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VD CHRISTER LINDGREN OM 2021

rån det nya huvudkontoret i Tull-
huset blickar Christer Lindgren till-
baka på året som gått.

– I förtroende fick jag veta av Ann 
Christin Larsson Bolle, som var vd, 

att hon planerade att sluta. Vi arbetade 
bra tillsammans så det var lite omväl-
vande att höra. 

Han berömmer hennes affärsmäs-
sighet och är övertygad om att bolaget 
behövde den innovationskraften när 
hon tillträdde.

– Den affärsplan som lagts upp i form 
av Strategi 24 var väldigt bra, tyckte 
jag. Jag såg en risk i att någon nu skulle 
komma in och vända upp och ner på 

det arbete som även jag, och många 
med mig, hade varit med och arbetat 
fram, minns han.

När han fick en förfrågan om att ta 
över i en interimslösning sa han ja – 
men med villkoret att ekonomichefen 
Johan Hedqvist skulle bli vice vd.

Efter en tid valde han att själv söka 
tjänsten som vd och blev, efter en lång 
process, erbjuden tjänsten.

Som en dynamisk duo fick han och 
Hedqvist tackla det som var kvar av 
2021.

– Året har varit en berg- och dalbana. 
Det inleddes med en ekonomi som dip-
pade. Vi vidtog åtgärder och började 

se att de gav effekt. Sedan har det gått 
uppåt och vi avslutar året med att gå 
plus.

Han säger sista meningen igen:
– Vi avslutar med att gå plus. Det 

är helt och hållet tack vara en otrolig 
prestation av alla medarbetare i hela 
bolaget. 

När 2021 började anade Christer Lindgren inte att 
han den 1 augusti skulle bli Folktandvården Gävle-
borgs nya vd.
Å andra sidan var det mycket vi inte anade pandemiå-
ret 2021.

F

”Vi tar
ansvar för
tandvården
hos alla”
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Christer Lindgren konstaterar att det 
fanns utmaningar även före pandemin, 
som bemanningen, men att restriktio-
ner bidrog till att det uppdämda vård-
behovet växte.

– Vi kunde, som ett exempel, inte 
kalla in patienter 70+ under en period. 

Det blir lätt en växande snöboll.

– Vår viktigaste uppgift blev att ta hand 
om akuta fall, människor med särskilda 
behov, barn och äldre. Det blev per auto-
matik på bekostnad av de som så att 
säga är friska, vuxna revisionspatienter. 
När pandemin klingade av tog vi krafttag 
med detta och planerade bland annat för 
lördagssatsningar under våren 2022.

Att medarbetare kände frustration 
under 2021 vet han.

– Vi har följt rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten och vår lokala 
smittskyddsläkare. Vi gjorde det vi 
måste göra. Hade grindvakt, munskydd 
på alla, höll avstånd. Rent vårdmässigt 
fungerade det bra. Alla vi som arbe-
tar inom Folktandvården har det här 
med basal vårdhygien i vårt dna. Vi 
har trygga rutiner sedan tidigare och är 
vana att arbeta med munskydd och visir.

– Vi ska vara stolta över att ha klarat 
att ta hand om patienter med pågående 
covidsjukdom med akuta besvär. Det 
är stort! Men självklart var det jobbigt 
för, till exempel, receptionister att få 
en del irriterade och ibland arga samtal 
från patienter.

Inte minst eftersom alla medarbetare 
i grunden vill hjälpa till.

Det ligger liksom i yrkesvalens natur.

Han pratar mycket om stoltheten i att 
arbeta inom Folktandvården.

– Vi måste bli bättre på att visa de 
sidor som gör Folktandvården unik. 
Det vi gör i vårt arbete varje dag hand-
lar inte om att fylla fickorna på riskka-
pitalister som äger tandvårdskedjor. 
Vi har en samhällsviktig funktion där 
vi tar ansvar för tandvården hos barn, 
äldre och människor med särskilda 
behov och det ska man vara stolt över.

Trots pågående pandemi hände 
mycket positivt under 2021.

– Vi fick en akutklinik som efterfrå-
gats under lång tid. Samba, som är ett 
jättearbete, blev klart. Vi har dragit 
i gång det vi kallar Karriärträdet. Vi 
bedriver ST-utbildning i fem av nio 
specialiteter och fick en doktorand 
inom Bettfysiologi. Den externa miljö-
revisionen gav oss förnyat certifikat för 
tre år.

Han tittar ut genom fönstret igen och 
blickar plötsligt framåt:

– När jag träffar medarbetare från 
alla våra 22 kliniker ser jag den kunskap 
och känner den kraft som finns. Det 
kommer att bli bra, det här! n

Folktandvården Gävleborgs nye vd 
Christer Lindgren konstaterar att 
2021 var en berg- och dalbana – 
som slutade bra. FOTO: STÉFAN ESTASSY
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PLOCK

PRISER //  För fjärde 

året i rad delades tre 

utmärkelser ut till medar

betare under 2021. Fast 

den här gången blev det 

fyra…

Här är pristagarna:

4 Årets medarbetare 

– Helena Bylund, tand

hygienist på kliniken i 

Edsbyn.

4 Årets lax (medarbeta

re som återvänt för att 

arbeta i Gävleborg) – Si-

mon Dagarsson, tandlä

kare på kliniken i Bollnäs.

4 Årets chef – Therese 

Odén, tandhygienist och 

teamchef på kliniken i 

Sätra, Gävle. 

I år tillkom ett pris – för 

en extraordinär insats – 

som gick till Melina Lind-

qvist. I samband med en 

brand som utbröt på kli

niken i Bomhus såg hon 

till att patienter och med

arbetare utrymde lokaler

na och att ingen kom till 

skada vid branden.

ROCKA MUNNEN!

Årets lax blev Simon Dagarsson i 
Bollnäs. Här med flickvännen och 
tandläkaren Mikaela Sigvardsson.

Årets extraordinära 

insats svarade Melina 

Lindqvist, Bomhus, för.

Till årets chef utsågs 

Therese Odén, Sätra.
Årets medarbetare blev 
Helena Bylund, Edsbyn.

Grattis, alla vinnare!

NYTTIG APP //  Tandborstningen skapar dålig 

stämning i var fjärde hem. Men det behöver inte vara 

så! 

Folktandvårdens folkhälsoapp Rocka munnen är 

en av Sveriges mest populära gratis/nyttoappar för 

barn och familjer. 

Den 22 maj fyllde Rocka munnen tre år och intres

set för appen fortsätter.
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PATIENTER //  98 426 patienter 

besökte oss under året. Totalt 

hade vi 230 545 besök på våra 

kliniker. 

Av dessa var 199 896 besök i 

allmäntandvården och 30 649 

på specialisttandvården.

 FOTO: STÉFAN ESTASSY

180
…barn blev klara med sin tandregle-

ring under året.

HÄLSA //  Birgitta Enmark skulle före

läsa i Bryssel om svenskt tobaksarbete. 

Då kom pandemin. Stora föreläsningen i 

Europas centrum blev en digital föreläs

ning istället – för arbetet fortsätter både 

nationellt och lokalt.

Mycket handlar nu om att lyfta tobaks

frågan i ett större perspektiv.

Numera är Birgitta Enmark inte bara 

tobakssamordnare hos Folktandvården 

Gävleborg, hon jobbar också nationellt 

som ordförande för Yrkesföreningar mot 

tobak. Detta innebär att Amanda Bro-

man Bredell, som jobbat hos Folktand

vården Gävleborg i fyra år och haft tjäns

ten som skolsamordnare i Hälsingland, 

kommer att ta över det lokala tobaksar

betet mer och mer.

Fimpa för gottFimpa för gott Birgitta Enmark 
och Amanda 
Broman Bredell 
kämpar mot 
tobaken.

Grattis, alla vinnare!
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PLOCK

Bara beröm...

Visste du...
…att 146 familjer fick vattenanalys utförd 

i egen brunn 2021.

…att 581 personal på boenden fick ut-

bildning i munvård.

…att 3 455 munhälsobedömningar gjor

des på boenden.

…att 741 klasser sköljde med fluorid.

…att av 56 374 tillfrågade patienter har 

86 procent fått frågan om de använder 

tobak – och av dessa röker 5 752 perso

ner och 7 655 snusar.

…att enligt en undersökning från 

2002 ansåg amerikaner att tandbors-

ten är den viktigaste uppfinningen i 

historien.

…att den första kända tandborsten till

verkades i Kina 1498, hade handtag av 

bambu och borst av vildsvin.

…att den första moderna tandborsten 

tillverkades av John O Butler Compa-

ny i New Jersey 1938 och hade strån 

av nylon.

…att eltandborsten uppfanns i Schweiz 

1954.

Tandhy-
gienist-
tidningen 
skrev om 
det fram-
gångsrika 
lärlingspro-
grammet 
på Folk-
tandvården 
Gävleborg.

”Vi på Tandhygienisttidningen tyckte det
var spännande att skriva om det framgångsrika lär-
lingsprogrammet i Gävleborg då vi vet att det råder 
brist på tandvårdspersonal i stora delar av landet. Det 
blir viktigt att hitta dem som är speciellt intresserade 
av tandvård och lärlingsprogram kan vara ett sätt.” 

(Lena Munck, chefredaktör Tandhygienisttidningen)

”Det har 
jag aldrig 
provat 
så det 
klarar jag 
helt sä-
kert.” (Pippi 

Långstrump)

SPECIALISTTANDLÄKARE //  Ett stort 

grattis!

AnnaCarin Olsson och Sandra Carval

ho är nyutexaminerade specialisttand

läkare inom ortodonti. De är den fjärde 

omgången tandläkare som examinerats 

inom Specialisttandvården ortodonti un

der de senaste tio åren. 

