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PÅ BETTET L E D A R E

Året börjar gå mot sitt slut och det här är faktiskt min sista ledare i På Bettet.  
I januari tar vår nuvarande specialisttandvårdschef  Ann-Charlotte Sundelin över 
som tandvårdsdirektör. Jag går delvis i pension, men känner fortfarande stor ar-
betsglädje och kommer att fortsätta ha uppdrag inom Västra Götalandsregionen 
(VGR).

Jag lämnar en förvaltning som är i framkant inom VGR. Vi är kända för vår 
utvecklingskraft och dialogen med medarbetare har blivit lite av Folktandvårdens 
signum. Vi har en stabil ekonomi och allt tyder på att vi kommer att nå våra mål 
för 2017. Men det finns även utmaningar och en av de största är att klara beman-
ningen på klinikerna. För att hantera 
situationen jobbar vi med flera olika 
lösningar. Kliniker stöttar varandra 
med personal (läs mer om detta på 
sidan 7) och vi hänvisar kunder till de 
kliniker som har bäst tillgänglighet. 
Jag vill också slå ett slag för lördagsöppet. En suverän lösning som kortar köerna 
och betar av väntetiderna med hjälp av medarbetare från andra kliniker.

Temat för det här numret är samverkan och det finns en rad exempel på hur vi 
genom att samverka med andra har fått nya tankar och idéer. En del av dem har 
lett till små förändringar, andra till helt nya arbetssätt. Till exempel hade varken 
FRAMM eller Frisktandvård varit möjligt utan vår samverkan med institutionen 
för odontologi vid Göteborgs universitet. 

På senare tid finns flera exempel på hur vi genom att finnas på nya arenor kan nå 
olika gupper. Tre spännande samverkansformer är vår närvaro på familjecentraler, 
tandhygienist anställd i kommun och Universeum. 

Men det finns förstås många fler exempel.

Jag vill också uppmana er att ta hjälp av, och lära av, 
varandra. Det finns stor kunskap inom organisatio-
nen och det gäller att ta vara på den. Tillsammans 
blir vi starkare. I det här numret av På Bettet finns 
ett exempel på detta. Fyra kliniker i nordöstra 
Göteborg ordnade nyligen Nordostdagen för att 

ta sig an gemensamma problem och underlätta 
samarbete (sidan 6). 

Det är viktigt att vi är nyfikna och vågar testa nya 
saker. Hur gör andra? Var öppen och intresserad, 

det lönar sig! 

Till sist vill jag önska Ann-Charlotte 
”Lotta” Sundelin lycka till. Lotta är en 

driven person som känner organisa-
tionen väl, och jag kan faktiskt inte 
tänka mig en bättre efterträdare.

Gunnar Eriksson
Tandvårdsdirektör

Genom samverkan når vi längre

Det finns en stor kunskap 
inom organisationen och det 
gäller att ta tillvara på den. 
Tillsammans blir vi starkare.

PÅ BETTETF Ö R  A N S T Ä L L D A  I N O M  F O L K TA N D V Å R D E N  V Ä S T R A  G Ö TA L A N D  

3 I 2017

TEMA
Samverkan

Sid 12-13

BYTTE KAUNASMOT KARLSBORG

Sid 4-5

Möt vår nyaTANDVÅRDS-DIREKTÖR

Sid 7

Arbetar överklinikgränserna

Omslagsbild: Greta Lekstutiene  
och Arunas Lekstutis   
Foto: Ebba Strömqvist



Maria – en av åtta nya 
specialitetsutvecklare 

Sid 16

Rekryterar tand- 
hygienister från Portugal

Sid 10

Sid 11

Fixade GEMENSAM 
UTBILDNINGSDAG

Sid 6

DELAR KUNSKAP
OM DET LILLA
BARNETS HÄLSA

Sid 15

Se bilder från  
10-års festen!

Sid 8-9

Här finns möjlighet till samverkan

Marie berättar
om resan till

Kapstaden
Sid 14

Nr 3 2017



4     PÅ BETTET  3 I 2017

Lotta har varit med i ledningsgruppen sedan 
2007. Den här bilden är från 2011 då hon var 
samordningschef.

På sin lediga tid gillar Lotta att spela golf, gå 
på Friskis och Svettis, promenera eller påta i 
jorden på lantstället på Tjörn. 

Dialogen har förstärks under Gunnars tid som 
tandvårdsdirektör. Här syns han på en dialog
frukost med medarbetare.

I januari går Gunnar i pension på deltid: ”Målet 
är att jobba tre dagar i veckan. Jag kommer 
också att lägga mycket tid på att springa trail, 
spela tennis och gå på gym. Och så vill jag gå 
på konserter och umgås med familjen.”

Gunnar Eriksson lämnar tjänsten som tandvårds
direktör men kommer att fortsätta ha uppdrag för
Västra Götalandsregionen, nästa år på Kungälvs
sjukhus och Habilitering och hälsa.

GUNNAR

AnnCharlotte ”Lotta” Sundelin ser fram emot  
att arbeta mer strategiskt och närmare allmän 
tandvården när hon tar över som tandvårdsdirektör  
i januari.

LOTTA

lämnar över till
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TEXT Ebba Strömqvist  FOTO Niklas Maupoix och privat

Den 8 januari nästa år är det chefs-
skifte i Folktandvården Västra Göta-
land. Efter tio år som tandvårdsdirek-
tör lämnar Gunnar Eriksson över till 
Ann-Charlotte Sundelin, nuvarande 
chef i specialisttandvården. 

När Gunnar blickar tillbaka är det på elva 
spännande år i organisationen. Han började 
sin karriär som ekonom inom dåvarande Folk-
tandvården Göteborg och avancerade senare 
till direktör. När fem organisationer blev en 
(Fyrbodal, Södra Bohuslän, Södra Älvsborg, 
Skaraborg och Göteborg) och Folktandvården 
Västra Götaland bildades 2007 blev han chef  
för hela organisationen.
     – Det har varit fantastiska år och en stor 
förmån. Jag har aldrig tröttnat på jobbet – 
tvärtom. Varje år har inneburit nya utmaning-
ar, säger Gunnar.
     I början handlade mycket om att forma den 
stora organisationen.  
     – Vi ville samla specialisttandvården och 
öka kompetensen inom organisationen. 
Och det har vi lyckats med. Vi har blivit mer 

professionella och tagit tag i utvecklingsfrågor. 
Idag har vi ett starkt varumärke och en god 
patienttillströmning, säger Gunnar.

