går bra! Vi har nu fått 
den första releasen med de första modu-
lerna i version 3 och håller på och testar 
dem tillsammans med våra kollegor i de 
övriga T4-landstingen.

Releaser? Moduler?
     – Ja, version 3 levereras i moduler eller 
delar. Varje leverans kallas för en release. 
Vi kommer inte att uppgradera hela T4 
på en gång, utan vi gör det modul för 
modul. När en modul är testad och god-
känd kommer den att införas i dagens 
T4. Och så håller vi på tills hela systemet 
är uppgraderat till version 3.

Hur går testerna till?
     – De sker i flera steg. Först granskas 
en prototyp av respektive modul i en 
särskild testgrupp med representanter 
från oss och fyra andra landsting. Där-
efter testas en betaversion av modulen 
av Region Stockholm, Region Skåne 
och VGR. Där är vi nu. Här hos oss är 
vi 13 personer som testar. När denna 
testgrupp är tillräckligt nöjd tar CSD, 
leverantören, fram en färdig version av 
modulen som samtliga 14 T4-landsting 
kan testa i sin egen tekniska miljö.
 
Vad mer specifikt är det ni testar?
     – Vi testar att modulerna uppfyller 
de gemensamma krav som vi och övriga 
T4-landsting har ställt. Först ut är  
modulerna för Frisktandvård och risk-
bedömning, som i version 3 alltså blir 
helt integrerade i T4.

Du beskriver det som en uppgradering 
från version 2 till 3. Hur stora skillnader 
kommer det att bli egentligen?

     – Rent tekniskt är det en uppgrade-

ring. Men jag tror att användarna kom-
mer att uppleva det som ett nytt system 
vad gäller funktionalitet, användar- 
vänlighet, grafiskt gränssnitt, arbetsflöde 
och liknande.
     – Till det kommer även en del 
påverkan på vissa arbetsprocesser. Vi 
kommer exempelvis att ha en gemensam 
kallelsemall för alla kliniker. Utifrån 
vad behandlaren matar in om patienten 
föreslår riskbedömningsmodulen ett 
intervall till nästa kallelse och om det ska 
vara till en tandläkare eller en tandhygie-
nist. Den kommer även att ha en särskild 
patientvy för att underlätta kommuni- 
kation om patientens munhälsa.

Och till sist, hur ser det ut framåt? När 
kommer de första delarna av version 3 
ut på klinik?

     – Planen är att klinikerna ska börja 
arbeta i modulerna för riskbedömning 
och Frisktandvård i februari nästa år. De 
kommer då att ha ett helt nytt version 
3-utseende där man arbetar i ett tydligt 
flöde uppifrån och ned och endast har 
den information synlig som man behö-
ver och vill ha för stunden.
     – Parallellt fortsätter testerna av nya 
moduler. Nästa release kommer i sep-
tember, därefter i december och sedan i 
april 2018 och så rullar det på. Tanken är 
att de sista modulerna rullas ut på klinik i 
december 2019. 

Hur går det med
T4 version 3?

Catharina Fors
T4-ansvarig i Folktandvården

Västra Götaland

TEXT Mikael Rosengren FOTO Sara Pettersson

Anita Alm, övertandläkare, är en av 
de folktandvårdare som arbetar för 
att förbättra tandhälsan hos små 
barn. Hon känner igen bilden av att 
karies ökar. 
     – Det vi ser i det odontologiska 
bokslutet är något som vi har känt 
av länge inom barntandvården och 
på hälsoodontologiska enheten.

Trenden med färre kariesfria barn syns i hela 
landet. Mellan 2011-2015 minskade antalet 
kariesfria sexåringar från 79-75 procent, enligt 
Socialstyrelsen. Även SKaPa, Svenskt kvali-
tetsregister för karies och parodontit, bekräftar 
bilden av att fler barn får karies i mjölktänder. 
Utvecklingen syns på de flesta kliniker, men 
tandhälsan är sämst i socioekonomiskt utsatta 

Anita arbetar för att vända
tillbaka kariestrenden

Det odontologiska bokslutet visar bland annat att mun             hälsan ser olika ut på olika kliniker. Diagrammet visar 
antal tänder med manifest karies per 1 000 behandlade           individer och allmäntandvårdsklinik under 2016.
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För andra året har Folktandvården 
Västra Götaland gjort ett odonto- 
logiskt bokslut. Bokslutet ger både 
en bild av verksamheten och av 
munhälsan.