GRATTIS, VÅRA
SPECIALISTER!

Anna-Carin Olsson och 
Sandra Carvalho firades 
som sig bör efter examen.
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NYA CHEFER //  Under 2021 utsågs 

dessa sju till nya klinikchefer:

4 Jette Noor Lehrmann Madsen – 

Slottstorget/Hedesunda.

4 Anna-Karin Rosell – bytte från 

Bollnäs till LjusdalJärvsö. 

4 Lina Widell Hägg – Bollnäs.

4 Joanna Backman – Strömsbro/

Ockelbo (kom tillbaka till organisatio

nen, tidigare klinikchef Sätra).

4 Parichehr Kiaei – Hofors.

4 Sara Hed Rann – tf Specialist

tandvården Gävle sjukhus.

4 Anna Hammarström – tf  Tullhu

set. 

Välkomna!
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42 193
…kallelser skickades ut till Folktandvår-

den Gävleborgs patienter under 2021. 

Av dem var 13 830 i brevform och 28 136 

som sms.

Nya klinikchefer

Jette Noor 
Lehrmann 
Madsen.

Lina Widell
Hägg.

Anna-Karin
Rosell.

Anna Ham-
marström.

Sara Hed 
Rann.

Joanna
Backman.

Parichehr Kiaei.

Nya klinikchefer

R2 BYTTES UT
MOT RISK 3
RISKBEDÖMNING //  Efter långt arbete 

införde Folktandvården Gävleborg ett 

nytt riskbedömningssystem. Det som 

tidigare kallades R2, när det var ett själv

ständigt riskbedömningsprogram utveck

lat av Folktandvården i Västra Götaland 

för mer än tio år sedan, kallas nu Risk 

version 3.
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FÖRSTA DAGEN
PÅ NYA JOBBET…

…OCH HÄR FINNS
MER HJÄLP ATT FÅ

VÄLKOMMEN //  Nye vd:n Christer Lindgren fick rycka ut till 

kliniken i Valbo som drabbades av översvämningarna när reg

net vräkte ner i augusti.

73
…operationer genomfördes 

på Specialisttandvården 

Gävle sjukhus – oralkirur-

gen.

430
……barn har efter behandling på Pedodontiklini-

ken (specialiserad tandvård för barn med särskil-

da behov) kunnat gå tillbaka till allmäntandvård 

eller fortsatt behandling på orofacial medicin.

HANDLEDARKURS //  Ny som handledare?

Det kan vara spännande och roligt men också det lite svårt. 

Hur gör man det här? För att underlätta för både den som 

handleder och ska handledas började en standard inom Folk

tandvården Gävleborg tas fram under 2021.

Handledningssam-
ordnaren Rand Mahdi 
Blomberg (till höger) 
handleder Dalia Al 
Hekem.
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790
…samtal fick Folktandvården Gävle-

borg under årets röda dagar när kli-

nikerna inte har öppet – varav 302 

resulterade i enbart telefonrådgivning.
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GAMMALT //  När man går runt på Folktandvården 

Gävleborgs 22 kliniker slås man ibland av att utrus

ningen i de flesta fall är så modern. Besöker man en 

tandvårdsmässa inser man att utvecklingen av tand

vårdens arbetsredskap bara fortsätter i snabb takt. 

Det som är high tech och nytt en dag är gammalt 

nästa.

Eller gammalt och gammalt…

Det finns naturligtvis grader av detta och ibland blir 

man fascinerad av att titta på gamla saker. Som tand

läkarstolen på bilden. Den har stått i Strömsbro och 

lär ha varit en stol för barn eftersom den är ganska 

liten.

Titta noga på den!

Tänk att det här var topoftheline en gång i tiden. 

När den köptes in och installerades fick den beund

rande blickar hos dåtidens tandvårdspersonal. Så 

modern! Så snygg! Så praktisk!

I dag ser vi den med lite andra ögon.

Men den blir en viktig påminnelse om Folktandvår

den Gävleborgs långa historia. I en tid när nya aktörer 

dyker upp har vi en snart 85årig historia att luta oss 

mot. Den har gett oss massor av erfarenhet och kun

skap – och kanske stolthet.

Den här gamla stolen kommer att få en välförtjänt 

plats i ett litet minimuseum i de nya lokalerna i Tull

huset just för att påminna om vår historia i det nya 

glasade och glänsande.

m
i
n
n
e
n

 från forntandvården

Var så god och sitt
i	det	nya	minimuseet

Den gamla stolen finns Folktandvården Gävleborgs 
planerade nya minimuseum i Tullhuset i Gävle.

JÄMLIKT //  Utredningen 

”När behovet får styra – Ett 

tandvårdssystem för en 

mer jämlik tandhälsa” är på 

uppdrag av regeringen en 

genomlysning av hela tand

vårdssystemet som kommer 

att påverka all tandvård. 

Ett av de konkreta försla

gen är ett fast pris på 200 

kronor för undersökningar 

och viss förebyggande 

tandvård och att dessa ska 

baseras på en individuell 

tandhälsoplan.

Ett annat förslag är att 

införa ett statligt stöd till 

personer med de största be

hoven, vilket till stora delar 

skulle ersätta det regionala 

tandvårdsstöd som finns 

i dag. Utredningen föreslår 

också att ATB och STB av

skaffas och att gränsen för 

fri tandvård backas till 19 år.

Tidigast 2026 beräknas 

förslagen bli verklighet.

FÖRSLAG: FAST PRIS PÅ UNDERSÖKNINGAR

Ett fast pris på 200 kronor 
för undersökningar är ett av 
förslagen i utredningen ”När 
behoven får styra…”.

Var så god och sitt
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NYTT HUVUDKONTOR
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Room with a view. Utsikten 
från jobbet går inte att klaga 
på för Porntip Mindatong.
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Under 2021 flyttade Folktand-
vården Gävleborgs huvudkon-
tor till nya lokaler i nybyggda 
Tullhuset. Vi hälsade på där och 
träffade Porntip Mindatong, 
en av medarbetarna, som 
bidrar till att samordna 
verksamheten för de 22 
klinikerna i företaget.

Här finns
jobb med
fina utsikter
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et kan knappt finnas en receptionist med 
bättre utsikt från sin arbetsplats.

Och arbetskamraterna på Folktandvården 
Gävleborgs huvudkontor säger att hon är en 
klippa på jobbet.

– Jag blir glad men jag är inte så viktig, säger 
Porntip Mindatong där hon tar emot högst upp i 
Tullhuset i Gävle.

Därför tvekade hon också först när hon fick frå-
gan om att intervjuas. Det finns ju så många andra 
som gör så mycket bra …

När Porntip Mindatong först kom till Folktand-
vården Gävleborgs huvudkontor var det som 
praktikant från arbetsförmedlingen. Nu har hon 
via samma myndighet fått anställning som recep-
tionist.

– Sedan jag kom hit har jag lärt mig jättemycket. 
Inte minst genom att läsa mycket på intranätet 
Plexus, konstaterar Porntip.

Hon säger att det bästa med jobbet är kollegorna.

– Jag trivs jättebra, det är väldigt trevliga och 
vänliga människor här. De accepterar mig som 
en av dem och jag känner nog ibland att jag är lite 
viktig också. Jag kunde aldrig tänka mig att jag 
skulle få ett sånt här jobb, att välkomna kunder 
och så. Jag trodde inte att jag skulle klara det. Men 
nu känner jag att hittat min väg. Det är härligt att 
känna så, säger hon och skrattar högt.

Och skrattar gör hon ofta. Som när hon ska för-
klara vad hon gör om dagarna:

– Jag går runt och kollar om de sköter sig här 
uppe.

Sedan skrattar hon igen och förtydligar:
– Jag går många varv och håller ordning här. Och 

ibland hjälper jag till med tidningen Tandspegeln 
så det hänger på mig vem som vinner korsordet…

Men allvarligare talat är det Porntip som tar 
emot i receptionen när kunder eller medarbetare 
kommer på besök. Hon fixar med post och papper, 
dukar fram och av fika, hämtar bröd eller lunch…

NYTT HUVUDKONTOR

D
 FO

TO
: B

R
IT

T
 M

A
T

TS
S

O
N

Full fart. 
Porntip 
Mindatong har 
fullt upp på 
Folktandvården 
Gävleborgs nya 
huvudkontor 
i Tullhuset i 
Gävle.
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– Ofta går jag runt och ser vad som behöver 
göras och hjälper med allt som ska fixas och ord-
nas. Om jag kan gör jag det jättegärna. Man kan 
nog säga att jag fungerar som assistent till assis-
tenten.

Porntip Mindatong kom till Sverige från Thailand 
2008.

– Jag träffade en bra man och har inte jobbat så 
mycket sedan jag kom till Sverige. Nu är jag skild 
och bor ensam, berättar hon.

Kvar i lilla staden Chiang Khan nordöstra Thai-
land vid Mekongfloden, bara några mil från grän-
sen till Laos, finns den vuxna sonen James som 
bor tillsammans med Porntips föräldrar.

Hon skrattar igen och förklarar:
– Han heter James eftersom jag gillar 007, James 

Bond alltså. Han har eget företag, är frilans och 
jobbar med att rita logotyper åt företag. 

Hon var där senast 2019.
– Det var före covid och nu längtar jag efter att 

åka dit och träffa min son och hela familjen. Jag har 
en moster som bor här och en pojkvän i Stockholm 
men längtar efter både Thailand och familjen. 

Även om hon skrattar lätt har livet också bjudit på 
mindre glada perioder.

– Jag har en blodsjukdom som går lite fram och 
tillbaka. Den innebär att jag har väldigt lågt blod-
värde och måste få blodtransfusion varje månad. 
Jag blir väldigt trött och jobbar halvtid, även om 
jag gärna skulle jobba lite mer.

