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I det här numret av På Bettet är det lite extra fokus på specialisttandvård. Då jag 
tidigare var specialisttandvårdschef  känner jag den verksamheten rätt väl. Jag är 
mycket glad och tacksam för det uppdraget. Jag lärde mig massor, inte minst i alla 
möten med många positiva och engagerade personer i specialisttandvården som 
brinner för sina ämnen och patientgrupper. 

Ordet unikt kan kännas lite uttjatat, men faktum är att vår specialisttandvård 
är unik. Det finns ingen annan tandvårdsorganisation i Sverige som har en så stor 
och samlad specialisttandvård. 
Förutom att det är positivt ur ett 
kundperspektiv, öppnar storle-
ken för möjligheter både för er 
som vill höja kompetensen inom 
allmäntandvård och för er som vill utvecklas inom ett specifikt ämne. Det är också 
en styrka att det finns en så stor allmän- och specialisttandvård i samma organisa-
tion, inte minst när det gäller kunskapshöjning.

Ett annat viktigt samarbete, som också är unikt, är det mellan oss och Göte-
borgs universitet. Just nu arbetar vi tillsammans med odontologiska institutionen 
för att definiera så kallade kriterier inom universitetstandvård. Universitets-
tandvården rör vårt samarbete med universitetet kring forskning, utbildning av 
tandläkare och utveckling av tandvård. Det är exempelvis viktigt att tandläkar-
programmet ska hålla en så hög kvalitet, så att nyutbildade medarbetare känner sig 
trygga och har den kunskap som behövs i den kliniska vardagen. Samarbetet med 
universitet ger också karriärmöjligheter för den som är intresserad av att arbeta 
med utbildning eller forskning.

En annan sak som jag vill passa på att lyfta är våra specialitetsutvecklare. Rollen 
är ny sedan 2017 men redan 2015, i samband med att specialisttandvården införde 
produktions- och kapacitetsplanering, föddes tankarna om att en person inom 
varje specialitet skulle arbeta med mer övergripande frågeställningar. Klinikche-

ferna saknade tid för att hinna driva utvecklingsfrågor på 
regional nivå och trots att vi hade ont om specialister 

bedömde vi att denna satsning på sikt skulle kunna 
spara resurser. Specialitetsutvecklarna har redan 
möjliggjort flera förenklingar och förbättringar. 

Jag tror också mycket på distanskonsultatio-
nerna som startar i pilotform nu. Det ska bli 
spännande att se hur det stöttar allmäntand-
vården och förhoppningsvis medför att fler 
patienter kan få tillgång till en specialist- 

bedömning, utan att behöva remitteras. 

Till sist vill jag lyfta orofacial medicin 
som är vår nionde nationella speciali-
tet sedan den 1 juni. Jag vet att många 
har kämpat länge för det här. High-
five och grattis till er och oss alla!

Ann-Charlotte Sundelin
Tandvårdsdirektör

Vår specialisttandvård  
ger unika möjligheter

Ordet unikt kan kännas lite 
uttjatat, men faktum är att vår  
specialisttandvård är unik.

Omslagsbild: Christine Lennartsson 
och Birgitta Johansson Cahlin 
Foto: Ebba Strömqvist



Wivi-Anne Sjöberg 
Andersson, klinik-
chef  Folktandvården 
orofacial medicin 
Kungälv/Östra 
Sjukhuset
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TEXT & FOTO Ebba Strömqvist

Kungälv

Den 1 juni blev orofacial medicin 
den nionde nationella specialiteten. 
På kliniken på Kungälvs sjukhus ser 
man fram emot att få en gemensam 
ST-utbildning och ökad kompetens 
inom ämnet.

På fjärde våningen 
på Kungälvs sjukhus 
har Folktandvården 
Västra Götaland en 
av sina tio kliniker för 

orofacial medicin. De tar 
emot patienter som behö-

ver ett särskilt omhänder-
tagande på grund av funktionsnedsättning, 
medicinska diagnoser eller tandvårdsrädsla. 

Tandvård för sjuka
Wivi-Anne Sjöberg Andersson är chef  på 
kliniken, som finns i Kungälv och på Östra 
sjukhuset i Göteborg. 
     – Man kan säga att vi gör vanlig tandvård 
fast på medicinskt komplicerade patienter. 
Remisserna kommer både från sjukhus och 
tandvård. Privat såväl som offentlig. Det kan 
till exempel handla om slemhinneföränd-
ringar, infektionsutredningar, medicinska 
komplikationer med ökad risk för blödning 

eller käkbensnekros. Det kan också vara svår-
behandlade patienter som behöver narkos. 
     Tidigare kallades verksamheten sjukhus-
tandvård eller oral medicin. För 
att arbeta inom ämnet som ”spe-
cialtandläkare” har det funnits två 
vägar, kurser i oral medicin och 
medicinska ämnen kombinerat 
med kliniskt arbete eller Västra 
Götalandsregionens egen ST-
utbildning.
     En utmaning som kommer 
med den nya ST-förordningen är 
att få specialtandläkarna god- 
kända som specialister av Social-
styrelsen. 
     – Jag tror och hoppas att de ska 
godkännas som specialister nu. 
Det är extra viktigt eftersom den 
nya ST-förordningen kräver att 
handledaren är specialist, säger 
Wivi-Anne.