Bokslutet beskriver bland annat patient- 
populationen, hälsoläget och behandlings- 
panoramat inom framför allt allmäntand- 
vården. Informationen har tagits fram  
genom Folktandvårdens gemensamma  
journalsystem, T4 och R2.
     – Det odontologiska bokslutet ger oss 
fakta för våra beslutsunderlag. I bokslutet ser 
vi trender, en del av dem sätter vi på bevak-
ning och en del agerar vi på direkt, säger 
Thomas Jacobsen.
     Han är utvecklingsledare på Folktand- 
vården och har tillsammans med Lars Gahn-
berg, chef  på hälsoodontologiska enheten, 
ansvarat för faktaurval och analys.
     2016 års bokslut visar att Folktandvården 
behandlar fler, från 560 000 patienter 2015 
till 640 000 patienter 2016.
     – Ökningen är inte bara kopplad till 
befolkningsökningen, vi tar även nya mark-
nadsandelar, säger Thomas.
     Bokslutet visar också vilka behandlingar 

områden. Asylsökande är inte med i statistiken.
     – En orsak kan vara att vi har fått en annan 
matkultur och att inställningen till småätande 
har förändrats. Det finns många produkter för 
små barn som uppmanar till det, till exempel 
klämmisar. Många dricker också sött. Alla för-
äldrar har kanske inte heller förstått hur viktigt 
det är att borsta barnens tänder med fluortand-
kräm morgon och kväll, säger Anita.

Fler munhälsobedömningar för små
För att stävja utvecklingen började hon och  
Tobias Fagrell, övertandläkare i pedodonti, 
arbeta på en ny behandlingsstrategi för karies-
riskbedömning 2013.
     – Då gjorde man munhälsobedömningar vid 
ett år, sedan var nästa besök vid tre år. Men vi 
såg att det var ett för långt spann och vi missade 

barn i riskzonen för karies. 
Därför införde vi munhälso-
bedömningar även för två- 
åringar 2015, säger Anita.
     I samband med införandet 
fick medarbetare som jobbar 
med munhälsobedömningar 
utbildning för att främja hälso-
samma vanor, men också för att 
tidigt hitta barn som löper risk 
att utveckla karies och stötta 
dessa familjer.

Samarbetar för bättre hälsa
Munhälsobedömningarna 
är bara ett exempel på hur 
Folktandvården arbetar för 
att vända tillbaka trenden till 
färre kariesfria barn. Ett annat 
exempel är samarbetet med fa-
miljecentraler där Folktandvår-
dens medarbetare möter små 
barn och deras familjer på olika 
arenor så som BVC, baby- 

caféer och öppna förskolan.
     – Syftet är att skapa hälso- 
samma vanor och att hitta barn 
som är i riskzonen för att få 
karies, säger Anita.
     Under 2017 och 2018 hålls 
gemensamma kurser för 
medarbetare i Folktandvården 
och inom barnhälsovården 
med temat: Det lilla barnets 
hälsa – Vårt gemensamma 
ansvar. Kurserna ska främja  
lokal samverkan och stärka 
hälsobudskapet.
     Samarbetet med familje-
centraler fortsätter och Anita 
är en av dem som kommer att 
utveckla det, till sommaren 
börjar hon en ny tjänst som 
verksamhetsutvecklare.
     – Det känns bra att vi har sett 
den här utvecklingen i tid, nu 
tar vi med oss de erfarenheter 
vi har fått och fortsätter att 
arbeta för en jämlik hälsa. 

som ökar och vilka 
som minskar. Det 
görs färre fyll-
ningar, rotbehand-
lingar och avtagbara 
proteser, samtidigt 
som fler kliniker 
utför implantat-
behandlingar. 
     – På sikt måste 
vi förstås bevaka 
vad det förändrade 
vårdpanoramat betyder för vår kompetens-
försörjning. Vissa behandlingar som tidigare 
var vanliga kan i en nära framtid bli så ovan-
liga att de kräver specifik kompetens och 
erfarenhet, säger Anders Ljungné, tandvårds-
chef  för allmäntandvården.
     Bland ungdomar och vuxna utvecklas 
munhälsan positivt, men hos de yngsta bar-
nen har det skett ett trendbrott och fler får 
mjölktandskaries. 
     – Bland små barn, 3-6 år, och till viss del 
äldre, ser vi en bruten trend som också märks 
i övriga landet. Vi ser även att de patienter vi 
behandlar för karies fortsätter att ha karies. 
Det här måste vi utreda mer, säger 
Thomas Jacobsen. 

TEXT Ebba Strömqvist FOTO Sara Pettersson

Thomas Jacobsen
Utvecklingsledare

Anita Alm
Övertandläkare

Vi har fått en 
annan matkultur 
och inställningen 
till småätande 
har förändrats.

TEXT Ebba Strömqvist FOTO Sara Pettersson

Bokslut beskriver verksamhet

Anita arbetar för att vända
tillbaka kariestrenden

Det odontologiska bokslutet visar bland annat att mun             hälsan ser olika ut på olika kliniker. Diagrammet visar 
antal tänder med manifest karies per 1 000 behandlade           individer och allmäntandvårdsklinik under 2016.
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Verksamhetsförlagd
kompetensutveckling

›  Verksamhetsförlagd kompetens-
utveckling, VFK, är riktad till behand-
lare inom Folktandvårdens allmän-
tandvård. Den genomförs i form av 
klinisk tjänst göring förlagd på någon 
av våra specialistkliniker.

› VFK ska ingå i medarbetarens ut-
vecklingsplan och äger normalt rum en 
till två dagar per vecka under tre till tolv 
månader. 
› Krav på kvalifikationer kan tillkomma 
beroende på specialitet, kompetens och 
service.