Porntip har arbetat på apotek både i Thailand 
och här.

– Jag gillar att hjälpa människor. När jag kom hit 
var det viktigaste att lära mig språket och efter det 
orkade jag inte plugga mer. Jag tycker om att jobba 
med människor.

– Jag har varit här på Folktandvården i nästan 
två år och trots corona har jag gått till jobbet näs-
tan varje dag. Jag har inte varit sjuk en gång förrän 
förra veckan då jag blev förkyld.

Framtiden?
– Jag vet inte om jag kan klara mig i Thailand 

med min sjukdom. Jag har bra vård här och vill nog 
bo kvar här. Jag har många thaivänner. Och så har 
jag ju lärt känna alla här på huvudkontoret. De har 
blivit vänner! Jag är jättenöjd men kanske skulle 
jag kunna tänka mig en receptionistutbildning. 

När det gäller tandvård är det 
stora skillnader mellan Sverige 
och Thailand.

– Man går bara när det är 
något akut, då får man sitta 
och vänta i kö, det går inte att 
boka tid. De som har råd går 
till privat tandvård. Jag tycker 
att folktandvården är jätte-
bra, eftersom man kan boka 
och det är gratis för barn. n

PORNTIP	
MINDATONG
Namn: Porntip 

Mindatong

Ålder: 46 år

Gör: Receptionist 

vid Folktandvården 

Gävleborgs huvud

kontor i Gävle

Bor: I lägenhet 

mitt i Gävle

Familj: Sonen Ja

mes, 26 år, mam

ma, pappa, syster i 

Thailand och pojk

vän i Sverige

Fritid: Lagar gärna 

mat, lyssnar på 

musik och tittar 

på tv. Åker bil ut i 

naturen med pojk

vännen

Jag går många varv och håller ordning här. Och 
ibland hjälper jag till med tidningen Tandspegeln 

så det hänger på mig vem som vinner korsordet…
»
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BETTFYS

Ny undersökningsmetod, moderniserade mallar för rörelseträning, 
två meriteringstandläkare, doktorandtjänst …
Folktandvården Gävleborg positionerar sig inom bettfysiologi.

xel Kutschke, specialist inom bettfysiologi, 
berättar:

– Det pågår ett paradigmskifte inom bett-
fysiologi sedan några år. Vi har gått från att 

bara hitta och behandla orsaker i munnen till att 
göra en helhetsbedöming av patienter och prata 
smärta och konsekvenser.

Vi träffas på kliniken i Hudiksvall. Solen skiner, 
25 grader i skuggan, kollegorna käkar lunch på ter-
rassen och längs vattnet promenerar Hudiksvalls-
bor. Det är, kort sagt, en sådan där dag då livet 
känns bra.

Fast inte för alla.

Axel Kutschke har nyss suttit länge och pratat med 
en patient med långvarig och svår smärta och det 
är just sådana patienter som kommer till honom. 
Omkring 330 remisser per år landar på hans skriv-
bord. Omkring 80 procent av dem från sjukvår-
den, 20 procent från tandläkarkollegor.

Han beskriver ett vanligt fall:
– Någon har ont uppåt örat, går till hälsocentra-

len, undersöks och behandlas där, har fortsatt 
smärta, skickas till sjukhuset och undersöks på 
öron-, näs- och halsmottagningen, inget fel hittas, 
remiss skickas till oss på klinisk bettfysiologi på 
Specialisttandvården för att se om problemet kan 
vara en störning i käkfunktionen.

Tidigare fokuserades på orsaker i munnen. Ned-
slipning av tänder och bettskenor var de vanliga 
behandlingsmetoderna. Men 2014 kom en ny 

undersökningsmetod som kallas DC/TMD, för-
kortning för Diagnostic Criteria for Temporoman-
dibular Disorders, som är  avsedd för allmäntand-
vård och specialisttandvård.

– Enkelt förklarat är det en käkfunktionsunder-
sökning. Nästa steg är att förankra  undersök-
ningen för att kunna diagnosticera efter en fast 
rutin. Tanken är sedan att koppla diagnos och 
behandlingar så som rörelseövningar som patien-
ten bör göra efter en av fem bestämda tränings-
program, berättar han.

Han betonar att övningarna inte uppfunnits 
här och  är vetenskapligt belagda – men att han 
moderniserat informationsmaterialen och (till-
sammans med kommunikatören Sara Asplund) i 
ett samarbete med Folktandvården i Örebro gjort 
instruktionsbilder och videor som gör det enklare 
både för tandvården och inte minst för patienten.

Faktum är att efterfrågan på materialet med 
dessa rörelseträningsövningar var så stor att de 
redan lanserats – och nu pågår dessutom ett arbete 
med att ta fram träningsprogram för patienter som 
opererat käkleden.

– Den här metoden, DC/TMD, känner alla tand-
läkare som utbildat sig de senaste fem åren till. 
Den ingår numera i utbildningen på alla tandläka-
rutbildningar i Sverige. En del äldre kollegor har 
däremot knappt hört talas om den.

Både de yngre och de äldres input är därför 
mycket viktiga. Han konstaterar:

A

Bettfys ännu
mer på bettet

DC/TMD
Genom en kort 

DC/TMD-under-

sökning kan man 

ställa diagnos 

på de vanligaste 

käkfunktionsstör-

ningar:

4 Artralgi 

4 Degenerativ led

sjukdom

4 Diskförskjutning 

med återgång
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– Jag har jobbat som tandläkare i 21 år. När jag 
utbildade mig i Tyskland pratade man inslipning, 
ännu mer där än här, tror jag. Så det här har varit 
en resa för mig också. Från att ha löst många pro-
blem genom att slipa på tänderna, och undrat var-
för resultaten blev måttliga till tveksamma, till att 
jag nu propagerar för något helt annat. Numera 
slipar jag in bettet kanske en gång per år. 

– I vår organisation är det ofta tandhygienister 
och tandsköterskor som undersöker medan tand-
läkare sedan ställer diagnos. Det är viktigt att 
hygienister och sköterskor kan göra en första såll-
ning, slår han fast.

Det handlar förstås i grunden om att ge rätt vård 
och även att patienternas förväntningar hamnar 
på rätt nivå.

– I dag ses kronisk smärta som en sjukdom i sig. 
Vi är generellt fokuserade på biomedicinska orsa-
ker. Alltså: Har man smärta finns en skada. Men 
om smärtuppfattningen är olika från en dag till 

en annan är det knappast skadan som förändras, 
säger han.

Det måste både patienten och tandvården för-
stå. Helhetsbedömning är därför ett nyckelord.

Som en förlängning av det här har Axel Kutschke 
nu en doktorandtjänst på 50 procent i Malmö.

– En utvärdering av det här materialet och 
implementeringen av undersökningsmetoden är 
mitt forskningsområde. För mig är det viktigt att 
gynna vår verksamhet inom allmäntandvården 
och specialisttandvården, säger han.

Han har tidigare arbetet 80 procent men har nu 
gått upp till 100 procent och räknar med att, i prin-
cip, kunna arbeta nästan lika mycket kliniskt som 
tidigare.

Och nu får han hjälp.
– Vi har, mycket glädjande, två meriteringstand-

läkare nu som jag handleder, Agnes Schoss och 
Hanna Olsson. Det är väldigt roligt att arbeta med 
de två. n

Full fart framåt. Axel Kutschke, 
specialist inom bettfysiologi, 
arbetar hårt för att positionera 
sin specialitet både inom Folk- 
tandvården Gävleborg och 
nationellt.

Dokument och filmer, med rörelseövningar beroende på diagnos.

4 Diskförskjutning 

utan återgång

4 Huvudvärk till

skriven TMD

4 Myalgi

4 Till hjälp finns 

frågeformulär till 

patienten, kliniskt 

undersöknings

formulär och ett 

beslutsträd för att 

komma fram till rätt 

diagnos.
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IT

enrik Sahlström, Folktandvården Gävle-
borgs IT-chef, berättar:

– I nya akutkliniken på Tullhuset körde vi 
inom Folktandvården detta som en pilot. 

Nästa del i satsningen startade i början 
av 2022, då kliniken i Sätra och Bomhus gick med 
i fas 2. Tanken är sedan att samtliga kliniker går 
med i fas 3 senare under 2022. 

– I fas 1 och fas 2 är samtliga digitala besök ini-
tierade av oss inom vården och först i fas 3 kom-
mer patienten själv att kunna söka för symtom, 
berättar Henrik Sahlström.

Plattformen för de digitala tjänsterna heter Cli-
nic24 och är en kommunikationsplattform. Den 
innehåller en buffé av digitala tjänster. 

Några exempel på tjänster: 
4 Chattfunktion – där patienten även kan skicka 
in bilder/video under ett digitalt besök eller som 
en uppföljning på ett fysiskt besök. 
4 Formulärtjänst – där ett formulär kan skickas till 
patient före eller under samtal. 
4 Flerpartssamtal – via röst eller video där även 
en anhörig eller tolk kan vara med. 
4 Konsultation – där samtliga vårdprofessioner 
inom regionen kan konsulteras angående en 
patient, alltså inte bara kollegor inom Folktand-
vården. 

Besök som initieras av klinikerna bokas 
antingen in i T4 eller direkt i kommunikations-
plattformen.

– När vi bokar in en patient på en aktivitet i jour-

nalsystemet T4 som är kopplad dyker bokningen 
upp hos patienten och i Clinic24 automatiskt, 
säger Henrik Sahlström.

I fas 3 kommer patienten själv att kunna söka för 
symtom dygnet runt på webben. Caroline Sidfäldt, 
klinikchef Sätra, är en av de tongivande som ligger 
bakom formulären som rör tandbesvär i samar-
bete med en triagegrupp. 

