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VD BENGT VIKMAN OM 2017

”Vi klarade det – tillsammans”

Bengt Vikman ser tillbaka på ett 
år som testade organisationen 
och visade att organisationen 
står pall. ”Tillsammans klarade 
vi det”, konstaterar han.
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et var inte så dumt 2017 – ett år 
som blev något av trotjänarnas år.

Han ler och konstaterar:
– Det var ett speciellt år för 

Folktandvården Gävleborg. Räk-
nar man hade vi faktiskt fyra olika vd:ar 
under året. Först Maria Lönnbark som 
hade aviserat att hon ville sluta, sedan 
Marianne Forsell som rekryterades 
men slutade efter en kort tid, Barry 
Gustafsson som hoppade in några 
veckor och sedan jag, medan rekryte-
ringen av en ny vd satte igång.

Det skulle kunna lamslå en organi-
sation.

Men inte Folktandvården Gävleborg.

Bengt Vikman säger att han känner sig 
riktigt stolt när han ser tillbaka på året 
som gick.

– Organisationen står pall. Det blev 
det här året ett kvitto på. Det blev ett 
test och det visade dessutom att man 
ställer upp i det här bolaget. Vi tar vårt 
ansvar och löser situationen.

Själv ingick han i en trojka tillsam-
mans med två andra trotjänare, Lars 
Wetterberg och Karin Apel Eriksson, 
som tillsammans med ekonomichefen 
Johan Hedqvist och HR-chefen Sara 
Karlsson bildade en inre företagsled-
ning.

Han pekar på att all erfarenhet ute på 
klinikerna det här året blev tydlig.

– Jag ska inte säga att det är ett själv-
spelande piano, men det blir i alla fall 
musik. För medan ledningsfrågan ska 
lösas pågår verksamheten. Vi måste 

hela tiden rekrytera, bemanna, över-
föra kompetens, skola in nya…

Han gör en liten konstpaus och fort-
sätter:

– … och vi medarbetare tillsammans 
rodde det i land.

Det senare är viktigt. För Folktandvår-
den Gävleborgs uppdrag är att erbjuda 
invånarna i både Gästrikland och Häl-
singland bra och lika tandvård. Varje 
månad, varje vecka, varje dag. Det krä-
ver både ett huvudkontor som fungerar 
men, minst lika mycket, 19 kliniker 
som arbetar strukturerat.

– Vi har jobbat mycket med vår 
värde grund de senaste åren. När man 
sätts på sådana här prov sätts även vär-
degrunden på prov. Och det höll. Vi är 
trygga, vi vet vad vi ska göra, vi vet var 
vi ska gå, vi tappar inte fotfästet och far 
iväg utan kan fokusera. Jag känner mig 
väldigt glad och stolt över det, säger 
Bengt Vikman.

Han menar att det är en viktig del i 
förklaringen att Folktandvården Gävle-
borg gjorde ett bra resultat även 2017.

– Och då pratar jag om bra resultat 
både ekonomiskt men inte minst i verk-
samheten. Vi har förbättrat alla nyckel-
tal vi mäter, säger Bengt Vikman.

Han nämner en rad händelser som 
han menar var viktiga under året.

Några exempel:
4 ”En stor satsning på kompetens och 
utbildning, vilket är viktigt då vi är ett 
kunskapsföretag. Vi fick tre specialist-
tandläkare som fått utbildningen in- 

house. Det ska vi vara stolta över. Det 
visar också att vår specialisttandvård 
håller hög standard som har kunnat 
leda utbildningen.”
4 ”En grupp tandhygienister går en 
intressant utbildning i tre steg.”
4 ”Vi har anställt många tandsköters-
kor och vidareutbildar dem internt.”
4 ”Många är intresserade av praktik-
platser och lärlingsplatser hos oss. Det 
är viktigt att det är kvalitet på mottag-
andet. De måste få handledning och 
meningsfulla uppgifter. Jag tycker vi 
skötte det bra 2017.”
4 ”Det finns många nyanlända tandlä-
kare som vi försöker hjälpa. De har sin 
utbildning och legitimation utanför EU, 
de flesta från Syrien, och vi försöker 
skola in dem och hjälpa dem att klara 
kunskapskraven innan de får göra den 
regelrätta praktiken.”

I interimlösningen med Bengt Vikman 
som vd och Lars Wetterberg som vice 
vd gjordes en arbetsmässig uppdelning 
för att de båda skulle kunna fortsätta 
sitt kliniska arbete också i Bergsjö res-
pektive Slottstorget.

Båda menade att det var viktigt för 
framtiden.

– Varken jag eller Lars har aspire-
rat på att bli ordinarie vd. Vi tog, som 
många andra inom organisationen, 
vårt ansvar i en besvärlig situation. 
Det är bra att det nu rekryterats en ny 
vd (Ann-Christine Larsson Bolle). För 
bolaget och tydligheten, och för de 
stora långsiktiga besluten, behövs en vd 
som på heltid får arbeta med detta. n
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Bengt Vikman har jobbat i Gävleborg sedan 1991 i en rad olika positioner som 
tandläkare och klinikchef. En trotjänare som det brukar kallas. De senaste åren 
har han varit cheftandläkare och jobbat nära vd.

”Vi klarade det – tillsammans”
D
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JUBILEUM // Folktandvården Gävleborg firade tio 
år som bolag 2017 (samtidigt som populära masko
ten Bettan fyllde 30). Det uppmärksammades på en 

rad kliniker med bland annat barnkalas, där perso
nalen klädde ut sig och barn på besök fick balloger 
och ansiktsmålning.

FTV
Gävleborg

10

JubileumsextraEXTRA TIDNING ATT SPARA OM FOLKTANDVÅRDEN GÄVLEBORGS TIO FÖRSTA ÅR

Det
ska vi
fira!
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Tandspegelns 
första nummer 
2017 komplet
terades med en 
jubileumsbilaga. 

Barnsligt kul tioårskalasBarnsligt kul tioårskalas
Lovisa Cederlund som tandfé 
och tandtrollet Mona Rask 
underhöll barnen på kliniken 
i Ljusdal när FTV Gävleborg 
firade tio år.

FLUORTANTEN // Ulla Andersson, vice ordföran
de i Vänsterpartiet, skrev en debattartikel som bland 
annat publicerades i Gefle Dagblad i juli. I den önska
de hon få tillbaka fluortanten till skolorna.

Folktandvården Gävleborg bjöd in Ulla Andersson 
för att prata vidare om folkhälsofunktionen och om 
vår specialistverksamhet där viktig forskning pågår 
kring sambanden mellan munhälsa och allmänhälsa.

Barry Gustafsson, Bengt Vikman, Annette 
West, Anders Holmlund och Britta Schüllerquist 
var med vid mötet och pratade tandvårdsstöd, 
STutbildning, forskning, kompetens och folkhälsa.

Var god skölj, Ulla

Ulla Andersson, till höger på bilden, hälsade på hos Folktandvår
den för att få information om hur det arbetas i Gävleborg.
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UTBILDNING // Att Ftv Gävleborg sat
sar på kompetenshöjning kan inte undgå 
någon. Två nya operationstandsköterskor 
blev färdigutbildade 2017.

– Jag är så tacksam över att ha fått gå 
utbildningen, säger Hanna Lidenmark 
som jobbar på Specialisttandvården käk
kirurgin.

Tillsammans med Linn Andersson, 
kollega på parodontologen, gick hon en 
distansutbildning i Linköping. De konsta
terar att innehållet i utbildningen var bra 
och när de nu, 15 högskolepoäng senare, 
är tillbaka är det med ännu större intres
se för jobbet.

De nyutbildade operationstandsköterskorna Linn Andersson (till vänster) 
och Hanna Lidenmark. 

Heta
linjen

HANNA OCH 
LINN HÖJDE 
KOMPETENSEN
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2 439
gillar oss på Facebook.

AKUT // I Gävleborg in
kom 1 128 (1 085) samtal 
till den akuta telefonen 
under 2017 varav 551 
(503) resulterade i enbart 
i en telefonrådgivning.
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ANTIBIOTIKA // Tandvården i Gävle
borg, Västerbotten och Örebro förskriver 
minst antibiotika i Sverige. 

Det berättade Johan Blomgren vid ett 
symposium om multiresistenta bakterier. 
Han är övertandläkare i Göteborg och 
ordförande i tandvårdsdelen i nätverket 
Samverkan mot antibiotikaresistens 
(Strama).

Bengt Vikman, verksamhetschef för 
kvalitets och patientsäkerhetsfunktionen 
hos Ftv Gävleborg, berättar:

– Vi hade ett mål för Folktandvården 
2017 på åtta recept per 1 000 patienter. 
Utfallet blev bättre än så: 7,6! Ett annat 
mål var att max antal recept på en enskild 
klinik skulle vara 11,5/1 000 patienter. 
Även det nådde vi.

SIFFROR // Drygt 4 700 remisser togs omhand på 
specialisttandvården Gävle sjukhus (käkkirurgi, 
tandlossning, kron och bro, rotfyllningar, bett
fysiologi, röntgen och medicinsk tandvård). 
Den käkkirurgiska jouren kontaktades 214 
gånger, varav 60 tillfällen resulterade i patien
ten träffade en käkkirurg. Pedodontikliniken 
(specialiserad barntandvård) tog emot 381 
remisser. Ortodontiklinikerna (tandreglering) i 
Hudiksvall och Gävle har avslutat 670 tandregle
ringsbehandlingar under året.

MASSOR AV 
FORSKNINGS-
PROJEKT
FORSKNING // Forskningsprojek
ten är många  hos Ftv Gävleborg:
4 Tandhälsans utveckling över lång 
tid.
4 Rökning och läkning av tandloss
ning.
4 Vilka cancerpatienter utvecklar 
bennekros sekundärt till bifosfonat 
terapi?
4 Effekter av tandburna och skelet
taltförankrade gomvidgare.
4 Hjärt och kärlsjukdom och mun
hälsa.
4 Kliniska och mikroskopiska aspek
ter på benersättningsmaterial i sam
band med implantatbehandling.
4 Diabetes och tandlossning.
4 Periimplantit (förlust av ben runt 
implantat).
4 Oral hälsa och reumatism.
4 Miniskruvar som förankring vid 
tand regleringsbehandling – randomi
serade studier om förankringskapaci
tet, patientacceptans och kostnadsef
fektivitet.
4 Metoder för stabilisering av tänder 
efter genomförd ortodontisk behand
ling – randomiserade studier om ef
fekter och patientupplevelser.
4 Självligerande och konventionella 
bracketsystem vid ortodontisk tand
förflyttning – randomiserade studier 
om expansionsmönster, patientupple
velser och kostnader.
4 Bettavvikelsers effekt på munhälso
relaterad livskvalitet hos ungdomar i 
åldern 11–16 år.
4 Modellanalys inför ortodontisk 
behandling. Jämförelse mellan mät
ningar på konventionella gipsmodeller, 
digitala modeller och 3Dframställda 
modeller.
4 Interceptiva ortodontiska åtgärder 
och behandlingar som föregår remiss 
till specialistklinik – relevans och kost
nader.

FÄRRE FÅR
ANIBIOTIKA
I GÄVLEBORG

TOPPBETYG // Varje år gör vi en Nöjd Kund Index (NKI). Vi får ett mycket högt 
betyg av de som besöker oss där medarbetarnas förmåga att möta patienterna och 
viljan att rekommendera Folktandvården till andra ligger i topp. Vi bedöms också 
bättre än tidigare i att berätta vad behandlingen kostar för patienten.

Högt betyg av kunderna

MYCKET SPECIALISTVÅRD
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FIMPAT // Tobaksfria veckan i novem
ber blev en nystart i Gävleborg för en 
satsning på framgångsreceptet Tobaks
friDuo. 

Målet är att alla skolor i alla kommuner 
ska involveras.

INTERNATIONELLT // Folktandvården 
Gävleborg inventerade för att se hur in
ternationell verksamheten är. Resultatet 
blev fantastiskt: Här finns medarbetare 

från 24 länder/områden som tillsammans 
pratar minst 26 språk! Arabiska, persiska, 
finska, sorani, ryska, spanska, kantone
siska och ett 20tal språk till.

Detta gör Folktandvården Gävleborg 
till en av Gävleborgs mest internationella 
arbetsplatser. ”Ett litet miniFN”, som 
någon sa.

Starkt mångkulturellt gäng på kliniken Slottet: Reza Tahmasebi, Iran (persiska, ungerska och dari), Tablo Jalal, 
Kurdistan (kurdiska), Ashraf Qatanani, Palestina (arabiska), Ingela Grönvall, Sverige (svenska och engelska), Parviz 
Mobaraki, Iran (persiska och dari) och Elin Lindkvist, Kina. Folktandvården Gävleborg är en av Gävleborgs mest 
internationella arbetsplatser.

Willkommen, bienvenue...
FO

TO
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”Eftersom jag sover hela dagen och är uppe hela 
natten kanske det var meningen att jag skulle bo 
på andra sidan planeten.”