Cecilia har alltid varit intresserad av käkkirurgi.
”Det är konkret. Lite mer rejält. Inte lika

känsligt för bristande patientkooperation
som exempelvis behandling av

återkommande karies kan vara.”
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Ett stort intresse för käkkirurgi och 
en vilja att utvecklas har gjort att 
tandläkare Cecilia Levander på Folk-
tandvården Topas tillbringar en dag 
i veckan med att ta bort visdoms-
tänder och rotrester på käkkirurgen 
i Mölndal. Att säga att hon trivs är 
en underdrift.

– Jag är väldigt glad 
varje gång jag åker 
hit! Det är mycket 
bättre än jag trodde 
det skulle bli och jag 

känner mig verkligen 
uppskattad när jag är här.

Förstklassig personal
Trots att Cecilia opererar en del på sin hemma- 
klinik trodde hon att det skulle bli lite tufft 
att komma till käkkirurgen på verksamhets-
förlagd kompetensutveckling (VFK). Att 
hon skulle sättas på prov och kanske inte 
våga fråga så mycket. Men så är det inte alls.
     – Det är mycket enklare att arbeta med 
kirurgi här. Allt är anpassat för operation och 
personalen är förstklassig. Här finns en helt 
annan backup. Det gör att jag också utveck-
las på ett helt annat sätt, säger Cecilia.
Chef  på käkkirurgen är Göran Widmark:
     – Vi är tre kirurger på kliniken och någon 
av oss finns alltid till hands när Cecilia 
arbetar. Hon avgör, från patient till patient, 
om hon vill jobba själv eller tillsammans med 
någon av oss.
     Cecilia får stegvis ta hand om allt mer av-
ancerade ingrepp. Nu i juni börjar hon med 
de första implantatpatienterna.
     – Vi vill att Cecilia ska bli en fullfjädrad all-

mäntandläkare som är trygg med att hantera 
komplicerade fall inom allmäntandvårdens 
gränssnitt, säger Göran.

Bidrar till kompetenshöjning
Göran ser flera vinster med VFK. Cecilia 
har blivit en resurs på käkkirurgen de da-
gar hon är där. Långsiktigt bidrar VFK till 
en kontinuerlig kompetenshöjning inom 
allmäntandvården och färre remisser till 
specialisttandvården.
     Själv känner hon redan att tiden på käk-
kirurgen har gjort henne säkrare och tryggare 
när hon opererar patienter på sin hemma- 
klinik.
     – Det känns tydligt att detta är en utbild-
ning. Jag lär mig saker hela tiden som jag kan 
applicera när jag är på Topas. Både i mitt 
eget arbete och när jag stöttar kollegor, säger 
Cecilia.
     Hon tror också att VFK är positivt för att 
attrahera och behålla medarbetare.
     – Det kan vara svårt för Folktandvården 
att konkurrera enbart med lön, men VFK är 
en unik möjlighet som bara Folktandvården 
kan erbjuda. Det tror jag kan locka tand-
läkare att söka sig hit.

Ny utvecklingsväg
Cecilias chef  på Folktandvården Topas, 
Wivi-Anne Lidén, tycker att det känns  
bra att kunna hjälpa en ung kollega med ett 
specialintresse. Samtidigt medger hon att det 
initialt kräver en del merarbete på hemma- 
kliniken och att det finns en risk att ”förlora” 
medarbetaren till specialisttandvården.
     – Men man vinner inget på att försöka 
stoppa medarbetare som vill utvecklas. De 
har en sådan egenkraft att de går vidare nå-
gon annanstans om vi inte kan erbjuda det de 

söker. Och detta är ju medarbetare som vi vill 
behålla i Folktandvården, säger Wivi-Anne.
     Hon tycker att VFK är en utmärkt  
utvecklingsväg för medarbetare som har 
jobbat några år, kanske särskilt för de som 
inte vill bli specialister utan vill utvecklas som 
allmäntandläkare.
     – Och skulle det nu vara så att någon går 
över till specialisttandvården, så behövs det 
ju fler specialisttandläkare också, eller hur? 
avslutar Wivi-Anne. 

TEXT & FOTO Mikael Rosengren

Mölndal

CECILIA
UTVECKLAS INOM 

KÄKKIRURGI
– och tar med sig kunskapen

till hemmakliniken

Naturlig kontakt. ”En viktig del av VFK- 
verk-samheten är att de naturliga kontakterna 
mellan ATV och STV ökar. Nu känner jag och 
mina kollegor Cecilia och hon känner oss. Det 
underlättar givetvis fortsatta kontakter”, säger 
Göran Widmark.
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Lena Blomberg, projektledare inom 
forskning och utbildning, utreder 
möjligheten till ett kliniskt tränings-
centrum med virtuell simulering  
i Göteborg. 
     – Mer tid för färdighetsträning 
skulle göra nyutexaminerade  
medarbetare tryggare i mötet  
med patienter, säger Lena. 

Utredningen fokuserar på tandvårdens 
behov av simulerad färdighetsträning. Bak-
grunden är att det blir allt svårare att rekry-
tera patienter till utbildningskliniken och att 
kraven på patientsäkerhet har skärpts.