Beroende på symtom, samt hur akut det är, får 
man ett utfall. 

Det kan vara egenvårdsråd, tidbokning till ett 
digitalt besök eller ett fysiskt – eller att helt enkelt 
snabbt ta sig till närmaste klinik alternativt akut-
mottagning. Systemet avgör alltså beroende på de 
svar patienten ger. 

Samtliga utfall som resulterar i ett besök, digi-
talt samt fysiskt, kommer till en början att landa 
hos en mottagning i plattformen som heter Folk-
tandvården Online. De digitala besöken kan 
avhandlas av personal i den mottagningen medan 
de fysiska slussas till den klinik som patienten till-
hör.

Henrik Sahlström betonar:

– Vi ser flera fördelar både ur behandlar- och 
patientperspektiv samt besparingar av tid och 
även miljö med mindre resande för våra patien-
ter. Viktigt att komma ihåg är att detta blir ett 
komplement till dagens vård och att patienterna 
fortfarande kan nå oss precis som vanligt. Jag kan 
påminna om regionens slogan för detta:

”Digitalt när du kan, fysiskt när det behövs.” n

Region Gävleborg storsatsar på digitala vårdmöten.
Folktandvården Gävleborg var en del i denna satsning redan i första fasen 
tillsammans med två enheter inom Regionens primärvård och specialistvård.

H

Digitala möten
på alla kliniker
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22 databaser blev en när projektet 

Samba dansade i mål i maj efter nära 

två års hårt arbete som dessutom 

utfördes under en pågående pandemi. 

Ett jättearbete där Folktandvården Gäv-

leborg hyllas som pionjärer. På klini-

kerna ska arbetet nu underlättas – och 

efterarbetet sliter IT-funktionen med.

Henrik Sahlström, IT-chef som varit en 
av nyckelpersonerna, är mer än nöjd.

– Det som överraskade mig mest var 
hur stor del av projektet som var förbe-
redelser kont ra genomförande. Vi lade 
många, många timmar i arbetet kring 
standardisering, tester, aktiviteter med 
mera och det bidrog sedan till hur smi-
digt det faktiskt gick med själva sam-
manslagningarna som vi ändå hade en 
del oro för. Man vill inte att något går 
snett när man slår ihop så pass mycket 
data, det är viktigt att allt blir korrekt, 
konstaterar han. 

Projektet har haft en del utmaningar 
där dock de allra flesta problem upp-
täcktes och löstes före sammanslag-
ningarna med projektdeltagarna samt 
klinikernas testgrupper. De problem 
som uppstod efter sammanslagning-
arna löstes i efterhand, även där var 
testgrupperna från klinikerna väldigt 
viktiga spelare.

– Det var främst komplexiteten 
med att data fanns på flera ställen 
som sedan skulle matchas till ett och 
samma ställe som låg bakom proble-
matiken. Det uppstod även en del pre-
standaproblem efter sammanslagning 
då all data samlades i en enda stor 
databas, säger Henrik Sahlström.

Och apropå mycket data…
790 624 758 så kallade poster skulle 

hanteras när klinikernas olika baser 
blev en gemensam på 292 125 Mb för att 
nämna bara ett par av många astrono-
miska siffror.

På klinikerna påverkas det dagliga 
arbetet från nu.

– Det är flera saker som påverkas, 
förstås, men framför allt underlättar 
det arbetet på klinikerna med en enda 
journal per patient. Det ger även bättre 
patientsäkerhet. En annan fördel är att 
behandlarna ser hela veckans tidbok, 
oavsett vilken klinik man loggar in på, 
förklarar Henrik.

Efter att projektet avslutats övergick 
man till förvaltning.

– Ansvaret ligger nu hos oss på 
IT-funktionen där förvaltningen ligger 
för journalsystemet, säger Henrik Sahl-
ström och slår fast:

– Vår projektledare, medarbetare i pro-
jektet, testgruppen och klinikerna har 
gjort ett grymt jobb. Alla har samarbetat 
oerhört bra och visat stort tålamod. Jag 
är faktiskt stolt över att jobba för Folk-
tandvården Gävleborg med denna orga-
nisation och dess medarbetare. n

Folktandvården	Gävleborg	hyllas	som	pionjärer

IT-chef med fullt upp. 
Henrik Sahlström och hans 
kollegor i olika projekt drog 
ett tungt lass under året.
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AKUTKLINIK

När det är    riktigt bråttom
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Räddare i nöden. Tandläkare 
Jessika Kylås och tandsköterskan 
Cornelia Dahlin hjälper en patient 
med akuta problem.

När det är    riktigt bråttom

Hos Folktandvården Gävleborgs nyaste  
klinik i Tullhuset är tidboken ganska tom  
på morgonen när man startar dagen – men 
alltid fylld innan den är slut. 
Efter bara fyra månader öppet upplever de 
flesta kliniker i Gästrikland en skillnad när 
det gäller avlastning med de akuta patien-
terna – vilket ju var en av grundtankarna 
med akutkliniken.
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nna Hammarström, som var projektledare i 
början av året, berättar:

– Men vi kunde ju inte riktigt veta. Därför 
känns det jätteroligt att kliniken öppnade 
11 oktober 2021 och att intresset för den är 
stor. Vi har en, två tider för bokade patienter 

direkt när vi börjar dagen, sedan fyller vi på vartef-
ter det ringer.

Anna fick blodad tand, om uttrycket tillåts, när 
hon kände hur spännande projektet var.

– Jag tog steget att söka som klinikchef eftersom 
det blev mer och mer intressant. Inte minst den 
här samverkan mellan kliniker, som måste ske för 
att det här ska fungera och avlasta andra kliniker, 
fascinerade mig, säger hon och kan sedan en tid 
titulera sig klinikchef.

Frågan om en akutklinik har diskuterats länge. 
När huvudkontoret skulle flytta till det nybyggda 
Tullhuset dök lokalerna i bottenplanet upp som en 
möjlighet.

Sagt och gjort. Redan i receptionen slås man 
av hur ljusa och fräscha de nya lokalerna är. Där 
möter vi först av alla Gunilla Säfdal, en tandsköter-
ska som lämnade privat klinik och Härnösand för 
att arbeta som receptionist här.

– Jag trivs verkligen med jobbet. Ingen dag är 
den andra lik. För mig handlar mycket om att för-
söka reda ut om de som ringer verkligen är i behov 
av akut tandvård på den här kliniken, berättar hon.

Anna Hammarström konstaterar:
– Det har verkligen blivit så som vi önskade och 

hoppades på. Det är nog till och med fler patienter 
än vi trodde. 

Den nya akutkliniken ska i första hand ta emot de 
som inte går som revisionspatienter någonstans. 
Upptagningsområdet är hela regionen. Bland 
patienterna finns människor som går privat men 
inte får tid, folk som arbetar i trakten men bor 
någon annanstans…

– De flesta patienterna vi har hos oss är faktiskt 
de som inte gått regelbundet till tandvården på 
många år. Men vi har även många patienter som är 
på genomresa, är här på besök eller här på ett jobb 
men bor i annat land eller annat län, säger Anna 
Hammarström.

– Det vi gör är akuta behandlingar. Den största 
skillnaden med jobbet på den här kliniken jämfört 
med allmäntandvårdsklinikerna är egentligen allt 
vi inte gör, eftersom vi inte gör uppföljande eller 
planerad vård och inte har några revisionspatienter.

AKUTKLINIK
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Anna Hammarström trivs på akut-
kliniken i Tullhuset.

Klinikchefen Anna Hammarström gillar både lo-
kalerna och tycker att de redan blivit en bra gäng. 
Natalie Dahlöf och Cornelia Dahlin håller med.
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Kliniken gör det allra nödvändigaste för att göra 
patienten smärtfri. 

– Ofta finns ett behov att göra mer och då hän-
visar vi dem till sin ordinarie klinik för fortsatt 
behandling. Hör de inte hemma någonstans upp-
manar vi dem att lista sig på en klinik, hos folk-
tandvården eller privat, för fortsatt hjälp. 

Hon ser en fördel att inte akutpatienterna stop-
pas in mellan alla andra patienter som det av 
naturliga skäl annars blir. Det gör det lättare att 
anpassa tiden efter det akuta behovet.

Totalt är elva personer knutna till kliniken på olika 
sätt och i olika former, tre jobbar heltid enbart på 
akutkliniken.

En av dem är Cornelia Dahlin.
Hon är ny tandsköterska som tog examen 2020 

men har varit mammaledig.
– Jag trivs jättebra. Det är skönt att få vara med 

och bestämma från start. Vi sköterskor som är 
helt nya har ju fått helt färsk information om till 
exempel sterilen och för med oss ny kunskap som 
kanske inte andra har. Då kan jag lära dem något 
medan de lär mig andra saker, säger hon. 

– På onsdagar är vi flest och vi sköterskor har 
pratat om att vi ska vara öppna med varandra och 

säga till direkt om det är något problem. Vi har 
verkligen fått en riktigt bra grupp.

En tanke är att medarbetare från hela länet ska 
kunna komma och jobba på akutkliniken. Anna 
Hammarström vill gärna slå ett slag för att det 
fortfarande är möjligt att anmäla intresse. 

– Är man intresserad av att jobba här en eller två 
dagar i veckan eller bara komma och provjobba så 
är det bara att höra av sig till mig. Det måste för-
stås ske i dialog med chefen på hemmakliniken.

Förhoppningen är att kliniken i framtiden ska 
kunna nyttjas även för kompetenshöjande syften. 
Planerna finns men är i sin linda än så länge. Anna 
Hammarström tänker att det skulle kunna fungera 
som ett dragplåster. 