(Tonåring i väntrummet)

FIMPA!MÅNGA FLER
KVINNOR
ÄN MÄN
TILLSVIDAREANSTÄLLDA // 440 per
soner, varav 392 kvinnor och 48 män, var 
anställda inom Ftv Gävleborg 31 decem
ber 2017. Så här såg fördelningen ut:
4 114 tandläkare
4 145 tandhygienister
4 139 tandsköterskor
4 19 lärlingar
4 7 tandtekniker
4 Övriga medarbetare



PLOCK
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UTBILDNINGAR // Ftv Gävleborg ge
nomförde dessa interna utbildningar 
under 2017:
4 Basal ortodonti med bettutveckling – 
för tandhygienister och tandsköterskor.
4 Basal ortodonti med avtagbar appara
tur – för tandläkare.
4 Diplomerad receptionist – block 1, 2 
och 3.
4 Uppföljningsdag för diplomerad recep
tionist.
4 Fyllningsteknik för tandsköterskor.
4 Fördjupningsutbildning för tandskö
terskor.
4 Intraoral röntgen.
4 Kariessjukdomen i ett vidare perspektiv. 
4 Körkort med panoramaröntgen.
4 Parodforum.
4 Runda bords.
4 Välanpassad protetik.
4 Ämnesfördjupning i oral hälsa.
4 Odontologisk utvärdering och ledar
skap.
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250 471600
…vattenanalyser utfördes i 
hem med egna brunnar för att 
mäta fluorhalten till familjer 
med små barn.

…timmar i veckan har våra mins
ta kliniker har öppet. De största 
klinikerna har öppet nästan 60 
timmar i veckan.

…1 600 vårdpersonal på särskilda boenden har 
fått utbildning i munhälsovård för att kunna hjälpa 
vårdtagarna med munhälsan. Ungeför 1 100 av lä
nets äldre på boenden fluoridsköljer regelbundet.

INTERN
VIDARE-
UTBILDNING

Visste du...
…att sex förskolor i länet borstar tänder
na med barnen minst en gång per vecka 
och alla förskoleklasser i länet har fått 
information om munhälsa.

Tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare. Alla finns med i den röda 
tråd av internutbildningar som lyfter verksamheten.
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BARNTANDVÅRD // Folktandvården Gävleborg samverkar med barnavårdscentra
len, där både ftvpersonal och bvcsköterskor träffar familjerna tillsammans vilket gör 
att föräldrarna får service från två instanser på ett ställe.

Det blir ett viktigt kunskapsutbyte.
– Vi delger inte längre så mycket information som föräldrarna inte ber om utan upp

lyser dem om behov verkar finnas, säger Emelie Carlson Lejon, tandhygienist på Folk
hälsofunktionen. Föreligger det risk att barnet utvecklar kariessjukdom så kan både bvc 
och ftv följa upp med åtgärder för att stötta och förebygga.

– Vi träffar bara barnen vid ett tillfälle före tre års ålder och genom den frisk och 
riskbedömningen vi gör tillsammans med bvc lägger vi resurser på rätt barn. Riskbar
nen träffar vi på klinik innan de har fyllt tre år om det är nödvändigt.

Kul på jobbet när Frida Persson går på tandjakt. Sam arbetet med barna
vårdscentralen är lyckat.

OMSLAG // Tandhygienisttidningen 
har fått ny form och kom nyss med sitt 
premiärnummer i den nya kostymen. 
Omslagspojke blev… tatatamtamtam
taaaa… Josef Khoshabi, tandhygienist på 
Folktandvården i Söderhamn.

1TANDHYGIENISTTIDNINGEN  |  NR 4/2017

TANDHYGIENI TTANDHYGIENI TNr 4 2017

Han ser sitt yrke
    blomstra

» UTBLICK – Högre status i Norge  » GÄSTKOMMENTAR – Priset för lönediskriminering 
» KONTAKT – Din lokalförening  » KOLLEGA –  Beth Ryerse – tandhygienist i Kanada

20 Josef Khoshabi / tandhygienist / teamchef

MER

35 Jane Nakittos erfarenheter  
från Uganda ger resultat i Lycksele

Yrkesforum, nyheter, forskning och fackliga frågor
FRÅN SVERIGES TANDHYGIENISTFÖRENING

NYANSTÄLLDA // Under 2017 nyan
ställdes 41 medarbetare: åtta tandläkare, 
sex tandhygiensister, 25 tandsköterskor 
och två receptionister.

VÅRD FRÅN FTV OCH 
BVC PÅ SAMMA STÄLLE

FO
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Omslagspojke

Välkomna, nya!
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INTERVJU: CHRISTEL PALM

hristel Palm berättar hur hon blev Charlotte 
Kalla för en dag:

– Jag ställde upp i ett motionslopp på ski-
dor, 4,4 mil, i Harsa i vintras. Strax efter att 
jag gått i mål började jag få meddelanden 

där folk gratulerade. Och min man fick höra att, oj, 
vad din fru är duktig.

Det senare visste han i och för sig – frågan var 
bara på vad?

– På Hela Hälsingland stod det att jag, Christel 
Palm från Granbergs AIS, hade vunnit damklas-
sen, skrattar Christel, men någonting var fel. San-
ningen, som ju jag visste om hela tiden, var att 
jag var allra, allra sist. Så sist att när jag gick i mål 
hade till och med speakern gått hem…

Men skidor älskar hon.
– För mig är skidor fantastisk träning. Både 

fysiskt och psykiskt. 

Att må bra handlar också om att få möjlighet att 
utvecklas på jobbet. Det känner Christel Palm att 
hon får göra hos Ftv Gävleborg. 

Just nu går hon en utbildning på Göteborgs uni-
versitet tillsammans med elva andra tandhygienis-
ter från länet. Den heter Beteendemedicinsk 
prevention och behandling och är på 15 högskole-
poäng.

– Den satsning på tandhygienister som Ftv Gäv-
leborg gör började med en endagsutbildning för 
alla länets tandhygienister i kariologi. Jag sa då till 
min klinikchef Anette West att jag gärna ville gå 
fortsättningen, säger Christel Palm. 

Hon har jobbat i 22 år som tandhygienist, 16 av 
dem på Ftv Bollnäs. Men yrkesvalet var egentligen 
inte självklart.

– Jag gick Hotell- och Restaurang och skulle 

Tänk att få vara Charlotte Kalla för en dag – eller i alla fall en stund.
Christel Palm, tandhygienist på Folktandvården Gävleborgs klinik i 
Bollnäs, vet hur det känns.

C

Nu lägger
Christel in
en ny växel

»
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Christel Palm – eller om det är Charlotte Kalla – menar 
att träning är viktigt för att må bra och att utveckling i 
sitt yrke är minst lika viktigt. Hon ingår i en satsning på 
tandhygienister som Folktandvården Gävleborg gör.
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bli konditor. Men när vi skulle göra ett examens-
arbete ramlade jag över detta med tänder och mat 
och började läsa om det. Det blev ett arbete om 
karies och kost i samma veva som jag insåg att det 
var svårt att bli konditor. 

– Dessutom är min man fem år äldre och hade 
flyttat från Bollnäs till Mora. Jag ville komma när-
mare honom och ville gå en utbildning som var 
konkret, gick ganska snabbt och där det fanns 
goda chanser till jobb. Det blev tandhygienistut-
bildningen i Falun.

Och på den vägen är det.
– Jag tycker om att det är ett hantverksmässigt 

jobb. Jag är ganska konstnärlig och under utbild-
ningen gjorde jag mycket tårtor och gick en kurs 
för att lära mig göra porslinsdockor. Jag tycker om 
att måla och skulptera.

Första jobbet var hos en privattandläkare i Mora 
och därefter blev det Ftv i Hallstavik och Sigtuna 
följt av jobb hos en privattandläkare i Uppsala.

– Men då började vi tänka på att flytta hem till 
Bollnäs igen. Vi skulle gifta oss och ville göra det i 
Växbo. Jag fick jobb på Ftv i Bollnäs. 

Hon ser ett yrke i förändring.
– I början handlade det mycket om att skrapa 

tandsten och sen var man färdig med patienten. 
Nu arbetar vi mycket mer delegerat än när jag bör-
jade. Vi gör fyllningar, vi jobbar med teamtand-
vård, vi gör allt möjligt.

Christel Palm tycker om att jobba med barn, 
tandvårdsrädda patienter och med akuttandvård. 

– Det är roligt när man får göra olika saker och 
träffa många olika typer av patienter. Och just 
detta med att kommunicera är väldigt 
intressant. 

Hon har tidigare gått en utbildning i 
Umeå i barn- och ungdomspsykiatri och 
en utbildning i tandvård för vuxna med 
speciella behov.

– Förr ville jag bli teamchef eller så 
men nu har jag lagt det åt sidan. Jag 
vill jobba med patienter och göra 
ett jättebra jobb med dem.

Under våren väntar ett lite 
större examensarbete som 
gäller ett eget patientarbete.

– Jag har valt en patient 
som jag träffat ända sedan 
2008, men resultatet ser 
likadant ut hela tiden med 

oborstade tänder och tandköttsinflammation. 
Jag tänker att det är intressant att se hur jag kan 
använda mig av det jag lär mig på utbildningen 
och göra en beteendeförändring hos min patient. 
Det handlar bland annat om motiverande samtal, 
hur man pratar med öppna frågor. Det ska inte 
vara jag som kommer med pekpinnar utan patien-
ten ska komma fram till vad den kan göra. Att 
behandla patienter på ett beteendemedicinskt sätt 
har visat sig vara det bästa.
Känner du att Ftv Gävleborg vill satsa på sin per
sonal?

– Ja, det känns ju väldigt tydligt när jag jämför 
med de andra eleverna som går i klassen. En job-
bar hos en privat tandläkare och hon får ordna 
med allting själv och känner inte så stort stöd från 
sin arbetsgivare. Våra chefer förstår att det här är 
viktigt. De nationella riktlinjerna säger ju också att 
det är på det här sättet man ska arbeta. 

Att åka till Göteborg ungefär en gång i månaden 
har inte varit några problem, det som varit lite job-
bigt är möjligtvis att få tid till att studera. 

– Jag jobbar heltid och vi får inte plugga på 
arbetstid. Jag brukar stanna kvar efter jobbet eller 
komma tidigare för det är svårt att plugga hemma 
när man har barn. Och så utnyttjar jag tågresorna 
till att läsa.

Det ska bli ett steg tre i fortbildningen också.

Hon konstaterar att hon är jättenöjd med utbild-
ningen – och vill fortsätta jobba hos folktandvår-
den. 

– Fördelen med folktandvården är gemen-
skapen i hela länet, vi träffas flera gånger 

per år och utbyter erfarenheter. Vi har 
dessutom en hög kunskapsnivå. Det finns 
förstås många specialister, men också 
andra som inte är specialister men ändå 

väldigt duktiga på olika 
områden.
Kliniken i Bollnäs?
– Jag tycker om att arbeta 

på en stor klinik som Bollnäs 
är med många arbets-

kompisar och många 
kolleger man kan fråga 
och få hjälp av. 

Hon funderar lite 
och slår fast:
– Bollnäs är en glad kli-

nik! Det är viktigt! n

INTERVJU: CHRISTEL PALM
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KALLA	HENNE	PALM
Namn: Charlotte Kall…skojar bara…
Christel Palm.
Gör: Tandhygienist Ftv Bollnäs som 
just nu går utbildningen Beteende
medicinsk prevention och behandling 
i Göteborg.
Bor: I hus i Bollnäs.
Familj: Maken Pär och två barn.
Fritid: ”Åker skidor, kioskansvarig i 
Bollnäs hockey, håller på att bygga 
ett stort växthus. Jag älskar trädgård, 

det är ett stort fritidsintresse. Och så 
tycker jag om att baka, snickra, reno
vera, måla och tapetsera. Jag tycker 
om att göra många olika saker.” 
Läser: ”Just nu mycket kurslitteratur, 
annars gärna biografier och verklig
hetsbaserade historier.” 
Tittar på: ”Gärna dokumentärer och 
liknande.” 
Gör om tio år: ”Jobbar kvar i Bollnäs. 
Jag tror inte att jag är chef utan jag 

jobbar med patienter och blir duktiga
re och duktigare på det.”
Om utbildningen: ”Den visar att 
det finns utvecklingsmöjligheter för 
tandhygienister hos Ftv Gävleborg 
utan att man ska få en ny titel. Ju mer 
kunskap jag får, desto tryggare och 
mer professionell blir jag i min yrkes
roll. När kolleger frågar mig om saker 
känner jag att min erfarenhet i yrket 
kan hjälpa andra på vår klinik.”

En ängel i Bollnäs. Christel Palm drömmer inte längre om att bli chef utan satsar på att bli bättre 
och bättre på det hon gör – för sina patienters skull.
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RÖD TRÅD I UTBILDNINGEN

Susanna Forsell Nordin, tf cheftandläkare, som har sin 
vardag på kvalitets och patientsäkerhetsfunktionen 
på huvudkontoret, arbetar bland annat med att skapa 
struktur och en röd tråd i utbildningar.
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Det är skillnad på utbildning och utbildning.
I en stor organisation pågår ofta utbildningar på en rad nivåer. Folk-
tandvården Gävleborg har valt att arbeta väldigt aktivt med detta 
för att få en röd tråd genom utbildningsverksamheten i företaget.

Alla vinner på
bra utbildning

rundsyftet med detta är, förstås, att höja 
kompetensen – men företaget ser det också 
som att utbildningen är en viktig del i 
arbetslivet och något som skapar mervärde 
för medarbetarna.

2017 var ett år då den röda tråden blev tydlig 
inom alla yrkesgrupper.

Susanna Forsell Nordin, tf cheftandläkare, som 
har sin vardag på kvalitets- och patientsäkerhets-
funktionen på huvudkontoret, arbetar med detta 
och konstaterar:

– Det är verkligen tillfredsställande att kunna 
arbeta på detta sätt, hela tiden med ett samman-
hang och ett syfte, och få vara med och skapa 
utbildningar som kan bidra till att vi når de över-
gripande målen.

Hon menar att Folktandvården Gävleborg stärker 
sin attraktivitet som arbetsgivare och kvalitets-

höjer och effektiviserar arbetet samtidigt som 
folkhälsan förbättras. 

