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Nu närmar sig utvecklingsdagen, ett tillfälle för alla oss i Folktandvården att 
mötas för att diskutera framsteg, utvecklingsmöjligheter och få inspiration. Det är 
värdefullt att träffas över områdesgränserna och ta del av samma information vid 
samma tillfälle.

I år fokuserar vi på kultur och värderingar. Ledningsgruppen har precis fått 
resultatet av den enkät som alla medarbetare fått chans att svara på. Vi kommer att 
visa det på utvecklingsdagen, men jag kan redan nu avslöja att det fi nns värde
ringar som är gemensamma för de fl esta av oss och som vi kan utgå från i det 
fortsatta arbetet. Det blir starten för en dialog om vilken kultur som är viktig för 
att utvecklas och trivas på våra arbetsplatser. Vilken arbetsmiljö vill vi ha? Vad kan 
man förvänta sig som medarbetare på Folktandvården?

Ett annat ämne på utvecklingsdagen knyter an till digitalisering, som också är 
temat för hela Riksstämman och Swedental. Bland annat kommer vi att berätta 
om hur långt vi har kommit när det gäller möjligheten till distanskonsultationer. 

Folktandvården gör två stora satsningar på Swedental. Vi har ett helt nytt 
område på Svenska Mässan i Göteborg som kallas Future Lab. Här visar vi upp 
en del ny teknik inom tandvård och 
ger glimtar av vad som kan komma 
framöver. Future Lab är ett samar
bete mellan Folktandvården, Svenska 
Mässan och Tandläkarsällskapet som 
vi är väldigt glada över. Det kommer 
inte att bli en traditionell mässmonter utan mer av en upplevelse, så missa inte det!

Den andra satsningen är en stor monter för alla 21 folktandvårdsorganisa
tionerna. Detta är ett sätt att visa upp våra gemensamma styrkor och ett led i en 
satsning på Folktandvården Sverige. Jag tror det är väldigt bra att vi profi lerar oss 
under ett folktandvårdsparaply. Vi blir en stark aktör och kan gemensamt driva 
frågor, exempelvis vad gäller hälsa och kompetensförsörjning. 

Jag är också jätteglad över att inspiratören Lisa Ekström 
kommer till vår utvecklingsdag. Hon ska prata på temat 

bra arbetsmiljöer och tipsar bland annat om vikten 
av att låna bra idéer av varandra. Med hjälp av sin 
humor och företagsamhet brukar hon få med sig alla 
på tåget. Jag tycker fortfarande att en av de största 
utmaningarna som chef  är just att få med sig alla 
i förändrings och utvecklingsarbeten. Samtidigt 
är det en fantastisk känsla när man lyckas; vi vet 
varför vi måste göra något, vi gör det tillsammans 
och alla drar åt samma håll. Då skapas laganda 

och arbetsplatser med en riktigt bra kultur!  Vi 
ses på utvecklingsdagen!

Ann-Charlotte Sundelin
Tandvårdsdirektör

Dags för utvecklingsdagen!

Det kommer inte att bli en 
traditionell mässmonter
utan mer av en upplevelse,
så missa inte det!

Omslagsbild: Ella Wilandson (patient),
Boel Gunnarsson, Rodica Dragan och
Annie Molarin. 
Foto: Ebba Strömqvist 
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Future Lab 
handlar om 
framtidens 
tandvård. Det 
blir en chans 
att ”provköra 
framtiden”.

TEXT Mikael Rosengren FOTO Nobel Biocare

På årets Riksstämma kan besökarna 
uppleva och testa framtidens tand
vård. I den nya upplevelseytan Future 
Lab finns bland annat hologramglas
ögon, simuleringsstationer för borr
ning i tänder och ett nytt AIbaserat 
beslutsstöd för kariesdiagnostik.

Tillsammans med Svenska Tandläkarsäll
skapet och Svenska Mässan har Folktandvår
den Västra Götaland skapat ett helt nytt inslag 
på årets Odontologiska Riksstämma – Future 
Lab. 
     – Future Lab handlar om framtidens 
tandvård. Det blir en chans att ”provköra 
framtiden”, säger Bent Petersén, utvecklings
chef  på Folktandvården Västra Götaland.
     I Future Lab gör besökarna en resa från 
nutid till framtid och får ta del av utmaningar, 
möjligheter och framtidslösningar. De får 
testa ny utrustning och nya koncept och 
samtidigt träffa representanter för företag 
och organisationer, som på olika sätt är med 
och formar framtidens tandvård.

Hologram
Ett sådant koncept är Microsofts MRglas
ögon Hololens. Med Hololens ser använ
daren ett hologram som går att flytta runt i 
rummet, förstora, förminska och gå runt.

     – Utveckling inom just visu
alisering går mycket snabbt och 
ger nya, spännande möjligheter 
både när det gäller behandling 
och utbildning. Själva har vi 
exempelvis börjat titta på att ta 
fram 3Dröntgenbilder i form 
av hologram, säger Bent.

AI-baserat beslutsstöd
Folktandvården visar också 
ett AIbaserat beslutstöd för 
kariesdiagnostik som är under 
utveckling. Genom att lära en 
dator analysera röntgenbilder 
för att upptäcka karies får 
behandlare hjälp att snabbare 
och med större säkerhet ställa 
rätt diagnos.
     – Det finns redan några 
liknande lösningar på mark
naden. Det unika med vårt 
projekt är antalet röntgen
bilder som ligger till grund 
för datorns algoritm. De 
system jag hittills sett baseras 
på ungefär 15 000 bilder. Vi 
använder 1,5 miljoner. Det ger 
ett beslutsstöd med en helt 
annan kvalitet, säger Bent. 

