
Mätetal Utfall 2019 Mål 2019 Mål 2020 Mål 2025

Rätt kompetens

Arbetsmiljö - andelen medarbetare som inte upplever stress i arbetet 75 % 80 % 80 % 85 %

Attraktiv arbetsgivare - andel ambassadörer 81 % 81 % - 85 %

Ledande universitetstandvård

Nöjd student 80 % 90 % 85 % 90 %

Handledare med pedagogisk kompetens inom grundutbildning, andel 89 % 75 % 75 % 80 %

Hållbar utveckling

Resultatmarginal före avkastningskrav, eget kapital och resultatdelning 3,3 % 4,3 % 3,5 % 4,5 %

Skillnader i tandhälsa, procentenheter - - 34 25

Miljövänliga förbrukningsprodukter - - 20 % 80 %

Distanskonsultationer - - 40 % 100 %

Digitala scannrar - - 40 % 100 %

Ökad marknadsandel

Marknadsandelar 53 % 53 % 53 % 55 %

Nöjd kund - 87 93 % 95 %

Tillgänglighet allmäntandvård, barn och ungdom 99 % 98 % 90 % 98 %

Tillgänglighet allmäntandvård, nya vuxna patienter 79 % 85 % 75 % 95 %

Tillgänglighet specialisttandvård, prioritet 1 100 % 95 % 95 % 95 %

Tillgänglighet specialisttandvård, prioritet 2 60 % 70 % 70 % 85 %

Friskare patienter

Friska patienter, andel 57 % 58 % 58 % 61 %

Frisktandvårdsavtal - antal avtal 227 986 228 000 239 000 300 000

2020

Kortversion av affärsplan
Folktandvården Västra Götaland



Vår vision

Frisk i munnen hela livet
Vår vision tar utgångspunkt i Västra Götalands-
regionens vision ”Det goda livet” med särskild 
fokus på god hälsa. 

Frisk i munnen innebär att vi ska arbeta för 
att våra patienter ska uppnå och behålla god 
munhälsa. Hela livet innebär att vi ska finnas till 
för alla, från den yngste till den äldste, från den 
som är frisk till den som är svårt sjuk, med god 
tillgänglighet i hela Västra Götaland.

Visionen har kompletterats med ambitionen 
att Folktandvården ska bidra till ökad allmän 
hälsa i Västra Götaland.

Långsiktiga mål 2025

Folktandvården har fem långsiktiga mål som styr mot visionen.
De långsiktiga målen är.

Vårt uppdrag

Vi skapar tandvård av högsta klass 
genom:
• att utveckla hälsostyrd och patientcentrerad 

vård, med fokus på hög kvalitet 

• att arbeta förebyggande och hälsoinriktat och 
motivera till egenvård

• att ge hög service och erbjuda goda möten i 
vården

• effektiva vårdprocesser där den vård man 
behöver ofta finns nära och den vård man 
behöver mer sällan kan koncentreras till färre 
platser

• att forska, utveckla och aktivt ta del av ny 
kunskap.

Våra kärnvärden

Vi skapar tandvård av högsta klass 
genom våra kärnvärden
HÄLSA - Vi motiverar till egenvård och erbjuder 
individuellt utformad rehabilitering. Vi ansvarar 
för hälsofrämjande verksamhet på skolor och 
bedriver förebyggande arbete för att bidra till 
bättre folkhälsa.

KOMPETENS - Genom samarbete och 
kunskaps överföring mellan allmän- och specia-
listtandvård och nära samarbete med Göteborgs 
universitet driver vi utvecklingen framåt.

SERVICE - Vi lägger stor vikt vid service, bemö-
tande och tillgänglighet. Våra öppettider baseras 
på kundernas behov.

Strategier

Vi når våra långsiktiga mål genom våra strategier
Vi arbetar hälsofrämjande och personcentrerat

• Involvera patienten och utgå från individens behov. Personcentrerad vård 
innebär att vi har respekt för personens individuella behov, upplevelse och 
förutsättningar samt att man som individ är medaktör i vården.

• Utveckla förebyggande insatser och hälsofrämjande arbetssätt. Hälsostyrd vård 
innebär att vi ska välja de vårdinsatser som ger största möjliga hälsovinster med 
tillgängliga resurser.

• Ha fokus på hög tillgänglighet och god service.

Vi använder våra resurser gemensamt

• Skapa en stabil verksamhet genom god planering, uppföljning och 
affärsmannaskap.

• Samarbeta mellan kliniker och verksamhetsområden.

• Arbeta aktivt med uppgiftsväxling.

Vi utvecklar vår verksamhet tillsammans

• Avsätta tid för systematisk verksamhetsutveckling.

• Arbeta för en god arbetsmiljö och god hälsa.

• Utveckla medarbetare.

Vi samverkar i god och kreativ miljö

• Samarbeta med andra hälsoaktörer och vårdgivare.

• Samarbeta med Göteborgs universitet.

• Skapa goda förutsättningar för forskning, innovation och utveckling.

Prioriterade uppdrag 2020-2022

• Förändrat arbetssätt
• Frisktandvårdskonceptet
• Universitetstandvård
• Digitala vårdformer och tjänster
• Folktandvårdens kultur
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