– En styrka är vårt synsätt på utbildning, att det 
inte bara ger höjd kompetens utan är ett viktigt 
inslag i arbetslivet och ger mervärde. Som exem-
pel vill jag nämna vår specialisttandvård med 
utvecklad forskning och ST-utbildning i egen regi, 
säger hon och berättar att hon under året gått 
utbildningen Patientsäkerhet i komplexa system i 
teori och praktik, 15 hp, på KI. 

– Otroligt givande, slår hon fast.
Hon berättar om några av de stora utbildnings-

satsningarna:

n	Fördjupningsutbildning
för erfarna tandsköterskor
”Arbetsgruppen jobbade hårt under våren 2017 
för att under hösten kunna erbjuda tvådagars för-
djupningsutbildning för erfarna tandsköters kor. 

G

»
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RÖD TRÅD I UTBILDNINGEN

Behovsinventeringen 2016 hade visat behov av 
vad vi på 1980-talet kallade snurrkurs, det vill säga 
kariesprofylaxfördjupning, kost–karies, plack–gin-
givit, polering, avlägsnande av tandsten, närings-
lära, fyllningslära med mera. Vi hade också under 
2016 riskanalyserat gränssnittet i vårt arbetssätt 
och resultatet visade behov av utbildning. Flera 
kliniker hade börjat skapa egna utbildningar. Led-
ningen ville nu göra en gemensam utbildning och 
ge den ett sammanhang i vårt arbetssätt. Med 
gemensam utbildning skulle vi också kunna följa 
upp den då vårdkvaliteten är viktig.

– Du blir studierektor för denna utbildning, sa 
tidigare vd Maria Lönnbark.

Utbildningen fick ett fokus på undersöknings-
momentet där vi till och med skapade en process-
beskrivning som vi la ut på vårt intranät, allt för 
att kalibrera arbetssättet. Andra delar som ingick 
var karies, gingivit, parodontologi, vård- och pro-
fylaxprogrammet, kost, tobak, frisktandvård, orto-
donti, pedodonti, behandlingsnivåer, T4. 

Första dagen fanns handledarna med, för utbild-
ningen innebar att fortsätta på hemmakliniken 
med att göra undersökningar i olika åldrar upp till 
och med 23 år, ta intraoral röntgen som bitewing 
och helstatus, och som underlag för lägesbestäm-
ning. Ett år fick de på sig.

Skriftligt prov gjordes ett par månader efter utbild-
ningen. När alla krav är avklarade väntar ett diplom.

Det har varit fantastiskt roligt att följa arbets-
gruppen i skapandet av utbildningen som fick ett 
seriöst upplägg och möjligheter att följa upp resul-
tatet av utbildningen. Som arbetsgivare känns det 
att vi tar ansvar för utveckling av arbetssättet där 
begreppet ”vem får göra vad i vården” är central. 
Och utbildningens mål är verkligen lika med vår 
vision, att bevara det friska friskt. 

Nu har alla skrivningar rättats, checklistorna på 
alla krav börjar droppa in, diplom ska levereras 
och snart är det dags för nästa utbildningstillfälle.”

n	Tandhygienistrollen,
steg 1, steg 2 och steg 3 
”Precis före jul fanns tolv av våra tandhygienister 
på plats vid fakulteten i Göteborg (bland annat 
Christel Palm som intervjuas på annan plats i års-
berättelsen). De hade då kommit halvvägs genom 
sin utbildning Oral hälsa med inriktning mot bete-
endemedicinsk prevention och behandling (15 hp). 
Utbildningen är steg 2 i en rad aktiviteter. Syftet är 
att med höjd kompetens ta hand om den karies-
sjuka patienten och skapa bättre vård.

Den återkoppling jag fått är att de tycker utbild-
ningen är bra och givande. Den är gedigen. Att 
läsa engelska artiklar kanske inte annars hör till 
vardagen. De tar examen sommaren 2018.

Steg 1: Föreläsningsdag i våras med Pia Gabre, 
cheftandläkare, Folktandvården i Uppsala län, rik-
tade sig brett till alla tandhygienister. Syftet var att 
höja kompetensen med fokus på karies.

Steg 2: Utbildningen i Göteborg som nämns 
ovan.

Steg 3: En naturlig fortsättning på steg 2. Här 
sker nu planering av distansutbildning och Maria 
Lönnbark har lämnat över stafettpinnen till mig 
att samordna och se till att utbildningen blir till. Vi 
har både styrgrupp och projektgrupp som arbetar 
med utbildningen.”

Susanna Forsell Nordin, som har en lång historia 
inom Folktandvården, förklarar:

– Från att på 1990-talet aktivt börjat jobba med 
utvecklande av yrkesroller och teamtandvård för 
att på bästa sätt kunna ge den vård och omsorg 
patienterna behöver, till att i dag prata arbetssätt 
och fördjupningsutbildningar, det ger mig insik-
ten att vi alltid tänkt rätt kring den patientcentre-
rade vården. Inte minst när Socialstyrelsen nu ger 
rekommendationer om vem som gör vad i vården 
med syfte att ännu bättre ta tillvara var och ens 
kompetens. 

– Men det ska vara struktur och ordning och 
reda på sättet vi jobbar med frågorna, där även 
utvärdering, som ofta är den svagaste länken, 
får utrymme. Att höja och nyttja kompetensen 
i teamet gör att arbetsmiljön blir både rolig och 
utmanande och här tycker jag verkligen ledningen 
tar ansvar och höjd för att utveckla arbetssättet 
enligt SoS 2015-6-57 ”vem får göra vad i vården”. 
Vi vågar. Uttrycket ”våga vara bäst” som jag har på 
en gammal t-shirt från Folktandvården stämmer 
verkligen här och nu. n

Lisette Landin i 
Ockelbo börja
de som lärling, 
jobbade sedan 
med fluorskölj
ning åt folkhäl
soenheten och 
sökte tandskö
terskeutbild
ningen. Ett bra 
exempel på hur 
kompetensen 
höjs hela tiden.

»Att höja och nyttja kom-
petensen i teamet gör att 

arbetsmiljön blir både rolig och 
utmanande och här tycker jag 
verkligen ledningen tar ansvar för 
att utveckla arbetssättet.
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TANDSKÖTERSKOR	UTBILDAS	TILL	RECEPTIONISTER
Strax före jul diplomerades ytterligare 
en kull av receptionister. Satsningen är 
ett led i Folktandvården Gävleborgs röda 
tråd där man arbetar med att höja kom
petensen hos alla yrkeskategorier. Här 
är det tandsköterskor med placering i 
receptionen som utbildas. Utbildningen 
sker i tre block där deltagarna i det första 
blocket lär känna företaget och kartläg
ger omvärlden.

– Block 2 är en verktygsdag där man 

får olika verktyg man har nytta av i sitt 
arbete, konstaterar Britta Schüllerqvist, 
som tillsammans med GunBritt Alneroth 
varit ansvarig för utbildningen.

Block 3 är ett bemötandeblock, där det 
övas på situationer som kan uppstå i en 
reception och receptionisterna presen
terar också visionen de har för sin recep
tion, för varandra och för sina klinikchefer. 

GunBritt Alneroth kommenterar:
– De ska med smidighet ge service 

till behandlarna och rummen, ha ett 
ekonomiskt öga med avstämningar av 
rapporter, dialog med närmsta chef och 
stödjande av standardrutiner. Och inte 
minst är receptionen en funktion med koll 
på omvärlden och aktörerna/regelverk 
runt oss som påverkar patienter, klinik 
och bolag, säger Alneroth. 

Beteendevetaren Anders Grahn, Före
tagshälsan, har också haft en stor del i 
utbildningen. »
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RÖD TRÅD I UTBILDNINGEN

et var parodontologen Tine Winter som blev 
det levande beviset på att Ftv Gävleborgs 
erkänt framgångsrika specialisttandvård är 
så avancerad, och har sådana resurser, att 
man vågat satsa på egen utbildning av spe-

cialisttandläkare i både ortodonti och parodonto-
logi.

Ortodontisterna Shirin Said och Sinan Dehrab 
blev klara något senare.

Tine Winter säger:
– Det känns bra att det är gjort och jag ångrade 

mig inte en enda gång att jag valde att utbilda mig 
vidare och bli parodontolog.

– Det är häftigt att Gävleborg kunde ordna en 
helt egen utbildning, att det finns så bra och kom-
petent personal inom ett företag att man kan göra 
det. Jag tror att det är något som gör att folk söker 
sig hit och vill jobba här.

Det var viktigt för Tine Winter personligen, att 
utbildningen kunde ske på hemmaplan.

– Jag har tre små barn, och att jag slapp åka 
gjorde det mycket enklare och smidigare för mig 
för att kunna kombinera och klara av både familje-
liv och ST-utbildningen.

Hon har bara gott att säga om ST-utbildningens 
upplägg med mycket kontakt med de andra som 
gick utbildningen på andra håll i landet. Genom 
videokonferenser kunde de ha seminarier utan att 
behöva åka bort från sina hemorter.

– Själva upplägget av utbildningen kändes bra 

och genomtänkt. Vi har varvat teori med praktiskt 
arbete vilket kändes bra. Jag har haft många egna 
patienter och väldigt bra handledning av kompe-
tenta specialister från de olika avdelningar som 
jobbar här på kliniken. 

Hon är tacksam över att ha fått möjlighet att 
kunna fördjupa sig i det hon brinner för.

– Jag måste säga att parodontologen Anders 
Holmlund, som har varit ansvarig för själva utbild-
ningen, har gjort ett fantastiskt bra jobb. Jag vet att 
inte bara jag känner så. Aorra Naji, som blev färdig 
parodontolog i Falun i somras, gick hela utbild-
ningen tillsammans med mig och säger samma 
sak. 

Samtidigt som Tine Winter gick utbildningen i 
parodontologi genomförde Shirin Said och Sinan 
Dehrab (tillsammans med Elin Wijk från Dalarna) 
sin specialistutbildning i ortodonti.

Ingalill Feldmann, erfaren och prisbelönt odon-
tologie doktor och övertandläkare vid Specialist-
tandvården ortodonti, har ansvarat för den utbild-
ningen. 

– Detta är vårt sätt att rekrytera och se till att vi 
är väl bemannade. Om man vill att kliniken ska ha 
en verksamhet som ligger i framkant, ha förutsätt-
ningar att bedriva forskning och utveckling samti-
digt som vårdåtagandet fullgörs är bemanning en 
nödvändighet. Vi är då också övertygade om att vi 
skapar en attraktiv arbetsmiljö, säger hon. 

Det tog tre år.
Sedan var Folktandvården Gävleborgs första egenutbildade 
specialist tandläkare äntligen klar.
En milstolpe för företaget 2017 – som sedan följdes upp av ytterligare 
två egenutbildade specialister några månader senare.

Tine blev första
egna specialisten

D
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Tine Winter är 
väldigt nöjd 
med sin speci
alistutbildning. 
”Det är häftigt 
att Gävleborg 
kunde ordna 
en egen utbild
ning”, säger 
hon.
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Efter Tine Winter blev dessa specialister i tandreglering: Sinan 
Dehrab, Shirin Said och Elin Wijk.

Specialisttandvårdens ortodontister har stått för 
stor del av den massiva teoretiska utbildningen 
som trion fått. Externa föreläsare, auktoriteter 
inom sina specialområden, har också bjudits in.

Utbildningen har, precis som för Tine Winter, 
pågått under tre år. ST-tandläkarna har under 
handledning behandlat patienter i Gävleborg.

– Patienterna har varit väl informerade om att de 
deltagit i en utbildningssituation och vi har bara 
fått positiv respons på detta från både barnen och 
ungdomarna och deras föräldrar, säger Ingalill 
Feldmann.

Den offensiva satsningen applåderas och följs 
från många håll. n
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VOLONTÄRER

Miranda Nordström mitt 
bland barmen i Tanzania. 
Hon gillade dem och de 
gillade Miranda. Volontärar
betet är bland det bästa 
hon gjort.

ag älskar att resa och har länge velat göra en 
volontärresa. När det fanns en möjlighet att 
göra det genom jobbet var det inget snack om 
saken, jag måste ta chansen, berättar Miranda 
Nordström.
Så i slutet av januari 2017 packade hon väskan 

med 700 tandborstar, 400 tuber tandkräm och 
massor av leksaker. I Tanzania väntade ett utbild-
ningsprojekt på en grundskola med 700 elever.

– Det handlade egentligen om att utbilda barnen 
i engelska, men jag hörde av mig och frågade om 
jag kunde få ha munhälsoundervisning också och 
så blev det, berättar Miranda.

Det var väldigt enkla förhållanden med trasiga 
golv och för få skolbänkar. Det var bara en lärare 
på 100 elever, dåligt med undervisningsmaterial 

och barnen fick majs och bönor varje dag. För 
många barn var det deras enda mål mat om dagen. 
Toalettsituationen var extremt enkel med sex hål 
i marken för 700 barn och inget tvål och vatten att 
tvätta händerna med. 

Genom andra volontärer fick Miranda Nordström 
också besöka ett sjukhus och träffa patienterna där 
för att prata munhälsa.

– Jag hade en bild av vad jag skulle möta och den 
stämde ganska bra. Folk är fattiga och får kämpa 
mycket för det grundläggande i livet, men är väldigt 
öppna och positiva. Det var mycket musik och glädje 
fastän de hade det så illa ställt, konstaterar Miranda.

Hon såg förstås också mindre positiva saker och 
berättar om barnaga och barn med olika typer av 
problem som kallas ”dumma” och inte får hjälp. 