     Folktandvården gör även 
livedemonstrationer av 
utrustningen för distans
konsultationer som just nu 
testas på ett antal pilotkliniker.

X-guide och simodonter
Det är inte bara Folktand vården 
som är på plats i Future Lab. 
Där finns även Nobel Biocare 
och institutionen för odonto
logi vid Göteborgs universitet.
     Nobel Biocare demon
strerar Xguide som är ett helt 
nytt guidesystem för att sätta 
implantat. Institutionen för 
odontologi låter besökarna 
testa simodonter, simule
ringsstationer för borrning 
som sedan ett år används på 
utbildningskliniken. 
     – Future Lab är ett unikt 
tillfälle att se och uppleva vad 
som är på gång inom tandvår
den i Sverige och världen. Jag 
hoppas jag får träffa så många 
som möjligt av våra medar
betare där och ser fram mot 
att prata framtidens tandvård 
med dem, avslutar Bent.  

Nobel Biocare visar sitt nya X-Guidesystem som 
använder 3D-guidning i realtid för att hjälpa kliniken 
att sätta implantat med större precision.

UPPLEV FRAMTIDENS 
TANDVÅRD PÅ FUTURE LAB

Bent Petersén, 
utvecklingschef på 
Folktandvården 
Västra Götaland
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Sedan i juni testar elva kliniker 
distanskonsultationer. Genom 
toppklassig videoutrustning kan 
patienten få konsultation av en 
specialist via videolänk, på sin 
allmäntandvårdsklinik.

Folktandvården 
Fristad och orto
donti i Borås är två 
av klinikerna som är 
med i piloten. När På 

Bettet hälsar på i Fristad 
en förmiddag i slutet av 

september är 18 patienter 
inbokade för konsultationer.

”Ett steg framåt”
En av dem är 9åriga Ella Wilandson, i 
sällskap av mamma Petra som vill undersöka 
möjligheten att få tandställning. I behand
lingsrummet i Fristad fi nns också tand
läkaren Rodica Dragan och tandsköterskan 
Therése Schönberg. På andra sidan skärmen 
sitter Boel Gunnarsson, specialisttandläkare 
i ortodonti. 
     Efter att Ella och Rodica beskrivit läget, 
får Boel se in i Ellas mun via en extraoral 

kamera. Cirka sju minuter senare är kon
sultationen färdig. Istället för tandställning 
föreslår Boel att Rodica tar bort några av 
Ellas mjölktänder för att göra 
plats åt nya.
     Efteråt är Ella lite orolig för 
att dra ut tänder, men hon och 
hennes mamma är positiva till att 
träffa en specialist via video
skärm.
     – Spännande! Det var första 
gången vi testade det här och vi 
är jättenöjda, säger Petra.
     – Mm, samma här, säger Ella.
    Även Rodica och Therése är 
nöjda med visningen.
     – Konsultationen gick jättebra 
och tekniken fungerade som den 
skulle. Det här är bra både för oss och för 
patienterna. Ett steg framåt och ett sätt att 
utvecklas, säger Rodica.

Vinster för patient, behandlare och miljö
Susanne Mälsjö är projektledare för distans
konsultation. Hon ser fl era fördelar med 
att använda den nya tekniken inom olika 
specialiteter.
     – Det här ökar tillgängligheten till specia

listtandvård för patienten och på sikt skickas 
troligen färre remisser, säger Susanne.
     Restiden minskar för såväl specialisttand

läkaren som för patienten, vilket 
ger en miljövinst.
     – Distanskonsultation 
höjer även kompetensen inom 
allmäntandvården och gränssnit
tet mellan allmäntandvård och 
specialisttandvård säkerställs.
     I förlängningen kan Susanne 
se fl er användningsområden, till 
exempel terapiplanering ihop 
med specialisttandvården samt 
handledning.

Vad fi nns det för utmaningar 
med distanskonsultation?

     – För patientens del kan det kan det vara 
en omställning att inte få ett personligt möte 
med specialisten. Det är också en föränd
ringsprocess som kräver ett nytt arbetssätt.
     I november ska en utvärdering göras, vilken 
kommer att ligga till grund för ett lednings
beslut och ett eventuellt breddinförande.
     – Det här är ett fantastiskt spännande 
pilotprojekt. Nya tider med ny teknik som 
ger nya möjligheter, avslutar Susanne.  

TEXT & FOTO Ebba Strömqvist

9-åriga Ella Wilandson får distanskonsultation av ortodontispecialisten Boel Gunnarsson. På denna sidan skärmen syns tandsköterskan Therése Schön-
berg och klinikkoordinatorn Annie Molarin.

Nu testar vi
distanskonsultation

Susanne Mälsjö,
projektledare, 
distanskonsultation

Borås
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Bättre kommunikation med patienter och smidigare arbete på klinik är några av de fördelar
Catharina Fors ser med 1177 Vårdguidens e-tjänster.

I december ansluter sig Folktandvår
den till 1177 Vårdguidens etjänster. 
En säker meddelandetjänst och 
tillgång till journaler via nätet ska 
underlätta patienternas kontakt med 
sin klinik och göra dem mer delak
tiga i sin vård.

Sjukhus och vårdcentraler i Västra Göta
landsregionen, VGR, är sedan några år redan 
anslutna till 1177 Vårdguidens etjänster. Nu 
är det Folktandvårdens tur. 
     Grunden för satsningen på ehälsa inom 
VGR är dels ett beslut i hälso och sjukvårds
styrelsen (HSS), dels en nationell vision för 
ehälsa. Enligt visionen ska Sverige vara bäst 
i världen på att använda digitaliseringen och 
ehälsans möjligheter år 2025.

