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För drygt ett år sedan påbörjade vi en spännande resa, ett arbete med Folktand-
vårdens kultur och värderingar. Vi bad alla er medarbetare beskriva Folktandvår-
dens kultur i dag och vad ni skulle vilja att Folktandvården står för i framtiden. 
Och vilken respons vi fick, stort tack för detta! Det har varit fantastiskt att se det 
engagemang som dessa frågor väcker. 

Vid årets ledardagar för alla klinikchefer och klinikkoordinatorer i mars presen-
terades vilka värderingar som flest kliniker och enheter nominerat som viktigast 
för Folktandvården. Det blev en lista med nio värderingar: humor och glädje, 
anställdas hälsa, kompetens, lagarbete, öppen kommunikation, patientfokus, 
samarbete, engagemang och positiv attityd. Alla ombads dessutom att beskriva 
vad värderingarna innebär. Detta gav en djupare förståelse för vad som motiverar 
och ger energi och samma beskrivningar återkom faktiskt under flera av värde-
ringarna.

Vi har nu en bra bild av vad vi tillsammans vill att Folktandvården ska stå för 
och i vår har vi arbetat vidare med allt material. Nu är det dags att utifrån dessa 
värderingar konkretisera vad såväl vi 
medarbetare som våra kunder och pa-
tienter ska känna och märka i vardagen. 
Det är dags att ta nästa steg mot att bli 
en än mer attraktiv arbetsgivare och nå 
vår fulla potential. 

Ska vi göra varandra framgångsrika, ha bäst kvalitet, bäst resultat och mest en-
gagerade medarbetare måste vi leva våra värderingar, så det blir något som märks i 
vardagen och inte bara något som skrivs i en broschyr. 

Det händer fler spännande saker inom Folktandvården just nu. En av dessa 
kan ni läsa om på sidan sju. Vi har nämligen tagit vår första robot i drift. Arbets-
uppgifter som tidigare tog två hela arbetsdagar varje månad att utföra manuellt 
gör nu roboten på 30 minuter. Otroligt häftigt och det blir intressant att se om vi 
kan identifiera fler områden där den här tekniken kan effektivisera arbetet så att vi 
kan ägna tiden åt det som skapar värde för medarbetare och kunder.

Ny teknik öppnar för nya möjligheter och det gör även 
nya miljöer. I slutet av maj flyttade vårt huvudkontor från 
Kämpegatan till nya Regionens hus i Göteborg. Där 
kommer vi att sitta tillsammans med närmare 1 500 
medarbetare från 15 av Västra Götalandsregionens 
förvaltningar och bolag. Flytten innebär inte bara 
en effektivisering till en mindre kontorsyta för oss i 
Folktandvården, utan också ett nytt aktivitetsbaserat 
arbetssätt och potential till nya samarbeten både 
internt och med andra förvaltningar. I denna spän-

nande och fina miljö känns det verkligen lätt att 
leva våra nominerade värderingar som glädje, 

kompetens, samarbete och öppen kommu-
nikation!

Ann-Charlotte Sundelin
Tandvårdsdirektör

Vi måste leva våra värderingar

Det är dags att ta nästa
steg mot att bli en än mer 
attraktiv arbetsgivare

Omslagsbild: Ann-Britt Svensson 
Foto: Jonna Andersson
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Nu skapas en ny drifts- och utveck-
lingsorganisation för Frisktand-
vården. Samtidigt bildas också en 
särskild konceptutvecklingsgrupp för 
att driva utveckling på längre sikt.

I mitten på maj i år 
hade drygt 220 000 
personer Frisktand-
vårdsavtal i Västra 
Götaland. Målet i 

affärsplanen är att antalet 
ska öka med 100 000 under 

de kommande fem åren, till
      320 000 avtal 2024.

Tillsammans mot gemensamma mål
För att nå dit och för att öka stödet till 
klinikerna skapar nu Folktandvården en ny 
drifts- och utvecklingsorganisation för Frisk-
tandvården. Det har funnits en driftsorganisa-
tion tidigare, men nu görs en omstart med 
ambitionen att tydligare arbeta tillsammans 
mot gemensamma mål.
     Organisation kommer att sköta daglig 
support och drift, men även viss utveckling 
kopplad till det löpande arbetet. I drifts- och 
utvecklingsorganisationen ingår Marie Eriks-

son, områdeschef  allmäntandvården öster, 
Marie Pettersson, enhetschef  Folktandvårds-
supporten och verksamhetsutvecklare, klinik-
chefsrepresentanter och ekonomisupporten.

Ny grupp för konceptutveckling
Parallellt bildas en helt ny konceptutvecklings-
grupp som ska hantera mer omfattande ut-
veckling av Frisktandvården. Konceptutveck-
lingsgruppen kommer att fokusera på frågor 
kring kunddialog, kundgrupper, hälsobudskap 
samt prisbildning och uppföljning.
     Arbetet kommer att ske i projektform med 
tydlig start och slut. Resultatet kommer sedan 
att lämnas över till drift- och utvecklingsorga-
nisationen.

Ny energi
     – Det behöver komma ny energi i Frisk-
tandvårdsarbetet. Nya sätt att arbeta, ett nytt 
förhållningssätt, både centralt och ute på 
klinikerna, säger Marie Pettersson.
     Den nya organisationen kommer att arbeta 
mycket med intern kommunikation mot 
klinikerna för att skapa en gemensam förstå-
else om varför vi har Frisktandvård.
     Införandet av 24-månaders revisonsinter-
vall påverkar också Frisktandvården. Kunder 

kommer att erbjudas att förnya sina avtal base-
rat på den senaste undersökningen, upp till ett 
år tillbaka i tiden.  
     – Vi behöver hitta sätt att skapa värde för 
kunderna även om vi träffar dem mer sällan. 
Som exempelvis att utveckla de individualise-
rade egenvårdsprogrammen. Tandhälsan upp-
står ju inte i de fysiska mötena mellan patient 
och behandlare, utan under all tid däremellan, 
avslutar Marie Eriksson.  