Hon har jobbat sju år som tandhygienist på olika kliniker, 
ett och ett halvt år av dem på folkhälsofunktionen inom 
Folktandvården Gävleborg.
Hon har också utbildat sig till bartender i New York, gått 
en dj-utbildning och rest runt i världen.
Men det som kanske ändå betytt mest för Miranda  
Nordström är det volontärarbete i Tanzania som hon 
kunde göra tack vare ett stipendium från Ftv Gävleborg.

J

”Volontär 
det bästa 
jag gjort”
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Hon berättar också om en förlegad kvinnosyn och 
olika kulturkrockar.

– När det gällde tandhälsa var de ändå ganska 
medvetna om detta med socker, utom när det 
gällde läsk. Det dracks väldigt mycket läsk efter-
som det kostar lika som vatten och vattnet i kra-
nen kan inte drickas. Tandstatusen var inte opti-
mal, säger Miranda.

Hon kände att många elever var intresserade av 
det hon hade att säga. De flesta pratade swahili 
och Miranda fick ta hjälp av Google translate 
ibland, men många av de äldre barnen och lärarna 
kunde engelska. 

– Min andra vecka kände jag att jag måste göra 
något, så jag startade en insamling via sociala 
medier. Jag fick in nästan 27 000 kronor på fyra 

dagar och kunde köpa läroböcker, ett ton majs, 
tvål och vatten till toaletterna och nya fotbollar. 
Det kändes jättebra.

Sedan hon kom tillbaka har många kollegor inom 
Ftv Gävleborg hört av sig och frågat om stipendiet 
och resan.

– Det är bland det bästa jag gjort och jag kände 
verkligen att jag utnyttjade min tid i Tanzania på 
ett bra sätt. Jag fick betalt för att göra det här och 
min glädje för jobbet har blivit ännu större. När jag 
kom hem tyckte jag att vi är väldigt bortskämda, 
att vi har mage att klaga när det finns människor 
som har så lite men ändå är så glada. 

Eller för att sammanfatta äventyret kan man 
säga att hon lärde ut mycket – och lärde sig minst 
lika mycket själv. n

TANZANIA
4 Tanzania är en 
stat i Östafrika. 
4 Största stad är 
Dar esSalaam, 
huvudstad är  
Dodoma. 
4 De brittiska ko
lonierna Tangan
yika och Zanzibar 
förenades 1964 
och blev Tanzania.
4 Berget Kiliman
jaro ligger i Tanza
nia, liksom en del 
av Victoriasjön.
4 Landet har 53 
miljoner invånare.

Miranda Nordström mitt bland barnen i Tanzania. Hon gillade dem och de gillade Miranda. 
Volontärarbetet är bland det bästa hon gjort.
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fter två års hårt arbete har Lotta Engberg och 
Mona Häll all anledning att känna sig nöjda.

– Jag bad vår chef Mats Hallman att få göra 
detta för några år sedan. Han nappade direkt, 
berättar Lotta Engberg, steriltekniker.

Sagt och gjort.
I två år har hon och Mona Häll, som tillsam-

mans sköter Sterilcentralen på Specialisttandvår-
den på Gävle sjukhus, skrivit rutiner och beskriv-
ningar för hela verksamheten.

Ett jättejobb!
– Ungefär 150 rutiner handlar det om. Allt 

beskrivs in i minsta detalj, berättar de och förkla-
rar att till exempel något som låter så enkelt som 
att packa ett galler kräver en beskrivning som 
innehåller detaljer som hur papperet viks (vilket 
förklaras med bilder), hur man ska tejpa, hur eti-
ketter ska sitta och så vidare in i minsta detalj.

Eftersom spårbarhet är viktigt inom operations-
verksamhet startade deras arbete med rutinerna 
för just spårbarhetssystemet T-doc.

– Det är oerhört noga med operationsmaterial. 
En skruv ska ha en etikett, en mejsel ska ha en 
etikett och så vidare. Varje instrument får en ny 
etikett med unikt nummer för det godset, num-
ren följs åt i systemet. Vi kan spåra i tre år vilket 
instrument som skruvade vilken skruv.

Ytterst är rutinerna bra för patienterna, som kan 
lita på att det är ordning och reda i verksamheten, 
och givetvis bra även för alla medarbetare. 

Arbetet har de gjort vid sidan av det dagliga 
jobbet. Hela tiden påhejade av Susanna Forsell 
Nordin, som jobbar med kvalitet- och patientsä-
kerhet på huvudkontoret.

– Vi har använt tid medan vårt vanliga arbete 
flutit på, men även fått någon dag avsatt till detta, 
berättar de.

Specialisttandvården på Gävle sjukhus kan ha 
uppåt 100 patientbesök vissa dagar – och någon 
dag har det varit nära 20 operationer.

Då är det full fart på sterilgodshanteringen, om 
man säger så. 
Varför vill man då ha ett kvalitetscertifikat?

– Vi höjer nivån. Självklart var det en morot att 
bli den första sterilcentralen inom Folktandvår-
den i Sverige som certifierats. Många forskar och 
håller föreläsningar här på Specialisttandvården. 
Då är det roligt sätta sig på kartan även i den här 
delen. Vi bidrar till att höja standarden i hela verk-
samheten, säger Lotta Engberg, som dessutom 
erkänner att hon tycker det är roligt att skapa ord-
ning och reda.

Mona Häll fyller i:
– Och så har vi lärt oss mycket själva under 

tiden. Det finns ju delar man inte visste så mycket 
om och kanske inte arbetar så ofta med, men 
efter att ha skrivit rutinen kan man även den 
delen.

Nu är grunden satt, certifikatet i hamn – så nu är 
det bara att se till att börja uppdatera… n

Sterilcentralen har fått kvalitetscertifikat
– ISO 9001:2015 som det heter.
Därmed är man först av alla folktandvårdar i Sverige!

E

Certifieringen
höjer klassen
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Mona Häll och Lotta 
Engberg har all an
ledning att vara gla
da. Och nöjda. Och 
stolta. Deras arbete 
i två års tid har gett 
Sterilcentralen kvali
tetscertifiering.
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EN GOD BERÄTTELSEPEDODONTI

Starkt gäng på 
Specialisttand
vården Pedodonti: 
Siv Grenholm, 
Helena Söderbäck 
och Anja Mediaty 
bakom Eva Wesslén 
och Anita Törnhult.
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Du ska vara intresserad av barn, 
ha empati, vara flexibel, tycka 
om utmaningar och kunna lösa 
problem. 
Ungefär så skulle det kanske 
stå i jobbannonsen till en tjänst 
på Specialisttandvården Pedo-
donti – om de som jobbar där fick 
bestämma.

»

V

Jobbet som
kräver det

lilla extra

i tar ju hand om barn och ungdomar med 
särskilda behov och det kan handla om väl-
digt många olika saker, säger övertandläka-
ren Anja Mediaty.

Det känns speciellt direkt när man kliver 
in på kliniken. Det skrattas och skämtas och den 
glada och öppna stämningen, som medarbetarna 
pratar om, går nästan att ta på.

Tandhygienisten Helena Söderbäck försöker 
förklara:

– Det är så roligt att jobba här! Det är inte en 
enda dag som är den andra lik. Och så har vi roligt 
tillsammans.

När fyra av klinikens sex medarbetare, och den 
här dagen också teamchefen Eva Wesslén, ska 

Jobbet som
kräver det

lilla extra



28 |  F O L K T A N D V Å R D E N  G Ä V L E B O R G  2 0 1 7

PEDODONTI

berätta om verksamheten gäller det att hänga med 
eftersom alla har så mycket att berätta. 

Den ena börjar säga något, en annan skjuter in 
och en tredje tar vid…

Det känns att det är ett sammansvetsat gäng 
som tar emot barnen och ungdomarna som kom-
mer dit. Och det kan nog behövas. Vi pratar om en 
speciell patientgrupp med extremt olika behov.

– Vi tar oss tid och känner av och känner in. Vi 
låter barnen och ungdomarna, om inte bestämma 
så i alla fall styra så att vi jobbar utifrån deras för-
utsättningar. Vad behöver det här barnet? Behövs 
det bilder för förståelse eller bara mer raka direk-
tiv? Eller måste vi skola in dem för att få dem att 
överhuvudtaget sitta i stolen, berättar tandhy-
gienisten Anita Törnhult.

Det kan handla om barn och ungdomar med 
olika typer av funktionsnedsättning eller svår 
karies, men också om svårigheter att samverka 
i tandvårdssituationen på grund av tandvårds-
rädsla. Patienterna kommer på remiss från sjuk-
vården eller allmäntandvården och kliniken ligger 
intill Folktandvården Slottstorget i Gävle. 

Kliniken har funnits länge men med betydligt 
mindre resurser än nu. I dag är bemanningen 
tre tandläkare och tre tandhygienister. När Anja 
Mediaty kom som utbildad pedodontist för tre och 
ett halvt år sedan var kön lång, åtminstone 15–16 
månader. I dag klarar man vårdgarantin på tre 
månader hyfsat.

Äras den som äras bör när en verksamhet fung-
erar. Och så börjar de prata igen så att den ena tar 
vid där den andra slutar…

– Det var problematiskt, tills Anja kom in och 
tog tag i saker, säger teamchefen Eva Wesslén.

Varpå Anja Mediaty kontrar:
– För att inte säga allt som vår pedodontist Kris-

tina Palm gjort. Hon började 2011 och när jag 
kom tillbaka från utbildningen var allt klart med 
patienterna. Kristina hade byggt upp ett nätverk 

så att jag bara kunde komma och sätta mig i boet 
här. Det kändes lyxigt. Men egentligen är 
det tack vare Siv som det här finns kvar, utan 

henne hade det inte funnits en klinik i dag.
Siv heter Grenholm och har jobbat med de här 

barnen och ungdomarna i 20 år, som resurstand-
läkare.

– Jag har varit ganska ensam tidigare så det 
är otroligt mycket roligare och bättre och håller 
högre kvalitet nu. Delvis beror det på att vi har 

utbildade pedodontister och är ett helt team. Det 
är brist på pedodontister i landet och vi har haft 
olika lösningar genom åren, till exempel terapimö-
ten på video. Det funkade faktiskt bättre än man 
kan tro och vi försökte hitta lösningar. Men det 
känns så roligt nu, det försöker jag säga så ofta jag 
kommer ihåg, säger hon.

På kliniken finns två behandlingsrum men ett 
tredje går också att använda. Olika hjälpmedel 
finns om de behövs. Som tumlekuddarna som blir 
som en omfamning och fungerar lugnande, lust-
gasen och så förstås bildstödet som ger god hjälp.

– Vi har bilder på personalen, situationen, 
utrustning och vad det är vi ska göra. Det blir som 
ett bildschema och vi kan skicka hem bilderna i 
förväg för att förbereda barnen på vad som ska 
hända, berättar Anita Törnhult.

Anja Mediaty säger att det blir som ett kontrakt 
och att man varken gör mer eller mindre än det 
man kommit överens om.

– Det handlar om att vara ärlig och bygga upp ett 
förtroende, säger hon. 

En annan viktig aspekt är att ta den tid som 
behövs. Det första besöket tar en timme och det är 
grunden för att behandlingen ska kunna planeras.

– Det allra första som vi gör för att kunna pla-
nera är att vi tar en ganska ingående anamnes av 
barnet, inte bara en kroppslig hälsodeklaration. 
Det handlar om vad som har fungerat bra inom 
tandvården och vad som inte har fungerat. 

Alla håller med om att det är viktigt att jobba med 
helheten.

– Det är ännu viktigare än för andra barn att vi 
har föräldrarna med oss. Det kanske inte är möj-
ligt att laga en tand i vaket tillstånd, konstaterar 
Siv Grenholm.

Många av 
patienterna på 
Specialisttand-
vården Pedodonti 
har diagnoser 
som medarbetar-
na bör känna till.
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Och när det inte fungerar har kliniken narkos-
tider på sjukhuset, dels för operationer, dels för 
undersökningar av patienter som av olika anled-
ningar inte kan undersökas eller behandlas i vaket 
tillstånd. 

– Det beror på funktionsnedsättningar i första 
hand. För de som har en tandvårdsrädsla är målet 
att alla ska klara av en vanlig undersökning och 
behandling för att så snabbt som möjligt slussas 
tillbaka till allmäntandvården igen, säger Anja 
Mediaty.

Hon uppskattar att de i år kommer att få ungefär 
400 nya remisser, att jämföra med 330 förra året, 
och tror att siffran kan komma att öka ännu mer.

– På sikt kommer ju antalet patienter som behö-
ver pedodontist att öka eftersom fler barn överlever 
svåra sjukdomar, vi får fler traumatiserade barn 
som överlevt krig och vi har fler barn som klarar 
svåra förlossningar och funktionsnedsättningar. 
Siffran av sjuka barn kommer att öka liksom antalet 
sjuka äldre. Ju fler framsteg som görs inom medi-
cin, desto fler funktionsnedsatta patienter har vi. 

Tur då att personalen är van vid att vara flexibel.
– För några år sedan hade vi många nyanlända 

barn och ungdomar med kariesproblematik, där 
det blev narkostandvård för att det var så mycket 
att ta tag i. Det har minskat men däremot kommer 
fler med funktionshinder, berättar Helena Söder-
bäck.

Hit kommer barn från hela länet och många får 
åka långt. Ibland kan de då få komma både för en 
förmiddagstid och en eftermiddagstid på samma 
dag. 

Så vad gör då personalen på en ibland krävande 
klinik för att må bra? Visst blir det en och annan 
afterwork men det är ändå inte det viktigaste.