Natalie Dahlöf, tandsköterska som jobbat i 
Sandviken och på folkhälsofunktionen, gillar att 
inte veta vad dagen kommer att innehålla.

– Alla är olika men jag tycker inte om att planera 
så mycket. Här vet man inte vilka som kommer 
att komma och hur lång tid en patient kommer att 
ta.

Kliniken ligger i nya Tullhuset i Gävle, alltså i 
samma byggnad men många våningar under Folk-
tandvården Gävleborgs huvudkontor. n
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Natalie Dahlöf 
gillar att inte 
veta vilka som 
kommer och 
hur lång tid en 
patient kommer 
att ta.
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NY VD

re månader in på sin vd-anställning åker han 
runt ett par veckor för att besöka alla kliniker. 
Den här dagen kommer han direkt från Ljus-
dal och nästa morgon är det dags för Hofors 
och efter det väntar …

Ja, ni fattar. Det är full fart.
– Att träffa många medarbetare och höra deras 

frågor och funderingar är fantastiskt roligt! Inte 
minst när vi ju under två år i princip inte alls har 
kunnat träffas utan varit ganska isolerade, säger 
han.

Efter pandemin känner han att det fysiska mötet 
är viktigt. 

– Även om vi lärt oss behärska den digitala tek-
niken kan inget ersätta det fysiska mötet, konsta-
terar han.

Christer Lindgren tillträdde formellt 1 augusti 
2021 – men det var mitt i semestern så först två 
veckor senare började han arbeta mer på riktigt.

Planen var att lugnt komma in i rollen.
Då kom översvämningarna.

– Det var in i hetluften direkt. Folktandvården 
Gävleborg drabbades förhållandevis lindrigt, men 
det var förhöjda vattennivåer i vissa källare i en 
del lokaler, säger han.

En hel del medarbetare drabbades förstås även 
privat.

Själv vadade han runt i källaren på kliniken i 
Valbo för att med egna ögon förstå vad som hände.

När första dagarnas vattenkaos lugnade ner sig 
fortsatte han med ett arbete han startat redan tidi-
gare: rekrytering.

– Redan när jag tillträdde visste jag att rekryte-
ring var det vi måste ta tag i direkt. Vi är inte unika 
när det gäller det. I stora delar av landet är det 
samma utmaning. Det pratas om tandläkarbrist, 
men jag vill snarare kalla det en snedfördelning 
av resurserna. Många söker sig till storstadsregio-
nerna. Utmaningen att rekrytera har primärt gällt 
tandläkare och tandhygienister, men vi har även 
sett att det varit svårt att rekrytera tandsköterskor 
i bland annat Hälsingland …

Hudiksvall, Bergsjö, Ockelbo, Söderhamn …
Christer Lindgren, Folktandvården Gävleborgs nya vd, berättar om 
alla möten med medarbetare på de 22 klinikerna och låter verkligen 
glad.
– Många har jag träffat tidigare, förstås, medan andra bara är namn 
jag sett. Kanske i Tandspegeln, på vårt intranät eller på en remiss, 
säger han.

Alla 22 kliniker 
fick vd-besök

Och så här 
tycker vi … Ett 
starkt gäng i 
Hofors berättar 
för nye vd:n 
hur kliniken 
fungerar. Från 
vänster Aysha 
Ahmed, Marie 
Sätterström, 
Karin Ste-
in, Christer 
Lindgren och 
Anna-Lena 
Engvall.

T
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Han gör en konstpaus och fortsätter:
– … men de senaste dagarna, under resan runt på 

klinikerna, har jag fått en hel del positiva signaler. 
Vi har många nya medarbetare på väg in. Superkul!

Han pratar mycket om att det är viktigt att se 
Folktandvården Gävleborg som ett och samma 
bolag – inte 22 kliniker.

– Jag tror på att jobba bort murar och bygga 
broar. Vi är inte ett företag där klinikchefer pre-
mieras utifrån hur deras klinik går, vi premierar 
chefer som ställer upp för varandra. Att hjälpas åt 
är enda sättet, slår han fast.

När Christer Lindgren blev chef för Specialist-
tandvården 2018 var det en besvärlig situation 
med pensionsavgångar där. Samma typ av genera-
tionsskifte brottas allmäntandvården med nu.

– Det är tufft när erfarna försvinner. Nyutexami-
nerade behöver ju mer handledning och måste få 
det. Men så är vår situation och det måste göras. 
Jag vet att det tar tid, men jag är inte skrämd inför 
uppgiften. 

Han har med sig erfarenheten från Specialist-
tandvården.

– Vi hade sju av de nio odontologiska speciali-
teterna. Det innebär sju olika viljor och sju olika 
syner på verksamheten. Naturligtvis. Så måste 
det få vara. Men vi gjorde en otroligt fin resa och 
fick ihop helheten på ett bra sätt. Vi byggde också 
breda och fina broar mellan specialisttandvård 
och allmäntandvård. Det ska vi fortsätta göra.

Han menar att brobyggandet mellan olika klini-
ker, som var på bra gång före pandemin, lite kom 
av sig av naturliga skäl. 

– Jag märker, när jag reser runt, att vi befinner 
oss i någon form av post-covidtillstånd, även om 
vi inte är ute ur pandemin ännu. Alla är så less på 
den situation som varit och vi som organisation 
var extremt påverkade. Men från i januari 2021 har 
vi gjort en enorm resa tillbaka. Som organisation 
har vi verkligen visat vilka muskler vi har och vänt 
ett ytterst besvärligt läge, säger han och betonar:

– Medarbetarna har gjort ett fantastiskt jobb! n
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INTERNATIONELLT

Fredrik Åman är klinikchef i Sarpsborg i Norge. När det var dags för ett stort  
Fylkestannlegemöte, möte för tandvårdschefer, fick han en fråga av sin ledning 
att be någon berätta om hur Folktandvården i Sverige arbetar.
Han kom ihåg sin tid på Folktandvården Gävleborg i Hudiksvall och Delsbo och 
gillade hur man arbetade där.

redrik Åman berättar:
– Jag kände Bengt Vikman sedan min tid 

där. Det var självklart att be honom som chef-
tandläkare föreläsa för mina norska chefskol-
legor om hur man kan utveckla och inkludera 

tandvårdspersonalen i mötet med patienterna ut -
över det som är den klassiska strukturen.

Besöken och föreläsningarna skedde innan pan-
demin vällde in och lamslog det mesta, men det 
gävleborginspirerade arbetet i Norge har fortsatt 
under hela pandemiperioden – av naturliga skäl i 
lite långsammare takt. 

Intresset var stort.
– En del kollegor ser potential i det. Men vi arbe-

tar i dag väldigt traditionellt i Norge, så det är nog 
svårt att visualisera hur det är att jobba i team där 
man tar ansvar och producerar som en grupp. Det 
finns också en rädsla för förändring och att förlora 
sin position.

Men ett frö såddes och Fredrik Åman tog själv 
med sig tankarna till sitt arbete i Sarpsborg, en stad 
med 57 000 invånare nära gränsen mot Bohuslän.

– Där är vi i starten av en process med att slå 
ihop tre kliniker till en stor, från tre, fyra behand-
lingsrum till 17, berättar han.

Bengt Vikman bjöds därför in för att hålla presen-
tationen för samtliga anställda på den blivande 
storkliniken. Den är planerad för att möjliggöra 
arbete i team över flera rum. 

– Då vi har låg omsättning av personal måste 
vi utföra ändringar längs vägen fram till 2024. Vi 
har fått möjlighet att ställa om så att relationen 
går från nio tandläkare och tre tandhygienister till 
relationen sju/fem. Det medför mer av teamar-
bete då framförallt undersökningar och profylak-
tiska åtgärder överförs till tandhygienister. 

Han menar att behandlarna då måste samar-
beta och kalibrera sig avseende förstalinjen och 
behandlingsplanläggning.

– När det är etablerat tänker jag att vi kan gå 
vidare med utveckling av tandbehandling i team. 
Det mest påtagliga vi klarat av är på en avdelning, 
där kliniken under lång tid legat efter med patient-
behandling och revisionsundersökningar. Där 
har vi genom att avskaffa personlig indelning av 
patienterna, och att sätta tandhygienister som förs-
talinje, flyttat fokus från behandling till screening. 

– De med mer traditionell syn på hur man bör 
möta problemen, alltså genom att anställa ytterli-
gare en tandläkare, menade att det skulle ta två, tre 
år att komma i kapp. Men det tog cirka ett år med 
den fokusändring vi gjorde, säger Fredrik Åman.
Vad var det du kom ihåg från Gävle borg?

– Att man delar med sig av kunskap och att vi 
arbetade mot gemensamma mål. Jag reflekterade 
aldrig under mina år i Gävleborg över att jag hade 
egna patienter eller över vem som såg till att det 
var patienter i tidboken. 

F

Teamarbetet på
export till Norge
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Från Hudiksvall  
till Norge. 
Fredrik Åman 
är klinikchef i 
Sarpsborg, kom 
ihåg bra arbets-
sätt i Gävleborg 
och bjöd in 
Bengt Vikman 
att föreläsa.
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Varför hamnade du i Gävleborg?
– Jag kommer från Hudiksvall, pluggade ett tag 

ekonomi men valde att bli tandläkare i stället. 
Efter termin 3 promenerade jag upp på Folktand-
vården i Hudiksvall och frågade om det fanns 
möjligheter till praktik. Jag blev ledd in i folktand-
vårdsvärlden av klinikchef Urban Englund och 
kände att jag hittat rätt.
Ändå blev det Norge…

– Jag hamnade i Norge 2007 av två anledningar. 
1) Jag träffade min blivande fru som bodde i 
Malmö och önskade att komma lite närmare utan 
att verka vara för angelägen. 2) Jag fick i den vevan 
ett erbjudande jag inte kunde säga nej till av en 
klinikägare i Fredrikstad och kom med det 40 mil 
närmare min date, haha. n

…Bengt Vikman, hur var det att föreläsa i Norge?
– Jag kontaktades av Fredrik Åman och trodde 

först att det handlade om ett litet klinikmöte, men 
när inbjudan kom visade det sig vara på det stora 
Fylkestannlegemötet på Gardermoen. Jag skulle 
prata om framtidens tandvård och användandet 
av resurser utifrån ett svensk perspektiv. Men 
jag kunde ju bara prata ur Gävleborgs perspektiv 
och mina erfarenheter av detta. Jag berättade hur 
projektet från revir till team växte fram och hur vi 
förvaltat och förädlat det i en tid när resurserna är 
begränsade.
Märkte du ett intresse?