Bred specialitet
Emma Ekenstråle är en av dem som gått den 
alternativa vägen med kurser och kliniskt 
arbete. Hon är nöjd med sitt yrkesval och 
uppskattar bredden i orofacial medicin.
     – Det här är en specialitet som gör lite 

av nästan allt – lite protetik, lite kirurgi, lite 
lagningar. Vi har en nära kontakt med sjuk-
vården och är inne och nosar på medicin fast 

vi jobbar med tandvård. Jag tycker 
att det är kul med omväxlingen, 
säger Emma.

Kompetensen höjs
Både Emma och Wivi-Anne ser 
positivt på att orofacial medicin 
nu blir en nationell specialitet.
     – Jag tror att det kommer att 
innebära en kompetenshöjning 
som ger bättre och mer likvärdig 
vård. Nu spretar specialiteten, men 
med gemensamma vårdprogram 
och ST-utbildning kommer vi att 
bli mer likriktade, säger Wivi-Anne.
    Rätt kompetens är extra viktigt 
eftersom patientgruppen ökar, 
med fler komplicerade fall.

     – Orofacial medicin är den specialitet där 
remisserna ökar mest. Vi lever längre och för 
att hålla oss friska behövs allt oftare sjukvård 
och läkemedel. Det har också blivit vanligare 
att infektionssanera munhålan innan sjuk-
vårdande behandling sätts in och det ställer 
större krav på tandvårdspersonalen, säger 
Wivi-Anne.   

”För att trivas i det här jobbet måste man känna sig trygg i sin odontologi och tycka om att jobba med hela människan och ge omvårdnad”, 
säger Emma Ekenstråle, specialtandläkare och förhoppningsvis snart specialist i orofacial medicin.

Mer jämlik vård med

NY SPECIALITET
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2015 bestämde Folktandvården Rör-
strand att förbättra sitt arbete med 
patienter som har bettfysiologiska 
besvär. Resultatet har blivit ökad 
kompetens bland medarbetarna, 
tydligare rutiner, bättre remisser och 
färre bettskenor.

     – Vi var inte nöjda 
med den vård vi gav 
patienter med bett- 
fysiologiska besvär. 
Vi kände att vi gjorde 

en massa bettskenor 
som bara blev liggande i 

folks nattduksbord, säger 
Eva Jacobsen, klinikchef  på Folktandvården 
Rörstrand.
     Eva startade därför ett utvecklingsarbete 
tillsammans med Anne-Marie Adiels, över-
tandläkare på specialistkliniken för bett- 
fysiologi i Skövde. Syfte var att öka kunska-
pen bland medarbetarna och samtidigt skapa 

bra arbetsflöden både inom kliniken och 
gentemot specialisttandvården.

Teori och praktik
Utbildningstillfällen med Anne-Marie, både 
teoretiska och praktiska, har varvats med dis-
kussioner och planeringsarbete på kliniken.
     Arbetet har omfattat alla delar i proces-
sen. Från att mer konsekvent använda de tre 
screeningfrågorna i undersökningsmallen 
för bettfysiologi till att säkerställa att man 
använder rätt betalningsrutiner.
     Mycket fokus har legat på att fånga upp 
patienterna tidigt.
     – Detta handlar om smärtpatienter. Många 
är unga och det är viktigt att sätta in åtgärder 
tidigt för att patienten inte ska utveckla lång-
varig smärta, säger Anne-Marie Adiels.
     En annan framgångsfaktor menar hon är 
att sätta av tillräckligt tid. Tid för anamnes, 
för att ställa diagnos och för att planera 
behandling.
     – Den tid man lägger i början vinner 

man tillbaka i det långa loppet. En ordentlig 
anamnes och diagnos bidrar dessutom till 
välskrivna remisser, vilket gör det lättare för 
specialisttandvården att prioritera remissen 
rätt.

Vill hjälpa patienter
Tandhygienist Marie Karlsson ingår i ett av 
de två Rörstrand-team som fått en djupare 
utbildning och även auskulterat på specialist-
kliniken för bettfysiologi i Skövde.
     – Jag märkte bland mina patienter att det 
blev vanligare och vanligare med trötthet i 
käkar, ömma ansiktsmuskler, huvudvärk och 
liknande, och jag ville lära mig mer om hur 
jag kan hjälpa dem.
     Sedan Marie började använda de tre scre-
eningfrågorna i undersökningsmallen har det 
blivit lättare att identifiera patienter i behov 
av hjälp. Frågorna är: Gör det ont att tugga, 
gäspa, gapa stort? Har du smärtsamma 
knäppningar? Har du huvudvärk mer än en 
gång i veckan?