Internationella erfarenheter
Runt om i världen arbetas det med att 
utveckla virtuell träning inom olika områden. 
Lena Blomberg och Anders Molander, forsk-
ning- och utbildningschef  på Folktandvår-
den, har besökt ACTA i Amsterdam. ACTA 
är ett utbildnings- och forskningsinstitut, 
som tillsammans med flygsimulatorföretaget 
Moog har utvecklat en av de marknads- 
ledande virtuella simulatorerna inom 
tandvård. Lena och Anders besökte även 
tandvårdsutbildningar i Bergen och Leeds 
för att ta del av deras erfarenheter.

     Målet är att det ska finnas möjlighet till 
obegränsad träning för studenterna. Men 
även att medarbetare ska kunna träna på 
moment där man vill lyfta sin färdighet till en 
högre nivå.
     – Även utanför schemalagd studietid ska 
möjligheten till träning erbjudas, det bör ske 
helt utifrån studenternas behov, säger Lena.

Fler tandläkare snabbare 
Förhoppningsvis 
ska Folktandvården, 
liksom ACTA, kunna 
använda virtuell fär-
dighetsträning till att 
snabbare öka tillgång-
en på tandläkare. Det 
handlar till exempel 
om personer som varit 
ifrån yrket en tid eller 
har legitimation från 
andra länder. Genom 
träning och exami- 
nation i en virtuell 
miljö kan de på ett pa-
tientsäkert sätt slussas 
ut i verksamheten.
     Träningscentret 
skulle innebära stora förbättringar för 
studenter men också gagna allmän- och 

specialisttandvården. Intresse finns även från 
såväl privata aktörer som andra landsting. 

Ökad trygghet
Beslutet om ett kliniskt träningscentrum, 
KTC, har tagits av Hälso-sam. Tandvårds- 
direktör Gunnar Eriksson är uppdragsgivare.
Drygt 40 intervjuer har genomförts och allt 
material analyseras och sammanställs nu i en 
rapport. I rapporten kommer man att kunna 

läsa om behov och 
potentiell nytta av 
virtuell färdighetsträ-
ning, hur marknaden 
ser ut, eventuella 
ekonomiska effekter 
och hur externa ak-
törer skulle kunna få 
tillgång till ett KTC. 
Lena avslutar med en 
reflektion. 
     – För studenter 
och medarbetare 
skulle tryggheten öka. 
Genom att introdu-
cera simulerad träning 
tidigt skulle också 
studenterna få en god 

chans att utvärdera sitt yrkesval tidigare än 
vad som sker idag. 

TEXT Ann Bergermo FOTO A.J.A. van Duin från ACTA och Ann Bergermo

Tryggare studenter  
med virtuell simulering

Lena Blomberg, projektledare inom forskning 
och utbildning, utreder behoven av simulerad 
färdighetsträning.

Virtuell simulering ger studenterna ökad  
tillgång till träning. Bilden är från ACTA:s  

kliniska träningscentrum i Amsterdam.
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Folktandvården Lerum var en av 
pilotklinikerna för den nya webb- 
tidbokningen. Två av dem som  
jobbar i receptionen är Ing-Marie  
Oppenheim och Ann-Louice Larsson. 
     – Innan starten hade vi en del far-
hågor, särskilt kring frisktandvårds-
patienter och barn som är listade på 
en annan klinik, men det har rullat 
på bra, säger Ing-Marie.

Kliniken har omkring 
15 000 patienter och 
en strid ström av 
samtal kommer till re-
ceptionen varje vecka. 

I väntrummet står nu en 
boka tid på webben-rollup 

och en ny betalkiosk.
     –Vi valde att vara med som testklinik både 
för webbtidbokningen och betalkiosken. Vi 
vill underlätta arbetet i receptionen och även 
göra det enkelt för patienterna, säger Mehran 
Taheri, klinikchef  i Lerum.

Nya rutiner
Kliniken har inte bara fått nya bokningar, 
även ombokningarna har ökat. Det gäller för 
samtliga allmäntandvårdskliniker och beror 
bland annat på att kraven för om en tid ska 
visas som tillgänglig för patient har ändrats. 
     Under tiden som webbtidbokningen har 
varit igång har kliniken i Lerum arbetat fram 
egna rutiner.
     – Nu har det satt sig och vi har lagt upp 
arbetet på ett bra sätt. En rutin hos oss är att 
vi följer upp alla avbokningar i receptionen, 
snarare än hos teamen i rummen, säger Ann-
Louice.

     Om en patient 
avbokar många gånger 
lägger de in en notering 
i journalen om att tiden 
avbokats på webben 
och att en kallelse utan 
tid ska skickas om ett 
år. 
     – Alternativt sätter vi 
patienten som inaktiv. 
Det beror på histori-
ken, säger Ing-Marie.