Tre delar från start
     – I Folktandvården har vi valt att fokusera 
på tre av 1177 Vårdguidens etjänster från 
start; meddelandefunktionen som kommer 
i december och journal via  nätet och NPÖ 
under våren, säger verksamhetsutvecklare 
Catharina Fors.
     Catharina leder arbetet med att införa 
etjänsterna i Folktandvården tillsammans 
med projektledaren Marie Eriksson,  
områdeschef  i allmäntandvården, öster.
     NPÖ står för nationell 
patientöversikt och gör det 
möjligt för behandlare i Folk
tandvården att läsa journaler 
från andra vårdgivare och vice 
versa.

Patientsäkert
En av de stora fördelarna med 
etjänsterna är den höga säker
hetsnivån.
     – Tack vare att patienterna loggar in med 
BankID går det nu att skicka meddelanden 
om både vårdärenden och tidsbokningar på 

ett säkert sätt. Det kan vi inte med dagens 
funktionsbrevlådor för epost, förklarar 
Catharina Fors.

Möjligheter och utmaningar
     För att stötta klinikerna och 
underlätta införandet har fem 
”superanvändare” special 
utbildats; en för specialist
tandvården, en för respektive 
område i allmäntandvården och 
en på Folktandvårdssupporten. 
De stöttar 1177administra
törerna på varje klinik och 

kommer också att fungera som första linjens 
support.
     Catharina Fors menar att etjänsterna ger 

stora möjligheter till bättre kommunikation 
med patienter och även smidigare arbete på 
klinik när man slipper funktionsbrevlådornas 
begränsningar.
     Samtidigt finns det också utmaningar. Till 
exempel att alla patienter inte har ett BankID. 
En annan är att behandlare kan känna press 
och lägga extra tid på att formulera sig i 
journalen när de vet att både patienter och 
kollegor kan läsa den.
     – Vi har med oss detta i det fortsatta arbe
tet. Vi tar vara på erfarenheter från Närhäl
san och övriga VGR och arbetar tillsammans 
med representanter från klinikerna för att 
etjänsterna ska fungera så bra som möjligt 
både för patienter och medarbetare, avslutar 
Catharina.   

Smidigare kontakter med

TEXT & FOTO Mikael Rosengren

Tack vare att patient-
erna loggar in med
BankID går det nu att
skicka meddelanden 
om både vårdären-
den och tidsbok-
ningar på ett säkert 
sätt. 
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Folktandvårdens satsning på tand
hygienist i kommunal verksamhet, 
TAIK, fortsätter. Nu ska fem tand
hygienister öka kunskapen om äldre
tandvård i Borås, Skövde, Kungälv 
och Trollhättan.

Den 1 oktober startade det nya TAIK
projektet som löper över tre år. De nya 
TAIK:arna är anställda i Folktandvården och 
arbetar halvtid i kommunal verksamhet och 
halvtid på en Folktandvårdsklinik. 
     
Samverkar över gränser
Bakgrunden är att den äldre befolkningen 
ökar och att många tappar kontakten med 
tandvården. Det finns också ett behov av 
mer kunskap om munhälsa och tandvård för 
äldre hos kommunens omsorgspersonal.
     – TAIK är ett sätt att arbeta förebyggande 
och hälsofrämjande. Vi vill sätta munhälsan 
i ett större sammanhang och samverka över 
gränserna, säger Jessica Persson, projekt
ledare.

Överför kunskap
Genom att samarbeta med biståndsbedö
mare, äldreboenden och anhörigföreningar 
kan tandhygienisterna överföra kunskap och 
skapa nya rutiner.
     – Det kan till exempel handla om att vara 
med i arbetsgrupper eller utbilda vårdperso
nal. TAIK:arna ska hela tiden ha munhälso

perspektivet och bidra till att tandvårdskontak
ten inte tappas, säger Jessica.
     Mellan 2013 och 2016 testade Mariestad och 
Folktandvården att ha en tandhygienist anställd 
i kommunen. Efter en positiv utvärdering av 
projektet bestämde tandvårdsstyrelsen att Folk
tandvården skulle finansiera en fortsättning. 

Ewa Nyström var projektledare för TAIK 
i Mariestad.
     – Det känns jätteroligt att det här pro
jektet får resurser, och att man tar tillvara 
på de erfarenheter vi gjorde i Mariestad. 
Nu vill jag önska alla nya TAIK:ar lycka 
till, säger Ewa.  

TEXT & FOTO Ebba Strömqvist

Tandhygienister med 
äldres munhälsa i fokus

Hallå där TAIK...
...varför vill du jobba med äldretandvård i kommun?
Monica Ringdahl, 
Borås:
”De äldre blir allt fler, 
många behåller sina tän-
der länge och det är viktigt 
att de inte tappar kontak-
ten med tandvården. Jag 
vill öka kunskapen bland 
personalen och skapa en 
förståelse för att munnen 
är en del av kroppen.”

Beatrice Odenö, 
Borås: 
”Jag har jobbat inom 
uppsök tidigare, då har 
jag hjälpt individen, nu 
hoppas jag kunna påverka 
på en större nivå.”

Annsofi Brattbäck 
Atzori, Trollhättan:
”Jag brinner för utbild-
ning och vill bidra till 
ökad kunskap om äldres 
munhälsa. Jag hoppas att 
det här ska ge en ökad 
livskvalitet för de äldre 
och att vi ska kunna göra 
skillnad, både för den 
enskilde och i det stora.”