TEXT & FOTO Mikael Rosengren

Lidköping

Bye-bye bettskena?
Marie Karlsson visar hur muskelaktivitetsmätaren, biofeedback, mäter aktiviteten i ansiktets muskler och i tungan med hjälp av en sensorplatta på 
patientens kind. Eller som här, på tandsköterskan Helena Åhlrud.



     Om patienten svarar ”ja” på minst två frå-
gor får hen erbjudande om en ny, fördjupad 
undersökning hos en tandläkare.

Mäter muskelaktivitet
Marie har också börjat använda en muskelak-
tivitetsmätare som visar om patientens musk-
ler i ansiktet är spända eller avslappnade.
     – Ibland är patienterna inte medvetna om 
att de exempelvis spänner käkarna. Mus-
kelaktivitetsmätaren gör det lättare för dem 
både att inse att de spänner musklerna och 

att hitta det avslappnade läget, säger Marie 
Karlsson.
     Eva Jacobsen är nöjd med resultatet av 
klinikens arbete så här långt.
     – Vi fångar upp fler patienter och gör 
inte lika många bettskenor, utan använder 
motorisk aktivering som behandling i mycket 
högre grad. Anne-Marie har granskat våra 
remisser och tycker att de är välformulerade 
och relevanta och vi märker på de uppföl-
jande besöken att de åtgärder vi gör hjälper 
patienterna, avslutar Eva Jacobsen.  
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För att höja kunskapsnivån 
bland medarbetare i allmän-
tandvården har Folktand- 
vården Västra Götaland  
beslutat att ta fram en ut- 
bildning inom bettfysiologi.

TEXT Mikael Rosengren 
FOTO Sara Pettersson

– Vi behöver bli 
bättre på att ta 
hand om patienter 
med bettfysio-
logiska besvär. Be-
handlingsbehovet 
hos vuxna patienter 
bedöms vara mel-
lan 5–15 procent. 
Ändå är det endast 

cirka 1 procent som får behandling, säger 
projektledare Thomas Jacobsen, som tillsam-
mans med ämnesrådet för bettfysiologi och 
HR-enhetens kompetensutvecklingsteam 
tagit fram upplägget för utbildningen.

Alla ska få hjälp
     Målsättning är att Folktandvården Västra 
Götaland från 2019 ska ge bettfysiologiska 
behandlingar till alla patienter som behöver 
och vill ha hjälp.
    Utbildningen består av en kombination av 
korta, teoretiska inlärningspass i Lärplattfor-
men och arbete med planering och imple-
mentering i grupp på klinik. Utbildningen är 
riktad till tandvårdspersonal i allmäntandvår-
den och har olika tyngdpunkt beroende på 
om man är tandläkare, tandhygienist eller 
tandsköterska.

Planerad start i höst
     Ansvarig för de teoretiska delarna är en 
av Sveriges främsta specialister på bettfysio-
logi, Per Alstergren, professor och övertand-
läkare vid Malmö universitet.
     – De teoretiska delarna av utbildningen 
är en förutsättning för att höja medarbetar-
nas kunskap. Men den ökade kunskapen 
ska komma patienterna till nytta också. Där-
för är huvuddelen av utbildningen inriktad 
mot implementering och förberedelse arbete 
på klinik, säger Thomas Jacobsen.
     Utbildning omfattar undersökning, 
diagnostisering, behandling samt råd om 
debitering och remittering av patienter med 
bettfysiologiska problem. Planerad start är 
sen höst med fortsättning under 2019.  

Utbildning i 
bettfysiologi

Tandhygienist Marie Karlsson och klinikchef Eva Jacobsen.

Marie mäter gapförmågan på patienter med bettfysiologiska besvär för att kunna följa utveck-
lingen mellan undersökningarna. När musklerna i ansiktet arbetar piper muskelaktivitetsmätaren, 
samtidigt lyser en lysdiod gul. När musklerna är avslappnade är mätaren tyst och dioden grön. 
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›  För att vara behörig till en ST-
tjänst ska du ha arbetat som 
allmäntandläkare i minst två år.

›  Du kan meritera dig genom så kallade 
meriteringstjänster, där du provar 
på att arbeta vid en specialistklinik 
under minst sex månader. Erfarenhet 
av forskning och undervisning är 
meriterande.

›  ST-tjänstgöringen pågår i minst tre 
år och är förlagd till Odontologen i 
Göteborg och/eller till något av våra 
övriga specialisthus i Folktandvården 
Västra Götaland.

ST-tandläkare

Christine Lennartsson har strävat 
efter att bli specialist inom bettfysio-
logi sedan hon var tandläkarstudent. 
Nu är hon en av cirka 50 ST-tand- 
läkare inom Folktandvården Västra 
Götaland och på väg att förverkliga 
sin dröm.