Ringer upp patienter
Arbetet i receptionen 
har inte förändrats sär-
skilt mycket, men det 
blir en del samtal kring 
nybokningar. Då handlar det, precis som 
de förutspådde, om frisktandvårdspatienter 
och barn som är listade på en annan klinik. 
Ibland behöver de även ringa och kolla upp 
bokningar från patienter som nyss var på 
undersökning. 
     – Men det går oftast bra och nu har vi 
alltid uppdaterade kontaktuppgifter, i och 
med att patienten skriver in sitt telefonnum-
mer vid bokningen. Det underlättar, säger 
Ann-Louice.

Fungerar bra
Trots att de har några utvecklingsönskemål 
och att belastningen på telefonen inte har 
minskat, skulle de inte vilja vara utan webb-
tidbokningen.
     – Vi behöver erbjuda bokning på webben, 
patienterna är vana vid det och ser det som 
en självklarhet. Vi var lite oroliga innan, men 
nu när vi väl har fått landa i det så känns det 
jättebra, säger Ing-Marie. 

Tummen upp för nya bokningen
TEXT & FOTO   Lena Christensen

Lerum

I siffror

Aktiviteter i webbtidbokningen 
på alla kliniker 11-31 maj 2017.  

Typ av bokning  Antal
Nybokning utan kod    1 200
Nybokning med kod från T4        54
Ombokning   5 559
Avbokning   1 717
Sista minuten           8
Totalt    8 530

Visste du att... 30 procent av bokning-
arna sker utanför våra öppettider.

Läs mer på FIOL
FIOL > Stöd och verktyg > IT 

> IT-system A-Ö > Webbtidbokning 

Ing-Marie Oppenheim och Ann-Louice Larsson jobbar i receptionen i 
Lerum. De har haft webbtidbokning sedan den 25 januari och tycker 
att det fungerar bra.

– Nej, jag har inte testat 
att boka eller ändra tid 
på webben, jag visste 
inte att det gick att 

göra. Men det är ju väldigt praktiskt att det 
finns nu.

– Ja, jag bokade min 
undersökning idag via 
webben. Det är lättare 
att boka via datorn än att 

ringa och kanske inte komma fram. Jag kommer 
att fortsätta boka på webben i fortsättningen.

     – Den har jag inte 
använt än. Emil ska få 
tandställning och vi har 
fått en kallelse. Men jag 

kan absolut tänka mig att boka tid på webben.  
Det är väldigt smidigt.

Johan
Eneström 
Lerum

VI FRÅGAR KUNDEN

Rola
Jarrare
Borås

Ulf Wallin och 
sonen Emil
Mölndal

Känner du till vår nya webbtidbokning?
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Fr.h. Susanne Jensen och Kamilla Olsson berättar för Birgitta Lindholm i tandvårdsstyrelsen 
om klinikens verksamhet. Sedan de flyttade från Kyrkbyn har de fått över 700 nya patienter. Susanne Jensen, Birgitta Lindholm och Ulrika 

Nåfält tar en titt i pärmarna i väntrummet.

Tandvårdschef Anders Ljungné får veta mer om var-

dagen på kliniken av tandsköterskan Rose Souza.

Nyligen besökte Birgitta Lindholm 
(L), ersättare i tandvårdsstyrelsen, 
den nya kliniken i Sannegården i 
Göteborg. Besöket är en del i hennes 
uppdrag som kontaktperson. 
     – Det ger oss politiker insyn i verk-
samheten och är ett komplement till 
tjänstemännens dragningar på våra 
styrelsemöten, säger Birgitta.

Liksom de andra 
politikerna i tand-
vårdsstyrelsen ingår 
det i Birgittas uppdrag 
att vara kontaktperson. 

Det innebär att hon ska 
hålla sig informerad om 

verksamheten och uppmärk-
samt följa utvecklingen inom sitt område. 
Varje år besöker hon cirka fyra olika kliniker 
i sällskap med tandvårdschef  och områdes-
chef.
     – Det är ett sätt att visa att vi politiker är 

tillgängliga och under besöken har med-
arbetarna möjlighet att ställa frågor, säger 
Birgitta.

Fick veta mer om kliniken
Den här dagen började på Folktandvården 
Öckerö och fortsatte på den nya kliniken i 
Sannegården. Med på besöket var även tand-
vårdschef  Anders Ljungné och områdes- 
chef  i väster Ulrika Nåfält. På Sannegården 
presenterade klinikchef  Kamilla Olsson och 
klinikkoordinator Susanne Jensen verksam-
heten. De berättade om patientunderlag, 
kösituation och bemanning, men också om 
vilken känsla de vill förmedla till patienten 
och klinikens svagheter och styrkor.
     – I december flyttade vi från Kyrkbyn 
till de här lokalerna. Vi har det bästa läget, 
snygga lokaler och en bred kompetens. Men 
eftersom området växer så mycket är det 
svårt att veta hur mycket personal vi behöver, 
berättar Kamilla.
     Birgitta undrade bland annat hur ålders-
fördelningen ser ut, maxantal i bemanningen 

och hur kliniken får tag på nya patienter.
     – Det bästa är ”word of  mouth” för att 
få barnpatienter att lista sig. Vi samarbetar 
också med Närhälsan och annonserar i 
tidningar och sociala medier om det behövs, 
säger Kamilla.