Elisabeth Söder, 
Skövde: 
”När Mariestadsprojektet 
initierades tänkte jag – 
jag vill vara TAIK. Nu är 
jag det och det känns 
jättekul! Jag hoppas att 
projektet leder till en ökad 
samverkan.”

Victoria Östlund, 
Kungälv: 
”Det här är en ny utma-
ning och en chans att få 
använda mitt yrke i ett 
annat forum och i ett 
bredare spektrum. Vi be-
höver finnas på fler arenor 
för äldre.”

Nya TAIK:ar. Från vänster: Jessica Persson, projektledare, Monica Ringdahl, Borås kommun/
Folktandvården Vara-Grästorp, Annsofi Brattbäck Atzori, Trollhättans kommun/Folktandvården 
Uddevalla City, Victoria Östlund, Kungälvs kommun/Folktandvården Älvängen, Beatrice Odenö, 
Borås kommun/Folktandvården Centrum Borås, Elisabeth Söder, Skövde kommun/Folktandvår-
den Tidaholm och Ewa Nyström, tidigare projektledare.
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I kunskapsstationen finns en stor hjärna, här 
kommer du att kunna lyssna på poddar och 
föredrag. Vid nästa station, gemenskap, bju
der medarbetare från Folktandvårdens olika 
organisationer in till dialog kring att jobba 
hos oss. Hälsa och framtid är också viktiga 
teman i montern, i dessa zoner kan du tävla 
på temat framtidens tandvård och dela med 
dig av dina framtidsvisioner kring hälsa.
     – Med montern vill vi visa upp ett enat 
Folktandvården och en modern hälso

innovatör, säger Ann Bergermo, kommuni
katör Folktandvården Västra Götaland och 
projektledare för Folktandvården Sveriges 
gemensamma monter på Swedental 2018.
     – Folktandvården leder branschen. Vi har 
nöjda kunder, nöjda medarbetare och det 
finns knappast någon i Sverige som inte kän
ner till vårt varumärke. Det ska vi vara väldigt 
stolta över. Genom att vi nu arbetar tillsam
mans nationellt blir vi ännu starkare och med 
den här satsningen visar vi att Folktandvår

den är det självklara valet av arbetsgivare, 
fortsätter Ann.

Hoppas på dialog
Även HRstrategen Viktoria Hostetter 
Stalfors ser stora vinster med att ha en ge
mensam monter istället för att alla Folktand
vårdsorganisationer ska ha var sin station, 
likt tidigare år.
     – Hela tandvårdsbranschen har en jätte
utmaning i att rekrytera. Vi behöver hitta nya 
sätt att jobba och det är svårt som enskild 
aktör, men tillsammans har Folktandvården 
utrymmet och möjligheterna. Förhoppnings
vis blir vår satsning på Swedental en snackis 

I monterns fyra olika stationer kan du gör allt från att lyssna på föreläsningar, till att tävla på temat framtidens tandvård eller diskutera jobbmöjligheter. 

TEXT & FOTO Ebba Strömqvist

I år satsar Folktandvårdsorganisationerna i Sverige på en gemensam 
monter på Swedental. Montern symbo liserar Folktand vårdens styrkor 
– kunskap, gemenskap och hälsa.

Gemensam satsning på Swedental
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som skapar nyfikenhet och leder till dialog, 
säger Viktoria.
     21 landsting bildar Folktandvården Sverige 
och under de tre dagarna hoppas Ann och 
Viktoria att människor möts över gränserna.
     – Vi vill trycka på vikänslan. Alla som 
arbetar i montern ska känna sig som kollegor 
och tillsammans ger vi besökarna chans att 
vara med och skapa framtidens Folktand
vård, säger Ann.

Nystart för Folktandvården Sverige
Under året har Folktandvården Sverige fått 
lite av en nystart, vilket inte bara märks på 
Swedental. Folktandvården Sverige firar 

80 år, har tagit fram en ny 
logga och förnyat sitt bild 
och formspråk. Under året 
har även den gemensamma 
satsningen på appen Rocka 
munnen uppmärksammats.
     Gunilla Swanholm, 
ordförande för Sveriges 
Folktandvårdsförening sedan 
september, är förväntansfull 
inför ett ökat kunskapsutbyte 
inom Folktandvården. 
     – Samarbetet i Folktand
vården blir allt tätare och det 
gagnar både våra patienter och 

vår personal genom att vi lär 
av varandra. På det sättet blir 
vi ännu bättre, säger Gunilla.
     Det är framförallt två 
frågor som är i fokus.
     – En av våra viktigaste frå
gor handlar om kompetens
försörjning där vi tillsammans 
i föreningen arbetar på många 
plan för att hitta lösningar. 
En annan stor fråga är hur 
vi ska bli en tydligare aktör i 
folkhälsoarbetet. Swedental är 
en viktig arena för detta, säger 
Gunilla.  

Gemensam satsning på Swedental

Gunilla Swanholm, 
ordförande för 
Sveriges Folktand-
vårdsförening

De som arbetar i Folktandvårdsmontern kommer att bära svarta t-shirts med Folktandvården 
Sverige-tryck. En pin talar om vilket landsting man kommer från. På bilderna syns 
Viktoria Hostetter Stalfors och Ann Bergermo.



TEXT & FOTO Camilla Molin

Folktandvården Västra Götaland 
satsar för att hjälpa fler vuxna med 
svår tandvårdsrädsla. Just nu rekry
teras psykologer som tillsammans 
med specialisttandläkare ska bilda 
behandlingsteam vid sjukhustand
vården i Borås, Skövde och Udde 
valla. Målet är att teamen ska vara 
redo att ta emot patienter under 
första kvartalet 2019.