På specialistkliniken 
för bettfysiologi på 
Odontologen i Göte-
borg avslutar Christine 
dagen med ett ad-

ministrativt pass. Som 
ST-tandläkare gäller det att 

vara påläst om det senaste 
inom sitt ämnesområde och tiden mellan 
behandlingar går åt till att läsa vetenskapliga 
artiklar inom ämnet, gå på seminarier, arbeta 
med forskningsprojekt och diskutera fall 
med handledaren.

 – Att vara ST är jätteroligt, det är en
fantastisk möjlighet att bli riktigt bra på ett 
område och ta del av den senaste kunskapen, 
säger Christine.

Bettfysiologi – en del av ett större pussel
Patienterna som kommer till specialistklini-
ken för bettfysiologi kan kan ha olika pro-
blem. Från de rent mekaniska med käkleder 
som låser sig, till olika livsomständigheter 

som orsakar smärta i käksystemet och alla 
kombinationer däremellan.

– Ofta är vi delar av ett större pussel och 
samarbetar ofta med smärtkliniker, reumato-
loger och fysioterapeuter, säger Christine.
     Det var under tandläkarutbildningen som 
intresset för bettfysiologi väcktes. Christine 
behandlade en patient med käkspänningar, 
omhändertagandet fungerade bra men resul-
tatet uteblev.

– Men sedan blev patienten gravid, efter 
att ha försökt i flera år, och i samband med 
det försvann hennes käkspänningar. Det blev 
en ögonöppnare för mig. Inom bettfysiologi 
måste man se till hela människan, det tycker 
jag är spännande. 

”Ge inte upp”, tipsar Christine
När Christine tog examen 2008 hade hon 
siktet inställt på att bli specialist, men vägen 
var inte rak. 
     För att meritera sig var hon med i forsk-
ningsprojekt kring bettfysiologi och gick 
olika diplomkurser i relaterade ämnen som 
protetik, öron-näsa-hals och röntgen. Hon 
sökte både assistenttandläkartjänst och 
ST-tjänst utan framgång, andra var mer meri-
terade. Men skam den som ger sig. Christine 

sökte igen och 2016 kom hon in. 
 – Så mitt tips till andra som vill bli

specialister är att inte ge upp, kämpa på och 
var målinriktad. Det är också viktigt att vara 
medveten om att det inte är något 8-5 jobb, 
om man har familj gäller det att ha ett kon-
taktnät som kan hjälpa till i vardagen, säger 
Christine.

Stöttar varandra
Eftersom Folktandvården är inne i en gene-
rationsväxling finns ett stort behov av specia-
lister. Christine har upplevt både positiva och 
negativa konsekvenser av situationen. 

– Jag märker av generationsväxlingen 
genom att vi har personalbrist. Samtidigt är 
det roligt att vi är så många ST, en period var 
vi sex stycken inom bettfys som kunde stötta 
varandra. 
     Nästa år tar Christine examen, därefter 
kommer hon att fortsätta arbeta i Mölndal 
och på Odontologen. Hittills är hon nöjd 
med utbildningen. 

– Det har varit väldigt bra, jag tycker det 
är positivt att vi har flera handledare och 
mycket klinisk verksamhet. Att bli specialist-
tandläkare är absolut det bästa beslutet i mitt 
yrkesliv.  

Christines dröm på 
väg att bli sann
TEXT & FOTO Ebba Strömqvist

Christine Lennartsson började sin ST med att auskultera i en månad, därefter fick hon egna 
patienter men hade mycket hjälp av sin huvudhandledare Birgitta Johansson Cahlin. Numer tar 
Christine egna beslut i behandlingsrummet och diskuterar fallen med Birgitta i efterhand. 

Göteborg
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Kliniken i Falköping samlad på utvecklingsdagar i Nösund på Orust.
Till höger: klinikchef Louise Hoffman.

På Folktandvårdens kliniklednings-
dagar 12-13 mars utsågs Louise 
Hoffman och Marita Lindén i Fal-
köping till årets klinikledning. För 
prispengarna, 30 000 kronor, bokade 
de Mia Börjesson som föreläste om 
”En klinik i världsklass” på klinikens 
utvecklingsdagar i maj. 

Vad har hänt sedan 
ni fick priset Årets 
klinikledning?

– Bland annat skrev 
Falköpings tidning om 

oss. Efter det fick vi en 
del uppmärksamhet och 

gratulationer, både från kol-
legor inom Folktandvården, på sjukhuset här 
bredvid och från patienter. 
     Våra medarbetare tyckte att det var jätte-
roligt och hade ordnat med tårta, ballonger 
och blommor, så vi blev väldigt uppvaktade. 
Men vi är noga med att det är hela klinikens 
pris, inte bara Maritas och mitt. Det är kul 
när sånt här händer, det svetsar samman kli-
niken. Vi har det bra och gör ett bra arbete, 
det var kul att få det bekräftat. 

Vad har ni gjort för prispengarna?
– Vi hade pratat om att boka Mias föreläs-

ning ”En klinik i världsklass”. När vi nu fick 
prispengar blev det självklart att vi skulle 
boka den till våra utvecklingsdagar. Föreläs-
ningen handlade bland annat om bemö-

tande. Bra arbetsmiljö är färskvara och det 
är viktigt att alltid jobba med hur vi bemöter 
varandra och våra patienter.