Fokus på dialog
Sedan han tillträdde som tandvårds direktör 
har Folktandvården Västra Götaland fått 
en gemensam Frisktandvård, 
FRAMM har utvecklats och ett 
femtiotal kliniker har öppnat i 
nya lokaler eller totalrenoverats.
     – Moderniseringen av klini-
kerna har skapat bra förutsätt-
ningar för en god arbetsmiljö. Jag 
är också stolt över att vi har drivit 
på för ett ökat antal utbildnings-
platser för tandläkare. Och nu är en ny tand-
hygienistutbildning på gång i Skövde.
     Under Gunnars tid har det också bli-
vit större fokus på dialog. Några exempel 
är dialogfrukostar med medarbetare och 
utvecklingsdagar där alla som arbetar inom 
organisationen bjuds in. Gunnar själv har ofta 
synts ute på klinik.
     – Varje år har jag gjort 10-15 klinikbesök. 

Genom klinikbesöken får jag reda på vilka frå-
gor medarbetarna tycker är viktiga och i min 
roll kan jag påverka och lösa upp vissa knutar. 
     Under Gunnars år som tandvårdsdirektör 
har Folktandvården etablerat ett systematiskt 
förbättringsarbete. Gunnar själv har utvecklat 
sin förmåga att omvärdera och ifrågasätta. Att 

kontinuerligt ställa sig frågan: Är 
det rätt väg eller ska vi göra på 
något annat sätt? 
     – Det kännetecknar också oss 
som organisation. Vi jobbar inte 
på samma sätt år efter år utan 
skruvar hela tiden på saker. Det 
är en kultur vi har skapat tillsam-
mans som jag är stolt över.

Lämnar över i januari
Den 8 januari går Gunnar i pension och läm-
nar över till Ann-Charlotte Sundelin, som för 
närvarande är chef  över specialisttandvården.
   – Det känns fantastiskt bra att lämna över till 
Lotta. Hon är en person som får saker gjorda 
och har en enorm bredd i sin kunskap om 
Folktandvården, säger Gunnar.  

Folktandvårdens blivande tandvårds-
direktör är ett välkänt ansikte för 
många inom organisationen. Ann-
Charlotte Sundelin är tandläkare i 
grunden och har arbetat som chef på 
olika nivåer i 17 år.

Den 8 januari tillträder hon som ny tandvårds-
direktör.
     – Det känns otroligt roligt att få möjlighet 
att leda en av världens största tandvårds-
organisationer och arbeta mer med strategiska 
frågor. Jag känner en stor förväntan och är väl-
digt glad för uppdraget, säger Ann-Charlotte 
”Lotta” Sundelin.
     Viktiga frågor när Lotta tar över är beman-
ning, digitalisering och arbetsgivarvarumärke.
     – Folktandvården är en väl fungerande or-
ganisation, men vi har så klart våra utmaning-
ar. För att klinikerna ska klara sina uppdrag 
måste de vara rätt bemannade. På många klini-
ker finns brist på olika yrkeskategorier, därför 
måste vi fortsätta ha fokus på den frågan. 
     – Digitaliseringen kan förenkla vårt arbets-
sätt men är även ett sätt att jobba med beman-

ningsfrågan, säger Lotta och ger konsultatio-
ner på distans som ett exempel.

Lång karriär inom Folktandvården
Lotta började sin karriär som tandläkare 1982 
i dåvarande Folktandvården Skaraborg. Hon 
blev så småningom klinikchef  i allmäntand-
vården Göteborg och projektledare för in-
förandet av Frisktandvård. Sedan 2012 är hon 
chef  för specialisttandvården. Lotta har bland 
annat varit med och drivit igenom FOKUS, 
produktions- och kapacitetsplanering och en 
ny organisation med specialitetsutvecklare.
     – Jag hoppas att min bredd skapar förtro-
ende i verksamheten och att medarbetare 
känner tillit till att jag snabbt kan sätta mig in i 
olika frågor, säger Lotta. 
     Nu ser hon fram emot att få jobba närmare 
allmäntandvården och utbildningskliniken 
samt samarbeta mer med institutionen för 
odontologi. Det första hon kommer att göra 
som ny tandvårdschef  är att lägga örat mot 
organisationen.
     – Jag kommer att börja med att lyssna in; 
Vad säger allmäntandvården, vår grundutbild-

ningsklinik, forsknings- och innovationsstöd? 
Höra mig för om vad som är viktigt för de 
olika delarna av verksamheten. 

Viktigt med arbetsglädje
Lotta beskriver sig själv som engagerad, 
drivande, lyhörd och positiv. Hon tycker det 
är viktigt att det finns en god stämning och ett 
tillåtande klimat på arbetsplatsen.
     – Om man respekterar varandra och dess-
utom har roligt tillsammans så blir man också 
mer kreativ. Målet är att våra medarbetare ska 
utvecklas och trivas så bra hos oss att de väljer 
Folktandvården framför en annan arbets-
givare.  

TEXT Ebba Strömqvist  FOTO Inga Svensson och privat 

Det har varit en stor förmån

Jag är väldigt glad för uppdraget

Vi jobbar inte på 
samma sätt år efter 
år utan skruvar hela 
tiden på saker. Det 
är en kultur vi har 
skapat tillsammans 
som jag är stolt över.

Ålder: 59 år
Bor: Göteborg
Jobbar: Specialisttandvårdschef,
blir tandvårdsdirektör den 8 januari.
Familj: Man som är tandläkare och  
25-årig dotter.

Ann-Charlotte Sundelin



95 medarbetare från fyra olika kliniker var på plats under Nordostdagen. Syftet var att få
mer kunskap inom vuxen och barntandvård, arbeta med stresshantering och lära känna 
varandra.
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Suzan Abdullah, tandsköterska på kliniken i 

Angered, tyckte det var kul att träffa kollegor. 

Adel Qasemi och Radhi Zayny, tandläkare i 

Kortedala, uppskattade dagens föreläsningar. 

I september möttes klinikerna i Hjällbo, 
Bergsjön, Kortedala och Angered 
under en gemensam ”Nordostdag”. 
Nästan hundra medarbetare var på 
plats för att få fortbildning och lära 
känna varandra över klinikgränserna.