– Verkligen. Det var bland annat representanter 
från facken där. Norska tandsköterskeförbundets 
ordförande undrade om jag ville komma och prata 
på deras nationella kongress i juni. Jag kollade 
med vår vd igen och fick klartecken.
Vad hände där?

– Ett par hundra lyssnade och jag pratade om 
ungefär det jag hade berättat på Fylkestannlege-
mötet. Fast lite utförligare då det fanns mer 
tid. Jag kunde förklara hur vi resonerar, att när 
resurserna minskar måste vi jobba smart med 
olika kompetenser och där behandlingsrummen 
inte kan vara privata tillhåll. Norge har inte haft 
samma problem med brist i de olika yrkesgrup-
perna men många ser det komma även där.
Och sedan blev det Norge en tredje gång?

– Ja, knappt hade jag kommit hem från tandskö-
terskekongressen så kom en förfrågan om föreläs-
ning på motsvarande Tandvårdsdagarna i Sarps-
borg. Inbjudan kom från klinikchefen i Halden, 
Svetlana Kobets. Mötet var i september och 600 
lyssnade när jag berättade hur vi i Folktandvården 
Gävleborg arbetat i 25 år… n

Möte i Sarpsborg. Bengt Vikman med Svetlana 
Kobets, klinikchef i norska Halden, och Fredrik 
Åman, klinikchef i norska Sarpsborg. 

Hallå	där…
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SOCIALA MEDIER

ara Asplund, kommunikatör som arbetar 
mycket med sociala medier, säger:

– Under året har vi verkligen sett kraften av 
sociala medier när det gäller att få studenter 
att bli intresserade av Folktandvården Gäv-

leborg. 
Hon betonar att det är mångas förtjänst.
– Vi hade aldrig varit så framgångsrika utan 

engagemanget från alla medarbetare. Det är avgö-
rande att så många vill vara med och berätta, visa 

sin klinik och dela med sig av sin resa inom bola-
get. Tillsammans bygger vi varumärket. Varje dag, 
året runt, säger hon.

Några fler siffror:

4 2 800 gillar Facebook-sidan.
4 954 följare på Instagram.

– Invigningen av vår nya akutklinik Tullhuset är 
det som flest läste på Facebook och som genererat 
flest reaktioner på Facebook och Instagram under 

för våra   sociala medier

Det blev ett starkt år på sociala 
medier för Folktandvården 
Gävleborg under 2021.
Hela 53 029 såg innehållet på 
Facebooksidan under 2021 – 
och på Instagram var 
det 5 151 unika kon-
ton som sett eller läst 
inlägg.

S
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för våra   sociala medier
2021. På Instagram är det våra sommarjobbare, 
Alaa i Sätra och Mirna på Slottstorget som har lästs 
och kommenterats mest. På Facebook är det exa-
minationen av ST-tandläkare som engagerat mest. 

Sammantaget kan man konstatera att det är 
människor som engagerar mest på sociala medier. 

LinkedIn fick ett uppsving under året. Några siff-
ror:
4 1 622 sidvisningar.

4 909 unika besökare på sidan.
Antalet följare ökade med 124 till 589 totalt. 

Detta är att jämföra med 386 följare 2019. 
246 inlägg/uppdateringar postades på sidan.
Dessa visades totalt 332 293 gånger och genere-

rade 2 330 reaktioner.
– Det inlägg som gillades mest var ett om värde-

grunden som publicerades i november. Det visa-
des 3 547 gånger och genererades 143 gilla-marke-
ringar, berättar Sara Asplund. n

Facebook, Instagram, LinkedIn… De sociala medierna är 
många och viktiga när det handlar om rekrytering. 2021 blev 
på den fronten ett starkt år för Folktandvården Gävleborg.
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COVID-19

olkhälsomyndighetens Anders Teg-
nell, Johan Carlsson och Karin Tegmark 
Wisell blev profilerade kändisar som till-
sammans med socialminister Lena Hal-
lengren levererade data om antal döda 
och smittade och rekommendationer i 

direktsända presskonferenser.
I en orolig tid blev presskonferenserna 

något slags svensk lägereld.
För klockan 14.00 varje dag stannade Sve-

rige.
”Såg du presskonferensen?” ”Sa dom 

något nytt i dag?” Alla visste vilken presskon-
ferens som menades. Alla visste vilka ”dom” 
var.

Lägerelden både värmde och skrämde.

Lokalt i Gävleborg rapporterades siffror och 
rest riktioner på Region Gävleborgs presskon-
ferenser. På Folktandvården Gävleborg job-

bades det på även om nya och ändrade förut-
sättningar dök upp med ojämna mellanrum.

Det var grindvakter på klinikerna, mun-
skydd, avstånd i väntrum och fikarum, 
digitala möten och den kanske vanligaste 
meningen i alla samtal var ”vilken märklig 
tid…”.

Även om året började med att ekonomin 
dippade rejält för Folktandvården Gävleborg 
och många människor, både bland personal 
och inte minst patienter, blev det sakta, sakta 
bättre under året.

Andra halvan av 2021 blev verksamheten 
sakta mer normal, även om nya mutationer 
av viruset stängde delar av samhället igen i 
perioder.

Och frågorna fortsatte, förändrades och en 
ny föddes mot slutet av året.

Tror du det blir bättre 2022? n

Januari

4 Nyår och alla undrar: Hur blir 2021?

4 En ny virusvariant från Storbritannien ökar sam

tidigt som fall av en ny virusvariant från Sydafrika 

upptäcks i Sverige. 

4 Folkhälsomyndigheten meddelar att vaccinationer

na av viss vårdpersonal kan behöva tidigareläggas.

Folktandvården Gävleborgs ekonomi dippar efter ett 

tungt 2020.

Februari

4 Folkhälsomyndigheten uppda

terar rekommendationerna för 

smittspårning på arbetsplatser 

där det inte är möjligt för perso

nalen att arbeta hemifrån. Vid 

ett bekräftat fall bör även nära 

symtomfroa kontakter på arbets

platsen testas. 

Mars

4 Folktandvården Gävleborgs ekono

mi återhämtas tack vara besparingar 

och företaget kommer ur den ”röda 

vården”.

4 Första dosen vaccin ges till perso

nal i patientnära arbete.

4 Ledningsgruppen tar över ansvaret 

för krisledningen

COVIDÅRET 2021 – DETTA HÄNDE

Vilka ska vaccineras? Hur gör vi med väntrummen? Trailern? Ekonomin?
Precis som från mars 2020 handlade hela 2021 om frågor, frågor och åter 
frågor – och långt ifrån alltid fanns svar när covidpandemin fortsatte att 
påverka det mesta.

F

Vi reste oss från
covid-chocken

Mycket nytt 2021: kra-
mas utan kontakt till 
exempel.
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Juli

4 Folkhälsomyndigheten medde

lar att kvadratmeterbegränsning

en som styrt hur många personer 

som samtidigt får vistas på en viss 

plats förvinner på många ställen.

4 Folktandvården Gävleborgs 

mobila trailer börjar användas 

igen i ordinarie verksamhet.

September

4 Folkhälsomyndigheten 

uppmanar arbetsgivare 

att intensifiera ansträng

ningarna för att vård och 

omsorgspersonal som 

arbetar nära olika risk

grupper ska vaccinera sig 

mot covid19. 

Oktober

4 Folkhälsomyndigheten rap

porter att den höga vaccina

tionstäckningen har resulterat i 

att en stor andel av befolkningen 

nu har antikroppar mot covid19.

4 Verksamhetsplanering på 

Folktandvårdens kliniker igen.

4 Akutkliniken Tullhuset öppnas.

November

4 Den nya 

virusvari

anten som 

fått namnet 

omikron kon

stateras även 

i Sverige.

December

4 Nyår och 

alla undrar: 

Hur blir 

2022?

Grindvakt på kliniker en ny erfa-
renhet.

Tomt och delvis avstängt i väntrummet. 
Klinikerna följde rekommendationerna 
för att patienter skulle mötas så lite 
som möjligt.

Skyddskläder på!
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SPECIALTANDVÅRD

arie Gustafsson och Susanna 
Henriksson, som är ansvariga 
för N- och F-patienter i Söder-
hamn, tar emot.

– De här patienterna kräver 
ganska långa behandlingsti-

der. De kanske sitter i rullstol, man ska 
använda lyften, de har personal med 
sig, de ska passa taxitider, säger Marie 
Gustafsson.

Hennes förslag handlade om att ett 
par dagar i veckan boka in ett långt pass 
mitt på dagen vilket passar den här 
patientgruppen bättre än mornar och 
sena eftermiddagar.

Det blev succé.

Rummet närmast entrén har gjorts i 
ordning. Där finns alla saker som kan 
behövas för patientgruppen. Olika kud-
dar, taklyft, en turner som tar från rull-
stol till behandlingsstol, bitstöd när det 
är svårt att öppna munnen … 

– Vi tar in patienten, kanske gör lite 
profylax och ser till att han eller hon 
har det bra. Tandhygienisten kom-
mer in efter en stund och gör sin grej. 
Behövs en tandläkare så hämtar vi en 
sådan.