Tar med sig informationen till politiken
Besöket avslutades med en rundvandring i 
lokalerna och de som ville hade möjlighet 
att ställa frågor. Efteråt var trion nöjd med 
dagen.
     – Det har varit jätteroligt att se både en 
helt ny klinik och en renoverad. Trots att 
klinikerna ligger så nära varandra har de helt 
olika utmaningar. På Öckerö handlar det om 
bemanningen, för Sannegården som är en 
nyetablerad klinik är det svårt att veta hur 
stort patientunderlaget kommer att bli, säger 
Anders.
     – Det har varit en väldigt rolig och givande 
dag. Jag har både fått information och några 
frågor som jag kommer att ta med mig till 
politiken, säger Birgitta. 

TEXT & FOTO Ebba Strömqvist

Göteborg

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

Folktandvårdsportalen består av olika 
samarbetsytor där en klinik eller ar-
betsgrupp enkelt kan dela information. 
Användaren får information kopplad 
till roll, arbetsplats och uppdrag. 

Hur använder du portalen Sandra?
     – Vi använder portalen istället för vår G-
mapp. Den blir som en informationskanal både 
för medarbetare och för ledning. Här finns ruti-
ner, möteskalender, klinikhandbok, semester- 
lista och eventuella driftstörningar. Om till 
exempel ett rum inte är igång så kommer det 
upp en röd markering.

Vad ser du för vinster med  
de nya samarbetsytorna?
     – Jag tycker att portalen gör det enklare att 
sortera information och hålla sig uppdaterad och 
vi skickar färre mail. Portalen är lite lik en hem-
sida, informationen blir mer överskådlig och det 
är enkelt för alla att gå in och skriva i dokument.

Ser du några fler användnings-
områden framöver?
     – Idag använder vi inte portalen fullt ut.  
Vi jobbar bara med klinikens samarbets- 
ytor, framöver tror jag att det kommer bli ett 
ökat samarbete. Vi som jobbar med ett- och 
tvååringar skulle till exempel kunna ha en egen 
samarbetsyta där vi kan dela uppdateringar 
och information utan att behöva skicka mail. 

Har du några tips till dem  
som inte har börjat använda 
Folktandvårds portalen ännu?
     – Lägg inte in gamla saker i portalen, det blir 
bara onödigt jobb. Jobba istället lite dubbelt 
ett tag och uppdatera allt eftersom. Lägg in 
mötesanteckningar eller uppdaterade rutiner 
från den dag ni får portalen. 
     – Det här är ett nytt system som man måste 
lära sig, men det är väldigt likt Outlook och 
ganska enkelt att förstå, säger Sandra 
Karlsson.  

Hallå 
där...
…Sandra Karlsson, tand-
sköterska Folktandvården SU/
Mölndal och klinikambassadör 
för Folktandvårdsportalen.

Tandläkaren – en gud?

TEXT Ebba Strömqvist FOTO Inga Svensson

I år firar Folktandvården 
Västra Götaland tio år. 
Hur har organisationen 
utvecklats under den  
här tiden?

Elisabet Johansson
Receptionist, 
Folktandvården 
Bergsjön

Dan Turesson 
Övertandläkare, 
specialistkliniken 
för ortodonti 
Uddevalla

     – När Västra Götalandsregionen bildades 
1999 kändes det som ett stort steg tillbaka, 
men successivt har det blivit bättre och de se-
naste tio åren har professionaliteten ökat 
mycket. Nu har vi en aktiv dialog med tand-
vårdsledningen, specialisttandvården fungerar 
väldigt bra och den stora organisationen gör 
att vi har nära till andra specialister. De sista 
utvecklingsdagarna har också varit väldigt 
professionellt genomförda, det känns bra att 
kunna diskutera vård och arbetsmiljöfrågor.

     – Jag tycker att det finns en större delaktig-
het idag än för tio år sedan. Utvecklingsda-
garna är ett exempel på det, förut var de 
informativa och bestod framför allt av före-
läsningar, nu arbetar vi fram idéer tillsam-
mans. Teknikutvecklingen har också gått 
framåt och jag tycker att organisationen är 
mer serviceminded idag, det är lättare att nå 
folk och få information via FIOL.

När På Bettet-redaktionen grävde i gömmorna 
hittade vi den här annonsen för Ritter-praktik 
från 1941. Visst är tandläkare fortfarande ett 
yrke med hög status, men kanske lite mer jord-
nära idag? Vi kan även konstatera att det hänt 
mycket både vad gäller genus och konceptrum 
sedan dess. Läs och förundras!

”Man beundrar honom och hans praktik: 
honom själv därför att han snabbt och lekande 
lätt presterar ett utomordentligt arbete (…) 
Man blir övertygad – man vänder sig till honom 
(…) Han vet precis vad han vill: hans patienter 
känna den fulländat moderna, ändamålsenligt 
och hygieniskt inrättade praktiken som en 
garanti för hans moderna utställning och hans 
kunskap. Han själv har på ett klokt sätt inrättat 
sig för livstiden.”