Dagen arrangerades av klinikchefer och 
koordinatorer på de fyra klinikerna. Idén tog 
form under vårens klinikledningsträffar med 
Nordostgruppen, som ett sätt att hantera 
gemensamma utmaningar.  
     – Vi jobbar i socialt utsatta områden med 
många sjuka patienter som kräver högkvali-
tativ vård, det i sin tur kräver mycket av våra 
medarbetare, säger Katarina Reidal, klinik-
chef  Folktandvården Bergsjön.

Vill skapa gemensam bas
Under förmiddagen stod pedodonti och 
sedering av vuxna på schemat. Mona Mikati, 
ST på sjukhustandvården i Mölndal och 
Annika Julihn, klinikchef  på pedodonti i Gö-
teborg, var gästföreläsare. Syftet var att skapa 
en trygghet i premedicinering för vuxna och 
en gemensam bas inom barntandvård. 

     – Det här är saker som vi behöver lära oss 
mer om på klinikerna. Många av våra patienter 
är barn och det känns relevant att prata om 
hur vi kan behandla dem på bästa sätt, framför 
allt vad gäller karies, säger Kajsa Hallman, 
klinikchef  Folktandvården Kortedala. 
     Adel Qasemi, tandläkare i Kortedala, var 
en av 95 medarbetare som besökte Nordost-
dagen. Han uppskattade ämnesvalen.
     – Allt har varit intressant, men speciellt 
föreläsningen om sedering av vuxna. Jag har 
inte vågat göra det tidigare, men nu kommer 
jag att våga, säger Adel.

Lärde sig mer om stresshantering
Under eftermiddagen var fokus på stress- 
hantering. Anette Nordling och Kajsa Asklöf  
från Västra Götalandsregionens företags-
hälsovård, Hälsan och arbetslivet, gav bland 
annat mer kunskap om stressymptom.
     Deltagarna fick testa på övningar i mind-
fulness och byta erfarenheter med varandra 
om stresshantering. Ämnet valdes efter 
signaler från medarbetare, både i medarbetar-
enkäter och på klinikerna. 
     – Vi har sett att vi behöver arbeta för att 

minska stress och ohälsa, det är också stort 
fokus på de måltalen i klinikkontrakten. Nu 
jobbar vi med stresshantering på flera olika 
sätt, det här är en pusselbit, säger Katarina, 
klinikchef  i Bergsjön.

Tillfälle att knyta kontakter
Lika viktigt som kompetensutveckling och 
stresshantering var det att medarbetarna 
skulle få lära känna varandra. Förhoppnings-
vis leder dagen till utökad samverkan över 
klinikgränserna.
     – Om vi behöver låna personal är det lättare 
om de känner varandra lite innan, säger Bitte 
Wendel, klinikkoordinator i Kortedala.
     – Det blir också lättare att ringa varandra 
och fråga: Hur löser ni det här problemet? 
Och de som är unga i yrket kan få stöd av 
varandra, säger Katarina Reidal.
     Suzan Abdullah, tandsköterska som även job-
bar på Familjecentral i Angered, tyckte det gav 
mycket att träffa kollegor från andra kliniker.
     – Det har varit en jättebra dag, mycket 
utveckling! Det har också varit kul att lära 
känna medarbetare från andra kliniker och på 
så sätt få mer erfarenhet, säger Suzan.  

TEXT & FOTO Ebba Strömqvist 

Nordostkliniker
UTVECKLAS TILLSAMMANS
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Ines Werczynska bor nära centralstationen i Göteborg och kan smidigt ta sig till och från Herrljunga där hon jobbar en dag i veckan.

Ett sätt att avlasta kliniker som har 
svårt att bemanna är att låna med-
arbetare från andra kliniker.  
     Ines Werczynska och Giovanni 
Serino har båda erfarenhet av detta.

Ines Werczynska blev färdig tandläkare 2015 
och arbetar på Folktandvården Topas. Vid ett 
klinikbesök av områdeschef  Anna Lundqvist 
väcktes Ines intresse för att hjälpa till på en 
annan klinik. 
     – Under mötet diskuterade vi bland annat 
hur vi kunde lösa bristen på tandsköterskor 
på Topas. Anna nämnde då att andra kliniker 
lånar ut tandläkare och jag tyckte det lät 
intressant.

Flexibilitet och utveckling
Ines pratade med sin klinikchef  som hjälpte 
henne att hitta en klinik som behövde stött-
ning. Nu har hon under två månader jobbat 
en dag i veckan på Folktandvården Herr-
ljunga som är i behov av fler tandläkare.
     – Att hjälpa till på en annan klinik är per-
fekt för att prova på något nytt, att vidga sina 
vyer, men ändå vara kvar på hemmakliniken. 
Det ökar min flexibilitet och gör att jag ut-
vecklas som tandläkare. På Topas finns alltid 
någon kollega att fråga, men i Herrljunga 

får jag ta mer ansvar och fatta 
beslut själv, säger Ines.

Skapar ny arbetslust
Agneta Arvidsson är klinik-
chef  i Herrljunga och tacksam 
för stöttningen.
     – Vi lånar flera tand läkare 
från andra kliniker, bland 
annat för att få hjälp med 
handledning. Det funkar 
jättebra. Vi har god beman-
ning på tand hygienister och 
kan därför låna ut hygienister 
till kliniken i Vårgårda, säger 
Agneta.
     Hennes erfarenhet är att 
medarbetare utvecklas, får 
variation och ny arbetslust 
genom att jobba på en annan 
klinik under en tid. 

Giovanni hjälpte till i Mölndal
 Giovanni Serino, specialist-
tandläkare i parodonto-
logi, har under ett års tid 
varit utlånad en dag i veckan 
från hemmakliniken i Borås 
till parodontologikliniken i 

Mölndal.En anledning var att 
kliniken stod utan erfaren spe-
cialist och att ST-tandläkare 
behövde handledning. 
     Giovanni hade möjlighet 
att ha med sig tandsköterskan 
Louise Larsson till Mölndals-
kliniken. 
     – Att arbeta på en annan 
klinik är som att laga mat i 
någon annans kök. Det är inte 
exakt samma instrument och 
de ligger inte på samma plats. 
Därför var det bra att ha med 
den tandsköterska jag brukar 
jobba med, vi kunde komma 
igång snabbt och effektivt ef-
tersom vi jobbar enligt samma 
rutiner, säger Giovanni.
     Klinikchef  Björn Fürst 
och kollegorna i Mölndal 
uppskattar samarbetet med 
Boråskliniken.
     – Det var ett mycket trevligt 
samarbete och Giovanni 
och Louise visade ett stort 
engagemang. Vi hoppas detta 
uppmuntrar andra kliniker att 
hjälpa varandra vid behov.  

