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I skrivande stund är vi mitt uppe i planeringen av årets utvecklingsdagar. Det 
betyder att mycket av mitt fokus just nu ligger på utvecklings- och förändrings-
frågor. Det känns verkligen som om förändringshjulen snurrar allt fortare men 
det är viktigt att påminna sig om att förändring och utveckling är ett konstant 
tillstånd, även om behovet att ställa om kan se olika ut under olika perioder. 

Det känns självklart och angeläget att vi måste sträva efter att den utveckling 
som Folktandvården gör ska vara hållbar. Hållbarhet förknippas ofta med klimat 
och miljö, men det finns två andra dimensioner som man inte får glömma – eko-
nomisk och social hållbarhet. Tidigare har vi nästan bara pratat om hållbarhet 
gällande miljö och ekonomi men när vi nu i större utsträckning börjat uppmärk-
samma vikten av social hållbarhet är det lätt att se att det är något som vi i Folk-
tandvården alltid arbetat med. 

Social hållbarhet är svårare att definiera och mäta, men skulle kunna samman-
fattas av några viktiga punkter:
• Att människor ges möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsa och utveckling
• Att människor är vid god hälsa, utan orättfärdiga skillnader
• Att alla ses som lika viktiga och med samma värde
• Att människor känner tillit och förtroende till varandra
• Att det finns en social sammanhållning och att alla är delaktiga i utvecklingen

Jag tycker vi i Folktandvården är duktiga på social hållbarhet, utifrån ovan 
definition. Vi arbetar förebyggande och hälsoinriktat för att invånarna i Västra 
Götaland ska uppnå och behålla god munhälsa hela livet. Vi finns till för alla och 
lyssnar till våra patienters behov och önskemål. Vi har anställdas hälsa i fokus 
för en hållbar arbetsmiljö där vi erbjuder utveckling, friskvård och jobbar för att 
motverka stress. Och, inte minst, är jag glad för att de allra flesta av er beskriver 
att våra arbetsplatser har en fantastisk sammanhållning och kultur som präglas av 
glädje, engagemang och samarbete.

För att inte tappa patienternas perspektiv i utvecklings arbetet är det otroligt 
viktigt att ta del av deras erfarenheter och synpunkter. På sidorna 4–5 kan du läsa 
om Uppsala barncentrum och vårdcentrals erfarenheter av KeyForCare – en 

digital patientenkät som samlar in och redovisar patienternas 
erfarenheter och synpunkter i realtid. Intressant med tanke 

på att även vi planerar att införa kontinuerliga kundun-
dersökningar. 

Att samarbeta med våra patienter för att utveckla 
Folktandvårdens verksamhet är så klart viktigt. På
Bettet innehåller denna gång flera reportage som
visar på vikten av samarbete, såsom att tand - 
hygieniststudenter utbildar blivande sjuksköterskor 
om oral hälsa och munvård. Ett annat viktigt sam-

arbete i dessa tider när många kliniker kämpar 
med bemanningsbrist, är mellan våra områ-

deschefer, se sidan 12–13. Trevlig läsning!

Ann-Charlotte Sundelin
Tandvårdsdirektör

Folktandvården tänker hållbarhet

Omslagsbild: Louise Axgärde
och Caroline Tegel 
Foto: Jonna Andersson
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På Uppsala barncentrum och vård
central använder man sedan två år 
tillbaka patienternas upplevelser i 
sitt kvalitetsarbete. 
     – Vi får en uppföljning på det jobb 
vi gör och inspiration till vad som 
kan förbättras, säger verksamhets
chef Petra Levin.

Att använda patienternas erfarenheter och 
synpunkter i förbättringsarbetet ser Petra 
Levin som en självklarhet så för två år sedan 
började hon använda den digitala tjänsten 
KeyForCare på barncentrum i Uppsala.
     – Att lyssna in patienterna är jätteviktigt 
för att vi ska kunna fortsätta att bli bättre 
och det är ju det enda vi kan konkurrera med 
framåt, säger hon. 
     Genom en enkät i väntrummet mäter man 
patienternas syn på vården och verksam-
heten, och kan följa dem över tiden för att 
se var i patientresan som förbättringar bäst 
behövs.

     – Vi har iPads i väntrummen där patient
erna får svara på ett antal nyckelfrågor om 
vården och bemötandet. Förutom enkätfrå-
gorna har patienterna möjlighet att skriva in 
egna förslag på förbättringar, förklarar Petra 
Levin.

Veckorapporter med nyckeltal
Undersökningens frågor speglar det som är 
viktigast att agera på och ha kunskap kring, 
för en framgångsrik patientdriven utveckling 
av verksamheten. 
     KeyForCare som levererar tjänsten skickar 
sedan ut strategiska rapporter till Petra varje
vecka och en större rapport i slutet av
månaden. 
     – Feedbacken vi får in använder jag på lite 
olika sätt. Jag plockar nyckeltal ur rapport-
erna som jag sedan rapporterar uppåt. Beröm 
och positiv feedback brukar jag lyfta vid våra 
måndagsmöten. En del av rapporten sätter 
jag även upp i väntrummet så patienterna 
ser hur vi utvecklas, men också för att de ska 
få se om deras förväntan på verksamheten 

stämmer med andras, berättar Petra.
     Ofta kan hon agera direkt på de önskemål 
om förbättringar som patienterna kommer 
med.
     – När det är små kostnader, som till
exempel en pall inne på toaletten så att bar-
nen ska nå upp, fixar vi det direkt. Det är en 
liten sak men det syns nästa gång patienten 
kommer och det visar att vi tar deras behov 
och förhoppningar på allvar.
     Andra saker har varit mer krävande.
     – När vi har fått klagomål på tillgänglig-
heten har det krävts en del schemaändringar 
och riktade insatser för att lösa fler akuttider, 
säger Petra.

Följer upp åtgärder
Att kunna följa upp de åtgärder man gör och 
få legitimitet för det som genomförts är en 
fördel som Petra ser med KeyForCare. 
     – När vi implementerade videobesök lade
vi till frågor om det för att följa upp det 
specifikt. Det är roligt när man ser att insat-
ser gett effekt. Till exempel stod det i en av 

TEXT & FOTO Jonna Andersson

På Uppsala barncentrum och vårdcentral ser man stor nytta med kontinuerliga kundundersökningar. ”Att lyssna in patienterna är jätteviktigt för att vi 
ska kunna fortsätta bli bättre och det är ju det enda vi kan konkurrera med framåt”, säger verksamhetschef Petra Levin.