Metoden de ska använda är kognitiv bete
endeterapi (KBT). Den har använts sedan 
1970talet vid sjukhustandvården/oral medi
cin i Göteborg och är evidensbaserad. 
     Ulla Wide, docent vid Göteborgs universi
tet och psykolog vid oral medicin i Göteborg, 
har lång erfarenhet av att behandla svårt 
tandvårdsrädda.
     – En central del i metoden är att patien
ten kan slappna av i behandlingsrummet 
och känna kontroll över den tandvård som 

ges, säger hon. Det är också avgörande att 
patienten får mer kunskap om tandvård och 
framför allt, blir av med sin kraftiga ångest. 
     Målet är att bota patientens tandvårdsfobi, 
så att hen klarar av fortlöpande tandvård och 
att regelbundet besöka tandläkaren. Det ger 
utöver god munhälsa en bättre hälsa i stort 
och därmed ökad livskvalitet. 

Ny medicinsk riktlinje
Cirka fem procent av den vuxna befolk
ningen lider av svår tandvårdsrädsla. Det 
innebär att närmare 70 000 vuxna i Västra 
Götaland har så svår fobi och kraftig ångest 
att de helt eller delvis undviker tandvård. 
Många riskerar alltså sin hälsa, men det finns 
en effektiv behandlingsmetod. Därför har 
Västra Götalandsregionen beslutat om en 
regional medicinsk riktlinje för behandling av 
svår tandvårdsrädsla hos vuxna. 
     Utifrån riktlinjen skapar Folktandvården 
nu team även vid specialistklinikerna för oral 
medicin i Borås, Skövde och Uddevalla. 

Hoppas kunna hjälpa fler
Ulla Wide är projektledare för genomför
andet och Magnus Hakeberg, professor vid 
Göteborgs universitet och övertandläkare 
vid oral medicin i Göteborg, är en av dem 
som ingår i arbetsgruppen. 
     – Med den här satsningen kommer vi att 
kunna hjälpa fler med svår tandvårdsrädsla, 
säger Magnus. Många patienter får även 
närmare till kliniken än tidigare då endast 
Göteborg erbjöd behandlingen. Det är 
ett viktigt led i arbetet för jämlik hälsa och 
likvärdig vård för invånarna i hela Västra 
Götaland.  

FLER TEAM SKA BEHANDLA
SVÅRT TANDVÅRDSRÄDDA

Behandlingsprocessen

Magnus Hakeberg och Ulla Wide i ett av de behandlingsrum i Göteborg där tandvårdsrädda får 
hjälp, bland annat genom att titta på filmer från olika tandvårdssituationer.

 Patienterna kommer ofta via egen-
remiss, men kan också komma 
via andra vårdgivare, exempelvis akut-
tandvården eller allmäntandvården.

 Patienten träffar ett team med 
psykolog och tandläkare som ställer 
diagnos och vårdplanerar.

 I behandlingen får patienten i små 
steg närma sig de ångestväckande 

momenten i tandvårdsmiljön. Hen 
får hjälp av psykologen att bearbeta 
sina reaktioner. Efter hand minskar 
ångesten och patienten lär sig nya sätt 
att klara situationen. Målet är att klara 
vanlig tandvård utan ångest.

 Efter genomförd behandling remitteras 
patienten till en allmäntandvårdsklinik. 
Enligt regional medicinsk riktlinje för 
behandling av svår tandvårdsrädsla 

hos vuxna, ska allmäntandvården ta 
emot patienten inom sex månader efter 
avslutad KBT-behandling.

 Utvärderingar visar att 8 av 10 som 
går igenom behandling blir av med sin 
svåra tandvårdsrädsla och klarar vanlig 
tandvård.

 1

 2

 3

 4

 5
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Vad är det bästa med tandläkaryrket?
     – Det bästa är att jag får möta människor i 
alla åldrar. Den yngsta patienten jag har haft 
är 2,5 år och den äldsta 98 år. Idag har jag 
gjort allt från att utreda om ett barn ska ha 
tandställning, till att laga hål och ta avtryck. 
Arbetet är väldigt varierande och som tand
läkare får jag vara lite kirurg, lite psykolog 
och lite detektiv.  

Uddevalla

När Frida Andersson gick i åttonde 
klass gjorde hon sin prao på Folk
tandvården Dalaberg. Nu, tio år 
senare, är hon tillbaka på kliniken 
– med en tandläkarexamen i baga
get. Klinikchef Agneta Uppström har 
varit med under hela resan.

Fridas karriär på 
Folktandvården bör
jade 2008, en bekant 
till familjen jobbade på 
kliniken i Dalaberg och 

ordnade en praoplats. 
Men då var det långt 

ifrån självklart att Frida 
skulle bli tandläkare.
     – Jag minns att min klinikchef  Agneta 
pushade mig att läsa till tandläkare. Hon sa: 
”Nu läser du natur på gymnasiet och sedan 
går du vidare till tandläkarutbildningen och 
så kommer du till oss”. Jag hade bestämt mig 
för att bli frisör, men Agneta sådde ändå ett 
frö.
     Frida började på frisörlinjen i gymnasiet, 
men det kändes inte riktigt rätt. Hon började 
fundera över vilka ämnen hon tyckte om och 

vad hon ville jobba med i framtiden. 
     – Rätt snart kom jag fram till att jag var 
intresserad av natur och biologi och att jag 
vill arbeta med människor. Så det blev som 
Agneta sa, natur på gymnasiet och sedan 
tandläkarutbildningen.