Hur var era utvecklingsdagar?
– De var mycket lyckade och vi pratade 

även om våra egna frågor och utmaningar. 
Mia är en fantastisk föreläsare som kunde 
fängsla oss alla i en föreläsningssal med 
otrolig utsikt mot havet och över 30 graders 
värme, en bedrift eller hur?
     Vi har samlat in tankar, värdeord och 
meningar som kommer att sammanställas till 
tavlor som ska finnas på kliniken. Allt för att 
påminna oss själva och jobba med siktet in-
ställt på att ha en arbetsplats i ”världsklass”. 

Vad tar ni med er från föreläsningen?
– Att alla människor har ”gråväder” och 

”solsken” inom sig. Genom att fokusera 
på saker som ger solsken kan vi lättare ta 
oss igenom bekymmer, sorger, tvivel eller 
problem. 
     Våra livsmanus skapas under uppväxten 
och ger oss olika förutsättningar i livet, dessa 
manus är föränderliga och går att skriva om, 
det ligger inom oss att vilja förändras och 
våga ta nya vägar i livet.
     Friskfaktorer är fysisk aktivitet, feedback 
och bekräftelse.
     Vårt förhållningssätt är viktigt, begreppet 
känsla av sammanhang (KASAM) påverkar 
vårt mående. Det är viktigt att få känna 
meningsfullhet, begriplighet och hanterbar-
het i sitt liv.  

... Jessica Persson, ny 
projektledare för TAIK.

TEXT & FOTO Ebba Strömqvist

Vad är TAIK?
– TAIK står för tandhygienist i kommu-

nal verksamhet och är ett sätt att arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande med 
munhälsa och tandvård för äldre. Ett TAIK-
projekt har sedan tidigare pågått i Mariestad 
med gott resultat, det känns spännande 
och roligt att driva projektet vidare utifrån 
Mariestadsmodellen.

– Nu planeras TAIK starta i större skala 
med fem tandhygienister från Folktandvår-
den som ska arbeta mot kommunal verk-
samhet i fyra olika kommuner. TAIK:arna 
är sakkunniga inom tandvårdsfrågor och 
ska överföra och utbyta kunskap, rutiner 
och arbetssätt inom, men främst utanför, 
tandvården. På så sätt ges tandvårdsfrågor 
nya, spännande forum.

Vad har du för bakgrund?
– Jag har en magister i oral hälso-

vetenskap och har arbetat flera år som 
tand hygienist inom allmän- och specialist-
tandvården i Region Halland. Senaste året 
har jag arbetat vid Folktandvården Västra 
Götalands HR-avdelning med kompetensut-
veckling. Jag vikarierar även som forsknings-
koordinator i projektet VG-parod unga.  

Vad blir din uppgift som projekt- 
ledare för TAIK?

– Min uppgift blir att driva och samordna 
projektet tillsammans med fantastiska kol-
legor. Det ska bli jättespännande och jag 
ser fram emot att följa de fem TAIK-arna 
och projektet som helhet. Just nu är det 
fokus på att rekrytera tandhygienister, sista 
ansökningsdagen är den 1 juli. Det känns 
väldigt roligt och jag ser fram emot en spän-
nande höst!

Hallå där...

TEXT Lena Christensen FOTO Ulrika Bruhn
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Prisad klinik
fortsätter utvecklas



Pedodonti
Annika Julihn

Ortodonti
Anna Westerlund

     – Det har varit jätteroligt och oerhört 
stimulerande. Som klinikchef är det svårt 
att hinna driva utvecklingsfrågor men i 
rollen som specialitetsutvecklare har jag 
fått tid till det.
     – Jag håller på att utvärdera ersätt-
ningsmodellen för pedodonti. En annan 
stor del är att jag projektleder pilotpro-
jektet för distanskonsultation. Jag står 
för verksamhetsdelen och Jan Edlund för 
IT-delen. Nyligen fick de första klinikerna 
sin utrustning. Jag har också jobbat med 
flytt av remisser för att patienterna ska få 
en snabbare behandling under narkos.
Annika lämnar sitt uppdrag som  
specialitetsutvecklare i augusti,  
ersättare kommer att rekryteras.

    – Det har varit spännande att få vara 
med och utveckla formen för den här 
tjänsten. Förhoppningsvis kan jag på sikt 
påverka arbetssätt inom specialiteten 
som gynnar både kollegor och patienter. 
Jag har fått möjlighet att arbeta med 
klinikchefer inom min specialitet, 
specialitetsutvecklare och administrativ 
personal. Det har varit utvecklande och 
trevligt. 
     – Nu arbetar jag med att kalibrera 
behovsprioritering i hela VGR, rutiner för 
övervakning av hörntänder, information 
om ortodontimaterial till allmäntand-
vården, samt att ta fram webbaserad 
information om tandreglering.