Kundundersökningar på klinik
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rapporterna att vi hade ett bra 
bemötande av HBTQ-perso-
ner, då hade vi ganska nyligen 
genomfört en utbildning så 
det kändes väldigt bra, berät-
tar Petra.

Får ej stå och damma
Negativ feedback är inget som 
skrämt Petra och medarbetarna.
     – Visst har det hänt men vi 
använder sunt förnuft när vi 
tittar på vår feedback. Vi vill bli 
bättre och därför värde sätter vi 
den extra mycket och är väldigt 
lyhörda. Det krävs mod att ut-
trycka sina synpunkter och det 
är något vi tar till oss av.
     Petra berättar däremot att en 
del av medarbetarna har tyckt 
att det varit lite jobbigt att fråga 
sina patienter om hur de har 
upplevt besöket. 
     – Det är viktigt att enkäten 

inte blir något som får stå i ett 
hörn och damma, då blir det 
en skämskudde. Jag lyfter det 
hela tiden och vi har satt upp 
uppmaningar om att svara på 
enkäten.

Påminner ständigt
Det har varit lite lurigt att få 
patienterna på mottagningen 
att svara men genom att 
påminna varandra om att 
uppmana alla har man lyckats 
få igång det på riktigt.
     – Jag tror att det är otroligt 
viktigt. Alla utredningar pekar 
mot att patienten måste bli 
mer delaktig i sin vård, det 
är ett måste om vi ska kunna 
möta patienten med de resur-
ser vi har. Och ska vi göra våra 
patienter mer delaktiga måste 
vi lyssna in dem, avslutar 
Petra.  

Nu pågår ett projekt för att 
införa kontinuerlig kund
undersökning på alla Folk
tandvårdens kliniker i Västra 
Götaland. Syftet är att låta 
patienter medverka i att 
utveckla vår verksamhet, 
och att snabbt få återkopp
ling från de vi är till för.

TEXT & FOTO Jonna Andersson 

Att jobba utifrån 
patienternas behov 
är avgörande för 
att skapa rätt 
patient  upplevelse, 
det visar också att 
vi ständigt arbetar 
för att våra patien-
ter ska få tandvård 
med högsta kvalité.

    – Att mäta kundnöjdhet löpande under 
året är viktigt för att snabbt kunna fånga 
upp patienternas synpunkter, och att arbeta 
vidare med dem, säger Tomas Zeljko, tillför-
ordnad kommu nikationschef.

Upphandling på gång
Under slutet av 2019 väntas SKL:s upphand-
ling för kontinuerliga kundunder sökningar 
vara klar, och planen är att Folktandvården 
ska avropa från den. Samtidigt, under slutet 
av året, gör vi en egen riskanalys inför infö-
randet i Västra Götaland.
    – Medarbetare från olika delar av vår orga-
nisation deltar i riskanalysen, och syftet är att 
säkerställa ett gott införande. Därefter kom-
mer vi att testa verktyget och arbetssättet 
på ett antal kliniker under cirka tre månader, 
innan vi inför det på samtliga kliniker, säger 
Tomas Zeljko. 

Planerad start 2020
Förhoppningen är att kontinuerliga kund-
undersökningar ska vara igång under andra 
halvan av 2020, och att vi då kan börja om-
sätta patienternas synpunkter och förslag, 
till åtgärder som förbättrar vår verksamhet.
    – Vi ska välkomna feedback från våra 
kunder och patienter – deras berättelser är 
en guldgruva för oss. Det är omöjligt för 
oss att veta vad patienterna vill, utan att vi 
frågar dem. Det här är också en möjlighet 
för oss att utvärdera de förändringar vi gör, 
och säkra att vi gör rätt saker, säger Tomas 
Zeljko. 

Vill få in fler 
synpunkter

Det är roligt
när man ser att 
insatser gett 
effekt.

Petra Levin,
verksamhetschef  
Uppsala barn- 
centrum och vård-
central

Kundundersökningar på klinik
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Den 25 oktober gav sig Nina Nordh 
av mot Kapstaden tillsammans med 
kollegorna i team 2. Under fyra 
veckor ska de arbeta på en klinik i 
kåkstaden Gugulethu. 
     – Jag hoppas att vi ska kunna 
göra skillnad för många människor 
under vår resa.

Folktandvården har 
ordnat studie- och 
utvecklingsresor till 
Kapstaden sedan 
2008. Nina Nordh, 

tandsköterska på specia-
listkliniken för pedodonti 

i Borås, har alltid varit sugen 
på att åka men det var först nu som det pas-
sade in i livspusslet. 
     – Jag har alltid tyckt om att göra gott, att 
hjälpa grupper som behöver lite extra stöd 
har alltid legat mig varmt om hjärtat, säger 
Nina.
     Intresset för tänder väcktes när hon arbe-
tade som sterilbiträde på käkkirurgen i Borås 
och i början av 90-talet utbildade hon sig till 
tandsköterska. Efter studierna började hon 
arbeta inom specialisttandvården och det har 
hon gjort sedan dess.
     – Jag har varit här på ped i 21 år nu.
     Det är lång tid men Nina känner fort-
farande samma driv och trivs verkligen 
med sitt jobb.