TEXT Mikael Rosengren

Ny organisation
för Frisktandvården

Same same, but different. En målsättning är att kunna erbjuda Frisktandvård till fler kundgrupper. Det ökar vikten av att anpassa kommunikationen 
efter målgrupp och inte använda samma argument till alla. Frisktandvård är bra på olika sätt för olika kunder.

Idag har ca 628 000 patienter 
Frisktandvård i Sverige. Lite mer än 220 
000 av dem finns i Västra Götaland. 
En studie med drygt 6 000 patienter 
visar att de som valde Frisktandvård 
när det infördes 2007 generellt är 
mer motiverade och intresserade av 
hälsofrämjande beteenden och har 
mindre risk att drabbas av karies. Den 
visar också att Frisktandvård bidrar till 
att öka patienternas känsla av trygghet 
och kontroll, både över sin tandvård och 
över dess ekonomiska konsekvenser.

Frisktandvård i siffror

Göteborg
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Från ifrågasatt förmyndare till folk-
kärt serviceproffs – det är en impo-
nerande resa som Systembolaget 
gjort. På Bettet tog kontakt med 
Mikael Wallteg, tidigare vice VD 
för Systembolaget, för att ta del av 
deras framgångsrecept.

     – En lyckad omställning kräver mod och 
inte minst tålamod, säger Mikael Wallteg. 

     När Systembolaget påbörjade sin för-
ändringsresa var man kraftigt ifrågasatta 
efter en uppmärksammad korruptions-
härva.
     – En stor förändring var nödvändig. 
Vi behövde vinna kundernas och med-

arbetarnas förtroende igen, berättar 
Mikael Wallteg.
     Men hur skulle det gå till? Mikael 
menar att affärsutveckling alltid 
måste ske med kunden i fokus. 

Han berättar att grunden och den 
första byggstenen var att hitta fö-
retagets själ och skapa en vision. 
     – Man behöver ett syfte och 
uppdrag som engagerar. Vi 
genomförde över 6 000 butiks-

besök för att ta reda på vad de 5 500 
anställda ”gick igång på”, säger Mikael 
Wallteg.
     Engagemanget fanns i Systembo-
lagets samhällsansvar. Visionen blev 
”Ett samhälle där alkoholdrycker 
njuts med omsorg om hälsan så att 
ingen tar skada”.
     – Men en vision känns ofta 

väldigt långt bort för den enskilde 
medarbetaren. Därför ville vi 
skapa målbilder som alla med-
arbetare kunde ta del av. En 
konkretisering av visionen, 
säger Mikael.
     De skrev målbilden utifrån 
vad kunden skulle känna och 
uppleva.

     – Jag är stolt över att vi har 
Systembolaget i Sverige. Det 

är vad vi vill att kunden ska känna. Och hur 
får vi kunden att känna så… jo, genom ett 
kundmöte som imponerar, säger Mikael.
     För att kunna imponera på kunderna såg 
man till att både chefer och medarbetare 
såg kundmötet som sitt mest prioriterade 
uppdrag. 
     – Vi skapade ett kundlöfte och det har 
varit mest avgörande i hela den här proces-
sen, säger Mikael och fortsätter:
     – Det vi lovade kunden var: Ett, du ska all-
tid känna dig välkommen. Två, du ska alltid 
kunna ta del av vår kunskap. Och tre, du ska 
alltid kunna lita på att vi säljer med ansvar.
     Systembolaget gick från att vara regelstyrt 
till att vara värderingsstyrt. Alla medarbetare 
fick vara sig själva men man skulle försöka 
leverera det kundlöftet.
     – Och det födde en enorm kreativitet. Det 
här görs på väldigt många olika sätt ute i bu-
tikerna. Det går aldrig att situationsanpassa 
om du skriver massor av regler, säger Mikael 
och fortsätter:
     – Alla jobbar mot samma mål men man 
får gå sin egen väg och då tycker man att det 
blir roligare att gå till sitt jobb. 
     Kundlöftet var den avgörande skillnaden 
men nyckeln till att få det att fungera var 
ledarskapet.
     – Vi valde att träna ledarna för att säker-
ställa att alla ledare kunde visionera, engagera 
och leverera. Det har varit grunden till att få 
ett bra medarbetarskap.

Har du något tips till Folktandvården i 
arbetet med kultur och värderingar?

     – Folktandvården har ett fint uppdrag 
som skiljer dem från konkurrenterna. Det 
handlar inte om att tjäna pengar utan om 
att alla ska må så bra som möjligt. Det är en 
styrka och något att vara stolt över. Jag tror 
på att skapa ett löfte mot patienterna som 
lyfter Folktandvården till en nivå där man blir 
outstanding sina konkurrenter, säger Mikael 
och avslutar med en fråga:
     – Hur imponerar man på en patient så att 
de går hem och berättar om sin upplevelse?

”Kundlöftet födde 
enorm kreativitet”

TEXT Jonna Andersson FOTO Klaus Carlander

        Tips på hur man frigör
        kraften i organisationen

• Förenkla och bli tydliga i allt ni gör
• Hitta företagets själ, skapa 

attraktiva målbilder och skapa ett 
tydligt kundlöfte.

• Förmedla berättelsen så att alla 
medarbetare förstår och upplever 
attraktionen och blir ambassadörer

• Skapa en plattform av form och regi 
för alla medarberbetare så att de tar 
ansvaret för kundupplevelsen

• Säkerställ att alla ledare kan 
visonera, engagera och leverera

• Håll tempo och gör saker tillräckligt 
bra och justera under resans gång
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Göteborg

Vad handlar egentligen chefskap 
om? Och hur vet man om man passar 
för rollen? Funderar man på det kan 
programmet Nyfiken på chef vara till 
hjälp. I maj drog fjärde omgången av 
programmet igång.