Självklart val
Under tandläkarutbildningen återkom hon 
till Folktandvården flera gånger. Hon var 
sommarskolestudent i både Dalaberg och 
Uddevalla City. Den sista sommaren innan 
examen fortsatte hon att arbeta några veckor 
efter sommarskolan genom en praktiktjänst 
i Dalaberg. 
     – Efter tandläkarexamen kändes det 
självklart att söka till Dalaberg, jag bor här i 
närheten och känner redan klinikchefen och 
de flesta medarbetarna.
     Nu har Frida varit igång i två månader och 
hon ångrar inte sitt val.
     – Det känns jättebra, jag har en fantastisk 
arbetsplats! Jag blev verkligen en i gänget på 
en gång och har full stöttning av både min 
chef  och min handledare – och alla andra 
kollegor. Det finns alltid någon att fråga, 
vilket känns väldigt viktigt i början.

Började som prao – 
nu är Frida tandläkare
TEXT & FOTO Ebba Strömqvist

– Det här är en 
väldigt långsiktig 
rekrytering. Da-
laberg räknas till 
landsort och vi får 
jobba för att hitta 
medarbetare som 
stannar hos oss. 
Efter att ha följt 

Frida under flera år känns det väldigt 
roligt att nu kunna anställa henne som 
tandläkare.

Klinikchefen Agneta Uppström 
om rekryteringen av Frida

Frida Andersson trivs på Folktandvården Dalaberg: ”Jag tycker om att arbeta på en klinik i ett mångkulturellt område. Många av våra patienter har 
stora behandlingsbehov och vi gör verkligen skillnad.”
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Tandhygienist GunBritt Lindqvist 
har tillsammans med kollegor på 
Skaraborgs sjukhus tagit fram en 

webbplats för patienter med KOL: 
KOLinfo.
     – Tack vare ett gott samarbete 
mellan patienter och olika professio
ner har vi lyckats väldigt bra, säger 
GunBritt.

     KOLteamet på 
Skaraborgs sjukhus 
består av fl era olika 
yrkeskategorier. Bland 
annat sjukgymnast, 

läkare, sjuksköterska, 
arbetsterapeut, dietist, 

logoped, farmaceut, kurator 
och tandhygienist. 
     
Lär av varandra
Margaretha Lundin är kurator på lung
medicin och en av GunBritts tolv kollegor 
i KOLteamet. Teamet träffas en timme i 
månaden och har arbetat ihop sedan 2013.
     – Vi lär oss mycket av varandra och har 
ett extraordinärt samarbete här på sjukhuset. 
Det gör också att vi kan förmedla en bredare 
bild till patienterna, säger Margaretha.
     Det hela började med KOLskolan som 
är en utbildning i egenvård för patienter. För 

Skövde

att öka tillgängligheten skapade KOLteamet 
tillsammans med patienter en webbaserad 
version av utbildningen: KOLinfo. Där får 
personer med KOL och deras närstående 
steg för steg information om sjukdomen, 
behandling och råd som kan underlätta 
vardagen. 
     – Vi ville att KOLskolan skulle vara till
gänglig för alla, alltid. Särskilt för de som av 
olika skäl inte kan ta sig till våra utbildningar, 
säger GunBritt.

Filmer med tips
Efter ett tag kompletterades informationen 
med korta fi lmer och GunBritt blev först ut 
med en fi lm om munhälsa. 

     – Som KOLpatient kan man få problem 
med muntorrhet på grund av mediciner eller 
syrgas. Så i fi lmen pratar jag bland annat 
om regelbundna tandvårdsbesök, särskilt 
tandvårdsbidrag och ger råd om egenvård, 
säger GunBritt. 
     Nu fi nns 33 olika fi lmer där teamet ger råd 
och information utifrån sina professioner. 
De handlar bland annat om fysisk aktivitet, 
sväljproblem, att förebygga infektioner och 
munvård. 

Nominerade till priser
KOLteamet har, främst på grund av sitt 
samarbete kring KOLinfo och fokus på 

munhälsa och egenvård, bjudits in till kon
ferenser både nationellt och internationellt 
för att prata om sitt arbete. Bland annat har 
de varit i Italien, England och Japan. De har 
även nominerats till, och vunnit, fl era priser.
     Och arbetet är inte slut än, de har planer 
på fl er fi lmer och forskning ska knytas till 
teamet med hjälp av Skaraborgs sjukhus 
FOUcentrum.
     – Målet är att våra patienter går från att 
vara passiva vårdkonsumenter till aktiva 
egenvårdare, säger Margaretha.  

”Tillsammans ser
  vi hela människan”
TEXT & FOTO Lena Christensen

›  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom 
(KOL) är en sjukdom som påverkar 
lungor och luftvägar. Man får svårare 
att andas och orkar mindre. KOL 
utvecklas långsamt under fl era år och 
orsakas framför allt av tobaksrökning. 
Med behandling minskar oftast 
besvären. Källa: 1177.se

Om KOL

Gun-Britt Lindqvist, tandhygienist på
sjukhustandvården i Skövde och kurator

Margaretha Lundin på lungmedicin.

Läs mer på:
kolinfo.vgregion.sekolinfo.vgregion.sekolinfo.vgregion.se
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AKTUELLT
Har du tips på roliga eller intressanta nyheter från din arbetsplats?
Maila ebba.stromqvist@vgregion.se

Sedan januari 2017 pågår bygget av 
ett hus som ska samla specialisttand
vården i Skövde på ett och samma 
våningsplan.