Vill lära sig nya saker
     – Ingen dag är den andra lik. 
Vi har allt från narkostandvård 
till inskolningar och profylax. 
Vi tar hand om alla barn som 
behöver operationer, de 
med svår kariesproblematik 
och barn med funktions-
variationer eller svåra 
sjukdomar, berättar Nina.
     – Jag tror att det är jät-
teviktigt att få utvecklas 
och lära sig nya saker 
och jag har en fantas-
tisk chef  här som alltid 
uppmuntrat till det.
     Nina beskriver sig själv 
som en nyfiken person som 

gärna testar nya saker för att utmana sig själv 
och utvecklas. Hon ser resan till Kapstaden 
som en jättechans till personlig utveckling.
     – Jag hoppas och tror att det kommer att 
vara väldigt utvecklande. Jag tror att jag kom-
mer lära mig mycket om mig själv. Jag känner 
mig väl förberedd samtidigt som det finns 
en liten nervositet inför det vi kommer att 
mötas av. Förutsättningarna är helt andra där 
nere och det kommer att vara en stor utma-
ning att känna sig tillfreds med de insatser 

vi gör. Jag tror att det finns en risk att mitt 
känslomässiga engagemang blir för stort.
     Att hantera oväntade situationer på klini-
ken i Gugulethu skrämmer henne inte, där 
känner hon att hon har samlat på sig mycket 
erfarenhet som ger trygghet.
     – Jag är van vid akuttandvård från mitt 
arbete här på kliniken och jag är dessutom 
tränad i att hantera det oväntade, säger hon 
och berättar att hon är med i Hemvärnet. 
     – Det var en kompis som drog med mig 
på ett möte för Lottakåren, vilket resulterade 
i att jag gjorde ”minilumpen” och utbildade 
mig till fältkock. 
     Uppdraget innebär att Nina kallas in på 
övning två gånger om året. Det enda hon får 
veta inför är var och när hon ska infinna sig.
     – Vi vet ingenting, men jag tycker att 
sådant är lite kul. Man blir liksom mer skärpt. 
Jag har fått mycket övning i att hantera det 
oväntade och när man gör det i grupp blir 
man väldigt starka ihop, säger hon.

Brinner för ideellt arbete
Att arbeta ideellt, oavsett om det är i Hem-
värnet eller som informationsvärd på Friskis 
och Svettis, är något som ger Nina mycket 
energi.

     – Jag får energi av mötet med andra 
människor och jag tror att mötet 

med invånarna i Gugulethu 
kommer att ge otroligt 

mycket, säger Nina som 
hoppas kunna ge lika 
mycket tillbaka.
     Inför resan tog 
hon kontakt med 
TePe för att se om de 
ville sponsra med lite 
tandborstar.
     – De tog upp 
hela resväskan men 
jag kände att det 
var bra att ha med 
något att dela ut. 
Något som kan 
öppna för samtal 
kring egenvård 
och kanske även 

få några att hitta 
goda rutiner, avslutar 

Nina.  

Nina vill göra  
gott i Kapstaden
TEXT & FOTO Jonna Andersson

Borås
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Enligt Folkhälsomyndigheten uppger 
16 procent av Sveriges befolkning 
(16−84 år) att de känner sig stres
sade eller mycket stressade. Ett 
högt tempo i samhället gör det än 
viktigare att förstå vad som bidrar 
till välmående på jobbet. Institutet 
för stressmedicin har i uppdrag att 
sprida kunskap och målet är att fler 
organisationer ska få insikt om vad 
som behöver förändras för att stress
relaterade sjukdomar ska undvikas.

     – Stress används ofta som ett skäl när 
en person inte mår bra medan stressen egent-
ligen är ett symptom på någonting annat, 
till exempel kan orimliga krav vara svårt att 
förhålla sig till. Till stor del beror stress på 
samhällets ständiga fokus på effektivitet 
och prestation, säger Agneta Lindegård 
Andersson, docent i folkhälsovetenskap och 
en av drygt 20 medarbetare på Institutet för 
stressmedicin. 

Medveten arbetsmiljö
För att minska stressymptom är det bra med 
insatser på individnivå men det är alltså inte 
tillräckligt. Mindfulness och träning är ex-
empel på aktiviteter som kan göra gott men 
vill man komma åt grundorsaker så behöver 

våra liv och vanor anpassas efter mer hållbara 
principer. 
     Hur utmärker sig då en hälsosam arbets-
miljö? Grundläggande respekt för varandra 
och att fokusera på värden som gör att man 
mår bra tillsammans är viktigt. Att utveckla 
teamarbete skapar också förutsättningar för 
mindre stress. 
     – Vi behöver även förhålla oss medvetet 
till omgivningen, Agneta bjuder på ett par 
tips.
     
• Influencers – ger ofta en bild av det per-
fekta livet, att jämföra sig med dem kan göra 
det svårt att vara lagom. Inspireras av andra 
men sträva inte efter att vara felfri eller känn 
krav på att likna någon annan.

• I organisationer finns det ibland glapp 
mellan olika delar i verksamheten, detta kan 
leda till föreställningar av att arbetet handlar 
mer om ekonomi och mindre om människor. 
Agneta betonar vikten av att balansera detta, 
det är ett gemensamt ansvar. 

Att känna förtroende och att bli lyssnad på 
är viktigt, det går inte bara att säga att man 
ska ha högt i tak. Ett öppet klimat med dialog 
kring utmaningar leder oftast till många klo-
ka förslag och alternativa lösningar. När det 
handlar om att förstå rotorsaker är gemen-

sam reflektion värdefullt och lösningarna kan 
behöva anpassas för att bli riktigt bra. På så 
sätt påverkar ett gott samtalsklimat trivseln 
men även kvalité och produktivitet.

Att hålla länge 
Agneta upplever Folktandvården som proak-
tiva och intresserade av att anpassa sig för att 
främja en hälsosam arbetsmiljö.
     –  Jämfört med många andra är Folktand-
vården en lugn och stabil organisation. I 
kontakt med medarbetare och chefer har jag 
upplevt öppenhet och nyfikenhet, många har 
velat prata om arbetsmiljö. Ni verkar också 
styra verksamheten med ledning av fakta och 
forskning på ett klokt sätt, säger Agneta.  

TEXT & FOTO Ann Bergermo

Mer kunskap behövs
Institutet för stressmedicin (ISM) har i uppdrag att bidra till att stressen minskar i samhället, detta bland annat genom att lyfta fram frågan om varför 
vi blir stressade. Agneta Lindegård Andersson är docent i folkhälsovetenskap och en av medarbetarna på ISM.

›  Agneta Lindegård startade sin 
karriär på Ericsson där hon under 
11 år byggde upp den interna 
företagshälsovården. 2004 började 
hon sin anställning i Västra Göta-
landsregionen och har sedan dess 
gjort många forskningsprojekt, 
bland annat arbetsmiljö studier 
som hon gjort i samarbete med 
Folktandvården.

Om Agneta

Läs mer på:
www.suntarbetsliv.se



Tandsköterskan Rana Shaba och samordna
re Gunilla Mujagic samverkar för de minsta 
barnens tandhälsa i Södra Ryd.