När ett antal chefer 
i Fyrbodal samtidigt 
närmade sig pensions-
åldern ville Folktand-
vårdens HR-enhet 

verka proaktivt inför 
kommande chefsrekry-

teringar. Det resulterade i ett 
projekt vars syfte var att identifiera, förbe-
reda och uppmuntra ett antal medarbetare på 
aktuella kliniker så att dessa blev intresserade 
av att söka chefstjänster.

Ger inblick i chefsrollen
     – När vi gjorde det här i Fyrbodal såg vi 
vikten av att fånga intresserade personer 
tidigt, ge dem en inblick i chefsrollen och en 
möjlighet att få träna på att vara ledare, säger 
Björn Öhberg, klinikchef  särskilda uppdrag 
med ansvar för bland annat mentorskap för 
klinikchefer.

     Programmet är ingen utbildning utan en 
orientering som ger inblick i vad chefskapet 
innebär för möjligheter och utmaningar.
     – Det handlar mycket om att få deltagarna 
att betrakta chefskap på ett mer insiktsfullt 
sätt. En medarbetare ser ju inte allt en chef  
gör. Det är ett sätt att på allvar fundera på om 
chefskapet är något för en, förklarar Björn, 
som själv håller i programmets introduktion.

Inspiratörer från egna leden
Deltagarna träffas vid fyra tillfällen, fyra helda-
gar. Introduktionen håller Björn i tillsam-
mans med HR-strategerna Elna Pålsson och 
Liselotte Karlström. 
     – Upplägget bygger mycket på interak-
tion. Vi pratar om ledarskapet, mycket utifrån 
deltagarnas tankar och farhågor. Vi ställer 
oss frågan ’Vad är en bra chef?’ och så går vi 
igenom chefskapets olika lager, berättar Björn.
     Deltagarna får även lyssna till inspiratörer 
från den egna organisationen. Klinikchefer 
som relativt nyligen gjort den resa som de är 
nyfikna på och intresserade av att göra själva. 
– Deltagarna får även några uppgifter mellan 
föreläsningstillfällena, där de bland annat får 
skugga en chef  och gästa ett klinikchefsmöte. 
     Programmet avslutas sedan med tips på 

hur deltagarna kan ta sin ledarskapsresa 
vidare. 
     – Det kan handla om utbildning, utökat 
ansvar på kliniken eller Västra Götalandsre-
gionens chefskandidatprogram, säger Björn
     Kan vem som helst bli chef?
     – Det tror jag…med inställningen att vilja 
göra gott och väl. Man måste vara intresserad 
av människan.
     Du har själv arbetat som chef i 36 år 
och klinikchef inom Folktandvården i 17 
år. Vilken är den största utmaningen enligt 
dig?

     – Den största utmaningen i rollen som 
chef  är att sätta gränser för sitt eget arbete. 
Det är lätt hänt att det blir för mycket jobb 
när man har ansvar för kliniken och medar-
betarna. Man vill så klart att allt ska fungera 
så bra som möjligt hela tiden men det är 
viktigt att ta hand om sig själv också. Famil-
jen kommer först, för har man det inte bra 
hemma kommer man inte att kunna göra det 
bra på jobbet heller.
     Vad är det bästa med att vara chef?
     – Det är roligt, omväxlande, lärorikt, svårt 
och spännande. Det är verkligen ett menings-
fullt uppdrag och ett tillfälle att lära sig nya 
saker varje dag.  

TEXT & FOTO Jonna Andersson

Just nu pågår fjärde omgången av programmet Nyfiken på chef, en orientering som ger inblick i vad chefskapet innebär. Björn Öhberg som själv 
arbetat som chef i 36 år är en av kursledarna. ”Det är verkligen ett meningsfullt uppdrag”.

Nyfiken
på chefsrollen?
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det verkligen skulle fungera, men det har 
blivit jättebra. Jag slipper en riktigt tråkig 
arbetsuppgift och kan istället lägga mer tid 
på analys av felen och återkoppling till VGR 
IT och klinikerna så att felen inte upprepas. 
Roboten underlättar verkligen mitt arbete, 
avslutar Ann-Britt.  

Folktandvården har tagit sin första 
robot i drift. Rutinmässiga arbets-
uppgifter som tidigare tog två hela 
arbetsdagar varje månad att utföra 
manuellt gör nu roboten på 30 mi-
nuter.

Varje månad kontrollerar ekonomienheten 
att informationen om ”pågående arbete” i 
journalsystemet T4 och ekonomisystemet 
Raindance stämmer överens. Pågående 
arbete är arbete som behandlare utfört, men 
som ännu inte betalats av patienten eller 
fakturerats av kliniken.
     Arbetet utfördes tidigare av medarbetare 
som manuellt sammanställde och kontrol-
lerade långa listor i Excel. Ett arbete som tog 
två arbetsdagar att utföra. Sedan mars i år gör 
en robot samma jobb på 30 minuter.

RPA, inte R2D2
Det handlar dock inte om en fysisk robot 
som blinkar och piper, utan om en teknik 
som kallas RPA, Robotic Process Automa-
tion. Ett datorprogram som klick för klick 
gör det en människa annars skulle göra i 

system som exempelvis T4 och Raindance.
     Vinsten med RPA är den frigör tid för 
medarbetare samtidigt som det blir en kvali-
tetshöjning - har man en gång visat en robot 
hur den ska göra, så gör den exakt så, utan att 
bli trött och göra slarvfel. 