Marie eller Susanne finns med som 
stöd.

– Vi har båda arbetat som underskö-
terskor i äldre omsorgen, så vi känner 

oss trygga med patientkategorin. Ofta 
har vi träffat patienterna redan ute 
på boendet när vi gör förebyggande 
tandvård. Då får vi en blick av vad som 
behöver göras. Eftersom vi är vana har 
vi förberett så att det flyter smidigt. 
Även för de som följer med. De andra 
behandlarna blir nog också trygga 
när de ser att vi är bekväma, säger 
Susanne.

De betonar att det inte fungerade 
dåligt tidigare, men att det här nya 
arbetssättet underlättar för alla. Inte 
minst för patienterna som nu kan göras 
klara på en och samma gång och slippa 
återbesök.

I två år har Söderhamn använt 
arbetssättet.

– Vi ligger jättebra till på kallelserna 
och har ingen kö på den här katego-
rin patienter. Det sparar tid för både 
tandhygienister och tandläkare, säger 
Susanna Henriksson.

Patienterna får undersökning och/
eller behandling minst var fjärde 
månad, på klinik eller i trailer minst 
en gång per år och i hemmet minst två 
gånger per år. 

Andra kliniker bad tidigt att få 
komma på besök, men pandemin kom 
emellan.

Fast Edsbyn har hakat på.

Där träffar vi Malin Lindblom, team-
chef, och Anneli Holmberg, tandskö-
terska.

Malin berättar:
– På ett teamchefsmöte berättade 

Söderhamn om sitt arbete. Det lät som 
en bra idé. Anneli och jag hade ett möte 
om hur vi skulle kunna lägga upp det 
här i Edsbyn.

De använder nu Söderhamnsmo-
dellen som ett test men anpassar för-
stås efter förhållanden i Edsbyn. Just 
att den här ofta sköra gruppen kan få 
koncent rerad hjälp ser de som positivt. 
Anneli Holmberg berättar:

– Det är svårt att få hit dem ibland. 
De är sjuka och det kräver mycket. Man 
vet egentligen aldrig hur det går. Fun-
kar det inte en dag så får man tänka 
om på något annat sätt. Flexibilitet är 
viktigt.

Hon arbetar tätt med Gunilla 
Lönngren som är tandhygienist. Anneli 
berättar:

– Jag tar in patienten och tittar hur 
det ser ut och gör rent. Gunilla kom-
mer in sedan och kanske tar tandsten. 
Behövs en tandläkare så kommer den 
och gör sitt. Vi hjälper alla varandra.

Planeringen, ofta efter besök på 
boenden eller efter munhälsobedöm-
ningar, är därför avgörande. n

Maries snilleblixt
fick bort köerna
På ett klinikmöte i Söderhamn diskuterades vad man skulle kunna göra för att 
underlätta behandlingen kring N- och F-patienter.
Tandsköterskan Marie Gustafsson fick då en idé som alla gillade och nu blivit så 
bra att köerna är borta – och andra kliniker blivit intresserade.
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Tandsköterskorna 
Marie Gustafsson 
och Susanne 
Henriksson, i 
vanliga fall givet-
vis med skydds-
utrustning, gör 
ett starkt jobb i 
Söderhamn.

F-	OCH	N-TANDVÅRD
4 Patienter som har en långvarig sjukdom och grav 

till fullständig funktionsnedsättning som följd av 

denna kan ha rätt till Ftandvård.

4 Patienter som har ett bestående behov av om

fattande vård och omsorg kan ha rätt till Ntand

vård. Många av dem bor på äldreboenden eller har 

mycket hjälp av hemtjänst.
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TANDTEKNIKER

an gör ju lätt det om man älskar sitt jobb.
Och det gör hon. Verkligen!
– Det bästa med mitt jobb som tand-

tekniker på en specialistklinik är att jag 
bidrar till att öka livskvaliteten för andra 
människor, samtidigt som jag får göra 

något jag älskar. Det tandtekniska labbet liknar jag 
väldigt mycket vid en pysselverkstad. Jag kladdar 
med gips och vax, bockar klamrar, slipar och pole-
rar. Kort sagt, jag pysslar och det har jag alltid äls-
kat, berättar Pernilla och skrattar.

Nu är det ju skillnad på pyssel och pyssel.
Pernillas pysslande är ett avancerat arbete där 

hon skapar och designar individanpassade produk-
ter som gör stor skillnad för patienterna. Att arbeta 
som tandtekniker innebär också en hel del prob-
lemlösning. Varje dag möter hon en ny utmaning 
som ska lösas tillsammans med övertandläkarna.

Att få se slutresultatet i patientens mun och 
möta glädjen när någons liv förändrats till det 
bättre är stort. 

Rent konkret görs individanpassade proteser, 
implantatbroar och bettskenor i akryl för hand. 
Pernilla samarbetar framför allt med kollegorna 
inom protetik och bettfysiologi, men gör även en 
hel del jobb åt de andra avdelningarna på både 
Specialisttandvården och Allmäntandvården.

Att arbeta på Folktandvården Gävleborg ser hon 
stora fördelar med.

– Det finns stora möjligheter till utveckling, både 
genom utbildningar och nära samarbeten med de 
olika specialistavdelningarna. Här är jag del i något 
större och får en bättre inblick och mer förståelse 
för alla roller i flödet än om jag, till exempel, skulle 
jobba på ett enskilt tandteknikerlab, säger hon. n

Pysseldrottning. Pernilla 
Andersson pysslar hemma 
och ”pysslar” på jobbet.
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Vad gör en tandtekniker? Pernilla Andersson om någon vet. Hon är en 
av Folktandvården Gävleborgs tandtekniker och håller till på Specialist-
tandvården Gävle sjukhus – och hon berättar mer än gärna.

M

Pernillas ”pyssel”
räddar många bett
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Chefsstol? Nja, en stol i alla fall. Frida Wiklund togs ut till Folktandvårdens 
Chefsbank och tycker att hon lärt sig mycket.

hallå där…
…Ida Karlsson, HR-kon-
sult, hur påverkades lär-
lingsprogrammet av pan-
demin?

– I samband med att annonsen publ-
iceras är vi vanligtvis ute på länets gym-
nasieskolor. Det är en viktig möjlighet 
för oss att möta och få kontakt med 
eleverna. Vid fysiska möten underlättar 
det även för eleverna att ställa frågor 
och för oss att besvara dem. Men då 
detta inte var möjligt under pandemin 
fick vi lägga krut på marknadsföring i 
sociala medier och vi har även använt 
oss av skolornas digitala plattformar. Vi 
skickar också varje år hem information 
i brevlådan till de elever som läser sitt 
sista år på gymnasiet.

Hur många lärlingar hade ni 2021?
– Vi hade tolv lärlingar som jobbade 

på klinikerna. Vi gläds åt att program-
met än i dag är så populärt trots pan-
demi med vad det innebar för mark-
nadsföringen. 
Om pandemin lägger sig nu, som väl 
de flesta tror, hur kör ni på med lär-
lingsprogrammet då?

– Vi anpassar oss efter hur situationen 
ser ut. Vi utvärderar läget hela tiden. 
Har vi möjlighet att besöka länets gym-
nasieskolor kommer vi att göra det. 
Men vi kommer även att ta med oss 
det vi lärt oss gällande marknadsföring 
digitalt och sammanfläta det.
Programmet har ju funnits länge och 
väcker fortfarande stor uppmärksam-
het. Hur märker ni det?

– Det är roligt att se att det fortfa-
rande är attraktivt och uppmärksam-

mas. Vi blev nyligen kontaktade av 
Tandhygienisttidningen för ett repor-
tage gällande det och vilka möjligheter 
programmet bidrar till för länets ung-
domar. 
Du själv, Ida, började du också som 
lärling?

– Nej, jag flyttade från Göteborg till 
Gävle hösten 2014 för att studera per-
sonal- och arbetslivsprogrammet på 
Högskolan i Gävle. Under studietiden 
träffade jag min nuvarande sambo. 
Vi trivdes så bra i Gävle att blev det 
naturligt för oss att stanna kvar efter 
examen sommaren 2017. Jag började 
hos Folktandvården i december 2017 
som HR-administratör genom ett 
bemanningsföretag, men i september 
2018 blev jag tillsvidareanställd som 
HR-konsult och jag fullkomligt storm-
trivs här. n

Ida Karlsson, HR-konsult på Folktandvården Gävleborg.
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JETTE LEHRMANN MADSEN

Jettelånga resan    slutar (?) i Gävle

Vad gör du när du inte jobbar?
– Då jobbar jag, svarar Jette Lehrmann 
Madsen blixtsnabbt.
Den nya klinikchefen och verksamhets-
utvecklaren har lång erfarenhet av tandvård 
och vägen till Gävle har gått från den danska ön 
Als i Lilla Bält nära gränsen mot Tyskland via 
Köpenhamn, Emmaboda, London, Gambia…
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Jettelånga resan    slutar (?) i Gävle

Engagerad. Jette 
Lehrmann Madsen 
har många järn i 
elden och ser fram 
mot sina nya uppdrag 
i Gävle.
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ävle är en ny bekantskap för Jette Lehrmann 
Madsen.

– När jag började jobba på Slottstorget var 
det fjärde gången jag besökte stan. Jag visste 
faktiskt ingenting, skrattar hon.

Än så länge delar hon sin tid mellan lägenheten 
i Gävle och ”huset ute i skogen” i småländska 
Emmaboda.