Hallå där…
… Gunilla Mujagic, samordnare på 
Familjecentralen Symfoni i Skövde. 
Ni samverkar sedan 2014 med Folk
tandvården Södra Ryd, berätta!

     – 2014 såg man att tänderna på de yngsta 
barnen (0−6 år) här i Södra Ryd var sämre än 
i övriga Västra Götaland. Det fick kommu-
nens folkhälsostrateg att sammankalla till ett 
möte mellan Familjecentralen och Folktand-
vården. Det blev starten på ett långt och 
lyckat samarbete, där vi tillsammans tagit tag 
i att bryta den negativa trenden. 

Hallå där…
… Elin Lingman, koordinator familje
centrerat arbetssätt, stadsdelsför
valtningen AskimFrölundaHögsbo. 
Ni har samverkat med Folktandvår
den i framtagandet av Tandboxen, 
ett pedagogiskt verktyg för att öka 
kunskapen om och motivationen till 
en hälsosam munhälsa bland försko
lebarn. Berätta om projektet!

     – Idén kom ursprungligen från närom-
rådessamverkan. När vi tittade på statisti-
ken på folkhälsa såg vi en ökning av karies 

bland våra 6åringar och ville 
därför göra något för att lyfta 
tandhälsan. Vi tog kontakt med 
Folktandvårdens hälsoodonto-
logiska enhet där man var väldigt 
positiva till att vi ville lyfta 
munhälsa.

Vad är det ni har gjort?
     – Vi har tillsammans med Folktandvården 
plockat fram ett material för förskolan att an-
vända för att lyfta munhälsa. Vi började med 
en liten omvärldsanalys där vi snodde alla bra 
idéer och bakade ihop till ett koncept. Boxen 
innehåller bland annat nio olika pedagogiska 
verktyg som pedagogerna arbetar med till-
sammans med barnen. Vi använder även ett 

föräldramöteskoncept, som vi vet 
fungerar bra eftersom vi använt 
det när vi jobbat med läsfräm-
jande. Genom det får vi även med 
oss de flesta föräldrarna och ökar 
deras kännedom om munhälsa.

Hur har samarbetet fungerat?
     – Det har fungerat jättebra. Vi har varit 
fyra samarbetsparter – två stadsdelsförvalt-
ningar, förskoleförvaltningen och Folk-
tandvården. Vi har haft en öppen dialog och 
kunnat prata om allting. Från början hade 
förskolan inte en egen förvaltning och den 
omorganisationen har rört till det lite, men 
när den nya organisationen satt sig ordentligt 
hoppas vi att vi ska få ordning på allt. Vår 

Hallå där…
… Helena Törneröd, medicinskt 
 ansvarig sjuksköterska,  Trollhättan 
stad. Du är involverad i TAIK 
projektet i Trollhättan (Tandhygienist 
i kommunal verksamhet) där en 
tandhygienist arbetar integrerat i 
kommunal verksamhet med tand
vårdsfrågor. Berätta mer!

     – Vi såg ett behov av att kvalitetssäkra en 
god munhälsa för våra sköra äldre. Det hade 
blivit lite eftersatt och man såg bland annat 
behov av att öka antalet intyg för nödvändig 
tandvård, som till stor del berodde på att det TAIK:are Annsofi Brattbäck Atzori och 

medicinskt  ansvarig sjuksköterska Helena 
Törneröd har fått ett fungerande sam
arbete i Trollhättan.

Jag tycker att det 
är positivt att man 
tar sitt ansvar.
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TEXT & FOTO Jonna Andersson

Någon liknande samverkan fanns inte 
tidigare så ni fick börja från början. Vad 
har ni gjort?

     – Vi har både barnavårdscentral och öp-
pen förskola här och det kändes viktigt att 
få in tandhälsan i alla delar av verksamheten. 
Vi ville inte att det skulle kännas som något 
ytterligare att ha koll på, utan har istället för-
sökt lägga in tandhälsa i ordinarie verksam-
het. Varje profession fick börja med att se 
vad de kunde göra utifrån deras roll.
     – På BVC pratar man om kost, delar ut 
tandborstar och informationsmaterial men 
tittar även lite på barnens tänder. På öppna 
förskolan ser man till att inkludera tandborst-
ning och tandvård i aktiviteterna genom 
böcker och tandborstsånger, man jobbar 

också mycket med dialog och 
samtal.

Hur har samarbetet fungerat?
     – Jag tycker att vi har väldigt 
gott samarbete. Det har känts 
att vi gör det här tillsammans 
och det har varit jättebra. Och det har ju gett 
resultat, vi har brutit den negativa trenden, 
barnens tandhälsa har blivit mycket bättre.

Vad tycker du om Folktandvården som 
samarbetspartner och hälsoaktör?

     – Jag kan bara tala för kliniken här och den 
klinikchefen men han har verkligen gett tand-
sköterskorna möjlighet att delta i familjecen-
tralens verksamhet och det har varit väldigt 

uppskattat. Kan alla ha det lika 
bra och ha chefer som förstår 
att en sådan här satsning lönar 
sig på sikt, både ekonomiskt och 
genom minskat lidande, finns det 
mycket att vinna. 
     – Jag tror att det vi gör här för 

barnen smittar av sig, jag tror att hela famil-
jen får bättre tandhälsa eftersom man lyfter 
det och påminner om hur viktigt det är. Min 
uppfattning är att Folktandvården arbetar 
hälsofrämjande och vi kommer att fortsätta 
samarbeta på det här sättet när projektet nu 
löper ut. Arbetssättet blir en permanent del 
av vår verksamhet och jag vet också att andra 
familjecentraler tagit till sig konceptet och de 
material vi tagit fram.  

förhoppning är att Tandboxen ska sprida sig 
till alla stadsdelar.

Vad tycker du om Folktandvården som 
samarbetspartner och hälsoaktör?

     – Jag tycker att det är positivt att man tar 
sitt ansvar i det hälsofrämjande arbetet. Jag 
har tidigare haft kontakt med Folktandvår-
den om gåvorna som delas ut till barnen vid 
ett besök. När vi arbetade med läsfrämjande 
i stadsdelen hade vi önskemål om att man 
kunde ge en bok istället för en liten leksak 
och det var inga problem. Vi har även haft 
kontakt gällande faktagranskning av böcker 
kring tandhälsa och det har aldrig varit några 
problem. Jag upplever personalen som enga-
gerade, kunniga och väldigt positiva.  

fanns för få förskrivare. När vi 
fick chansen att hoppa på pilot-
projektet gjorde vi det.  
Nu i piloten testar vi arbetssättet 
i ett hemtjänstområde i Trollhät-
tan men intentionen är att få till 
ett breddinförande när en rutin 
är på plats.