TEXT Paula Svanquist  FOTO Ebba Strömqvist 

Ines stöttar i Herrljunga  
– och växer som tandläkare

Giovanni Serino, 
specialisttandläkare i 
parodontologi, Borås

Agneta Arvidsson, 
klinikchef i Herrljunga



Annat utvecklingsarbete

Ordinarie verksamhet

Folktandvården i samverkan
Folktandvårdens vision är Frisk i munnen hela livet, vi ska även bidra till en ökad allmän hälsa i Västra Götaland. Detta gör vi

bland annat genom att samverka och finnas med på andra arenor än klinikerna. Målet är att skapa goda kontakter för
att utveckla samarbete och stärka Folktandvårdens varumärke. Fokus är samverkan med skola, socialtjänst och

äldreomsorg. Här är några exempel på hur Folktandvården samverkar.

ILLUSTRATION Martin Fridh

Idrottsföreningar
Tillsammans kan vi främja goda 
levnadsvanor. Till exempel sam-
arbetar vi med handbollsspelare 
som guidar barn på vår hälso-

utställning på Universeum.

Hälsotek
Hälsotek finns på flera platser i 

Västra Götaland. Folktandvården 
har föreläsningar på bibliotek, 

barnvagnspromenader och råd-
givning i drop-in verksamheter.

Folkhälsoråd
I de flesta kommuner finns folk-
hälsoråd med tjänstemän och 

po litiker. Via folkhälsoråd kan vi 
samverka och tillsammans ut-

veckla kommunernas verksamhet 
i en hälsosam riktning.

Angereds Närsjukhus
Folktandvården samverkar med 
Angereds närsjukhus. Två exem-

pel är Hälsosamtal över dukat 
bord och utveckling  av en metod 
för att utvärdera folkhälsoarbete.

Grundskola
Folktandvårdens förebyg-

gande skolprogram för tandvård, 
FRAMM, finns i hela Västra 

Götaland. Varje termin gör vår 
FRAMM-personal drygt 8 000 

klassbesök.

Centrum för äldretandvård 
CÄT skapar och sprider kunskap 
om äldres munhälsa. Bland annat 
tar de fram informationsmaterial 

till allt från pensionärsorganisatio-
ner till vårdcentraler. CÄT samver-
kar med andra kunskapscentrum 

i Sverige.

Barn-/mödrahälsovård
Vi samverkar kring de allra 

minsta barnen genom till exempel 
utbildningsinsatser och informa-
tionsmaterial. Gemensamt ansvar 
för att  barnen kommer till vården.

Socialtjänst
Folktandvården är skyldig att 

anmäla när barn far illa. Det är 
värdefullt att regelbundet träffa 
lokala representanter från social-
tjänsten för att diskutera rutiner 
och gemensamma utmaningar.

Regionalt. Såväl politiker som tjänstemän är med i så kallad 
närvårdssamverkan. Tandvårdsstyrelsen har utsett ledamöter 
som deltar i politisk samverkan i olika delar av Västra Götaland. 
Här finns även representanter från kommuner, primärvård och 

sjukvård. På liknande sätt samverkar allmäntandvårdschefen och 
områdescheferna med tjänstemän. Lokalt. Klinikcheferna har 
ett uppdrag att samverka lokalt med primärvården och delta i 
kommunens folkhälsoråd eller motsvarande.

Regional och lokal samverkan

Universeum
2015 startade Folktandvårdens 
samarbete med Universeum. 
Genom olika aktiviteter ökar 
vi kunskapen om de dagliga 

vanornas betydelse för hälsa och 
välbefinnande hos barn och unga.
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Läs mer på FIOL:
Vårdrelaterat > Hälsoodontologi >

Folkhälsoarbete och samverkan

Projek
t

... Katharina Wretlind,
övertandläkare på hälso- 
odontologiska enheten  
och ny folkhälsostrateg.

TEXT & FOTO Ebba Strömqvist

Sedan några månader tillbaka  
har du en ny roll, berätta!
– Jag har fått ett uppdrag som folkhälso-
strateg och håller på att ta fram en strategi 
för hur Folktandvårdens fortsatta arbete 
med folkhälsa ska se ut. Det är stora skill-
nader i munhälsa och hälsa mellan olika 
grupper och det är de med minst resurser 
som har sämst hälsa. Därför kommer fokus 
ligga på att underlätta för de mest utsatta 
att göra fler hälsosamma val. I strategin blir 
begrepp som att inkludera och skapa tillit, 
tilltro till egen förmåga och känsla av sam-
manhang centrala. 
     I uppdraget ingår även att stötta tand-
vårds- och områdeschefer i vårdsamverkan.
 
Du arbetar med en guide för  
samverkan i folkhälsoarbete,  
hur fungerar den?
– Guiden visar hur enskilda kliniker kan arbeta 
lokalt med folkhälsoarbete. Guiden identi-
fierar var det finns möjlighet till samverkan 
och vilka arenor vi finns på idag. Den ska vara 
en inspiration och handledning till hur vi kan 
samverka och visa vilka hjälpmedel som finns.

Någon speciell samverkansform  
du vill lyfta?
– Familjecentralerna är en hälsofrämjande 
arena som har tillkommit utifrån familjernas 
behov. Här finns representanter för många 
kompetensområden, varav tandvården är 
en viktig del. Familjecentralerna bidrar till att 
lägga grunden för goda levnadsvanor och 
därmed en god hälsa. 

Varför är det så viktigt med  
samverkan i folkhälsoarbete?
– Det är en del i ett stort arbete med att 
skapa ett hållbart samhälle där vi arbetar för 
att minska ojämlika skillnader mellan grup-
per, till exempel skillnader i kariesförekomst. 

Hallå där...

Förskolan
Några hälso- och sjukvårds-

nämnder har gett Folktandvården 
i uppdrag att möjliggöra daglig 

tandborstning i förskolan. I övrigt 
ger vi tandhälsoinformation eller 

andra riktade insatser utifrån 
lokala behov.