Kort utvecklingstid
Ekonomienhetens robot har utvecklats till-
sammans med Acando. De dokumenterade 
först det manuella arbetet i detalj, knapp-
tryckning för knapptryckning, och skapade 
utifrån det sedan en RPA. Sex veckor senare 
var en fungerande robot klar.
     – Den korta utvecklingstiden gör att vi 
snabbt hämtar hem önskade effekter. Vår 
plan är därför att köra parallella utvecklings-
projekt inom ekonomi, HR och verksamhet 
för att identifiera de områden där RPA ger 
bäst effekt och därefter utveckla ytterligare 
RPA-lösningar, säger utvecklingschef  Bent 
Petersen.
     Ann-Britt Svensson är ekonom och en av 
de medarbetare som tidigare gjorde det jobb 
som nu hanteras av roboten.
     – I början var jag lite tveksam till om 

Robotarnas intåg
TEXT Mikael Rosengren FOTO Jonna Andersson

RPA, Robotic Process Automation eller 
robotstyrd processautomation, är ett 
datorprogram som automatiserar regel-
baserade processer som annars utförs av 
människor. RPA ersätter inte befintliga
system, utan fungerar som en ny an-
vändare i de befintliga systemen. Det 
behövs därför inga komplicerade system-
integrationer, utan roboten arbetar via 
samma gränssnitt och behörigheter som 
den medarbetare som använder den.

Robotic Process 
Automation

Folktandvårdens första robot är nu i drift. Än så länge har den en tre-promilletjänst och jobbar bara 30 min per månad. Tanken är dock att den ska 
gå upp i arbetstid på sikt.
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I april öppnade en ny utbildning 
i bettfysiologi i Lärplattformen. 
Utbildningen är riktad till alla med-
arbetare i allmäntandvården och 
omfattar identifiering, undersök-
ning, diagnostisering och behandling 
av patienter. Folktandvården i Skene 
var en av pilotklinikerna.

     – Det tar lite tid 
innan man får till 
en rutin och det är 
svårt att utvärdera 
betydelsen i nuläget 

då det inte riktigt landat 
ännu. Men vi ville vara en 

av pilotklinikerna eftersom 
behandlarna tyckte att orofacial smärta var 
ett svårt område, säger klinikchef  Jaana 
Sandroos.
     Utbildningen är webbaserad och består av 
en kombination av teoretiska inlärningspass 

i Lärplattformen och arbete med planering 
och implementering i grupp på klinik. Jaana 
och kollegorna på kliniken i Skene ser mycket 
positivt på att alla medarbetare får ta del av 
utbildningen.
     – Det är väldigt positivt att alla fått 
fördjupad kunskap. Det betyder jättemycket 
eftersom alla yrkesroller träffar patienterna. 
Har man inte baskunskaperna blir det ett 
väldigt tryck på de som kan, säger Jaana.
     
Identifieras med enkel frågeställning
På kliniken tyckte man att utbildningen var 
bra även om tandläkarna till en början var 
misstänksamma mot frågeställningen som 
används för att identifiera patienter med 
bettfysiologiska problem.
     – De upplevde identifieringen som enklare 
än vad de fått lära sig under sin utbildning. 
Den bygger på tre standardfrågor som ska 
avgöra om patienten behöver utredning, 
berättar Jaana Sandroos.

     Svarar patienten ja på någon av frågorna 
ska hen få ett erbjudande om utredning. 
     – Patienten får då med sig ett formulär 
med frågor och det bokas tid med tandlä-
kare. Utifrån tandläkarens undersökning och 
frågeformuläret som patienten fått fylla i 
identifierar man sedan vilka besvär patienten 
har, förklarar Jaana. 
     Hon säger att upplevelsen på Folktand-
vårdens kliniker varit att det görs många 
bettskenor.
     – Men det är kanske inte det som löser 
problemen, det beror på vilka symptom 
patienten har. Många gånger räcker det med 
rätt egenvård och kan man ändra ett beteende 
tidigt kan man vinna mycket.
     I Skene har man inte haft så många patien-
ter med bettfysiologiska problem. Förra året 
skrevs ett tiotal remisser och man hade ett 
antal behandlingar på kliniken. Men Jaana me-
nar att besvären är vanligare än vad statistiken 
säger.

TEXT & FOTO Jonna Andersson

Färre bettskenor med tre frågor 
Folktandvården i Skene var en av pilotklinikerna för utbildningen i bettfysiologi som öppnade i Lärplattformen i april. ”Det är bra att man utgått från 
ett kunskapsbehov som efterfrågats på klinikerna klinikchef Jaana Sandroos.

Skene
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     – Vi vet att det finns fler 
patienter med de här besvären 
än vad vi känner till. Be-
handlingsbehovet hos vuxna 
bedöms vara mellan 5–15 pro-
cent, men det är endast cirka 
1 procent som får behandling 
inom tandvården.

Sätter egen rutin
Sista delen av utbildningen 
handlar om planering och 
implementering, vilket görs i 
grupp på kliniken.
    – Varje klinik ska sätta sin 
egen rutin. Jag tror att det är 
jättebra att alla får möjlighet 
att säga sitt och ställa frågor. 
Vi har alla olika perspektiv 
beroende på yrkesroll. Att 
lyssna in varandra är viktigt, 
säger Jaana och fortsätter:

     – Det finns delar som alla 
kan göra och mycket av att 
sätta en rutin handlar om 
vem som gör vad och när det 
ska göras. Vi får testa det vi 
har kommit fram till under 
året och sedan utvärdera och 
skruva där det behövs. 
Vad tyckte ni på kliniken om 
utbildningsmodellen?

     – Det är bra att man utgått 
från ett kunskapsbehov som 
efterfrågats på klinikerna. 
Kombinationen med teori och 
implementering är också bra. 
Jag tror att Lärplattformen 
är bra för den som håller i 
utbildningen eftersom de kan 
få feedback från klinikerna 
och kanske justera delar om 
det skulle behövas, säger Jaana 
Sandroos.  