– Det vi gör är väl att vi pratar rätt öppet med 
varandra och det gör att vi känner att vi hör ihop. 
Sen har vi förmånen att få professionell hjälp och 
går på handledning en gång i månaden, berättar 
Helena Söderbäck.

En psykoterapeut/professionell handledare ger 
vägledning när det gäller olika patientfall.

– Ibland överstiger saker vår kompetens. Vi är 
trots allt tandvårdsutbildade och inte psykologer. 
Vi pratar till exempel mycket om samspelet mellan 
barn och föräldrar och hur man ska göra när man 
ser att det är något som inte fungerar, berättar 
Anja Mediaty.

Alla är överens om att handledningen är betydel-
sefull.

– Varje gång vi går därifrån känner vi att ”vad 
skönt att få lämna det där”. Vi har ju inte den tiden 
alltid att sitta och bolla med varandra annars så då 
tar vi det vid de här tillfällena. Det är väldigt posi-
tivt, konstaterar Helena Söderbäck.

På kliniken ligger broschyrer om olika diagno-
ser. Det är mycket som personalen bör känna till.

Anja:
– Till skillnad mot andra professioner är det ju 

mer tvärprofessionellt, man måste kunna lite om 
mycket. När det kommer patienter med väldigt 
ovanliga syndrom kan vi till exempel kontakta 
Mun-H-Center. Och man kan hitta mycket hos 
Socialstyrelsen om ovanliga diagnoser. Vi åker på 
utbildningar för att hålla oss uppdaterade. Sedan 
lär vi oss mycket vid möten med andra pedodonti-
kliniker.

Men när det kommer till kritan är det förstås 
barnen och ungdomarna det handlar om. 

– Därför handlar det om att lyssna. På olika sätt. 
Ofta kan de prata för sig själva och man brukar få 
många svar – om man bara lyssnar. n

Det krävs 
ofta många 
och speciella 
förberedelser. 
Extrem tandlä
karskräck eller 
särskilda behov 
kräver stor 
lyhördhet hos 
personalen. 
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a, det började redan 2016.
Torsdag den 3 november 2016 togs nämligen 

det första spadtaget för Folktandvården Gävle-
borgs nya klinik vid Varvet i hamnen i Hudiks-
vall.

Maria Lönnbark, Folktandvården Gävleborgs 
dåvarande vd, sa då:

– Det är inte varje dag vi bygger en ny klinik och 
än mindre en klinik av den här kalibern. Jag är 
övertygad om att den kommer att betyda mycket 
för invånarna i både Hudiksvall och i stora delar av 
Hälsingland under lång tid framöver. Fantastiskt 
roligt!

Den stora satsningen är ett led i arbetet att 
erbjuda alla invånare i Gästrikland och Hälsing-
land samma starka tandvård.

När spadtaget hade tagits, och många fler efter 
det under hela 2017, stod plötsligt ett kompetens-
centrum, ett nav i Hälsingland, klart med bra 

Nu är Hudik
ännu gladare
Nu är Hudik

ännu gladare

Bra utrymmen 
för personalen 
ökar trivseln på 
den nya klini
ken i Hudiks
vall.

Ett av de största projekten någonsin i Folktand-
vården Gävleborg pågick hela 2017.
Byggandet av nya kliniken i Hudiksvall.

J
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tillgänglighet både när det gäller öppettider och 
behandlingar som utförs.

Det är bara att titta på bilderna på de här 
sidor na. Oj, vad bra det blev! Kliniken på 1 300 
kvadratmeter har varit efterlängtad. Åtminstone 
om man får tro klinikchefen Kristina Malmström 
som visar runt:

– Lokalerna är trevliga och moderna och mycket 
jobb har lagts på att kliniken ska vara funktionell 
och fräsch. Nästan all utrustning är ny och bygger 
på den senaste tekniken. Dessutom är vi granne 
med havet!

Just utsikten mot vattnet från flera håll är det vi 
slås av när vi går runt. Fint är det vid vårt besök 
en kall vinterdag men på sommaren, lovar de som 
jobbar där, blir det ännu mer fantastiskt med små-
båtshamn, glittrande vatten och utsikt över staden. 

Specialister från Specialisttandvården kan nu i 
betydligt högre utsträckning möta och behandla 
patienter i Hudiksvall.

– Det här innebär ju ett minskat resande för 
våra patienter. De kan träffa bland annat käkki-
rurg, parodontolog, ortodontist, protetiker och 
pedodontist här på kliniken, konstaterar Kristina 
Malmström.

Att en rad specialister kommer att arbeta en hel 
del tid i Hudiksvall ser klinikchefen som positivt 
av fler anledningar.

– Vi har en modern konferens- och utbildnings-
del för terapimöten och utbildningar. Vi jobbar 
med stort fokus på kunskapsöverföring och utbyte 
mellan varandra inom de olika yrkesgrupperna. 
Kompetensnivån ska vara högsta tänkbara. Detta 
sammantaget hoppas vi ska gynna oss i Hälsing-
land när det gäller att behålla och rekrytera perso-
nal också.

Mycket tanke och tid har ägnats åt att skapa loka-
ler som ska fungera. 20 numrerade behandlings-
rum och två operationssalar ligger runt en ö med 
väntrum, kontorslokaler, förråd och trayprep.

Där finns också ett nytt tandtekniskt laborato-
rium. 

Där jobbar tandteknikern Annika Jonsson. Hon 
har jobbat i ”eviga tider”, i mer än 40 år, och är 
överlycklig över de nya lokalerna.

– Det är helt fantastiskt att få jobba när allt är 
nytt. Dessutom har jag världens bästa utsikt, 
skrattar hon.

Att flytta en hel klinik är förstås ett stort arbete 
och Kristina Malmström kan inte nog berömma 

NYA KLINIKEN I HUDIKSVALL
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Teamcheferna Beat
rice Sahlin, Rauni 
Embretsen och 
Malin Sahlén samt 
klinik chef Kristina 
Malmström i det 
som skulle bli en ny 
klinik när bygget 
nyss hade börjat.
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hela personalstyrkan. Hon säger att alla engagerat 
sig helhjärtat under den här tiden, men att utan till 
exempel tandhygienisten och teamchefen Rauni 
Embretsén skulle det inte gått så smidigt och inte 
blivit så bra.

 – Jag har haft med byggare och olika entrepre-
nörer att göra. Det har handlat om allt möjligt från 
beställningar av material och gardiner till skyltar 
och logistik, säger Rauni Embretsén.

En som också ägnat mycket tid åt flytten till nya 
lokaler är tandsköterskan Anita Persson som 
ansvarar för inköp, förråd och fakturor bland 
annat.

– Det är ett stort arbete att flytta alla saker och 
också att organisera allt så att det fungerar så bra 
som möjligt. Det var mycket kartonger kan man 
säga, berättar hon. 

Ungefär 50 personer jobbar i Hudiksvall för-
utom de specialister som kommer regelbundet.

Karin Apel Eriksson, klinikchef för specialist-
tandvården ortodonti, ser också stora vinster.

– Det blir bra för både medarbetare och patien-
ter, där ortodonti får lokaler anpassade efter sina 
behov med större enskilda behandlingsrum, kon-
staterar hon. n
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Receptionen är 
klinikens hjärta. 
Cecilia Anders
son, lärling, 
håller koll.

Rauni Embretsén, teamchef och bygggeneral 
och flyttgeneral i en och samma person.
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adia gillade matte och problemlösning i 
gymnasiet och tänkte därför att civilingen-
jör skulle passa henne perfekt. Hon flyttade 
från Hälsingland till Uppsala, men efter tre 
terminer började hon tvivla på om civilin-

genjörsyrket verkligen var hennes grej. 
Hon bestämde sig för att göra ett test på nätet 

för att se vilket jobb som skulle passa just henne. 
Fanns det andra yrken där problemlösning är vik-
tigt? Till hennes förvåning föreslog testet att hon 
skulle bli tandläkare. 

– Jag hade aldrig tänkt tanken förut men jag 
sökte ändå till tandläkarprogrammet i Umeå och 
tänkte att ”tja, jag provar väl”, berättar Nadia. 

Halva utbildningen i Umeå är nu avklarad. 

Redan när hon sökte till programmet visste hon att 
hon som tandläkare skulle ha användning av sitt 
intresse för människor, kroppen och medicin. Men 
hon tvivlade lite på om problemlösning var en del i 
rollen. Men efter att ha sommarjobbat på Folktand-
vården Bergsjö i fem veckor och Folktandvården 
Hudiksvall i tre veckor konstaterar hon att bland 
det viktigaste och roligaste med att jobba inom 
tandvården har att göra med just problemlösning. 

– Det känns häftigt att människor kommer till 
mig och har ett problem som jag kan hjälpa dem 
att lösa. Att lägga bedövning är till exempel rik-
tigt kul, för när man lyckats göra det rätt slipper ju 
patienten ha ont och det känns jättebra, säger hon.

Det här var Nadias första jobb inom tandvården 
och hon berättar att sommarjobbet har varit ett 
perfekt komplement till utbildningen. 

– Jag har fått assistera tandläkarna, gjort och lärt 

mig massor. Jag har till exempel tagit röntgenbil-
der, gjort undersökningar, lagt bedövning, tagit 
avtryck och gjort enkla fyllningar. Eftersom de för-
sta fem terminerna var väldigt teoretiska på utbild-
ningen och det först är nu som vi börjat arbeta 
mer kliniskt var det här sommarjobbet perfekt. Jag 
har lärt mig mycket som man inte kan läsa sig till i 
böcker, förklarar hon. 

Att det blev hemma i Hudik som hon jobbade 
var ingen slump.

– Jag har sökt varje sommar och äntligen fick 
jag sommarjobbet. Jag älskar Hudik och vill bo 
där i framtiden. Därför kändes det extra kul att 
jobba på Folktandvården Bergsjö och Folktandvår-
den Hudiksvall, eftersom det är kliniker som jag 
hoppas få jobba på även när jag är färdig tandlä-
kare om några år, säger Nadia. 

Hon är också väldigt positiv till arbetssättet på 
båda klinikerna.

– Man jobbar mycket med teamwork. Alla är väl-
digt hjälpsamma och stöttande. Jag kände mig jät-
tebra omhändertagen och blev ännu mer sugen på 
att jobba som tandläkare efter att ha lärt känna de 
andra på klinikerna, säger hon.

Nadia är glad och pratsam och säger att hon 
älskar att träffa alla typer av patienter. Att hon vid 
sidan av svenskan dessutom kan flytande arabiska, 
frans ka och engelska gör ibland mötena lättare då 
vissa patienter har svårt att uttrycka sina problem 
på svenska. 

På frågan ”vad ska du bli när du blir stor?” sva-
rar Nadia nu:

– En jättebra tandläkare! Inte en sån man är rädd 
för att gå till… n

Vad ska du bli när du blir stor? Den frågan har de flesta fått. 
För Nadia Khabouchi Bergqvist, 27-årig tandläkarstudent vid Umeå universitet 
och sommaren 2017 sommarjobbare på Folktandvården i Hudiksvall och 
Bergsjö, var svaret på den frågan för några år sedan enkelt: civilingenjör. 
Va? Att hon skulle bli tandläkare förstod hon först långt senare.

Hon fick bästa   sommarjobbet

N
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Nadia Khabouchi Bergqvist, blivande 
tandläkare, sommarjobbade i Bergsjö 
och Hudiksvall – och trivdes jättebra.

Hon fick bästa   sommarjobbet



Känner du dig pigg?
– Jo, tack. Jag är pigg. Eller på bettet som jag bru-

kar säga.
30 år i år.

– Ja, tiden går. Det känns som i går när teckna-
ren Nisse Hörberg fick en fråga om att rita Folk-
tandvårdens nya symbol för sin utåtriktade verk-
samhet, som det så fint kallas, och gjorde mig så 
här grön och skön.
Men visst var du namnlös i början?

– Ja, namnlös men inte tandlös som jag brukar 
säga. Göran Lindstrand, som var klinikchef i Sätra, 
tyckte att jag borde få ett namn. Alla barn och ung-
domar som besökte Folktandvården Gävleborgs 
kliniker fick på ett vykort med bild på mig föreslå 
ett namn. Mellan 7 000 och 8 000 förslag kom in. 
På många stod det Bettan.
Hur gick dopet till?

– Dop och dop. Tandvårdens centrala perso-
nalråd, förstärkta med tecknaren Nisse Hörberg 
och landstingets dåvarande informationschef 
Sigward Johansson, bildade jury och bestämde 
att jag skulle heta Bettan. En Christina Envall, 13 
år, i Färila blev glad för bland de som föreslagit 
just Bettan lottades hon fram som segrare och fick 
tränings overall, badhanduk och T-tröja.
Vad skulle du själv valt för namn?

– Vet inte. Lasse Stefanz kanske? Som dansban-
det. Det tycker jag är fint. Eller Merit Hemmings-
son? Eller Snövit? Peter Jihde? Maria Lönnbark? 
Ovanligt dum fråga, som jag brukar säga, för Bet-
tan är liksom Bettan. Det finns inga alternativ. 
Okej. Förlåt. Var hade du kalas när ni firade 30?

– Vi hade kalas på 15 kliniker runt om i länet.

Vad gjorde ni på kalasen?
– Vi hade krokodildamm, i stället för fiskdamm 

alltså. Fattar du? Vi hade leta-tandtroll-bingo där 
barnen fick leta tandtroll. Och så en tecknings-
tävling. Flera kliniker hade 
ansiktsmålning 
också.
Hände det något 
särskilt 
någon
stans?