Mötesplatser
Folktandvården söker aktivt efter 
fler mötesplatser för att utveckla 
samverkan och hälsokoncept, till 
exempel på medborgarkontor.

Familjecentraler
Tillsammans med socialtjänst, 

barn- och mödrahälsovård ordnar 
Folktandvården aktiviteter på 

öppna förskolan och i föräldra-
grupper. I nuläget finns vi på nio 

familjecentraler i Västra Götaland.

Universeum
2015 startade Folktandvårdens 
samarbete med Universeum. 
Genom olika aktiviteter ökar 
vi kunskapen om de dagliga 

vanornas betydelse för hälsa och 
välbefinnande hos barn och unga.

Tandhygienist i kommun
Mariestad var först med att ha en 
tandhygienist anställd i kommun. 

Nu finansierar Folktandvården 
en fortsättning av projektet i fler 
kommuner. Syftet är att öka kun-
skapen om äldres munhälsa hos 

vård- och omsorgspersonal.

Dagligvaruhandel
Folktandvården samverkar med 
dagligvaruhandeln. Vi utbildar 
medarbetare för att underlätta 

hälsosamma val i butik. 

Folktandvården i samverkan
Folktandvårdens vision är Frisk i munnen hela livet, vi ska även bidra till en ökad allmän hälsa i Västra Götaland. Detta gör vi

bland annat genom att samverka och finnas med på andra arenor än klinikerna. Målet är att skapa goda kontakter för
att utveckla samarbete och stärka Folktandvårdens varumärke. Fokus är samverkan med skola, socialtjänst och

äldreomsorg. Här är några exempel på hur Folktandvården samverkar.

Annat utvecklingsarbete

Angereds Närsjukhus
Folktandvården samverkar med 
Angereds närsjukhus. Två exem-

pel är Hälsosamtal över dukat 
bord och utveckling  av en metod 
för att utvärdera folkhälsoarbete.
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Brist på tandhygienister i Sverige  
och goda erfarenheter från Väster-
norrland gör att Folktandvården 
rekryterar tandhygienister i  
Portugal. De första fem har nu  
börjat plugga svenska.

I Folktandvården 
Västra Götaland 
finns närmare  
50 vakanta tand- 

hygienisttjänster. 
Sedan årsskiftet har 
sammanlagt 136 
platsannonser resulterat 

i endast 28 tillsatta 
tjänster.
     – Det är brist på tand-

hygienister i hela landet 
Det utbildas helt enkelt 
för få, säger HR-chef  

Anneli Bernhardsson och 
fortsätter:

     – Vi anställer nästan alla som finns att 
anställa och har även lockat tillbaka sex 
återvändare i år, men det räcker inte. För 
att kunna uppgiftsväxla på klinikerna och 
använda kompetens och resurser på bästa 
sätt måste vi öka andelen tandhygienister. Vi 
behöver både rekrytera fler och samtidigt se 
till att de som redan jobbar i Folktandvården 
trivs och vill jobba kvar.
     Initiativ för att förbättra situationen är 
dock på gång. Högskolan Skövde planerar en 
ny tandhygienistutbildning med start 2019. 
HR-enheten kontaktar avgångsstudenter 
på tandhygienistutbildningarna individuellt 
för att få fler sökande. Till det kommer nu 
rekrytering från Portugal.

Portugal via Västernorrland
Inspirationen till att rekrytera tandhygienis-
ter från Portugal kommer från Folktand-
vården Västernorrland. Där är fem portugi-
siska tandhygienister på plats sedan i våras. 
Tre av dem har nu klarat sina svenskastudier 
och är på väg att få sina legitimationer, de 
övriga två är på gång att bli klara. 
     – Erfarenheterna från Västernorrland 

är mycket positiva och har varit till stor 
hjälp för oss. Vi har även samarbetat med 
Göteborgs universitet som gått igenom den 
portugisiska utbildningen och konstaterat 
att den ligger nära den svenska, säger Linda 
Olsson, HR:s projektledare för Portugal-
rekryteringarna.

Rekrytering i flera steg
Representanter för Folktandvården med 
Linda i spetsen gjorde de första anställnings-
intervjuerna i Lissabon i början av septem-
ber. Därefter besökte sju kandidater Sverige 
för klinikbesök och möte med chefer och 
medarbetare.
     Nu har fem tackat ja till anställning och 

ska plugga svenska i Portugal fram till april. 
I maj flyttar de hit för klinikintroduktion. 
Samtidigt fortsätter de studera svenska och 
går PLUS-programmet med utbildning i 
svensk tandvård. 
     Målsättningen är att de ska vara klara och 
få sina svenska legitimationer våren 2019.

”Unik möjlighet”
     – Det här är en unik möjlighet för mig 
att uppleva nya saker; ett nytt språk, ett nytt 
land, nytt väder, nytt sätt att arbeta, nytt allt! 
Jag älskar mitt yrke och ser verkligen fram 
emot att komma igång nu, hälsar Sandra 
Duarte, tandhygienist från Portugal på väg 
till Sverige.  

TEXT & FOTO Mikael Rosengren

Tandhygienister 
från Portugal

Higienista dental de Portugal. Från vänster: Nathália Pereira, Raquel Araújo, Vanessa Ferreira, 
Inês Silva, Vânia Sousa, Jessica Correia och Sandra Duarte. Inês och Jessica har valt att inte gå 
vidare, i alla fall inte den här gången. Övriga fem har precis inlett sina svenskastudier.

Lissabon
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Under 2017 har Folktandvården, 
barnhälsovården och familjecentraler 
börjat ha samverkansdagar för med-
arbetare som jobbar med små barn. 
Temat är ”Det lilla barnets hälsa – vårt 
gemensamma ansvar”. 
     – Vi har samma budskap, det här 
är en chans att ta vara på varandras 
kunskap, säger Anita Alm, över-
tandläkare på hälsoodontologiska 
enheten.

Hittills har det arrangerats åtta samverkans-
dagar runt om i Västra Götaland och under 
2018 blir det fler. Syftet är att ge varandra 
kunskap om respektives uppdrag mot barn 
i förskoleåldern och att hitta lokala samver-
kansformer. 
     – Det kan handla om hur vi tillsam-
mans kan arbeta för att upptäcka barn och 
familjer som behöver extra stöd på grund 
av ogynnsamma vanor, eller hitta barn som 
inte kommer till oss, säger Christina Larsson, 
koordinator på hälsoodontologiska enheten.
 