Det nya huset kommer att vara fysiskt sam-
mankopplat med Skaraborgs sjukhus (SKAS) 
och arbetsplats för cirka 60 folktandvårdare. 
På plan tre kommer sjukhusets käkkirurgi och 
Folktandvårdens samtliga specialiteter utom 
ortodonti – som har lokaler i centrala Skövde – 
att fi nnas.
     Med gemensam reception, steril och vänt-
rum är målet att det ska gynna internt samar-
bete och underlätta för patienterna. Planen är 
att ta emot nycklarna i april och fl ytta in i juni 
2019. Just nu pågår förberedelserna för både 
fl ytt och gemensamt arbetssätt. 
     – Tillsammans med medarbetarna tar vi just 

Nu har tandhygienister möjlighet att 
göra verksamhetsförlagd kompetens
utveckling, VFK, inom parodontologi.  
Först ut att erbjuda platser är spe
cialistklinikerna för parodontologi i 
Borås, Skövde och Göteborg.

Verksamhetsförlagd kompetensutveckling är 
en utvecklingsmöjlighet inom Folktandvården 

… Det fi nns en lång rad olika förmåner och 
tillägg för dig som jobbar i Folktandvården 
Västra Götaland? De hjälper dig bland 
annat att ta hand om din hälsa, underlättar 
för dig att få balans mellan jobb, familj och 
fritid samt ger dig olika möjligheter att öka 
din inkomst. De fl esta förmåner är tillgäng-
liga för alla medarbetare. Utöver dessa fi nns 
ytterligare ett antal som är riktade till vissa 
yrkesgrupper och/eller geografi ska områ-
den. Vill du veta mer kan du titta på FIOL 
under Personalfrågor eller fråga din chef.

nu fram förslag på hur vi ska jobba i våra nya 
lokaler, så att det passar de unika behov som 
olika specialiteter har, säger Maria Wikander, 
klinikchef för pedodonti och sjukhustandvård 
i Skövde och en av tre chefer som ansvarar för 
fl ytten.

Västra Götaland. Under en begränsad period 
får en medarbetare från allmäntandvården 
arbeta kliniskt en till två dagar i veckan på 
en specialisttandvårdsklinik. Behandlaren tar 
sedan med sig kunskaperna tillbaka till sin 
allmäntandvårdsklinik.
     Tidigare har VFK endast funnits för tandlä-
kare och under 2018 har 19 personer genom-
fört eller påbörjat utvecklingsprogrammet.  

Nytt specialisthus 
i Skövde på gång
– snart går fl ytten

Visste du att …

VFK för tandhygienister

När man pratar med människor om varför de vill komma till
en organisation och stanna där handlar det om kulturen.
Kultur är hur vi beter oss. Varje dag, mot varandra.

Det är inte bara Folktandvården som har kultur i fokus. Citatet kommer från Peter Grönberg (senior
vice president culture and leadership, AB Volvo) som föreläste på Västra Götalandregionens chefsdag.

FOTO Eva Henriksson
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TEXT & FOTO Ebba Strömqvist

Den 2729 september var Göteborg 
värd för den internationella EAOM
konferensen. Cirka 100 folktand 
vårdare fanns på plats för att lära  
sig mer om orofacial medicin.

Konferensen lockade 
över 500 personer från 
50 länder. De fick ta 
del av  föreläsningar, 
lunchdiskussioner, 

en utställningsdel och 
visningar av posters. 

     En av föreläsningarna 
hölls på svenska och riktade sig till tand
läkare inom såväl allmän som specialist
tandvård. Det var WiviAnne Sjöberg och 

Emma Ekenstråle från sjukhustandvård/
oral medicin vid Östra sjukhuset i Göteborg 
och Kungälvs sjukhus som pratade på temat 
”Slemhinneförändringar som du ser i din 
kliniska vardag”.    
     Genom att visa olika fall ville Wivi
Anne och Emma skapa kunskap kring vilka 
förändringar man ska reagera på och skicka 
vidare för remiss. 
     – Sår som inte läker, har ett atypiskt utse
ende eller ändrar utseende ska man reagera 
på, var ett av tipsen från Emma.

Fyllde på med ny forskning
Två av allmäntandläkarna som fanns på plats 
var Fredrik Annerud och Emily Walander 
från Folktandvården Kristinedalsgatan.

     – Konferensen har varit jättebra med 
riktigt intressanta föreläsningar. Superkul att 
träffa dem som brinner för det här och ta del 
av ny kunskap. Jag har tidigare jobbat med 
sjukhustandvård i fyra år så ämnet ligger mig 
varmt om hjärtat, säger Fredrik.
     – Väldigt givande att få veta vad som 
händer i forskningen inom ämnen som BMS 
(Burning Mouth Syndrome) och afte, säger 
Emily. 

Deltagare från 50 olika länder
Tre nyckelpersoner i organisationskommit
tén är övertandläkarna PerOlof  Rödström 
och Inger von Bültzingslöwen samt Bengt 
Hasséus, docent vid institutionen för odon
tologi, Göteborgs universitet.

Per-Olof Rödström, övertandläkare vid specialkliniken för sjukhustandvård/oral medicin i Göteborg, Inger von Bültzingslöwen, övertandläkare och 
Bengt Hasséus, docent vid institutionen för odontologi på Göteborgs universitet, är några av dem som har sett till att konferensen blivit verklighet.

Göteborg

Stort intresse 
för orofacial medicin
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     – 2016 beslutade EAOM att konferensen 
skulle hållas i Göteborg. Folktandvårdens 
ledning var positiv och bestämde sig för 
att finansiera 100 platser för medarbetare. 
Därefter har vi jobbat med alltifrån att hitta 
sponsorer, till kommunikation och att få till 
intressanta och aktuella föreläsningar, säger 
PerOlof.
     – Vi har haft en vetenskaplig kommitté 
med representanter från orofacial medicin 
i hela Sverige för att hitta rätt ämnen och 
föreläsare, fortsätter Inger.