Vad är det ni har gjort?
     – Vi har till att börja med upp-
daterat registret över förskrivare 
och sett till att vi är på banan när det gäller 
nödvändig tandvård. Vi ser till att all berörd 
personal får en utbildning i mun  hälso-
bedömning (ROAG) och munvård, såväl 
ordinarie personal som vikarier. Vi har även 
utsett munvårdsombud som samarbetar 

med sjuksköterskan och ser till 
att munhälsobedömningar och 
eventuella insatser blir gjorda.
     – Projektet har verkligen gjort 
att vi fått upp ögonen för den 
här frågan. Enhetschefer och 
biståndsbedömare har börjat prata 
munhälsa. På biståndsenheten 
ställer man numera några frågor 
om munvård till alla över 65 och 
erbjuder dessutom att kommu-
nens tandhygienist kontaktar dem 

för en kostnadsfri rådgivning. 

Hur har samarbetet fungerat?
     – Samarbetet upplever jag som väldigt bra. 
Det har inte varit några problem alls. Får vi 
detta att fungera och kan breddinföra det 

har vi kommit väldigt långt. Det är en väldigt 
bra början och det har redan fått positiva 
effekter.

Vad tycker du om Folktandvården som 
samarbetspartner och hälsoaktör?

     – Jag har bara positivt att säga om 
 Folktandvården. Jag har personligen inte 
samverkat så mycket med tandvården 
 tidigare och är positivt överraskad att det 
fungerar så bra. När det kommer till äldres 
orala hälsa är det nödvändigt att ha ett bra 
samarbete mellan flera aktörer för att få en 
helhetsbild och en helhetsvård.
     – Samarbete och samverkan är hur viktigt 
som helst inom vården. Det gäller bara att 
hitta de arenor där man kan samverka på ett 
bra sätt och där är TAIK ett gott exempel.  

Tandboxen är
resultatet av ett
gott samarbete
mellan Folktandvården
och stadsdelsförvaltningarna.

Jag tror att det vi 
gör här för barnen 
smittar av sig.

När det kommer 
till äldres orala 
hälsa är det nöd- 
vändigt att ha 
ett bra samarbete 
mellan flera 
aktörer för att
få en helhetsbild 
och helhetsvård.
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Göteborg

Utbildningsrådet vid Göteborgs uni
versitet satsar i år närmare en halv 
miljon kronor på pedagogisk utveck
ling. Ett av projekten som fått del av 
medlen är interprofessionellt lärande 
om oral hälsa och munvård för stu
denter på sjuksköterskeprogrammet 
och tandhygienistprogrammet.

Det hörs skratt inifrån 
en av salarna på Sahl-
grenska akademins kli-
niska tränings centrum. 

Det pågår en workshop 
med fyra olika stationer 

och vid en av dem står tandhygieniststuden-
terna Louise Axgärde och Caroline Tegel.
De beskriver för en grupp sjuksköterske-
studenter hur de ska borsta tänderna på en 
patient som behöver hjälp med det. 
     – Så där gör inte jag när jag borstar mina 
tänder, skrattar Julia Edbecker.

Lär sig bedöma munhälsa
Efter genomgången får sjuksköterskestuden-
terna testa att borsta på varandra och en bit 
bort i salen lär sig en annan grupp hur man 
gör en munhälsobedömning.  Workshopen 
är ett nytt kursmoment som utvecklas inom 
projektet Interprofessionellt lärande om oral 
hälsa och munvård. Under momenten övar 

de blivande tandhygienisterna på att infor-
mera och instruera om munhälsa, och de 
blivande sjuksköterskorna lär sig genomföra 
en munundersökning och att vårda de patien-
ter som behöver hjälp med sin munhygien.

”Jättebra utbyte”
     – Jag tycker att det här är ett jättebra 
utbyte. I vår utbildning får vi inte så mycket 
kunskap om munhälsa och kopplingen
mellan munhälsa och allmänhälsa. Det är 
något som är lätt att missa och därför känns 
det bra att få den här möjligheten att lära sig 
mer, säger Julia Edbecker.
     – Det är skönt att få testa att göra en mun-
hälsobedömning i praktiken. Vi har pratat 

Louise Axgärde och Caroline Tegel visar sjuksköterskestudenter hur de borstar tänderna på en patient.

TEXT & FOTO Jonna Andersson

Programutbyte ska främja munhälsa
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Erika Palmgren, tand  
hygienist och lärare
på tandhygienist
programmet

litegrann om munhälsa och bedömningar i 
vår utbildning men det känns mycket trygg-
are nu, fyller Sabina Dahlberg i. 
 
Viktig roll för oral hälsa
Workshopens fyra stationer fokuserar på 
tandersättningar, munhygieniska hjälpmedel, 
produkter för muntorrhet och instrument 
för munbedömning.
     – Sjuksköterskor och omsorgspersonal 
har en viktig roll för att upptäcka oral ohälsa 
och patienters behov av hjälp och stöd med 
munvård, därför är det viktigt att man får 
tillräckliga kunskaper för att kunna göra 
bedömningar och tillkalla tandvård om det 
behövs, säger Erika Palmgren, tandhygie-

nist på sjukhustandvården 
Göteborg och lärare på tand-
hygienistprogrammet. 
     Hon säger att det nya 
kursmomentet är viktigt för 
tandhygienisterna också.
     – Det är väldigt bra för 
våra studenter att de får träna 
på att ge råd och instruera. 
Tandhygienister arbetar ofta 
med uppsökande tandvård på 
sjukhus och äldreboenden, 
vilket gör det viktigt att de kan 
samarbeta med vårdpersonal, 
säger Erika Palmgren och 
betonar att det finns behov av 

bättre samarbete när det gäller 
munvård.
     – En god oral hälsa är 
av stor betydelse och det är 
viktigt att öka kunskapen om 
det. Munnen ses ibland lite 
som något separat men den 
har stor betydelse för den all-
männa hälsan och ansvaret för 
munhälsan är gemensamt.
Kommunikation och 
samarbete mellan vårdyr-
kena är extra viktigt när det 
kommer till äldre eller svårt 
sjuka patienter, avslutar Erika 
Palmgren.  