– Barry 
Gustafsson, 
som är styrel-
seordförande, 
ansiktsmålade sig på 
Slottstorget. Han har 
aldrig varit snyggare. Jag 
blev nästan lite kär. Och i 
Ljusdal fanns både tand-
fén och tandtroll på plats 
och hjälpte mig fira min dag.
Någon sa att du bara fort
sätter fira?

– Ja, det gör jag. Hudiksvall 
hade ett kalas till nu i maj och 
flera kliniker har haft kalas tidigare. 
Barnkalas, jag menar Bettankalas, är 
det bästa som finns.
Nu finns ju en Bettandräkt, hur får klinikerna 
tag i den? Bokar?

– Ja, dräkten finns att boka i webbshopen. Det 
finns en, så det gäller att vara ute i tid om man vill 
ha mig, som jag brukar säga. n

BETTAN

Det ska vi
fira, Bettan!
Bettan är alltid på bettet. Sedan 30 år faktiskt. Folktandvården  
Gävleborgs maskot jubilerade 2017 med fester hela året.
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Bettan – 30 år ung.
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enrik Söderman, klinikchef i Valbo, förkla-
rar bakgrunden:

– När man ska göra nya tänder har man 
tidigare gjort avgjutningar. Traditionellt 
används en avtryckssked som man fyller 
med en massa som stelnar i munnen. Det är 

lite kletigt och många patienter tycker att de kväljer.
Massan, som bestås av gummi, stelnar på fyra 

minuter.
– Sedan skickas den till tandtekniker som gör 

tanden eller konstruktionen, först som en gipsmo-
dell och sedan som en konstgjord tand eller vad 
som behövs, säger Henrik Söderman.

Metoden har förfinats genom åren men ändå 
sett rätt lika ut.

Och fungerat bra.
– Sedan en tid finns en digital teknik, där man 

i stället för en massa helt enkelt filmar tanden. 
Sedan skickas filmen som en fil till tandtekniker 
som gör en ny tand.

– Den här tekniken är det som kommer, bland 
annat lär sig unga tandläkare den digitala tekniken 
på utbildningen nu, det gjorde till exempel inte 

jag. Vi ser att många av våra konkurrenter använ-
der den nya tekniken och även en del andra folk-
tandvårdar. Vi har själva på ett par klinker, bland 
annat Söderhamn och Slottstorget, använt digital 
teknik ett tag.

Under 2017 gjordes ett rejält test.
– Fem kliniker var involverade och vi testade i 

några månader och gjorde över 100 tänder. Resul-
tatet blev väldigt bra med bättre passform än med 
den traditionella metoden. Däremot sparade vi 
inte tid, konstaterar Henrik Söderman.

Testerna fortsätter nu.
– Maskiner av olika fabrikat ska testas, bland 

annat ska vi i Valbo ha en maskin, som aldrig tes-
tats i Sverige, i ett halvår. Jag tror att de allra flesta 
är ense om att det här är framtiden. På samma sätt 
som att vi numera har datajournaler och digital 
röntgen. En del menar att det fortfarande finns 
begränsningar, och att det finns problem under 
själva övergången, och det är sådant vi tittar på nu.

Han sitter med i ett nationellt nätverk som 
representant för Folktandvården Gävleborg.

Hur ska man göra en ny tand?
Folktandvården Gävleborg genomförde under 2017 ett projekt där 
den nya digitala tekniken testades.
Resultatet var väldigt bra – men det finns fortfarande frågetecken.

Ny tand
– på
nytt sätt

H

Kamera istället för kletig 
massa. Den nya tekniken 
har många fördelar – men 
innebär också problem 
som måste lösas.
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– Där träffar vi andra folktandvårdar, bland 
annat från de stora städerna som har större resur-
ser och kommit längre än vi har, och diskuterar 
och samarbetar. Eftersom vi är en folktandvård är 
det andra utmaningar för oss än det är för små pri-
vata aktörer.

Det handlar bland annat om hur och var filerna 
ska lagras och vem som äger dem. Henrik Söder-
man skulle helst se att lagringen sker inom det 
system de redan använder men där går regionens 
IT-experter emot.

– Så det tar tid och är en del regler som måste 
ses över innan vi kan använda detta fullt ut. Länge 
var det enormt dyra investeringar men det blir 
allt billigare. Men ska maskiner köpas in till alla 
kliniker krävs givetvis en stor upphandling. Dess-
utom utvecklas den här tekniken fortfarande blixt-
snabbt. Det är viktigt att komma ihåg. 

– Nyss hade man kameror för detta som var 
stora och klumpiga och krävde tvåhandsfattning, 
i dag ser kameran ut som en eltandborste. Sup-
porten är kanske inte riktigt uppbyggd ännu för 
att klara en hel folktandvård men även där händer 
mycket, säger Henrik Söderman.

Han ser den nya tekniken som ofrånkomlig.
– Även om vi just nu har svårt att se vinsterna för 

oss, förutom att patienter nog är glada att slippa 
massan som stelnar i munnen, känner jag att det 
är viktigt att vi hänger med. n

Henrik Söderman, 
klinik chef i Valbo, ingår 
i en grupp som tittar på 
utvecklingen av digitala 
avtryck. Flera modeller 
testas och utvärderas 
nu inom Folktandvården 
Gävleborg. I stället för 
kladdiga avtryck används 
en kamera som filmar 
tanden eller tänderna 
som är aktuella.
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INTERVJU: BARRY GUSTAFSSON
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Barry Gustafsson.
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n snabb titt i en ordbok visar:
”Ansvar – förpliktelse att se till 

att något (speciellt) går i uppfyl-
lelse samt skyldighet att stå till 
svars och ta vissa konsekvenser om 
så icke sker.”

Under 2017 blev ordet ansvar aktu-
ellt.

Barry Gustafsson förklarar:
– Folktandvården Gävleborg har ett 

ansvar att se till att, som namnet säger, 
alla invånare i Gävleborg får bra och lika 
tandvård. Det arbetar vi med varje dag. 
Styrelsen, och jag som dess ordförande, 
har ett ansvar att se till att företaget leds 
på ett bra sätt så att det blir möjligt.

Tidigare vd:n Maria Lönnbark hade 
i god tid meddelat att hon ville sluta 
under 2017.

– Vi drog igång en rekryteringspro-
cess och var överens om profilen på den 
vi sökte. Uppdraget gick till Marianne 
Forsell, en erfaren tandläkare från den 
privata sektorn.

– Nu visade det sig snart att det inte 
fungerade. Varför? Ja, en kulturkrock 
kanske? Det gjorde ont och var svårt 
men vi agerade snabbt. Efteråt är jag 
stolt över att vi tog det ansvaret.

Han menar att kritiken i sådana situa-
tioner nämligen ofta i efterhand hand-
lar om varför en styrelse inte agerar i 
tid – inte tar ansvar.

En ny rekryteringsprocess drog där-
för igång i slutet av 2017.

– Den visar att vårt varumärke står 
starkt. Vi fick många intresserade. 
Jag är glad över att se den styrka som 
finns i organisationen. Vi gjorde ett bra 
resultat både ekonomiskt och, vikti-
gare ändå, i själva verksamheten. Detta 
trots att det är lätt att en organisation 
går lite på sparlåga medan ledningsfrå-
gan löses, konstaterar han.

Han pekar på flera utmaningar som 
klarades av under året.

– En av de största är bemanningen. 
Den var bra på det stora hela. Det är 
stor konkurrens om alla yrkesgrupper 
inom tandvården nu. Jämfört med folk-
tandvården på andra platser är vår situ-
ation speciell. Eftersom vi är ett bolag 
kan vi inte, i motsats till en del andra, 

få mer skattemedel för att till exempel 
locka med högre löner. 

Han betonar att Folktandvården 
Gävleborg också hela tiden måste vara 
medveten om att ett annat ekonomiskt 
alternativ, höjda priser, ofta slår mot de 
svagaste i samhället. 

– Vi måste ta ansvar och lösa vår 
situation på kreativa sätt och gör det 
genom bland annat ett starkt och att-
raktivt utbildnings- och utvecklings-
program för våra medarbetare, slår han 
fast. 

– En annan utmaning, flyktingström-
men, som ställt stora krav på oss sköt-
tes också väldigt bra. Vi tog ett stort 
ansvar där. Det är jag stolt över. 

Han pekar på en tredje utmaning i strä-
van efter rättvis tandvård oavsett var i 
länet man bor.

– Under 2017 byggde vi länets största 
tandvårdsklinik, med utrustning i 
världsklass, i Hudiksvall. För invånarna 
i norra Hälsingland kommer den klini-
ken att betyda mycket i många år fram-
över, säger han och funderar lite innan 
han lägger till:

– Det, tycker jag, är också att ta 
ansvar. n

Ansvar.
Sex bokstäver som bildar ett ord som Barry Gustafsson, styrelseordförande 
i Folktandvården Gävleborg, tycker om.

E

”Jag är stolt att
vi tog ansvar”

»Det gjorde ont och 
var svårt men vi 

agerade snabbt.



KRÖNIKA: OLA LILJEDAHL OM DET SVENSKA GODISBERGET

J
KRÖNIKA: OLA LILJEDAHL OM ATT BLI FÖRMINSKAD FÖR DEN MAN ÄR

Nu fattar 
jag hur 

det känns, 
kvinnor

ag klev nyligen in i ett rum fylld av självförtro-
ende – men gick ut ur det en aning stukad.

Det sägs ju att man ska walk a mile i någons 
skor för att förstå hur den människan har det 
och kanske var det en sådan promenad jag 
gjorde i det där rummet.

Säg så här: Jag har gått in i många konfe-
rensrum genom åren för att presentera en idé 

eller få en idé presenterad för mig. Tre, fyra, fem, 
sex personer runt ett bord. Kaffe ur företagets nya 
automat. Ska man välja och trycka start sedan? 
Fem minuter kallprat, 50 
minuter effektivt snack, fem 
minuter nä-nu-avslutar-vi-
mötet-med-ishockey prat.

Ganska ofta möter man 
maktspråk där inne. Det 
handlar gärna om män, näs-
tan uteslutande män, som 
förminskar kvinnor, nästan 
uteslutande kvinnor. 

Men inte på det där mob-
barviset när ett förslag läggs 
fram av en kvinna, inte alls. 
Tvärtom. Ofta lyssnar de 
artigt intresserat på det som 
sägs. Problemet är att betoningen ligger på artigt. 
Sedan ska något beslutas och då vänds blicken 
mot en man. Medvetet eller omedvetet? Jag vet 
inte. Var gjorde du lumpen, förresten?

Men jag har varit med om det många gånger.
Varje gång irriteras jag men säger inget. Jag kon-

staterar mest att det är så. Kanske suckar vi över 
det efteråt. Men som så många andra är jag 
för feg för att säga ifrån där på mötet. Och 
det är ju inte direkt jag som drabbas.

Men det var det jag gjorde nu.
För in kommer en kvinna som 

ska leda mötet. Inget ovanligt med 
det. Vi är en grupp som ska prata 
strategier. Kommunikations-

planer. Facebook och Twitter. Nya medier. Inget 
ovanligt med det heller nu för tiden.

Det ovanliga är hennes inledning.
”Ja, det här brukar en del inte ha nån koll på, ja, 

ärligt talat mest gubbar över femtio.”

Hon, typ 35 år, tittar sig runt. Jag, typ 51 år och 
fyra månader och tolv dagar, också. Utan tvekan 
är jag den enda mannen över femtio där inne. Jag 
sväljer.

Under hela mötet skaver det där lite. I mina 
öron har maktspråket hörts 
tydligt. Vad jag än ska säga 
dyker tanken upp att, vänta 
lite nu, låter jag som en som 
inte har koll nu? Och vad har 
jag för skjorta på mig, egent-
ligen? Låter jag som en… eh… 
51-åring gubbe?

Som om det skulle vara 
något fel?

Det är en hämmande 
känsla.

Men kanske lite nyttig.

För det är första gången jag 
känner mig förmins kad. Inte för vad jag säger eller 
gör utan för vem jag är. Alltså, gissar jag, samma 
känsla som en del kvinnor lämnat de där konfe-
rensrummen med genom åren.

Självförtroendet jag stegar in med försvinner i 
takt med att jag går den där milen där inne i kon-
ferensrummet i, hur ska man säga, ett par hög-

klackade 38:or.
Hur de känns?

Obekväma först. Sedan trånga. Och till 
slut gör de faktiskt lite ont. n

OLA LILJEDAHL är krönikör i en rad 
tidningar och fick en tappad plomb 

fixad vid senaste besöket hos Folk-
tandvården.

FOTO: ISTOCKPHOTO
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Information om verksamheten
Folktandvården Gävleborg AB är ett av Sveriges 
fyra största tandvårdsbolag. På 21 kliniker från 
Bergsjö i norr till Hedesunda i söder bedriver 
bolaget sin verksamhet. Vi har specialister inom 
käkkirurgi, rotfyllning, tandreglering, tandloss-
ningssjukdomar, barn- och ungdomstandvård, 
kron- och bro, röntgen och bettfysiologi. 

Folktandvården Gävleborg AB har dessutom en 
av landets mest moderna klinikstrukturer. Så gott 
som samtliga är om- och nybyggda för att möta 
marknadens krav på effektiva kliniker som inte 
bara gör företagets resurs utnyttjande så optimalt 
som möjligt utan även bidrar till en hög kundnöjd-
het och god arbetsmiljö för bolagets personal.