TEXT & FOTO Jonna Andersson

Folktandvården 
har av region-
styrelsen fått i 
uppdrag att ut-
veckla kunskaps-
baserad tandvård. 
Detta ledde till 
att klinikerna 
under 2018 fick 
tycka till om vilka 
odontologiska 

utmaningar som finns i tandvården. Och 
vilken kunskap som behövs för att vi ska 

kunna utveckla vården.
     – Vi har begränsade resurser på klini-
kerna och vi har dessutom begränsade re-
surser att ta fram utbildningar. Därför måste 
vi välja ut vilka områden som är viktiga och 
koncentrera oss på dem, säger Thomas 
Jacobsen, utvecklingsledare.
     Utifrån den enkät som gick ut till samt-
liga kliniker har tio angelägna utvecklings-
områden identifierats.
     – Nästa steg blir att välja ut vad man ska 
börja med, säger Thomas.
     När tandvårdsledningen nu ska prioritera 
bland de tio områden som medarbetarna 
tycker är viktiga kommer man att använda 
en nationell modell – prioriteringar i vården.
– Det är etiska regler som ligger till grund 
för hur prioriteringar ska göras när resur-
serna är begränsade, förklarar han.
     Ambitionen är att prioriteringen ska vara 
klar efter sommaren. Vad som händer efter 
det beror på vilket område som prioriteras 
högst.
     – Kanske finns kunskapen redan men 
behöver spridas vidare eller så har vi inga 
svar och då kan det bli aktuellt med forsk-
ning, säger Thomas.
     Parallellt med kartläggningen av utveck-
lingsområden har man även arbetat med att 
ta fram en modell för förändringar i vården.
     – Vi har trott att ny kunskap förändrar 
beteenden, vilket det sällan gör.
     Han skiljer på kunskap och kompetens, 
där kunskap är kännedom om något och 
kompetens är att använda kunskapen.
     – Vi har tittat på hur vi bäst lägger upp 
en kompetensutveckling. Nu testar vi en 
modell i pågående bettfysutbildning. Det är 
ett test och vi försöker lära oss i den model-
len. Sedan kommer vi att utvärdera den och 
se om vi behöver utveckla den ytterligare. 

Behoven 
identifierade 
– nu är det dags 
att prioritera

Utbildningen i bettfysiologi omfattar identifiering, undersökning, diagnostisering och behandling 
av patienter med bettfysiologiska problem.

Det är väldigt 
positivt att alla 
fått fördjupad 
kunskap.

Jaana Sandroos
Klinikchef
Folktandvården 
Skene

Färre bettskenor med tre frågor 



Berit Hansson och Peter Stensjö har 20 år  
tillsammans som koordinator och klinikchef.

Öppet klimat och högt i tak, så beskriver Berit Hansson 
och tandläkaren Alexander Åhrén kulturen på kliniken.
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I Västra Götaland finns det en tand-
vårdsklinik som har öppet årets alla 
dagar – Akuttandvården Göteborg. 
Kliniken tar inte bara emot patienter 
med akuta besvär, man har även en 
rad andra uppdrag på sitt bord.

     – Variationen är 
det absolut bästa med 
att arbeta här, säger 
Alexander Åhrén, 
tandläkare på Akut-

tandvården Göteborg. 
     Kliniken ligger ett 

stenkast från centralstatio-
nen och går inte att missa med sina två stora 
skyltar på fasaden ut mot Odinsgatan.
     – Vi ligger väldigt centralt och det är näs-
tan ett måste eftersom vi servar alla andra kli-
niker i och runt Göteborg när de har stängt, 
säger Berit Hansson, klinikkoordinator på 
Akuttandvården sedan slutet på 80-talet.
     Huvuduppdraget är jourtandvård och den 
upptar ungefär 60 procent av verksamheten. 
Utöver det är man remissinstans för all-
mäntandvården inom dentoalveolär kirurgi, 
implantat och protetik. Verksamheten har 
också drygt 2000 revisionspatienter.
     – Vi avlastar specialisttandvården vid 
svårare fall nära gränssnittet. Det vill säga 
när vården förväntas utföras av allmän-
tandvården men behandlarna på berörd 
klinik saknar kompetensen eller känner att 
de behöver stöd, säger Peter Stensjö, som 
varit klinikchef  sedan 1997 men arbetat på 
kliniken sedan 1987.
     Man har kort handläggningstid för remis-
ser, som utgör cirka 25 procent av verksam-
heten. Peter berättar att man ser en ganska 
stor ökning de senaste åren.
     – Den akuta verksamheten ökar också. 
Till exempel när man påbörjat en behandling 
och inte klarar av att slutföra den. Då kan vi 
ofta hjälpa till samma dag.
     Förklaringen till ökningen skulle, enligt 

Peter, kunna bero på ett generationsskifte 
inom tandläkarkåren samt att det saknas 
erfarna handledare på vissa kliniker.
     Jourtandvården och remisserna är den 
stora biten men Akuttandvården har även 
egna revisionspatienter. Dessutom ansvarar 
man för tandvården på två kriminalanstal-
ter, tar hand om asylsökande, papperslösa, 
turister och sjömän från rederier samt tar 
emot remisser och akuta ärenden från privat-
tandvården. 
     – Det finns mycket kompetens på den här 
arbetsplatsen, säger Berit Hansson när hon 
går igenom alla uppdrag som kliniken har. 
     Alla medarbetare arbetar med alla upp-
drag.
     – Ska man jobba här behöver man vara 
en person som gillar det oförutsägbara. Man 
behöver vara flexibel, snabb och stresstålig, 
säger hon.
     – Och man måste kunna öka takten när 
det bränner till, fyller Peter i.
     Trycket ökar bland annat vid stora eve-
nemang, semester och julledigheter. Under 
semestertider kan kliniken ta emot över 100 
jourpatienter under en dag och en tandläkare 
kan till exempel ha upp till åtta operationer.
     – Här är det alltid verkstad, ler Peter.
     En som tycker om när det bränner till är 
tandläkaren Alexander Åhrén.
     – Jag var här en sommar och jobbade, 
det var en spännande utmaning. Det finns 
så mycket kompetens på kliniken, hos all 
personal, säger han.
     Alexander berättar att han ganska direkt 
kände att det var där han ville jobba.
     – Man bygger på sin erfarenhetsbank 
hela tiden. Jag tycker om variationen och 
utmaningen. Man vet aldrig vad som väntar 
på jouren. 
Är det inte läskigt att inte veta vilka ut-
maningar som kommer att kastas på en?