Sjuksköterskestudenten Julia Edbecker tränar tandborstning på en studiekamrat. ”Jag tycker att 
det här är ett jättebra utbyte. I vår utbildning får vi inte jättemycket kunskap om munhälsa och 
kopplingen mellan munhälsa och allmänhälsa”.

Programutbyte ska främja munhälsa
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År 2013 skapades en ny chefsroll 
inom Folktandvården: områdeschef. 
Från att ha varit tre tandvårdschefer, 
en för respektive område blev nu 
Anders Ljungné ensam allmäntand
vårdschef. De mer operativa arbets
uppgifterna övergick till tre nytill
satta områdeschefer. Idag finns även 
områdeschefer för specialisttandvård 
och forskning och utbildning.

På Bettet har träffat Anna Lundqvist områ-
deschef  för specialisttandvården och Helene 
Vighagen områdeschef  för allmäntandvår-
den väster. 

Hur ser uppdraget för en områdeschef ut?  
     – Vi ska se till att beslut som tas i exem-
pelvis tandvårdsledningen genomförs i våra 
respektive verksamheter. Exempelvis är det 
mitt ansvar att se till att verksamhetsförlagd 
kompetensutbildning (VFK) genomförs på 
specialisttandvårdsklinikerna och att vi får en 
så tydlig process som möjligt, säger Anna. 
     Områdescheferna är också klinikche-
fernas chefer och har bland annat hand 

om personalfrågor och ekonomi, medan 
tandvårdscheferna, Anders Ljungné och Åsa 
Leonhardt, har det övergripande strategiska 
ansvaret.
     – Vi ingår i allmäntandvården eller specia-
listtandvårdens ledningsgrupp tillsammans 
med respektive tandvårdschef  och represen-
tanter från enheterna på stöd och service, 
fortsätter Anna. 
     – Utöver det så ansvarar vi för eller deltar i 
olika projekt. Både Anna och jag är till exem-
pel med i arbetet kring distanskonsultationer, 
säger Helene. 

Hur ser ert samarbete ut, er emellan? 
     – Ungefär varannan vecka har vi gemen-
samma möten, tandvårdschefer och områ-
deschefer. Då går vi bland annat igenom vad 
som tagits upp på de dialogfrukostar vi har 
tillsammans med klinikchefer inom allmän-
tandvård och specialisttandvård, säger Anna. 
     Inom allmäntandvården har områdesche-
ferna gemensam planering inför klinik-
chefsmöten och delar material, så att samma 
information kommer ut samtidigt. 
     – Ett konkret exempel på hur vi hjälper 
varandra är att vi har börjat stötta varandra 

med personal över områdesgränserna gäller 
framför allt där kliniker har lördagsöppet. 
Alla patienter är ju Folktandvårdens så vi 
måste hjälpas åt, säger Helene.

Berätta mer om dialogfrukostarna! 
     – De ger klinikcheferna möjlighet att prata 
med varandra och med oss. Det är ett väldigt 
bra sätt för oss att få veta vad som händer, 
vad som fungerar och vad som inte fungerar. 
Vi listar allt i en logg och prioriterar därefter 
tillsammans. Ett exempel på ärende som har 
kommit in är önskemål om akuta distanskon-
sultationer. Våra specialitetsutvecklare har nu 
fått i uppdrag att komma med förslag på hur 
det skulle kunna fungera, säger Anna. 

Några utmaningar i uppdraget? 
     – Jag är ganska ny i min roll, och kan för 
egen del säga att det stundtals är svårt att 
prioritera mellan chefsskapet och övriga 
uppdrag som vi deltar i. Det är mycket som 
ska hinnas med och många möten. Men vi 
har bra stödfunktioner omkring oss i form av 
enheterna på stöd och service, det gör att jag 
ändå känner mig trygg att våra chefer får den 
hjälp som behövs, säger Helene.  

TEXT Lena Christensen FOTO Jonna Andersson

Deras uppdrag är 
att verkställa beslut
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Områdeschefer

Område väster
Helene Vighagen

Område söder
Ulrika Nåfält

Tf Område öster
Angelica Nilsson Andersson

Bakgrund: Utbildade sig till tandläkare på 
Karolinska Institutet i Stockholm. Flyttade 
till Bohuslän 1998 och har sedan 2001 varit 
klinikchef inom Folktandvården.  Tillträdde 
som områdeschef i maj 2018.
Vad gör du när du inte jobbar? Tränar 
på Friskis och Svettis, det blir också mycket 
arbete i sommarstugans trädgård. 
Bästa bok du läst? Sagor för barn över 18 
år av Tage Danielsson, en bok som har hängt 
med från gymnasietiden. Annars Millenni-
umtrilogin av Stig Larsson
Bästa film du sett? Forrest Gump
Favoritcitat/ordspråk? 
Att gå vilse är ett sätt att lära sig hitta sig 
själv.

Bakgrund: Legitimerad tandläkare sedan 
1990. Första chefsuppdraget var som klinik-
chef på FTV Ulricehamn (2000), har efter det 
varit klinikchef i Alingsås, Centrum Borås och 
Sandared innan hon 2013 blev områdeschef 
i väster. Är sedan maj 2018 områdeschef för 
område söder. 
Vad gör du när du inte jobbar? 
Tränar, gärna vandring. Gillar trädgård och 
inredning, och att umgås med vänner.
Bästa bok du läst? Läser mycket men kan 
inte välja ut någon specifik.
Bästa film du sett? Ser nästan aldrig på 
film, men ”A star is born” var bra! 
Favoritcitat/ordspråk? 
Det vill gärna bli bra.

Bakgrund: Började som tandläkare i 
Folktandvården Kalmar efter examen 2004. 
Har arbetat som klinikchef sedan 2007 och 
2016 gick flyttlasset till västkusten. Tillträdde 
nuvarande tjänst i september i år.
Vad gör du när du inte jobbar? 
Rider eller sysslar med någon form av hästre-
laterad verksamhet.
Bästa bok du läst? Det blir ganska 
mycket böcker i perioder. Den senaste som 
jag reagerade på är Denise Rudbergs Det 
första chiffret. Mycket läsvärd!
Bästa film du sett? Den lilla sjöjungfrun. 
Mitt första och starkaste biominne.
Favoritcitat/ordspråk? 
Winners never quit, quitters never win.