14     PÅ BETTET  2 I 2017

Bent Petersen
Tandvårdschef med 
utvecklingsansvar

Ann-Charlotte
Sundelin
Tandvårdschef
specialisttandvården

Just nu arbetar Folktandvården  
Västra Götaland med att ta fram  
en teknisk lösning för högkvalitativa 
distanskonsultationer mellan specia-
list- och allmäntandläkare. 
     – Vi hoppas kunna ha en modell 
klar i höst, säger utvecklingschef 
Bent Petersen.

Distanskonsultation innebär att en allmän-
tandläkare rådgör med en specialisttand-
läkare om behandling via videolänk. Med 
hjälp av en intraoral kamera kan specialisten 
se in i patientens mun och sedan diskutera 
med allmäntandläkaren.
     – För oss är det viktigt att patienten dess-
utom kan se och ställa frågor till specialisten. 
Det ger ytterligare en dimension i förtro-
ende. Tekniken ska även kunna användas för 
terapimöten, säger Bent.
     Redan idag använder flera landsting olika 
varianter av distanskonsultation, framför 
allt i glesbygden. Att Folktandvården Västra 
Götaland nu hakar på trenden beror på den 
teknikutveckling som skett på senare tid.

     – Vi har inte tyckt att det har varit tillräckligt 
bra kvalitet på den teknik som har funnits. Vi 
vill ha högsta kvalitet samtidigt som det ska 
vara väldigt enkelt – nu är det möjligt, säger 
Bent.

Börjar testa i höst
Nu arbetar Folktandvården på en teknisk 
lösning tillsammans med VGR IT. Förhopp-
ningsvis kan tester 
påbörjas i höst på 
kliniken i Kvillebäcken, 
där fast kamerautrust-
ning redan finns. Alla 
specialiteter ska kunna 
använda sig av distans-
konsultationer men 
ortodonti och bettfysiologi kommer att vara 
först ut med att testa. 
     Distanskonsultationer kan komma att 
minska behovet av specialisttandläkare på 
plats i allmäntandvården och är ett sätt att 
minska miljöpåverkan.
     – Idag ägnar specialisterna mycket tid till 
att resa för att göra konsultationer. Det här 

ska öka tillgängligheten och är ett sätt att 
bättre utnyttja våra resurser, säger Bent.

”Kan bli positivt på flera sätt”
Ann-Charlotte Sundelin, chef  för specialist-
tandvården, ser flera fördelar med distans-
konsultationer. Det kan bidra till att specialist-
tandvården stöttar allmäntandvården att klara 
mer avancerade behandlingar. Specialisterna 

kan också rådgöra med 
patient och behandlare 
innan remiss skickas, så att 
patienten är bättre förbe-
redd på behandlingen och 
kostnaden för denna.
     – Det här kan bli 
positivt på flera sätt. 

Färre remisser till specialisttandvården så 
att vi kan ha korta köer för patienterna med 
störst behov. Patienterna slipper resa och får 
behandling av sin ordinarie tandläkare till en 
lägre kostnad. Samarbetet mellan allmän-
tandvården och specialisttandvården stärks, 
dessutom ökar allmäntandvårdens kompe-
tens, säger Ann-Charlotte. 

TEXT Ebba Strömqvist FOTO Ann Bergermo

rådgivning på distans
Snart testas

Folktandvården Västra Götalands lösning för distanskonsultation innebär att specialisttandläkaren kan kommunicera både 
med patient och allmäntandläkare. Med hjälp av en intraoral kamera kan specialisttandläkaren se in i patientens mun.

Det här ska öka tillgäng-
ligheten och är ett sätt 
att bättre utnyttja våra 
resurser Bent Petersen
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Brist på specialisttandläkare och 
ett län som sträcker sig från fjäll 
till kust. Folktandvården i Väster-
bottens län har en tid testat 
patientlösa ortodontikonsulta- 
tioner. Från och med i höst börjar 
det successivt införas i hela länet. 
     Peter Berglund, ämnesansvarig 
för ortodonti i Västerbottens län, 
berättar om det nya arbetssättet.

”Vi gör inte det här bara för att spara tid, 
vi vill även ha bättre kvalitet på konsulta-
tionerna. Bara för att vi tidigare har jobbat 
på ett sätt är det inte säkert att det är det 
bästa. 
     Inom ortodonti erbjuder vi minst en 
konsultation om året per klinik och det 
kräver väldigt mycket resurser att genom-
föra. Västerbotten sträcker sig från fjällen 
till kusten och att resa mellan klinikerna tar 
mycket tid. Med videokonsultation kan vi 
erbjuda två tillfällen och få ut mer av tiden 
istället för att sitta i bil fem timmar för att 
se fyra patienter och sedan köra tillbaka i 