     – Jag gillar det, men vi har också stöd i 
varandra. Alla är så otroligt duktiga och vi kör 
alltid med öppna dörrar. Vi har regelbundna 

terapimöten där vi delar med oss av sådant 
som gått bra men också det som gått mindre 
bra. Det är ett öppet klimat och vi har väldigt 
högt i tak, säger Alexander. 
Vad har skapat den kulturen tror du?
     – Man måste ju tycka om jour för att 
arbeta här och det är ju något som vi alla har 
gemensamt. Vi har trevligt ihop. Sen är det 
nog mycket Peter och Berit, deras ledarskap, 
säger Alexander.
     Efter 20 år tillsammans som klinikchef  
och koordinator beskriver de sig själva som 
”ett gift par”.
     – Vi kompletterar varandra väldigt bra. 
Berit tycker om schema och den biten medan 
jag har kliniskt arbete 19 timmar i veckan. Vi 
har delat upp det utifrån vad vi är bra på och 
vad vi tycker är roligt, säger Peter.
     Att lägga scheman tar sin tid eftersom 
kliniken har verksamhet nästan 90 timmar 
i veckan och det är närmare 70 personer i 
verksamhet.
     – Det gör också att det är ett jättejobb att 
hålla utrustningen okej hela tiden, säger Berit.
     – Vi brukar se det som att vi oljar verksam-
heten för medarbetarna. Det är en av våra 
viktigaste uppgifter. Vi kan slipa skridskorna 
och knyta snörena men medarbetarna får 
göra målen, säger Peter.
Vad skulle ni säga utmärker ert ledarskap?
     – Oj, det är svårt att säga. Men vi tror på 
ett öppet och tillåtande klimat. Får man säga 
vad man vill och inte bli klandrad för sina 
misstag är det roligare att gå till jobbet, säger 
Berit.
     – Vi jobbar hårt men vi är också noga 
med pauser eftersom vi tycker att den sociala 
biten är viktig, fyller Peter i.
Och det är något som de även har med sig 
när de rekryterar nya medarbetare.
     – Vi går inte bara på kompetens när vi 
rekryterar. Vi tycker det är mycket viktigt att 
personligheten passar in i vår verksamhet. 
Kompetensen kan vi alltid utveckla här, säger 
Berit.   

TEXT & FOTO Jonna Andersson

En stor klinik
med annorlunda 

uppdrag

Göteborg
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I mars avslutades pilotprojektet där 15 
kliniker fick chans att testa distanskonsulta-
tioner. En teknisk lösning där man med hjälp 
av toppklassig videoutrustning har möjlig-
het att rådfråga en specialist via videolänk. 
Wivi-Anne Sjöberg Andersson, övertand-
läkare och klinikchef  på specialkliniken för 
sjukhustandvård/oral medicin Östra och 

Kungälvs sjukhus, var en av deltagarna och 
hon är mycket positiv till tekniken.
     – Man får verkligen en närvarokänsla trots 
att man bara är med via videolänk. Tekniken 
är enkel och håller hög kvalité så det känns 
att patienten är i centrum, säger hon och 
fortsätter:
     – Vissa gånger underlättar det att kunna 

ställa frågor direkt till patienten under konsul-
tationen. Mötet med patienten gör det också 
möjligt att bedöma behandlingsbarheten.
     En ökad tillgänglighet till specialisttand-
vård som bidrar till en mer jämlik tandvård 
ser Wivi-Anne Sjöberg Andersson som den 
största vinsten med distanskonsultationerna.
     – Sedan finns det tid att vinna genom att 
få ned antalet remisser.
     Hon tror dock att man behöver lära sig 
vilka fall som lämpar sig för den här typen av 
konsultationer.
     – Under piloten var det viktigt att testa 
tekniken men den gav också en inblick i vilka 
fall som lämpar sig och vilka som inte lämpar 

TEXT & FOTO Jonna Andersson

Utrustningen kräver ingen utbildning utan är väldigt lätt att lära sig använda. Kameran som man 
filmar patienten med kopplas till skärmarna med en enda sladd och sedan behöver man bara 
trycka på uppringningssymbolen på pekskärmen för att komma i kontakt med specialisten.