Forskning & utbildning
Marta Persson

Bakgrund: Disputerade 2011 i 
cancergenetik vid Sahlgrenska 

Akademin. Gick sedan vidare till 
en tjänst som forskarassistent. 

Har sedan 2017 arbetat med 
forskning i Folktandvården 

och tillträdde som områ-
deschef 1 april i år.
Vad gör du när du 
inte jobbar? Umgås 
med familj och vänner. 

Har precis tackat ja till att 
träna min dotters fotbolls-

lag. Tar gärna en löprunda i 
skogen och tycker om att teckna.

Bästa bok du läst? Förlorade mig helt i 
Elena Ferrantes fyra böcker om Elena och Lila
Bästa film du sett? Oj, jag ser på allt från 
spagettiwestern till romantiska komedier. I 
toppen finns Jane Austins ”Persuation”.
Favoritcitat/ordspråk? En person som 
aldrig har begått ett misstag har aldrig provat 
något nytt. − Albert Einstein.

Specialisttandvården
Anna Lundqvist

Bakgrund: Började som tand-
läkare i Svenljunga och blev sedan 

klinikchef i Marks kommun. Fick 
uppdraget som områdeschef i 

allmäntandvården 2013 och 
är nu områdeschef i spe-

cialisttandvården sedan 
våren 2018.
Vad gör du när du 
inte jobbar? Tränar, 
fixar och grejar med hus 

och stuga. Lagar och äter 
god mat, gärna med nära 

vänner.
Bästa bok du läst? Det finns 

många bra böcker, en som jag ofta rekom-
menderar andra att läsa är Änglarnas svar 
av Stefan Einhorn men också Steglitsan av 
Donna Tartt.
Bästa film du sett?  ”Live and become” 
Favoritcitat/ordspråk? 
Tillsammans är man mindre ensam.



14     PÅ BETTET  3 I 2019

ning går det nästan alltid menar Stina.
     – Jag gillar utmaningar och motiveras av 
att försöka vända en situation. Många gånger 
ligger ett missförstånd bakom missnöjet och 
lyssnar man bara och visar förståelse brukar 
det lösa sig. Det är viktigt att se patientens 
perspektiv och vara lyhörd för deras behov.

Gör det lilla extra     
Hur skapar man värde för patienten?
    – För mig handlar det om att göra det där 
lilla extra, något som går utanför uppdraget 
och som gör patienten nöjd. Det kan vara en 
komplimang eller att skriva extra stort om 
någon har sämre syn.
    Hon berättar om ett möte dagen innan 
med en mamma och en pojke.
    – Jag gick förbi ett rum där jag såg en liten 
pojke hålla sin mamma i handen medan hon 
behandlades. När de kom till receptionen 
efteråt sa jag till henne att hon hade tur som 
fick med sig bästa sällskapet den dagen och 
så gav jag pojken en liten pixibok eftersom 
han hade varit så duktig och stöttat mamma. 
De lämnade kliniken med leenden på läpp-
arna och när patienterna går nöjda härifrån 
känner jag mig nöjd också.  

Hur bemöter du och skapar värde  
för dina patienter? Och vad handlar 
ett gott bemötande om? På Bettet 
redaktionen frågade Folktand
vårdens egna serviceproffs – 
Stina Hartwell.

De senaste fem åren 
har Stina Hartwell 
varit Folktandvården 
Kvillebäckens ansikte 
utåt och med sina 18 

år som receptionist är 
det befogat att kalla henne 

expert på området. 
    – Det bästa med mitt jobb är att jag varje 
dag får möta så mycket olika människor. 
För mig handlar jobbet om att ge den bästa 
servicen jag kan ge, säger Stina.
    Men vad är då bra service? Enligt Stina 
börjar det med en så enkel sak som att 
patienten ska bli sedd.
    – Jag söker alltid ögonkontakt och hälsar 
på alla patienter i våra lokaler. Att bli sedd 
handlar inte bara om att någon sett dig, 
utan också om att man ska bli förstådd, 
bekräftad och bemött på ett vänligt sätt.  

     I den enklaste formen handlar det om 
att välkomna och ta emot patienten när hen 
kommer in på kliniken, men ibland kräver 
situationen mer än så.
     – Har en patient fått vänta på grund av 
förseningar eller om jag varit upptagen med 
en annan patient börjar jag med att be om 
ursäkt. De flesta är okej med att vänta lite, så 
länge de blir vänligt bemötta och bekräftade. 
Det som kan irritera är om man inte får 
någon information, säger Stina.

Viktigt att besvara alla frågor
    Hon poängterar att det inte bara handlar 
om vilka ord vi använder, utan att kropps-
språk och hur vi säger saker också spelar roll.
    – Jag tänker hela tiden på hur jag står och 
går, vilket tonläge jag använder och vilka sig-
naler jag skickar. Bemöter du patienten med 
ett leende får du ofta ett leende tillbaka.
     Bemötandet är lika viktigt oavsett om kon-
takten sker på kliniken, via telefon eller 1177.
    – Att patienten ska få svar på alla sina 
frågor är A och O. Har jag inte svaret direkt 
ber jag alltid om att få återkomma. 
     Det går inte alltid att göra alla nöjda,  
men med en positiv attityd och rätt inställ-

Att skapa värde  
ger Stina mening
TEXT & FOTO Jonna Andersson

Att skapa värde för patienten handlar för Stina Hartwell om att göra det lilla extra. ”Det kan vara en komplimang eller att skriva extra stort om
någon har sämre syn. När patienterna går nöjda härifrån känner jag mig nöjd också”.

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

Den 13–15 november öppnar 
dörrarna till Swedental på Stock
holmsmässan. För andra året står 
Sveriges Folktandvårdsorganisa 
tioner samlade i en monter där 
kunskap, gemenskap och hälsa är led
orden. Nu ska också MHC bli en del av 
denna gemenskap när tandhygienist 
Annette Carlsson både ska bemanna 
och föreläsa i montern.