Ett sätt att knyta kontakter
Förutom fakta från föreläsningarna får del-
tagarna diskutera i lokala grupper och i slutet 
av dagen byts kontaktuppgifter.
     – Många tycker det är bra att få ett ansikte 

på en kontakt inom Folktandvården eller bar-
navårdscentralen (BVC). Det har också blivit 
en ögonöppnare: ”Tänk att BVC är intres-
serade av tänder” eller ”Tänk att Folktand-
vården även arbetar med orosanmälningar”, 
säger Christina.
    Mötena har också lett till att nya idéer fötts.
     – Ett exempel är att BVC ska komplettera 
Folktandvårdens sexmånaders-utskick med 
att dela ut tandkräm och tandborste på hem-
besöket vid åtta månader, säger Christina.

Delar med sig av kunskaper
När På Bettet följer med på en samver-
kansdag i Göteborg föreläser bland annat 
verksamhetsutvecklare, psykologer och 
socionomer från olika delar av Västra Gö-
taland. Anita och Christina berättar om hur 
Folktandvården arbetar med små barn. De 
visar patientfall och beskriver hur små barn 
påverkas av karies.
     – Det kan visa sig genom att de äter sämre, 
får ont och har svårt att sova. Det är ett 
gemensamt problem och tillsammans kan 
vi göra mycket för att undvika att det går så 
långt, säger Anita.

Möjlighet att remittera
Sofia Wijk, verksamhetsutvecklare Närhäl-
sans centrala barnhälsovård i Göteborg, 
berättar i sin tur om barnhälsovårdens 

verksamhet i form av hembesök, hälsoöver-
vakning och föräldrastöd. Hon tar också upp 
möjligheten för barnhälsovårdens medarbe-
tare att remittera till Folktandvården om de 
upptäcker problem med munhälsa.
     – Barn behöver fler vuxna som ser dem 
och för deras talan, det är därför samverkan 
är så viktigt och det är därför vi är här idag, 
säger Sofia.  

TEXT & FOTO Ebba Strömqvist 

Jobbar ihop för barns hälsa

Hilala Abdulgader, 
Folktandvården Kortedala
     – Det bästa med dagen är att jag har 
fått kontakt med barnhälsovården. Jag 
hoppas det blir mer samarbete från och 
med idag. 

Kavitha Högback, 
Nötkärnan Kortedala BVC
     – Det har varit en mycket lärorik dag, 
bra att få en personlig kontakt på Folk-
tandvården. Jag tar framförallt med mig 
hur vi kan inleda samarbete. Efter det 
här mötet ska vi börja använda remisser 
till Folktandvården.

Hur var 
samverkans dagen?

Anita Alm (till vänster) och Christina Larsson (högst upp till höger) på hälsoodontologiska enheten, har arrangerat samverkansdagarna tillsammans med 
Närhälsans centrala barnhälsovård i Västra Götaland.  
Hilala Abdulgader, Folktandvården Kortedala och Kavitha Högback, Nötkärnan Kortedala BVC (längst ner till höger) ser fram emot ett ökat samarbete.



12     PÅ BETTET  3 I 2017

Greta Lekstutiene och Arunas Lekstu-
tis lämnade Kaunas i Litauen för ett 
nytt liv i Karlsborg. 
     Tack vare en samordnad rekry- 
tering har Närhälsan fått en ny 
läkare och Folktandvården en ny 
tandläkare.

Det var i november 
2016 som Greta 
och Arunas kom till 
Karlsborg för första 
gången. Paret hade 

länge funderat på att 
flytta till Sverige och via 

ett rekryteringsföretag hade 
Arunas fått kontakt med Närhälsan.
     – Flera av våra vänner hade flyttat till 
Sverige och berättat om hur det är att leva 
här, säger Arunas.
     I Litauen arbetade paret i armén, Arunas 
arbetade även på akutmottagningen på ett 
sjukhus och de hade inte så mycket tid över 
till familj och fritid.

     – Vi är inte särskilt rädda utan tycker om 
utmaningar och att lära oss nya språk. Men 
framförallt ville vi att våra barn skulle få en 
bättre framtid. Och en dag bestämde vi oss, 
säger Greta och slår ihop händerna.

Klinikchef såg möjlighet
På plats i Karlsborg var det inte bara Arunas 
som fick en intervju utan även Greta. Chefen 
för vårdcentralen, Johan Ahlqvist, hade 
kontaktat klinikchef  Magnus Fällström och 
hört sig för om han behövde en tandläkare. 
Just då var kliniken i behov av ytterligare en 
tandläkare.
     – Men även om vi inte hade varit det 
så hade jag sagt ja. Det är svårt att få nya 
tandläkare att stanna i Karlsborg och det här 
handlade om en barnfamilj som lär bli kvar. 
Ibland måste man tänka nytt och ta tillvara på 
de chanser som kommer, säger Magnus.
     Intervjuerna gick bra och både Närhälsan 
och Folktandvården bestämde sig för att 
satsa på paret. 
     Greta och Arunas föll för lugnet i Karls-

borg, det natursköna läget vid Vättern och 
närheten till skogsområden. Men också 
arbetsklimatet.
     – Redan vid intervjun förstod jag att det 
inte är lika hierarkiskt här som i Litauen. 
Kollegorna var glada och kunde berätta allt 
för chefen, säger Arunas, som arbetat som 
allmänläkare i Litauen i 18 år.
     Nästa steg var fyra månaders intensiv-
studier i svenska och i slutet av maj anlände 
de till Karlsborg med sina tre döttrar. Sedan 
dess har dagarna varit uppdelade i auskulte-
ring och svenskastudier. Döttrarna har börjat 
på förskola och skola.

Kommer att bredda sin kompetens
Både Greta och Arunas tror att deras yrkes-
utövning i Sverige kommer att skilja sig en 
del från hur det var i Litauen och att de kom-
mer att bredda sin kompetens.
     – Som allmänläkare gör du mycket mer 
här i Sverige än i Litauen, där remitterade vi 
direkt, säger Arunas.
     Greta arbetade som tandläkare i armén 

NYTT LIV

TEXT & FOTO Ebba Strömqvist 

Karlsborg

I maj tog Greta och Arunas med barnen och började ett nytt liv i Sverige och Karlsborg. Nu stortrivs hela familjen.