Grönt ljus för distanskonsultationer
I början av juni fattade tandvårdsledningen beslut om ett breddinförande av 
utrustning som möjliggör distanskonsultationer på Folktandvårdens samtliga 
kliniker.  
   – Det här är ett mycket viktigt steg för att kunna öka tillgänglighet till 
specialistvård för våra patienter och på sikt minska antalet remisser, säger 
projektledaren Susanne Mälsjö, klinikchef för Folktandvården Lindome.
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Susanne Mälsjö,
projektledare,  
distanskonsultation

Wivi-Anne Sjöberg Andersson och Susanne Mälsjö är mycket positiva till tekniken och ser många anvädningsområden för den framöver.

sig för den här metoden. Det gäller verkligen 
att lära sig när man använder vilken form. 
Projektgruppen arbetar just nu med hur 
införandet ska gå till och hur medarbetarna 
ska få ett bra stöd och coachning på kliniken 
när man ska starta upp. 
     – Det planerade avslutet av projektet, det 
vill säga då alla kliniker ska ha fått tillgång 
till utrustningen, beräknas till slutet av 2020, 
säger Susanne. När tekniken är på plats tror 
såväl Susanne Mälsjö som Wivi-Anne Sjö-
berg Andersson att det finns andra använd-
ningsområden för utrustningarna än enbart 
distanskonsultationer.
     – Jag tror till exempel att det kan vara ett 

väldigt bra verktyg vid hand-
ledning. I vår ST-utbildning 
hade det varit jättebra att 
kunna handleda och samtidigt 
vara på en annan klinik. Det 
hade sparat massor av tid att 
slippa resandet. Tid som man 
istället kan lägga på patienter, 
säger Wivi-Anne.
     – Tekniken kan också 
användas vid terapiplanering 
mellan allmäntandvårdskli-
niker men även ihop med 
specialisttandvården. På klini-
ker där det saknas handledare 

är det ett ypperligt sätt att få 
stöttning med patientbehand-
lingar. Önskvärt är att det 
finns möjlighet att få distans-
konsultation både i det akuta 
skedet i en patientbehandling 
men också en långsiktig inpla-
nerad tid, säger Susanne, som 
även tror att man kommer att 
komma fram till fler använd-
ningsområden som tekniken 
öppnar upp möjligheterna för.
     – Gällande distanskonsul-
tation ligger vi längst fram i 
Sverige inom tandvården.  

Grönt ljus för distanskonsultationer
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På utbildningskliniken vuxen på 
Odontologen i Göteborg blev kul-
turarbetet ett kvitto på att mycket 
fungerar bra på kliniken. Samtidigt 
var det en nyttig påminnelse om det 
gemensamma uppdraget och vikten 
av att alla följer de riktlinjer man 
satt upp.

     – På ett sätt har 
kulturen alltid varit en 
central fråga på klini-
ken då vi ofta pratar 
om vårt uppdrag och 

hur vi gör det på bästa 
sätt, säger Ann-Christine 

Ris, klinikchef  på utbild-
ningskliniken vuxen.
     Samtidigt tycker hon att Folktandvårdens 
gemensamma kultur- och värderingsarbete 
blev ett användbart verktyg för att konkreti-
sera och synliggöra kulturen på kliniken.
     – Mycket bra kom upp under vårt dialog-
arbete och vi kunde se att det fanns en stor 
samstämmighet mellan den nuvarande och 

den önskade kulturen. Vi fick det lite svart 
på vitt att vi faktiskt har det som vi vill ha det 
och jag tror mycket på att just förstärka det 
som är bra och fungerar, säger hon.
     – Genomgången på utvecklingsdagen 
var lite svår att ta till sig. Jag tror att många 
upplevde den som krånglig och svår att förstå 
så det fanns ett motstånd innan vi väl kom 
igång. Jag förenklade den första presenta-
tionen och när jag hade gjort det tog arbetet 
fart, berättar Ann-Christine.

Utmaning att vara stora
Vi är en stor klinik med över 60 medarbetare 
som alla samlades med stort engagemang för 
en gemensam dialog. 
     – Det är en utmaning att det är en stor 
klinik men samtidigt finns en styrka i grup-
pen och det fungerar mycket bra, säger 
Ann-Christine.
     Kompetens, laganda och utbildning samt 
humor och glädje var värderingar som många 
av medarbetarna ansåg viktiga. 
     – Vårt uppdrag skiljer sig från en vanlig 
allmäntandvårdsklinik eftersom vi inte bara 
har patienten i fokus utan även utbildning 

och studenter. Det kan säkert vara en av an-
ledningarna till att många anser att utbildning 
och kompetens är viktiga värderingar, säger 
Ann-Christine.
     Dialogen om värderingar ledde in grup-
pen på samtal om uppdraget de har i grund-
utbildningen och hur de ska arbeta för att få 
till en så bra klinisk utbildning som möjligt.

Nära samarbete med institutionen
     – Vi har ett bra och nära samarbete med 
institutionen eftersom det är otroligt viktigt 
att teori och praktik stämmer överens, att vi 
ger studenterna samma budskap. Därför är 
det också viktigt att vi alla följer de riktlinjer 
vi har. 
     Som en påminnelse om det och att alla
har ett ansvar i att vara bra förebilder har 
Ann-Christine satt upp en bild på flera 
platser på kliniken. En bild på flera stenar i 
vattnet som tillsammans bildar en bro eller 
brygga.
     – Den påminner oss om att vi alla måste 
gå på stenarna. Vi måste fortsätta vår gemen-
samma väg framåt och alltid ha studenterna i 
fokus, säger hon.  

TEXT & FOTO Jonna Andersson

Med fokus på lärande
Christina Carlsson, en av tandläkarna som undervisar studenterna på utbildningskliniken vuxen, tycker att Folktandvårdens satsning på kulturen är 
bra. ”Det är ett viktigt arbete. Det finns en kultur på alla kliniker och genom att prata om det får man samsyn och förstålese för hur den är.”

Göteborg
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AKTUELLT
Har du tips på roliga eller intressanta nyheter från din arbetsplats?
Maila jonna.andersson@vgregion.se

I slutet av maj flyttade Folktand-
vårdens huvudkontor, medarbetare 
inom ledning, stöd och service, in i 
nya Regionens hus i Göteborg.