Vilka möjligheter ser du med att represen
tera Folktandvården Sverige på mässan?
     – Mun-H-Center har alltid haft en egen 
monter men samarbete med andra är viktigt 
för att kunna ge våra patienter den bästa 
vården. Kunskapen kring sällsynta diagnoser 
är ganska begränsad. Det finns många olika 
diagnoser och det är nästan omöjligt att hålla 
koll på alla. När vi möter patienter med säll-
synta odontologiska och medicinska tillstånd 
i tandvården ska Mun-H-Center vara ett stöd 
för behandlaren att få kunskap kring diagnos, 
omhändertagande och behandling.
 
Vad är din roll i montern?
     – Jag kommer att vara på plats på tors-
dagen. Dels är jag i montern för att svara på 
frågor om vår verksamhet och hur det är att 
jobba hos oss. Klockan 14 intar jag scenen och 
berättar mer om Mun-H-Center och hur vi kan 
hjälpa behandlare i den kliniska vardagen när 
de möter patienter med behov av särskilt stöd.

De senaste åren har hål i tänderna blivit allt vanligare bland 
landets små barn. Den negativa trenden har lett till en rad 
olika insatser varav den senaste är invånardialog på lekland. 
Syftet är att ta reda på mer om hur barnfamiljernas verklighet 
ser ut – att förstå deras behov, drivkrafter och upplevelser. 
     – Vi fokuserar så lätt på det som vi vet påverkar tänderna, 
men borde kanske ta ett steg tillbaka och fundera på hur vi 
kan stötta familjer i deras vardag för att främja goda vanor och 
i förlängningen en god munhälsa, säger Eva-Karin Bergström, 
enhetschef hälsoodontologiskaenheten. 
     Under vintern 2019 och våren 2020 kommer vi att besöka 
Happyland i Angered, Megafun i Göteborg samt Stellas i 
Skövde och Uddevalla.

Så många gånger har Rocka Munnen
laddats ned i Västra Götaland sedan lan-
seringen i maj 2018. Siffran placerar Västra 
Götaland på en andraplats på tio-i-topp-
listan. Flest nedladdningar har Stockholm 
(61 308).

Tittar man på andelen 5−9-åringar som har 
tillgång till spelet placerar sig Västra Göta-
land på en femteplats (36 procent). 
Nu siktar vi mot toppen, så glöm inte att 
Rocka Munnen!

Vad är ditt viktigaste medskick till tand
vårdspersonal som möter patienter med 
behov av särskilt stöd?
     – Det allra viktigaste är att bemöta patienter 
på deras villkor. Att ta hänsyn till individens för-
utsättningar och behandla utifrån dem. Jag vill 
också slå ett slag för våra diagnosbeskrivningar 
som finns i MHC-appen och på vår webbplats. 
Behandlaren kan läsa om en specifik diagnos 
och få möjlighet att förbereda sig på behand-
lingen. Det går också alltid att konsultera oss 
eller delta i våra kurser ibland långa medicin-
listor. Det är någonting som verkligen kräver 
stor kompetens hos hela tandvårdsteamet.  

Mun-H-Center 
på Swedental

Möter familjer
på lekland i länet

Annette Carlsson föreläser på Swedental i 
november. I år är MunHCenter en del av 
Folktandvården Sveriges monter.

36
716

Läs mer på:
www.mun-h-center.se
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I våras gjorde Max Bergling sin verk
samhetsförlagda utbildning, VFU, på 
Folktandvården Centrum Borås. Han 
trivdes bra så när en ledig tjänst kom 
ut var det en självklarhet att söka 
den. Nu arbetar Max sedan några 
månader tillbaka som tandläkare på 
kliniken i Borås.

     –  Jag hade ögonen 
på Folktandvården re-
dan under utbildning-
en. Det var mycket 

handledningsprogram-
met som lockade och 

det känns tryggt att börja i 
Folktandvården, säger Max Bergling.
     Innan ögonen riktades mot Folktandvår-
den och tandläkaryrket hade Max helt andra 
planer.
     – Det är en ren slump att jag står här idag. 
Jag har alltid vetat att jag vill jobba med 
människor och på något sätt hjälpa den som 
behöver det. När jag skulle vidareutbilda mig 

sökte jag till både läkare och psykolog, men 
då dök även tandläkare upp som alternativ så 
jag sökte det också, berättar Max.
     Valet att bocka i den rutan har han inte 
ångrat en sekund.  
     – Jag kom in på tandläkarprogrammet och 
flyttade till Göteborg. Jag kände nog ganska 
direkt att det var rätt och sedan dess har allt 
bara rullat på.

Ser positivt på VFU
Den 15 veckor långa verksamhetsförlagda 
utbildningen som avslutade studietiden blev 
porten in till Folktandvården. 
     – Det var det bästa vi gjorde under stu-
dietiden. För mig var det en otroligt positiv 
erfarenhet. Det känns som att det var först 
under VFU:n som man verkligen lärde sig, 
berättar Max.
     Han tror att det är viktigt att få känna på 
hur det fungerar ute i verkligheten och att få 
stå på egna ben.
      – Under de praktiska momenten av 
utbildningen har vi alltid en handledare med 
oss. Här träffade vi handledaren på morgo-

nen och gick igenom dagens patienter men 
sedan tar man själv in patienterna. Du gör 
själv den behandling som du och handle-
daren kommit överens om, säger Max och 
fortsätter:
     – Man fick verkligen känna på hur det är på 
riktigt och det är ett bra sätt att bygga självför-
troende innan man ska ut i verkligheten.

Lär av kollegorna
Max kände direkt att han kom bra in i gänget 
och han fick en positiv bild av kollegorna på 
kliniken. 
     – Allt funkade väldigt bra så det känns kul 
att jag fått chansen att fortsätta här.
     Han tror att det är en fördel att få börja 
på en större klinik eftersom han har många 
kollegor att konsultera och lära av. Nästa steg 
blir att verkligen lära sig yrket och bestämma 
sig för vilken inriktning han vill satsa på. 
     – De flesta nischar sig och det kan vara 
smart att göra det i något som kliniken sak-
nar. Vad det blir vet jag inte riktigt men vissa 
lockar klart mer än andra, säger han med ett 
skratt.   

Borås

Tryggt att börja i Folktandvården
TEXT & FOTO Jonna Andersson
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