Endodonti
Charlotte Ulin

Käkkirurgi
Lars-Olof Öhrnell

     – Inspirerande, roligt och lärorikt.
     – Under året har jag arbetat med bortfallsanalys 
av remisser till specialistklinikerna för endodonti. 
När sker bortfallet? Hur stort är det? 
     Just nu arbetar jag med ett utvecklingsprogram 
för verksamhetsförlagd kompetensutveckling, VFK. 
Syftet är att skapa en struktur för vad tandläkare 
som genomgår VFK ska få för ökad kompetens 
inom endodonti. Kunskapen tas sedan med till 
allmäntandvården. 
     Inom specialiteten endodonti arbetar jag, tillsam-
mans med ämnesrådet, med att skapa ett kvalitets-
system där vi bättre kan följa upp vår verksamhet. Vi 
arbetar också med att få en bra samstämmighet vad 
gäller prioritering av remisser på de olika specialist-
klinikerna i endodonti. Vi vill skapa en god tillgäng-
lighet för våra remittenter och deras patienter, samt 
ge vård på lika villkor.

     – Det har varit väldigt trevligt. Vi är en bra  
grupp och det är värdefullt att sitta nära tandvårds-
cheferna för att snabbt kunna bolla frågor. 
     – Under hösten tragglade jag med narkosproble-
matiken. Vi har försökt effektivisera och förbättra, 
men tyvärr är det bristande resurser inom sjukvår-
den som resulterar i långa narkosköer.
     Liksom de andra specialitetsutvecklarna har jag 
gjort en bortfallsanalys inom mitt ämne. Nu arbetar 
vi med att hitta en gemensam struktur för verksam-
hetsförlagd kompetensutveckling, VFK. 

Hallå där...
...specialitetsutvecklare!

Sedan 2017 har Folktandvården specialitetsutvecklare som fångar upp och driver  
aktuella frågor inom respektive specialitet. Vi frågade dem:

Hur har den första tiden varit? Vilka frågor har du drivit?
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     –  Det har varit spännande och lärorikt 
att vara delaktig i viktiga utvecklings- 
frågor och kunna vara med och påverka. 
Det dyker hela tiden upp nya områden 
där förändringsarbete och förbättring 
kan ske, vilket gör jobbet stimulerande.
För mig är det viktigt att få input från 
både medarbetare och ledning kring vad 
de önskar förbättra. 
     – Vi har arbetat fram en ny modell för 
att bli bettfysiologiassistent.Till hösten 
kommer en nationell utbildning på två 
år, halvtid, som våra tandsköterskor kan 
söka. 
    Nu arbetar vi med en stor utbildnings-
satsning för allmäntandvården med 
fokus på tandläkare och tandhygienister 
i ämnet bettfysiologi. Vi arbetar även 
med att skapa en odontologisk smärt-
grupp i Göteborg/Mölndal i samarbete 
med andra yrkeskategorier i sjukvården. 

Folktandvården söker en 
ny specialitetsutvecklare inom 

orofacial medicin. Ersättare 
kommer att rekryteras i början 

av hösten.

På sidan 3 kan du läsa mer om 
specialiteten i ett reportage från 

Kungälvs sjukhus.

Protetik
Jan Kowar

Bettfysiologi
Ellie Saghafi

Orofacial 
medicin

Parodontologi
Björn Cassel

     – Vi är en mycket bra grupp som inspirerar 
varandra. Det är en stor fördel att få inblick i andras 
verksamheter och lära sig både av deras framgångar 
och misstag. Min förståelse om hur hela organisa-
tionen fungerar och även vilka utmaningar vi har 
framför oss har ökat markant.
     – Vi har under lång tid sett hur antalet remisser 
till protetik har ökat och köerna har blivit längre. 
Mitt första uppdrag var att analysera remissinflödet 
till samtliga specialistkliniker i Västra Götalands-
regionen. Jag plockade fram ett urval av remisser 
som hade skickats till protetikklinikerna och följde 
sedan varje enskild remiss. Resultatet var slående. 
Över 30 procent av remisserna blev inte vård på 
specialistklinik. Eftersom vi får flera hundra remisser 
om året kan vi spara mycket tid genom att minska 
antalet remisser som inte blir vård.

     – Det har varit stimulerande och roligt att få 
jobba på ett nytt sätt och samarbeta med de andra 
specialitetsutvecklarna. Vi har flera gemensamma 
utmaningar och diskussionerna är konstruktiva.
     – Min mest spännande uppgift har varit att göra 
klart vårdprogrammet för specialistklinikerna för 
parodontologi. I det nya programmet finns de  
nationella riktlinjerna för vuxentandvård inte-
grerade och sökbara.
     Jag har också arbetat med en automatisk upp-
följning av behandlingsresultat ur T4 för att enkelt 
få reda på hur många av dem vi behandlar som 
uppnår god parodontal hälsa. Nu inväntar vi IT-
lösningar för att kunna komma igång.
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Den 27-30 april var det premiär 
för Folktandvården på LAN-partyt 
Countryhack i Vårgårda. 
     – Vi söker nya arenor där vi kan 
påverka tandhälsan positivt. Under 
ett LAN finns mycket söta drycker 
dygnet runt och vi såg en chans att 
påverka ungdomar i en hälsosam 
riktning, säger Bent Petersen, ut-
vecklingsledare.