I KARLSBORG
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Yrke: Tandläkare och allmänläkare.

Bor: Har nyligen flyttat från en lägenhet 
i Kaunas, Litauens andra största stad med 
cirka 300 000 invånare, till ett hus i Karls-
borg, en ort med cirka 6 000 invånare.

Familj: Auguste, 2 år, Gabriele, 9 år och
Kamile, 16 år.

Det svåraste med att flytta:  
Språket. Vi känner också ett stort ansvar 
för barnen, vi väljer för dem och det 
måste bli rätt.

Det bästa med att flytta: Barnen 
får en bättre framtid här. Vi har bättre 
arbetsvillkor och breddar vår kompetens. 
Lugnet och naturen i Karlsborg, trevliga 
medarbetare – och fika!

Greta & Arunas
i elva år och ser nu fram emot att få lära sig 
andra delar av yrket.
     – I Litauen hade jag soldater som pa-
tienter. Här får jag lära mig att jobba med 
barntandvård och göra protetik. En annan 
skillnad är att jag jobbade själv tidigare, här 
arbetar jag tillsammans med en tandsköter-
ska, säger Greta.
     Förutom själva arbetsuppgifterna märker 
hon en skillnad i tandhälsa mellan länderna.
     – Här i Sverige är det mycket kontroller, 
man börjar från det lilla barnet. I Litauen går 
vi oftast till tandläkaren när vi har ont.

Svensk legitimation nästa steg 
I mitten av september klarade både Greta 
och Arunas nästa steg i sina svenskstudier, 
svenska C1. Nu väntar de på svensk legitima-
tion. Med hjälp av handledare och chefer 
kommer de att få lära sig mer om det svenska 
systemet och fylla eventuella kunskapsluckor 
i svensk tandvård och vård. 
     Men det kanske viktigaste är att de tre 
barnen trivs i det nya landet. Familjen hyr ett 

hus med sjöutsikt som Greta beskriver som 
sitt drömhus och barnen har lärt sig svenska 
under sommaren då de gått på fritids.
     – Den största anledningen till att vi flyt-
tade är att våra barn ska få en bättre framtid 
och allt är bättre här för barnen, framför allt 
skolor och förskolor. I Litauen ville barnen 
inte gå till skolan, här vill de inte gå hem, 
säger Greta med ett skratt.

Mer samarbete på gång
Klinikchef  Magnus Fällström är nöjd med 
rekryteringen och imponerad över att Greta 
klarat svenska C1 så snabbt. Rekryteringen 
har också öppnat upp för ett ökat samarbete 
mellan Närhälsans vårdcentral och Folktand-
vården i Karlsborg.
     – Nu planerar vi en ombyggnad tillsam-
mans och det är ett resultat av att vi träffades 
för att samverka kring den här rekryteringen. 
Vi vinner alla på att samverka, det kan handla 
om rekrytering, men på sikt är det också ett 
sätt att förbättra patientomhändertagandet, 
säger Magnus Fällström.  

Naturen kring Karlsborg är en av de saker som Greta uppskattar mest 
med sitt nya hem.
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AKTUELLT
Har du tips på roliga eller intressanta nyheter från din arbetsplats?
Maila ebba.stromqvist@vgregion.se

Du är en av sex medarbetare som blev 
utvald att åka till Kapstaden i år för 
att jobba på klinik under en månad. 
Hur har resan varit?
     – Det var fantastiskt. Jag känner mig oerhört 
tacksam över att jag fick möjlighet att göra det 
här. Det var helt unikt att först få jobba och 
göra nytta, och sedan få möjlighet att uppleva 
Kapstaden.

Du jobbade som tandhygienist på en 
klinik i kåkstaden Gugulethu, hur var 
det?
     – Det var jätteroligt, men tungt och man fick 
vara beredd på precis vad som helst. Min be-
handlingsstol var låst i liggande läge, sugarna 
fungerade knappt och patienterna fick skölja i 
mitt handfat. Många hade knappt några tän-
der kvar så det gällde att skapa förutsättningar 
för att de skulle få ha kvar de tänderna så länge 
som möjligt. Men mitt jobb gjorde skillnad, 
patienterna var väldigt tacksamma och jag fick 
många kramar.

Den 4 oktober ordnades en informa-
tionskväll i Uddevalla för tand- 
läkare med intresse av att bli specia-
lister. Deltagarna fick bland annat 
höra om framtidens ST-utbildningar 
och gavs möjlighet att ställa frågor 
om meritering och de olika ST-utbild-
ningarna.

Anna Bogren är studierektor för ST-utbildning-
en och initiativtagare för träffen. 
     – Vi har en brist på specialister redan idag, 

För andra året i rad använde 
Folktandvården en app under 
utvecklingsdagarna. Appen är ett 
sätt att skapa dialog och fånga 
upp idéer. I år firade vi tio år och 
en av frågorna var: ”Vad minns du 
bäst från dina år i Folktandvården 
Västra Götaland?”. Här är några av 
svaren:

”Började som tandsköterska inom orto-
dontin 1971. Har fått vara med på hela 
resan där yrkesgruppen ortodonti-assistent 
kom till. Roligaste jobbet.”

”Alla underbara kollegor! Möjligheten 
till att utvecklas, både som person och 
behandlare med tiden.”

”Genomförandet av FRAMM. Fina kon-
takter på annan arena. Stolt över lyckat 
arbete.”

”När en av våra barnpatienter kom med 
blommor och kramar till kliniken. Värmer 
hjärtat.”

Vad var den största skillnaden?
     – Det var svårt att vänja sig vid klass-
skillnaderna. Det blev en påtaglig skillnad 
mellan hur vi levde, med bra bil, boende och 
restaurangbesök varje dag, och hur man levde 
i kåkstäderna. Det blev också tydligt vilken 
bra barntandvård vi har i Sverige, där alla får 
samma chans oavsett ursprung, så är det inte 
i Sydafrika. 

Till sist. Vad gjorde ni på er lediga tid?
     – Landskapet är oerhört vackert med alla 
berg runt omkring och vi mötte många vänliga 
människor. Vi passade bland annat på att se 
Godahoppsudden, Robben Island där Nelson 
Mandela satt fängslad och så var vi på safari. 
Det var en stor upplevelse.  