fem timmar. Vi får en mer jämlik vård, nu 
kan Sorsele ha lika många konsultationer 
som Umeå.  
     Vi har valt att ha patientlösa konsulta-
tioner, bland annat för att inte behöva vara 
beroende av att boka patient och föräldrar 
just den dagen då ortodontist och tand-
läkare har möjlighet. När vi har ett bokat 
möte kopplar vi upp oss och delar skärm 
så att båda ser journalen. Tandläkaren 
visar sina bilder och fallet som är förberett 
enligt en rutin. Det ska inte innebära mer-
arbete, de ska även idag ha plockat fram 
allt material inför konsultationen.
     En klar fördel är att allmäntandvården 
kommer ifrån all planering av patient-
besök som ska löpa efter varandra inför 
konsultation och att patientens föräldrar 
ska ta ledigt från jobbet för tio minuters 
visning.
     Videokonsultationen blir ett utbild-
ningstillfälle för tandläkaren i allmäntand-
vården. Det är svårt att få till under vanlig 
konsultation på ett bra sätt när patient och 
anhöriga är med, det kan lätt bli att det 

upplevs som att du som specialist ifråga-
sätter tandläkarens auktoritet och det vill 
vi ju inte. Nu har vi en helt öppen dialog 
och tandläkaren kan i lugn och ro prata 
med en specialist.  
     En del i konsultationen som blir an-
norlunda från idag är kontakten mellan 
anhörig, förälder, patient och specialist. 
Vi vet inte om informationen till patient 
blir bra, det ansvaret läggs nu på allmän-
tandvården. Det kan vara svårt för dem 
att svara på följdfrågor. Vi får se om 
föräldrarna klagar över att inte få träffa 
specialisten. Men i sjukvården är det ju så 
här, du träffar sällan den specialistläkare 
som blivit konsulterad. 
     Vi tror på det här men vi behöver se 
hur vi gör det på bästa sätt. Vi måste vara 
ödmjuka inför förändringen. Jag vill verk-
ligen poängtera att det ska bli en föränd-
ring där vi bibehåller kvaliteten, helst bli 
ännu bättre. Men märker vi att det inte blir 
det får vi justera.”

BERÄTTAT FÖR Paula Svanquist

Västerbotten ger råd via videolänk

OMVÄRLD
I omvärldsanalysen lyfter vi blicken 

och intervjuar personer utanför 
vår egen organisation.
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PROFILEN

Sedan tre år tillbaka delar tandhygie-
nisten Ann-Christin Månsson sin ar-
betstid mellan Folktandvården Boda 
i Borås och familjecentralen bredvid. 
Nu ser hon inte bara patienten utan 
hela familjen och dess levnadsvanor. 

Berätta om samver-
kansprojektet som du 
är med i!

     – Projektet 
”Tandhygienist på 

familjecentral” startade 
2014. Bakgrunden är att 

munhälsan ser olika ut i olika 
områden och att den grundläggs i tidig ålder. 
Det finns också en tydlig relation mellan 
barns munhälsa och familjens levnadsvanor.
     Boda är ett socioekonomiskt utsatt 
område, det är vanligt med karies bland 
små barn och både Folktandvården och 
hälso- och sjukvårdsnämnden ville satsa på 
munhälsan här.
     Projektet pågår året ut men Katharina 

Wretlind, folkhälsostrateg och projektledare 
på Folktandvården Västra Götaland, har re-
dan påbörjat utvärderingen och kommer att 
intervjua olika personer under sommaren.

Kan du ge några exempel på hur  
du arbetar på familjecentralen?

     – När BVC (barnavårdscentralen), har 
kostsamtal med föräldrar till fyra månaders 
bebisar finns jag med och informerar om 
att ge vatten mellan måltiderna och borsta 
när första tanden kommer. Jag föreläser 
om munhälsa i BVC:s föräldragrupper, har 
hälsosamtal över nyttig fika och om BVC-
sköterskorna upptäcker barn i riskzonen för 
karies hänvisar de till oss. 
     Jag är också med på öppna förskolan och 
leker med barnen med min handdocka Bertil. 
Barnen tycker att det är jättespännande och 
föräldrarna öppnar sig på ett helt annat sätt 
när jag är på deras arena, de blir nyfikna och 
ställer frågor. 
    Jag besöker även förskolor i området och 
har varit i moskén och på språkcaféet.

 Kan du se några effekter av ditt arbete?
     – Vi hoppas att det här ska leda till en 
bättre munhälsa i området och att färre barn 
uteblir från sina tider. Det är svårt att mäta ef-
fekten eftersom Boda är ett område med hög 
in- och utflyttning, men jag märker att många 
blir positivt inställda när det är ett bekant 
ansikte som gör munhälsobedömningen.

Hur har du själv utvecklats under den här 
perioden?   

     – När jag började var det här något helt 
nytt och det tog sin tid att hitta ett fungeran-
de arbetssätt, men nu har jag gjort det. Jag 
har lärt mig mycket om hur familjecentraler 
fungerar; jag har samarbetat med biblioteka-
rier, förskolepedagoger, BVC-sköterskor och 
socialrådgivare. Förut var det vi och dem, nu 
samarbetar vi mer över gränserna. Det har 
varit väldigt lärorikt, utvecklande och för det 
mesta otroligt roligt. Jag har också fått ett 
annat perspektiv. Numer ser jag inte bara pa-
tienten i behandlingsstolen, jag ser samspelet 
med hela familjen.  

Når familjer genom lek
TEXT & FOTO Ebba Strömqvist

Borås