Sedan i höstas har Folktandvården sex med-
arbetare i nya Regionens hus i Skövde och 
nu var det dags för huvudkontoret att göra 
motsvarande flytt i Göteborg. Det nya huset är 
arbetsplats för drygt 1 500 medarbetare från 
14 av Västra Götalandsregionens förvaltningar 
och bolag. Folktandvårdens hemvist är på vå-
ning 10 och 11 i höghuset.
     Bygget, som beslutades 2015 och startade 
2017 har planerats för att vara så klimatvänligt 
och kostnadseffektivt som möjligt. Det för 
också med sig ett så kallat aktivitetsbaserat ar-
betssätt där medarbetarna inte har personliga 
arbetsplatser utan väljer en arbetsplats som är 
lämplig för den arbetsuppgift man ska utföra.
     Huset består av två sammanhängande delar, 
det befintliga kulturminnesmärkta före detta 
Bergslagsbanans stationshus, ”Vita huset”, en 
låghusdel med fem våningar och ett höghus 
med 15 våningar. Förutom arbetsytor finns 
konferenslokaler och en restaurang i entréplan 
som även är öppen för allmänheten.
     Folktandvården har ingen egen reception 
i huset. Du som ska besöka huvudkontoret 
behöver ha med ditt TjänsteID-kort (SITHS) och 
anmäla dig i receptionen i stationshuset.  

Antalet tänder med manifest karies som 
tillkommit i gruppen 3-12-åringar under de 
senaste fem åren. 2014 diagnosticerades 
totalt 64 040 tänder i det primära och per-
manenta bettet med manifest karies i den 
aktuella åldersgruppen. Motsvarande antal 
2018 var 75 632. Men samtidigt kan vi nu 
se en viss avmattning av hälsoförsämringen 
bland de allra yngsta barnen.
 
Varje år sammanställer Folktandvården det 
odontologiska resultatet av verksamheten. 
Läs mer i ”Folktandvårdens odontologiska 
bokslut 2018” på FIOL.

Glöm inte att du kan insta-
gramma för Folktandvården 
om du vill visa upp vad som 
händer på din klinik. Anmäl 

intresse till jonna.andersson@vgregion.se

Huvudkontoret 
 har flyttat till
Regionens hus

Projektuppstart för Mobil hemtandvård
I slutet av maj var det uppstart för projekt Mobil hemtandvård. En ökad 
livslängd ställer nya krav på tandvården till äldre sköra personer samt för 
vård i livets slutskede. Därför har projektgruppen fått i uppdrag att ta fram 
ett kunskapsunderlag och att undersöka förutsättningarna för en mobil 
hemtandvård inom Folktandvården Västra Götaland 
     Projektet är i uppstartsfasen men håll utkik efter mer information på
FIOL längre fram.

Läs mer på FIOL:

11 
592

Läs mer på FIOL:



Avsändare/retur
Folktandvården Västra Götaland 
Bergslagsgatan 2
405 44 Göteborg

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

När började du jobba 
i Folktandvården?

     – Jag började som 
tandsköterska på 
kliniken i Gamlestaden 

1975. Något år senare 
blev jag erbjuden en tjänst 

på sjukhustandvården som 
skulle starta en smittskyddsklinik. Lokalen 
på Odontologen var som en bunker, utan 
fönster och med en sluss till väntrummet. 
Man visste väldigt lite om smittskydd på den 
tiden, så allt var väldigt överdrivet. Vi såg ut 
som rymdfolk när vi tog emot patienter. Hela 
behandlingsrummet täcktes i plast, vi desin-
ficerade ständigt och på nätterna användes 
UV-ljus för att ta död på smitta. 

Du har även haft andra uppdrag. Berätta!
     – Jag har bland annat jobbat med tandvård 
på Lillhagens sjukhus för psykiskt sjuka, var 
med och startade upp tandvårdsverksamhet 
på Fjällbohemmet där vi hjälpte alkoholbe-

roende och hemlösa, Renströmska sjukhuset 
där vi behandlade patienter med lungsjuk-
domar och Kålltorps sjukhem. Vi hade 
inga egna lokaler där, så det var inte särskilt 
konventionellt, på ett ställe delade vi stol med 
fotvården och fick köra all disk fram och 
tillbaka i våra bilar!

Hur gick det till när ni startade kliniken där 
du är nu?

     – Det var 1978 och vi var två personer 
som satte igång sjukhustandvården på Östra 
sjukhuset. Det var där jag sedan blev klinikko-
ordinator. I början var det trögt med remisser, 
innan sjukhuset förstod fördelen med oss, 
men efter ett tag hade vi fullt upp och fick an-
ställa fler medarbetare. Idag är vi 23 stycken.

Hur kommer det sig att du blev kvar i sjuk-
hustandvården?

     – Jag älskar mitt jobb och har känt att det 
är min grej. Vi arbetar med patienter som har 
olika sjukdomstillstånd så ibland blir man lite 

som en kurator också. Det kan vara känslo-
mässigt jobbigt, men det ger mycket att få 
hjälpa till. 

Hur ser du på din roll som klinik- 
koordinator?

     – Jag har alltid sett personalbiten som min 
främsta arbetsuppgift. Vi måste se till indivi-
dens behov, det är ett pusslande, men man får 
tillbaka allt man ger. Trivs inte medarbetarna 
har vi ingen grund att stå på. Det får man 
aldrig glömma.

I höst går du i pension. Hur känns det?
     – Bra, trots att kliniken är som mitt andra 
hem. Jag har varit i sjukhustandvården 43 av 
mina 44 år i Folktandvården. Jag skulle inte 
ha velat missa en enda arbetsdag med mina 
medarbetare. Och att tillsammans med klinik-
chef  Wivi-Anne Sjöberg Andersson bli årets 
klinikledning var verkligen ett bra avslut, det är 
stort! Nu är vi dessutom en specialitet, orofa-
cial medicin, det var som tårtan på verket!   

Min fantastiska resa
TEXT & FOTO Lena Christensen
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