När Folktandvården 
föreslog ett samarbete 
fick de ett starkt gen-
svar från arrangörerna 
bakom Countryhack, 

Cable connectors spel-
sällskap.

     – Det visade sig att de 
är väldigt engagerade i hållbart spelande, 
arrangemanget är drogfritt och de arbetar 

för att skapa en gemenskap för ungdomarna. 
Det stämmer väl överens med våra värde-
ringar och vi bestämde oss för att pröva, 
säger Bent.
     Under Countryhack träffas ungdomar från 
åttonde klass och uppåt för att spela dator-
spel och umgås. LAN-partyt pågår under en 
helg och en av dagarna fanns två FRAMM-
tandsköterskor och en tandsköterska från 
Herrljunga på plats med fluorbaren.
     – Det var roligt att möta ungdomarna på 
en annan arena, utanför skolan. Jag upp-
levde det som väldigt positivt och vi fick ett 
bra bemötande, säger Natalie Andreasson, 
FRAMM-tandsköterska.

Dialog och fluor
För att få en dialog med deltagarna och upp-
muntra till fluorskölj lottade Folktandvården 
ut priser.
     – Många var nyfikna och vi fick till bra 
samtal. Vi fick frågor om hur fluor verkar, 

äldretandvård och om vi kan tänka oss att 
komma tillbaka eller vara med på andra 
tillställningar. Det blev en rolig dag, säger 
Natalie.
     Under fredag till måndag besökte ungefär 
360 ungdomar Countryhack.
     – Det var det största countryhack vi 
någonsin haft. Vi jobbar med att det ska vara 
tryggt och att alla ska bli sedda, det tyckte vi 
att de flesta blev den här gången, säger Felix 
Brunnegård, en av festivalledarna.

Vad betydde det att Folktandvården 
var med?

     – Folk tyckte det var jättekul att Folktand-
vården var där, det var nytt och otippat. Vi 
brukar trycka på hållbart spelande, att hitta 
en balans i hur man äter, dricker och spelar. 
Det dricks mycket läsk och man kanske inte 
borstar tänderna ordentligt, så det var bra 
med fluorsköljning. Jag hoppas att vi fortsät-
ter samarbetet, säger Felix.  

Vårgårda

TEXT Ebba Strömqvist  FOTO Sofia Johansson

LAN – en ny arena 
för att möta unga

Anette Dahlberg, tandhygienist, Folktandvården Herrljunga, Fatima Zaouia och Natalie 
Andreasson från FRAMM var med och ordnade en tävling och stod i fluorbaren under eventet.

Cirka 360 ungdomar deltog i Countryhack, de flesta av dem i 15-17-års åldern. Förutom datorspelsturneringar bjöd Country-
hack på musik från lokala band.
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Den 23 maj lanserade Folktand- 
vården Sverige tandborstningsappen 
Rocka munnen. Redan på efter- 
middagen samma dag gick den upp 
på förstaplatsen på topplistan för 
gratisappar i kategorin "Familj".  
     Eva-Karin Bergström, chef för 
hälsoodontologiska enheten berättar 
mer om vårt nya digitala verktyg.

Varför har Folk-
tandvården gjort en 
tandborstningsapp?

     – Folktandvården 
vill att tandborstning 
ska vara förknippat 
med något kul. Vi 
vill också finnas för 
barn på de arenor 
där barnen är, det är 

vår tradition sedan 80 år och det ska vi fort-
sätta med. Idag ser vi tyvärr att karies ökar 
hos de yngsta vilket motiverar oss att tänka 
nytt. Digitala verktyg för en digital genera-
tion är inte hela lösningen, men det kan vara 
en del av den.

Vad är målet med appen?
     – Med Rocka munnen visar vi att Folk-
tandvården är en modern och ansvarsta-
gande hälsoaktör. Att appen är gratis och 
reklamfri är viktigt eftersom det gör den 
tillgänglig för alla.

     Det finns inget vinstintresse med projek-
tet, syftet är att förbättra tandhälsan genom 
att göra tandborstningen rolig. Appen kan 
stärka relationen mellan barnen och de 
vuxna, målet är även att fler vuxna ska hjälpa 
sina barn med borstningen för att skapa 
goda rutiner. Om man kan minska tjatet som 
många småbarnsfamiljer har runt tandborst-
ningen genom att leka fram en bra vana är 
det också en stor vinst.