Väsentliga händelser under året
Under 2017 har organisationen fortsatt att följa 
upp de nyckeltal som tidigare arbetats fram. Fyra 
av nio nyckeltal var gröna vid årets slut. Vi var 
nära att nå målen men nådde inte riktigt hela 
vägen fram på helheten. Kostnadsförslagen har 
förbättrats med 8 procent sedan förra året men vi 
hade satt måltalet något högre. Vi ser här att vi når 
ut mer till våra patienter och att de känner sig mer 
informerade. Vi har ökat andelen frisktandvårds-

patienter med 6 procent sedan förra året. Då den 
fria tandvården höjdes ifrån 22 år till 23 år i länet är 
det en bra ökning. Omgörningar är något vi arbe-
tar med för att höja vår kvalitet. Vi har sänkt anta-
let omgörningar med 3 procent. Kallelseläget har 
förbättrats väsentligt under året, dock har vi inte 
uppnått vårt satta mål. Vi arbetar ständigt med 
att öka vår tillgänglighet och kan alltid ta emot 
våra akuta patienter. SMS-kallelser har under året 
ökat med 8 procent. Det är ett bra sätt att nå våra 
patienter och dessutom mer miljövänligt. 

Vi har haft större investeringar i lokaler under 
året då vi flyttat till en ny klinik i Hudiksvall under 
början av 2018.

Under juni 2017 rekryterades en ny vd till bola-
get där anställningen efter drygt tre månader 
avslutades. Ett avgångsvederlag är uppbokat för 
vd på totalt 1 560 000 samt sociala avgifter. Även 
en uppbokning av kvarvarande lön under dennes 
anställningsperiod under 2018. 

Bengt Vikman har gått in som tillförordnad vd 
till ny vd har rekryterats. Det blev under början av 
2018 klart att Ann-Christine Larsson Bolle kommer 
att påbörja sin anställning som vd under maj 2018. 

 Folktandvården Gävleborg AB är miljöcertifie-
rat enligt ISO 14001:2015.

Förvaltningsberättelse

Fem år i sammandrag
Folktandvården Gävleborg AB 2017  2016 2015 2014 2013
Intäkter, tkr 451 437 448 036 424 463 414 861 399 197
Resultat efter skatt, tkr 9 152 12 096 0 11 507 12 472
Nettomarginal, % 2,4 2,9 0,3 4,1 4,0
Soliditet, % 50 50 46 51 53
Räntabilitet på totalt kapital, % 5,7 7 0,8 10 10
Kassalikviditet, % 127 132 118 131 139

Styrelsen och verkställande direktören i Folktandvården Gävleborg AB, med organisations
nummer 5567021836 och säte i Gävle kommun, får härmed avge årsredovisning för verksam
hetsåret 2017. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter 
inom parentes avser föregående år.
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Resultat och omsättning
Folktandvården Gävleborg AB:s omsättning upp-
gick till 451 mkr (448 mkr). Resultatet efter finan-
siella poster hamnade på 10,8 mkr (13,1 mkr). 

Finansiell ställning
Det egna kapitalet inom bolaget var vid årets 
utgång 66,7 mkr (62,8 mkr), vilket gav en soliditet 
på 50 procent (50 procent). Likvida medel uppgick 
till 60,8 mkr (57,9 mkr) vid årets slut, vilket gav en 
kassalikviditet på 127 procent (132 procent). Bola-
get har inte haft några lån sedan 2014.   

Investeringar
Under 2017 investerade bolaget i byggnader och 
övriga anläggningstillgångar för 10,8 mkr (11,6 
mkr).

Personal
Antalet tillsvidareanställda i bolaget var vid års-
skiftet 440 personer (438).

Strategiska ambitioner
Folktandvården Gävleborg AB har fyra övergri-
pande strategiska ambitioner.

Vi ska öka marknadsandelen i länet bland 
annat genom: 
4 Att attrahera unga vuxna
4 Nöjda kunder
4 Stärka varumärket
4 Vårdkvalitet

Vi ska vara den attraktivaste arbetsgiva
ren inom tandvård genom: 
4 Tydliga utvecklingsmöjligheter
4 Säkrad kompetensförsörjning
4 Strukturerad kompetensutveckling
4 Säkra rekryteringen av tandläkare och tandhy-
genister

Vi ska vara den effektivaste arbetande 
tandvården genom:
4 Effektivt resursutnyttjande
4 Kallelse och remisshantering
4 Ständiga förbättringar

Vi ska ha ett framåtriktat folkhälsoarbete 
inom tandvården genom att: 
4 Främja god munhälsa
4 Identifiera och utjämna olikheter i befolkning-
ens munhälsa

Det är ett ständigt pågående arbete och vi anser 
att vi levt upp till dessa ambitioner under det 
gångna året.

Risker i verksamheten
En ränterisk föreligger på bolagets pensionskost-
nader i form av sänkta garantiräntor, vilket med-
för ökade kostnader.

Folktandvården Gävleborg AB är endast verk-
samt inom Gävleborg, vilket medför att antalet 
transaktioner och flöden i utländsk valuta är 
begränsade varför några direkta valutarisker inte 
finns.

För att minimera kundkreditrisken arbetar bola-
get aktivt med kravprocessen. Patienter uppmunt-
ras att betala med kort. Vid bokning av ny behand-
ling kontrolleras att obetalda fakturor inte förelig-
ger vid någon av bolagets kliniker. Folktandvården 
Gävleborg AB strävar hela tiden mot att minska 
obetalda fordringar och följer utvecklingen genom 
att kontinuerligt mäta genomsnittlig kundkre-
ditbindningstid. Sedan 2013 har bolaget varit 
kontantlöst på klinikerna för att öka personalens 
säkerhet samt få en effektivisering av betalnings-
processerna. 

Risker för prisförändringar hanteras främst 
genom att material och laboratorietjänster upp-
handlas i enlighet med lagen om offentlig upp-
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handling, LoU. Detta innebär att priserna på 
aktuella produkter och tjänster är reglerade för en 
bestämd avtalsperiod. För att minimera risken för 
prisökningar beträffande bolagets lokaler tecknas 
hyresavtal som sträcker sig under så långa perio-
der som är affärsmässigt försvarbart.

Framtidsutsikter
Arbetet med den strategiska inriktningen på bola-
get fortsätter och där ska vi fortsätta att stärka vårt 
varumärke. De övergripande strategiska målen är 
att öka marknadsandelarna i länet, att vara den 
attraktivaste arbetsgivaren inom tandvård, att 
vara den effektivaste arbetande tandvården samt 
att förbättra folkhälsan. Visionen är att bevara det 
friska friskt. 

Ökade krav på transparens från myndigheter 
i både verksamhet och finansiering ställer allt 
högre administrativa krav på bolagets förmåga att 
redovisa resultat på olika nivåer inom företaget. 
Folktandvården Gävleborg AB har sedan länge 
goda rutiner och systemstöd för genomlysning av 
verksamheten. 

Folktandvården Gävleborg AB fortsätter att 
aktivt bevaka utvecklingen av marknaden. Under 
det gångna året har vi inte sett några större aktörer 
som har etablerat sig inom regionen.  

Över 50 procent av länets vuxna befolkning väl-
jer Folktandvården Gävleborg AB som sin vård-
givare i dag. Detta gör oss till länets största aktör 
inom tandvård. Bolagets frisktandvårdskoncept är 
en framgångsfaktor som ingen av våra större kon-
kurrenter lyckats kopiera. 

Miljö
Vi har under 2017 fortsatt med utvecklingen av 
miljöcertifieringen ISO 14001:2015. Årets genom-
förda miljörevision har fått godkänt och vi har 
fått bra kritik för det systematiska sätt vi arbetar 
på. Vid revision har revisorn sett ett starkt mil-
jöengagemang och ett intresse hos personalen 
att ständigt förbättra miljö- och kvalitetsarbetet. 
Miljö målen är kopplade till Region Gävleborgs 
övergripande miljöprogram. Miljöledningssyste-
met ger ordning och reda där policyn och målen 
visar vägen. Vi arbetar ständig med att förbättra 
både material och arbetssätt till det bättre både ur 
kvalitets- samt miljösynpunkt.

Målet är att Folktandvården Gävleborg AB ska 
vara det mest miljövänliga alternativet vid valet av 
vårdgivare. 

Kvalitet och patientsäkerhet
Vi har fortsatt vårt starka kvalitetsarbete, där vi 

Förändring av eget kapital
  Övrigt fritt Summa
 Aktiekapital eget kapital eget kapital
Eget kapital 20160101 12 000 38 716 50 716
Årets resultat  12 096 12 096
Eget kapital 20161231 12 000 50 812 62 812
Utdelning enligt beslut av årsstämman  4 997 4 997
Årets resultat  8 882 8 882
Eget kapital 20171231 12 000 54 697 66 697

Aktiekapitalet består av 12 000 st Aaktier och 0 st Baktier.
Företaget innehar 12 000 st (12 000 st) egna Aaktier.
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mans med vd-instruktionen årligen uppdateras 
och ses över. 

Styrelsens yttrande över 
den föreslagna utdelningen
Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets 
soliditet till 49 procent. Soliditeten är god mot 
bakgrund av att bolagets verksamhet fortsätter att 
bedrivas med betryggande lönsamhet. Likvidite-
ten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en 
likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning 
är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bola-
get från att fullgöra sina förpliktelser på kort och 
lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga inves-
teringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed 
försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 
kap 3 § 2–3 st (försiktighetsregeln).

Utdelningen kommer att utbetalas 2018-05-15.

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande 
vinstmedel:
Balanserade vinstmedel 45 814 936
Årets resultat 9 151 748
 54 966 684

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras 
så att:
till aktieägarna utdelas 350,08 kr
per aktie, totalt 4 201 000
i ny räkning överförs 50 765 684
 54 966 684

hela tiden försöker förbättra vår uppföljning samt 
efterföljande åtgärder. Kvalitetsarbetet sker också 
i samverkan nationellt. 

Forskning och utveckling
Bolaget bedriver forskning i såväl större som 
mind re omfattning och inom en rad olika områ-
den. Det har bidragit till flera forskarutbildade 
medarbetare med klinisk förankring vilket är bety-
delsefullt för utveckling av nya behandlingsmeto-
der. Folktandvården Gävleborg AB har sedan 2014 
egenhandledda ST-utbildningar. Under 2017 har 
vi examinerat de första specialisterna från våra 
egna ST-utbildningar.

Hållbarhet
En separat hållbarhetsrapport för 2017 har upprät-
tats.

Styrelsens arbete
Styrelsen för Folktandvården Gävleborg AB har 
under året bestått av sju ledamöter. Till styrelsen 
har adjungerats två arbetstagarrepresentanter. 
Styrelseledamöterna är utsedda av landstingsfull-
mäktige. Under året har styrelsen haft sju ordi-
narie sammanträden. Styrelsen har arbetat enligt 
den arbetsordning som fastställts och som tillsam-
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 Not 20171231 20161231
RÖRELSENS INTÄKTER 3

Nettoomsättning  449 551 447 774

Övriga rörelseintäkter  1 886 309

Summa nettoomsättning 4 451 437 448 088

RÖRELSENS KOSTNADER 3  

Produktionsrelaterade kostnader   51 424 54 382

Övriga externa kostnader 2, 5 95 017 91 511

Personalkostnader 6 281 358 276 761

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 7 13 293 12 711

Summa rörelsens kostnader  441 092 435 365

RÖRELSERESULTAT  10 345 12 718

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Finansiella intäkter 8 438 436

Finansiella kostnader 9 11 22

Summa resultat från finansiella poster  427 414

Resultat efter finansiella poster  10 772 13 132

Bokslutsdispositioner 10 1 296 2 575

Skatt på årets resultat 11 2 916 3 611

ÅRETS VINST  9 152 12 096

Resultaträkning, tkr
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 Not 20171231 20161231
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 7 55 928 58 007

Ombyggnationer på annans fastighet 7 14 874 15 536

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 

materiella anläggningstillgångar 12 8 397 25

Summa anläggningstillgångar  79 199 73 568
   

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m

Varulager, förnödenheter och förråd  5 707 5 394

Förskott till leverantörer  2 500 

  8 207 5 394
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 13 13 932 13 846

Fordringar hos koncernföretag 3 4 663 13 641

Aktuella skattefordringar  8 241 17 035

Övriga kortfristiga fordringar  1 381 536

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 12 485 11 552

  40 702 56 610
Kassa och bank 15 60 812 47 918

Summa omsättningstillgångar  109 721 109 922

SUMMA TILLGÅNGAR  188 920 183 490

Balansräkning
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 Not 20171231 20161231
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
  
Eget kapital 
Bundet eget kapital

Aktiekapital 16 12 000 12 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst   45 815 38 716

Årets vinst 17 9 152 12 096

  54 967 50 812

Summa eget kapital  66 697 62 812

Obeskattade reserver 18 35 849 37 144

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  26 143 21 915

Övriga kortfristiga skulder 19 12 260 9 764

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2, 20 47 701 51 855

Summa kortfristiga skulder  86 104 83 534

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  188 920 183 490

Balansräkning
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Kassaflödesanalys

 Not 20171231 20161231
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat efter finansiella poster  10 772 13 132

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 21 13 361 12 950

Betald inkomstskatt  2 840 3 611

  21 293 22 471

Ökning/minskning varulager  2 813 21

Ökning/minskning kundfordringar 13 86 1 246

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  15 918 13 716

Ökning/minskning leverantörsskulder  4 228 8 366

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  1 656 13 476

Kassaflöde från den löpande verksamheten  36 884 2 420

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i anläggningstillgångar 7, 12 18 993 11 735

Kassaflöde från investeringsverksamheten  18 993 11 735

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utbetald utdelning   4 997

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   4997 0

Årets kassaflöde  12 894 9 315
Likvida medel vid årets början  47 918 57 233
Likvida medel vid årets slut  60 812 47 918
 



F O L K T A N D V Å R D E N  G Ä V L E B O R G  2 0 1 7  |  53 

Noter
Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Bolagets årsredovisning har upprättats enligt års-
redovisningslagen och Bokföringsnämndens all-
männa råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och kon-
cernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är 
oförändrade i jämförelse med föregående år.  