Nya kontakter och ökad kunskap
De ser positivt på att Folktandvården satsat 
på konferensen.

     – Bara att få vara med på en internationell 
konferens av det här slaget har ett värde. Det 
handlar om att få ny kunskap och nätverka, 
träffa kliniskt verksamma kollegor från olika 
länder eller få forskningskontakter för fram
tiden, säger Inger.
     PerOlof  hoppas också att konferensen 
bidrar till en kompetenshöjning inom all
mäntandvården.
     – Orofacial medicin är en av de specia
liteter som får flest remisser. Det är delvis 
positivt och ett tecken på att medvetenheten 
kring att identifiera avvikelser har ökat. 
Det beror också på att vi har många nya 
tandläkare i organisationen som behöver mer 
kunskap och erfarenhet, säger PerOlof.  

Allmäntandläkarna Fredrik Annerud och Emily Walander fick med sig ny 
kunskap hem till Folktandvården Kristinedalsgatan i Kungälv.

Internationella forskare presenterade sina arbeten genom posters.

Wivi-Anne Sjöberg och Emma Ekenstråles föreläsning om 
slemhinneförändringar i den kliniska vardagen var uppskattad 
av många. På bilden syns Wivi-Anne.

›  European Association of Oral 
Medicine, EAOM, är en europeisk 
organisation för tandläkare och 
läkare som arbetar inom orofacial 
medicin.

›  EAOM har arrangerat konferenser 
runt om i Europa vartannat år 
sedan mitten av 90-talet. I år var 
konferensen förlagd till Göteborg för 
andra gången, senast var år 2000.

›  Institutionen för odontologi vid 
Sahlgrenska akademin, Göteborgs 
universitet och Folktandvården Västra 
Götaland var värdar för mötet i 
Göteborg, tillsammans med EAOM.

EAOM-konferensen

Två av deltagarna var systrarna Dominica och Ewa 
Abramowicz från Polen. ”Konferensen har hållit väldigt hög 
klass. Orofacial medicin är ingen specialitet i Polen, så för mig 
som käkkirurg är det här är ett sätt att utvecklas i mitt yrke”, 
säger Dominica.
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Namn: Al Amin Salim   Ålder: 41 år   Bor: I Tosseryd   Jobbar: Tandhygienist på Folktandvården Fristad   Familj: Fru och tre barn
Efter jobbet: Då spelar jag rugby, det är min passion! Tillbringar också mycket tid med familjen och på gymmet.

PROFILEN

Al Amin Salim började sin karriär 
som tandhygienist på Folktand
vården Länsmansgården. Sedan dess 
har han hunnit arbeta i England och 
testa privattandvården i Sverige. Nu 
är han tillbaka på Folktandvården. 
     – De bästa utvecklingsmöjlig 
heterna finns här, säger Al Amin.

Hur började din  
karriär som tand-
hygienist?

     – Jag blev färdig 
tandhygienist år 2002 

och fick nästan direkt 
jobb på dåvarande Folk

tandvården Länsmansgår
den i Göteborg. Det var jättekul! Chefen tog 
mig under sina vingar och såg till att jag lärde 
mig mycket, till exempel att lägga fyllningar.
Efter tre år ville jag hem till Borås och bör
jade jobba deltid på kliniken i Trandared och 
deltid på sjukhustandvården. 

Du har också testat att jobba utomlands, 
berätta!

     – Efter några år som tandhygienist i Sve
rige ville jag prova något nytt. Jag sökte jobb 
i England och fick plats på en privatklinik. 
Som de flesta andra var jag egen företagare 
och hyrde ett rum på kliniken. Jag fick betalt 
per patient och kunde själv avgöra hur 
mycket eller lite jag ville jobba. Jag fördjupa
de mina kunskaper och fick mer erfarenheter 
inom mitt yrke. Efter åtta år i England, med 
ett tredje barn på väg, bestämde vi oss för 
att flytta hem till Borås igen. Jag började på 
Folktandvården Södra Torget och fortsatte 
sedan till Centrum Borås. Där fick jag möjlig
het att utbilda mig till handledare och arbeta 
med tandhygieniststudenter.

Sedan gick du över till privattandvården?
     – Ja, jag trivdes bra men var nyfiken på att 
jobba privat i Sverige. Jag började på en pri
vat tandvårdskedja, men ganska snart märkte 
jag att jag stod still. Jag fick varken lägga 
fyllningar eller handleda utan göra undersök
ningar och ta bort tandsten.

För cirka två månader sedan började du på 
Folktandvården igen, varför?

     – Det är bra att testa olika arbetsplatser, 
men när det gäller utveckling tycker jag att 
Folktandvården är bäst. Det finns fler möj
ligheter här än inom privattandvården. Jag 
tog kontakt med Gunnel Lycén (klinikchef  i 
Fristad) som jag kände sedan tidigare, och på 
den vägen är det. 

Du har tagit med dig ett lite nytt arbets-
sätt till kliniken i Fristad, berätta! 

     – En utmaning för oss är att vi har långa 
väntetider till våra tandläkare. För att komma 
runt det samarbetar jag med en tandläkare. 
Om jag hittar hål vid en undersökning bokar 
jag in patienten hos mig och bokar en kort tid 
hos tandläkaren. Tandläkaren borrar, därefter 
gör jag fyllningen och avslutar behandlingen.

Hur ser du på framtiden?
     – I framtiden vill jag utveckla mig ännu 
mer, arbeta mer administrativt och vara 
med och driva kliniken framåt. Kanske som 
klinikkoordinator eller klinikchef.   

TEXT & FOTO Ebba Strömqvist

Borås

”Här finns fler möjligheter”