Hur fungerar appen? 
     – Genom att leka kan man också lära. Spe-
let består av en del där barnen utforskar och 
bygger, vilket leder vidare till en musikalisk 
tandborstningstimer. Det finns många exem-
pel på att människor gärna tar till sig rutiner 
som gör vardagen roligare, till exempel finns 
det en mängd populära appar som inspirerar 
oss att leva sundare. Idag är det vanligt att 
människor använder appar för att peppa sig 
själv att motionera, äta nyttigare, sova bättre 
och så vidare. Att erbjuda ett digitalt verktyg 
ser Folktandvården som en möjlighet kopp-
lad till vår ambition att förbättra munhälsan 
i Sverige.

Hittills går appen som smör i solsken,  
vad tror du att det beror på?

     – Till stor del beror det på att så många 
medarbetare runt om i hela landet ville testa 
appen själva men också för att många av oss 
tipsade patienter, nära och kära. Fortsätt tipsa 
barn och deras föräldrar om Rocka munnen, 

både på jobbet och hemma! Appen laddas 
ner från App Store eller Google Play, avslutar 
Eva-Karin Bergström.  

TEXT Ann Bergermo  FOTO Øyvind Lund

Inför lanseringen testade några
barn på Kvarnbergsskolan i Karlstad

Rocka munnen, så här tyckte de:

Sigge Hallén, 7 år: 
”Det viktigaste är

att man borstar överallt
och inte slarvar.” 

Clara Jurberg 7 år:

”Det bästa är att man får
göra ett eget band.”

Karl-Erik Berg, 7 år:

”Godis är lagom att äta
varannan söndag, för det

har pappa sagt.”

NU ROCKAR VI MUNNENNU ROCKAR VI MUNNEN
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Namn: Agnes Wallmark   Ålder: 32 år   Bor: Borås   Familj: Gifter sig till sommaren med Alexander   Jobbar: Tandläkare på Centrum Borås,
gör VFK på specialistkliniken för pedodonti i Borås.

PROFILEN

Kärleken och lusten att utvecklas tog 
Agnes Wallmark från Umeå till Borås. 
Nu kombinerar hon arbetet som 
allmäntandläkare med verksamhets-
förlagd kompetensutveckling, VFK, 
på specialistkliniken för pedodonti.

Du är uppvuxen i  
Boden och studerade 
till tandläkare i Umeå, 
hur hamnade du i 
Borås?

     – Den främsta anled-
ningen till flytten var att 

min blivande man, som jag 
träffade på utbildningen, är från Ulricehamn 
i närheten av Borås. Jag hade också hört att 
det fanns goda utvecklingsmöjligheter inom 
Västra Götalandsregionen. I juli 2016 bör-
jade jag på Folktandvården Centrum Borås.

Varför ville du göra VFK inom pedodonti?
     – Min dåvarande klinikchef, Gunnel Bodin, 
trodde på mig och var mån om att jag skulle 
få växa i min roll. I samband med att jag gick 
en utbildning i lustgas auskulterade jag på 

specialistkliniken för pedodonti i Borås. Jag 
trivdes väldigt bra och när en annons om VFK 
kom ut tipsade Gunnel mig att söka.

Vad är det som lockar med pedodonti?
     – Jag har alltid gillat barntandvård. Man får 
göra många olika typer av behandlingar, och 
så är det roligt att jobba med barn.

Hur fungerar VFK?
     – Jag är på pedodonti en dag i veckan, 
resten av dagarna jobbar jag som allmäntand-
läkare. Eftersom jag hade gjort min lustgas-
utbildning på pedodonti fick jag direkt börja 
med egna patienter, men jag har alltid mina 
handledare nära till hands om det dyker upp 
frågor. På rummet jobbar jag tillsammans med 
en väldigt rutinerad tandsköterska. Det är en 
trygghet och de lär mig nya saker hela tiden.

Hur har din roll som allmäntandläkare 
påverkats?

     – Nu gör jag mer avancerade behandlingar 
på min hemmaklinik, jag ger till exempel 
Midazolam i kombination med lustgas och 
tar hand om barn som är väldigt rädda. Vi 

har fått ett närmare samarbete med specia-
listerna och minskat remisserna. Och ju mer 
utbildade tandläkare, desto bättre omvårdnad 
för patienterna.

Vad tar du med dig hittills?
     – Jag har lärt mig mycket om bemö-
tande och inskolning. Att se till helheten, till 
exempel barnets familjesituation och att låta 
behandlingarna ta tid. Det är väldigt roligt 
och jag är verkligen glad att jag fick den här 
chansen.

Hur ser du på framtiden?
     – Till sommaren slutar min VFK men jag 
kommer att fortsätta utbilda mig inom pe-
dodonti. Till hösten börjar jag jobba halvtid 
som meriteringstandläkare.

Du har fått sällskap av en annan norrlänning 
på kliniken, berätta!

     – Det är min kompis Kerstin Willebrand 
som jag lärde känna på tandläkarutbildning-
en i Umeå. Hon har hört så mycket bra från 
mig om att jobba här att hon bestämde sig 
för att flytta hit.   

Agnes gör VFK:

Jag lär mig
nya saker
hela tiden”
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