Fotnot: Marie reste till Kapstaden i oktober tillsam-
mans med Catrin Wiklund, tandsköterska och 
Lisbeth Svalander, tandläkare. I november reste 
ytterligare ett team bestående av Dardana Gashinus, 
tandhygienist, Ann Von Essen, tandläkare och Anna-
Carin Kindstrand, tandsköterska.

framförallt beror det på kom-
mande pensionsavgångar. Det 
är viktigt att vi hittar intres-
serade tandläkare som arbetar 
på mindre orter i närområdet 
och kan tänka sig att arbeta 
på specialisthuset i Uddevalla i 
framtiden, säger Anna.
     40 tandläkare från flera 
olika allmäntandvårdskliniker 
kom för att träffa specialister 
och ST-tandläkare från specia-

listcentrum i Uddevalla. 
     – Jätteroligt att så många  
intresserade och entusiastiska 
kollegor kom. Jag upplevde att 
atmosfären på mötet var öppen och 
att deltagarna vågade ställa frågor 
och uppskattade möjligheten till 
nätverkande. 
     – Allt talar för att vi ska göra en 
repris på ST-kvällen i Skövde under 
våren 2018. Jag hoppas att intresset 
är lika stort där, säger Anna Bogren.

Hallå 
där...
…Marie Cervin Göthberg, 
tandhygienist på Folktandvår-
den Selma, som nyligen kom 
hem från Folktandvårdens 
studie-/utvecklingsresa till 
Kapstaden.

TEXT Ebba Strömqvist FOTO Privat

TEXT Paula Svanquist FOTO Jessica Stenbeck

Tillbakablick och 
nytänk med app

Stort intresse för att bli specialist



Wow, vilken
10-års fest!
Den 12-13 oktober firade Folktandvården Västra Götaland tio år. Efter två utvecklingsdagar fyllda
med föreläsningar och inspiration väntade en hejdundrande fest. När det största dragplåstret,
Måns Zemerlöw äntrade scenen var dansgolvet fyllt till bristningsgränsen.

FOTO Inga Svensson och Ebba Strömqvist

Kollegorna från kliniken i Öckerö njöt av festen tillsammans. Fr.v: Minh Olausson, Aylin Kocabalkan, Anna-Kari Larsson och Louise Bustrén.

Under utvecklingsdagarna passade Gunnar Eriksson på att 

önska Ann-Charlotte Sundelin lycka till när hon tar över som 

tandvårdsdirektör vid årsskiftet.

Innan underhållningen startade fanns tid för mingel. Här 

syns fr.v: Jesper Pettersson, Camilla Olofsson och Lia Maroussi 

från Folktandvården Majorna.

Alla medarbetare var inbjudna till festen och majoriteten av 
dem passade på att dansa loss under kvällen. Här syns fr.v: 
Anna Nielsen Magnéli och Marianne Bergius, Mun-H-Center.

Många mobiler åkte upp i luften under Måns Zemerlöws  spelning. Här förevigas en kärlekshälsning till artisten.

Måns Zemerlöw och kören Stars For Life från Sydafrika gjorde ett 

bejublat framträdande tillsammans.



Avsändare/retur
Folktandvården Västra Götaland
405 44 Göteborg

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

Namn: Maria Westin   Ålder: 51 år   Bor: Göteborg   Familj: Man och tre barn   Jobbar: Övertandläkare på sjukhustandvård/oral medicin och 
käkkirurgi på Odontologen samt specialitetsutvecklare.

PROFILEN

Maria Westin är specialitetsutvecklare 
för sjukhustandvård/oral medicin. 
Tillsammans med sju representanter 
för de andra odontologiska specia- 
liteterna jobbar hon en dag i veckan 
med att driva och utveckla sin specia-
litet och samverka med andra. 

Berätta om upp draget!
     – Just nu jobbar vi mest med att utveckla 
rollen, det är ett helt nytt uppdrag. Vi ska 
driva våra ämnesfrågor med ett regionalt 
perspektiv och uppdragen kan se lite olika ut 
beroende på specialitetens behov. Vi hanterar 
även frågor som rör flera specialiteter. Det 
känns jätteroligt, särskilt att vi jobbar tillsam-
mans över specialitetsgränserna.  

Har du börjat jobba med något särskilt än?
     – Ja, ett av mina första uppdrag är att delta 
i arbetet med samordning av resurser inom 
narkostandvården. Det är högst upp på agen-
dan för framförallt käkkirurgi, pedodonti och 
sjukhustandvård/oral medicin. 
     – Jag kommer även att fortsätta med ett 
projekt som redan startat. Det regionala 

vårdprogrammet för omhändertagande 
av strålbehandlade patienter inom Västra 
Götalandsregionen. Alla patienter ska ha lika 
förutsättningar oavsett var i Västra Götaland 
de bor. Vi går igenom deras medicinska be-
hov innan, under och efter behandling samt 
komplikationer på lång och kort sikt. Dessa 
patienter ska efter avslutad behandling till-
baka till allmäntandvården och det är viktigt 
att det sker på ett tryggt och bra sätt. 

Kan du berätta lite om sjukhustandvård/ 
oral medicin?

     – Vi tar hand om personer som är svårt 
sjuka eller har en funktionsnedsättning, äldre 
patienter och patienter med slemhinneför-
ändringar. Tillsammans med käkkirurgerna 
behandlar vi även cancerpatienter. Och så tar 
vi emot tandvårdsrädda och de som behöver 
lustgas eller narkos.

Vad har du för bakgrund?
     – Jag började på sjukhustandvården i 
Uddevalla 1994 och bytte sedan till Östra 
sjukhuset i Göteborg. Nu är jag på Odon-
tologen och delar min tid mellan sjukhus-

tandvården och käkkirurgin. Att nu delvis få 
byta perspektiv, från patientbehandlingar till 
övergripande frågor, är jättespännande.

Några fler uppdrag på gång?
     – Socialstyrelsen ser över alla tandvårdens 
specialistutbildningar och sjukhustandvård/
oral medicin kommer sannolikt att bli en ny 
nionde specialitet. Då under namnet oro- 
facial medicin (OFM). Blir vårt ämnes- 
område en formell specialitet innebär det att 
vi får starta en helt ny ST-utbildning som ser 
annorlunda ut än den försöksutbildning som 
nu bedrivs på ST-nivå. Det kommer säkert 
vara uppdrag kring detta som hamnar på mitt 
bord som specialitetsutvecklare.  

Maria är specialitetsutvecklare
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