Intäkter
För utförda vårduppdrag redovisas inkomster 
som är hänförliga till uppdraget som intäkt i för-
hållande till vårduppdragets färdigställandegrad 
på balansdagen. Vårduppdragets färdigställande-
grad mäts kontinuerligt genom åtgärdsrapporte-
ring i produktionssystemet T4. Detta innebär att 
intäkter redovisas i den takt som utförda tjänster 
produceras. Eftersom Folktandvården Gävleborg 
AB:s vårduppdrag består i omhändertagandet av 
patienter, är det inte möjligt att mäta nedlagda 
utgifter per patient. Bolagets patientrelaterade 
utgifter kostnadsförs sålunda i takt med att de 
uppstår. En befarad förlust på ett vårduppdrag 
redovisas omgående som kostnad.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala 
avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och 
sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som 
en kostnad och en skuld då det finns en legal eller 
informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
Ersättningar efter avslutad anställning
I bolaget förekommer såväl avgiftsbestämda som 
förmånsbestämda pensionsplaner. 

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fast-
ställda avgifter till ett annat företag och har inte 
någon legal eller informell förpliktelse att betala 
något ytterligare även om det andra företaget inte 
kan uppfylla sitt åtagande. Bolagets resultat belas-
tas för kostnader i takt med att de anställdas pen-
sionsberättigande tjänster utförts.

Vid förmånsbestämda planer står företaget i allt 
väsentligt riskerna för att ersättningarna kommer 
att kosta mer än förväntat och att avkastningen på 
relaterade tillgångar kommer att avvika från för-
väntningarna. Bolaget redovisar förmånsbestämda 
pensionsplaner i enlighet med K3:s förenklings-
regler. Bolaget har förmånsbestämda planer som 
innebär att pensionspremier betalas och dessa pla-
ner redovisas som avgiftsbestämda planer. 

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget 
beslutar att avsluta en anställning före den nor-
mala tidpunkten för anställningens upphörande 
eller då en anställd accepterar ett erbjudande om 
frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om 
ersättningen inte ger företaget någon framtida 
ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kost-
nad när företaget har en legal eller informell för-
pliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen 
värderas till den bästa uppskattningen av den 
ersättning som skulle krävas för att reglera förplik-
telsen på balansdagen.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som 
skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år 
samt justeringar avseende tidigare års aktuella 
skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad 
som enligt bolagets bedömning skall erläggas till 
eller erhållas från skatteverket. Bedömningen 
görs enligt de skatteregler och skattesatser som 
är beslutade eller som är aviserade och med stor 
säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, 
redovisas även därmed sammanhängande skatte-
effekter i resultaträkningen. Skatteffekter av pos-
ter som redovisas direkt mot eget kapital, redovi-
sas mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende 
framtida skatteffekter redovisas inte i resultat- och 
balansräkningarna.

Finansiella instrument 
Finansiella instrument redovisas i enlighet med 
reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värde-
ring sker utifrån anskaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i balans-
räkningen inkluderar kundfordringar, övriga 
fordringar och leverantörsskulder. Instrumenten 
redovisas i balansräkningen när företaget blir part 
i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräk-
ningen när rätten att erhålla kassaflöden från 
instrumentet har löpt ut eller överförts och företa-
get har överfört i stort sett alla risker och förmåner 
som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräk-
ningen när förpliktelserna har reglerats eller på 
annat sätt upphört.
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Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer än 
tolv månader efter balansdagen, vilka klassificeras 
som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till 
det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag 
för individuellt bedömda osäkra fordringar. Ford-
ringar som är räntefria eller som löper med ränta 
som avviker från marknadsräntan och har en löp-
tid överstigande 12 månader, redovisas till ett dis-
konterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redo-
visas som ränteintäkt i resultaträkningen.
Leverantörsskulder
Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till 
anskaffningsvärde.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas 
och redovisas med ett nettobelopp i balansräk-
ningen endast då legal kvittningsrätt föreligger 
samt då en reglering med ett nettobelopp avses 
ske eller då en samtida avyttring av tillgången och 
reglering av skulden avses ske.

Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in 
först-ut principen, till det lägsta av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet på balans-
dagen.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan 
hänföras till förvärvet av tillgången. 

När en komponent i en anläggningstillgång byts 
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den 
gamla komponenten och den nya komponentens 
anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som 
inte delas upp i komponenter läggs till anskaff-
ningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida 
ekonomiska fördelar, till den del tillgångens pre-
standa ökar i förhållande till tillgångens värde vid 
anskaffningstidpunkten .

Utgifter för löpande reparation och underhåll 
redovisas som kostnader. 

Utgifter för att anpassa förhyrda lokaler till Folk-
tandvården Gävleborg AB:s verksamhet aktiveras 
som anläggningstillgångar. Avskrivningsperioden 

sätts mellan 10 och 20 år beroende på anlägg-
ningstillgångens klassificering.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av sys-
tematiskt över tillgångens bedömda nyttjandepe-
riod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp 
fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens 
restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för 
samtliga typer av materiella tillgångar. Följande 
avskrivningstider tillämpas:
Datorer 3 år
Övriga inventarier, verktyg och installationer 5–15 år
Ombyggnationer på annans fastighet  10–20 år

 I de fall en tillgångs redovisade värde översti-
ger dess beräknade återvinningsvärde skrivs till-
gången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde.

Ackumulerade avskrivningar utöver plan redo-
visas som obeskattad reserv och förändring därav 
som bokslutsdisposition.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare 
redovisas som operationell leasing (hyresavtal), 
oavsett om avtalen är finansiella eller operatio-
nella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad 
linjärt över leasingperioden.

Bolaget disponerar endast i liten omfattning till-
gångar via leasingavtal. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medför in- eller utbetal-
ningar. 

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag 
för uppskjuten skatt) i förhållande till balansom-
slutningen.
Nettomarginal
Nettoresultat efter finansiella poster i relation till 
omsättningen.
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhål-
lande till balansomslutningen.
Kassalikviditet
Relationen mellan kortfristiga tillgångar och kort-
fristiga skulder visar kortsiktig betalningsbered-
skap.
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Not 3 Transaktioner med närstående
  20171231 20161231
Inköp  16% 17%

Försäljning  31% 31%
Ovan anges årets inköp och försäljningar avseende Region Gävleborg. Vid inköp mellan Folktandvården Gävle
borg AB och Region Gävleborg tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa 
parter.

Not 4 Intäkternas fördelning
  20171231 20161231
Försäljning av tandvård  308 051 311 545

Försäljning av tandvård till Region Gävleborg  141 501 136 229

Övrigt  1 886 309

Summa  451 438 448 083

Not 5 Ersättning till revisorerna
  20171231 20161231
PwC
Revisionsuppdrag  310 392

Skatterådgivning  53 84

Summa  363 476

Not 2
Uppskattningar och bedömningar

Folktandvården Gävleborg AB gör uppskattningar 
och bedömningar om framtiden. De uppskatt-
ningar för redovisningsändamål som blir följden 
av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att 
motsvara det verkliga resultatet. De uppskatt-
ningar och antaganden som innebär en risk för 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och 
skulder under nästkommande år behandlas i 
huvuddrag nedan:

 
l Periodisering av intäkter av skolverksamhet.
l Kostnader för avgiftsbestämda och förmåns-
bestämda pensioner.
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Not 6 Personal
  20171231 20161231
Medelantalet anställda
Kvinnor  392 388

Män  48 50

Totalt  440 438
  

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 2 451 1 558

Avgångsvederlag VD  1 560 

Löner och ersättningar till övriga anställda  173 125 166 823

Totalt  177 136 168 381

Sociala avgifter enligt lag och avtal  63 027 61 066

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 1 053 1 013

Pensionskostnader för övriga anställda  27 203 27 026

Totalt  268 419 257 486

För VD gäller vid uppsägning från företagets sida sex månaders uppsägningstid med oförändrade anställnings
förmåner under uppsägningstiden.   

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor  1 1

Män  6 6

Totalt  7 7
  

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

Kvinnor  4 4

Män  4 4

Totalt  8 8
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Not 7 Inventarier, verktyg och installationer
  20171231 20161231
Inventarier, verktyg och installationer  
Ingående anskaffningsvärde  150 267 149 984

Inköp under året  9 305 8 456

Försäljningar och utrangeringar  4 964 8 174

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  154 608 150 266

Ingående avskrivningar  92 260 88 918

– Avskrivningar  11 316 11 276

– Försäljningar och utrangeringar  4 896 7 934

Utgående ackumulerade avskrivningar  98 680 92 260

  

Utgående restvärde enligt plan  55 928 58 006

Ombyggnationer på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde  23 071 19 817

– Inköp  1 315 3 254

– Försäljning och utrangeringar   581 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde  23 805 23 071

  

Ingående avskrivningar  7 535 6 100

– Avskrivningar  1 748 1 435

– Försäljning och utrangeringar  352 

Utgående ackumulerade avskrivningar  8 931 7 535

Utgående restvärde enligt plan  14 874 15 536

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
  20171231 20161231
Övriga ränteintäkter  438 436

Summa  438 436 
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Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
  20171231 20161231
Räntekostnader  1 

Övriga finansiella kostnader  10 22

Summa  11 22

Not 10 Bokslutsdispositioner
  20171231 20161231
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar 

enligt plan  1 296 2 575

Summa  1 296 2 575

Not 11 Skatt på årets resultat
  20171231 20161231
Redovisat resultat före skatt  12 068 15 707

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)  2 655 3 456

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader  150 155

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år  111 

Summa  2 916 3 611

Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
 materialla anläggningstillgångar
  20171231 20161231
Ingående nedlagda kostnader  25 

Under året nedlagda kostnader  8 372 25

Utgående nedlagda kostnader  8 397 25

Not 13 Kundfordringar
  20171231 20161231
Kundfordringar   10 697 10 552

Fordringar Försäkringskassan  3 235 3 294

Summa  13 932 13 846
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Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
  20171231 20161231
Förutbetalda hyror  5 316 4 288

Upplupna intäkter  632 3 305

Övriga poster  6 537 3 959

Summa  12 485 11 552

Not 15 Kassa och bank
  20171231 20161231
Koncernkonto Region Gävleborg  60 686 47 814

Övrigt  126 105

Summa  60 812 47 919

Checkräkningslimit 15 Mkr (15 Mkr)

Not 16 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 12 000 st aktier med kvotvärde 1 000 kr.

Aktiekapitalet är fördelat på 12 000 st Aaktier och 0 st Baktier. 

Not 17 Förslag till disposition av resultatet
  2017 2016
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserade vinstmedel  45 815 38 715

Årets vinst  9 152 12 096

  54 967 50 811
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

till aktieägarna utdelas 350,08 kr per aktie  4 201 4 997

i ny räkning överförs  50 766 45 814

  54 967 50 811

Not 18 Obeskattade reserver
  20171231 20161231
Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar 

och avskrivningar enligt plan  35 849 37 144

Summa  35 849 37 144



60 |  F O L K T A N D V Å R D E N  G Ä V L E B O R G  2 0 1 7

Not 19 Övriga skulder
  20171231 20161231
Personalens källskatt  4 304 4 271

Arbetsgivaravgifter  4 530 4 519

Övriga skulder  3 426 975

Summa  12 260 9 765
 

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  20171231 20161231
Semesterlön och övertidslön, inkl sociala avgifter  16 178 16 777

Pensionskostnader, avgiftsbestämd del  10 311 8 701

Övriga poster  14 287 8 898

Särskild löneskatt pensioner  6 925 17 479

Summa  47 701 51 855

Not 21 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
  20171231 20161231
Avskrivningar  13 293 12 711

Förlust vid avyttring  68 239

Summa  13 361 12 950

Not 22 Ställda säkerheter
Bolaget har inga ställda säkerheter under 2017 eller 2016.

Not 23 Eventualförpliktelser
Bolaget har inga eventualförpliktelser under 2017 eller 2016.
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Resultat och balansräkningen kommer att föreläggas

årsstämman 20180508 för fastställelse.

Gävle 20180412

Barry Gustafsson, ordförande, Bengt Vikman, vd

Erik Holmestig, Bengt Sahlin

Jan Näsholm, Tommy Cavallin

Annika Huber, Hans Olsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 18 april 2018

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Pär Månsson

Auktoriserad revisor
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Styrelsen 2017

FO
TO

: STEFA
N

 ESTA
SSY

Folktandvården Gävleborgs styrelse 2017, från vänster: 
Bengt Sahlin,
Johan Hedqvist, ekonomi och ITchef, 
Lars Wetterberg, vice vd och klinikchef, 
Clara Stålnacke, facklig företrädare för TT, 
Annika Huber, 

Brittan Lindell, facklig företrädare för Vision,
Hans Olsson,
Tommy Cavallin,
Jan Näsholm,
Barry Gustafsson, ordförande,
Ulrika Sjöstrand, vdassistent.
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Ledningsgruppen 2017

FO
TO

: STEFA
N

 ESTA
SSY

Folktandvården Gävleborgs ledningsgrupp 2017, från 
vänster:
Sara Karlsson, HRchef, 
Kristina Malmström, klinikchef,
Anette West, klinik och utvecklingschef, 

Lars Wetterberg, vice vd och klinikchef,
Ulrika Sjöstrand, vdassistent,
Bengt Vikman, vd och klinikchef,
Johan Hedqvist, ekonomi och ITchef.