– Jag har jobbat inom Region Kalmar till och 
från i snart 30 år, senast som övertandläkare i 
samhälls odontologi, och kände att jag behövde 
flytta på mig. Jag funderade på alla nationella 
arbetsgrupper jag suttit i under åren och tänkte på 
var det kändes som att jag skulle kunna bo. I mitt 
huvud hade jag liksom en lista, där vill jag absolut 
inte jobba, där skulle jag kunna tänka mig …

Gävle dök helt enkelt upp först.
Jette Lehrmann Madsen satte sig vid datorn och 

tittade om det fanns något passande jobb. Det 
fanns två – och Jette fick båda. 

Nu delar hon därför sin tid mellan att vara 
klinikchef på Slottstorget och verksamhetsutveck-
lare på nya huvudkontoret. Det kräver sin kvinna 
och Jette är van vid att hålla många bollar i luften. 
Men trots att hon har lång och gedigen tandvård-
serfarenhet är det mycket som är nytt.

– Jag blev så glad första dagen när det var en sak 
jag kände igen och det var matrisbandet. Annars 
är journalsystemet, röntgen, ekonomisystemet, 
personaladministrationen, intranätet helt annat …
Hur kommer medarbetarna att märka att du är 
chef?

– Det vet jag inte, för jag vet inte hur det var 
innan. När jag var på intervju fick jag en känsla av 
att man egentligen ville ha sin gamla chef tillbaka. 
Det kan jag inte prestera. Jag kan bara vara jag 
och jag tror att jag är ganska tydlig och rak. Jag är 
väldigt tydlig med var jag står i etiken. För mig är 
patienterna det absolut viktigaste. Om vi inte har 
nöjda patienter, kan vi gå hem, slår hon fast.

Hennes intryck av kliniken är positiv.
– Den är otroligt stor, vi har 24 000 patienter. 

Det är väldigt trevlig personal. Och det är spän-
nande i Gävleborg att det är fler tandhygienister 
än tandläkare och det är nog så det kommer att 
vara i framtiden generellt.

Den andra delen av tjänsten, verksamhetsutveck-
lare, är mer oklar.

– Det är en ny tjänst och vi har inte riktigt kom-
mit igång. Men jag har en massa tankar om vad 
den kan innehålla. Jag har suttit i många natio-
nella nätverk och sammanhang och fått väldigt 
mycket input genom åren. Jag tror att jag är ganska 
ärlig och rak och kan säkert framstå som superir-
riterande ibland för att jag säger som det är. Men 
jag är alltid intresserad av att skaffa information, 
säger hon.

Jette ville bli tandläkare redan som fyraåring då 
hon fick leka på kliniken där en av familjens vän-
ner var tandläkare. 

– Alla tyckte nog att jag skulle bli civilingenjör 
som pappa men jag höll fast vid mitt val, minns 
hon. 

Det var svårt att få jobb i Danmark på den tiden 
och Jette, liksom många andra danska tandläkare, 
sökte sig till Sverige. Hon fick jobb i Kalmar och 
bodde i Emmaboda men kände efter ett tag läng-
tan efter något nytt.

Hon började jobba på Nobel Biocare som gör 
implantat, först i Köpenhamn och sedan i London.

Hon ler lite och konstaterar:
– Jag blev nog utnämnd till världens sämsta 

mamma eftersom jag ”lämnade” min treåriga son 
hemma i veckorna hos sin pappa. Om jag varit 
man hade ingen haft någon synpunkt.

Den dåvarande sambon hade hon träffat under 
studie tiden i Köpenhamn, där han hälsade på en 
kusin. Han läste till civilingenjör i Luleå men kom 
från Gambia i Västafrika och det blev början på ett 
långt och i högsta grad pågående engagemang för 
landets tandhälsa.

Hon åkte dit första gången 1987 för att hälsa på 

Kliniken är otroligt stor, vi har 24 000 patienter. Det är väldigt 
trevlig personal. Och det är spännande i Gävleborg att det är 

fler tandhygienister än tandläkare och det är nog så det kommer att 
vara i framtiden generellt.

»

JETTE LEHRMANN MADSEN

G



F O L K TA N D V Å R D E N  G Ä V L E B O R G  2 0 2 1  |  39 

familjen och upptäckte snart stora brister i landets 
tandvård.

Nu vore Jette Lehrmann Madsen inte Jette Lehr-
mann Madsen om hon inte tog tag i detta.

Hon var då klinikchef på en mindre klinik och 
hade en tandläkarstudent som frågade om exa-
mensprojekt. Hm. Hon funderade kort. Sedan 
åkte tandläkar studenten och hennes pojkvän till-
sammans med Jette till Gambia och gjorde en fält-
studie på hur det såg ut med tandhälsa hos barn.

– Det var så tragiska resultat att om man fått 
samma resultat här i Sverige skulle man ha utlyst 
nödläge, säger hon.

Jette åkte runt i olika byar och behandlade och 
när hon ändå var på gång gjorde hon samma sak 
i grannlandet Senegal. Organisationen Afrikaada 
Teeth Savers skapades och är nu en undergrupp till 
Gambiagrupperna som jobbat i 40 år i landet.

– Det vi jobbat med sedan 2013 är ett projekt i 
hälsolitteracitet. Där har vi på två skolor utbildat 
mammor och lärare. På den ena skolan har de 
också fått fluorsalt i skolmaten. Vi tittar på om det 
har gjort någon skillnad, säger hon.

Organisationen arbetar för att få igång ett 
samarbetsprojekt med ett universitet. 

– De har infört en tandläkarutbildning men 
det är egentligen inte det folk har behov av. Vi 
jobbar med att få sätta igång en utbildning i Den-
tal Therapy, ett slags tandläkare light där man 
får lära sig basal tandvård utan hela den här 
naturvetenskapliga grunden. 

Någonstans i den vevan tog hon dessutom härom-
året en master i hälsoantropologi i Köpenhamn.

Hon konstaterar att Afrikaengagemanget och 
annat tar svinmycket energi och då är vi tillbaka 
där vi började.

– Så när du frågar vad jag gör när jag inte jobbar, 
ja, då sitter jag vid datorn och jobbar, säger Jette 
Lehrmann Madsen. n

JETTE	LEHRMANN	MADSEN
Namn: Jette Lehrmann Madsen.

Ålder: 60 år.

Familj: ”Två vuxna pojkar, en som jag fött och en som 

jag tagit till mig.”

Bor: ”Lägenhet i Gävle, har hus i Emmaboda. Men vi 

får se hur det blir – köpa hus här eller bygga.”

På plats. Det kliniska 
arbetet, vid sidan av 
chefsjobbet, är viktigt 
för Jette Lehrmann 
Madsen.
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INTERVJU: MARCUS GARD
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är Marcus Gard var 23 år och 
hockeyspelare i Ljusne fick han 
en puck i ansiktet. Okbenet gick 
sönder och han hamnade på ope-
rationsbordet på Specialisttand-

vården på Gävle sjukhus.
Säg så här: Hade någon då sagt att 

han i oktober 2021 skulle bli styrelse-
ordförande i Folktandvården Gävle-
borg hade han trott att de skojade.

Han skrattar och säger:
– Det är först nu, sedan jag blivit sty-

relseordförande, som jag förstått att 
det var Specialisttandvården som ope-
rerade mig. För mig vara det då bara 
någon på sjukhuset…

Han är knappast ensam om att inte 
veta skillnaden. Men nu har han lärt 
sig.

Marcus Gard axlar rollen efter Barry 
Gustafsson som satt på posten som 
styrelseordförande i 14 år och säger att 
han både fått fin inskolning av sin före-
trädare – och att han alltid kan fråga 
honom om saker.

Marcus Gard är stolt över att vara ord-
förande i Folktandvården Gävleborgs 
styrelse.

– För mig är Folktandvården en del 

av det som brukar beskrivas som Folk-
hemmet. Det är en del av tryggheten. 
Folktandvården Gävleborg finns, som 
namnet säger, till för folket som bor i 
Gävleborg.

Han funderar en sekund och betonar:
– Hela Gävleborg, alltså. Jag har bott 

30 år i Ljusne och bor sedan ett år i 
Söderhamn och brinner för att alla 
ska få samma förutsättningar för bra 
tandvård. Då pratar jag om geografisk 
rättvisa, oavsett om du bor i stad eller 
på landsbygd, men jag pratar även om 
tandvård för alla inklusive barn, äldre 
och sjuka. 

Han menar att det i Folktandvården 
Gävleborg är verksamheten som alltid 
är det primära och att aldrig handlar 
om att vinstmaximera.

– Men att vi 2021 trots pandemi lyck-
ades vända resultatet till plus är viktigt. 
Ett välskött bolag med en bra ekonomi 
är verktyget som gör att vi även i fram-
tiden kan leverera bra tandvård för alla 
medborgare i Gävleborg.

Han konstaterar att det i dag finns 
en del privata aktörer som inte har det 
perspektivet.

– Det finns givetvis många bra privata 

tandkliniker som verkligen vill hjälpa, 
men jag ser ju att en del stora aktörer 
vaknar till liv först när det börjar pratas 
om högkostnadsskydd. Där är det pri-
mära att tjäna pengar. Vi konkurrerar 
på samma marknad men med olika 
förutsättningar och med olika mål och 
syfte med verksamheten. 

Han säger att det kan kännas lite 
frustrerande, att vissa aktörer kan välja 
bort grupper som helt enkelt inte är 
lönsamma, men att han vet att det är 
något Folktandvården måste förhålla 
sig till.

Sedan han tillträdde i oktober 2021 har 
styrelsen haft fysiska möten i och med 
att restriktionerna har lättat. 

– För mig som ny var det bra. När 
man träffas lär man känna varandra 
lättare. Det känns som en engagerad 
styrelse som verkligen vill att det här 
ska fungera bra. Sedan påverkade för-
stås pandemin allt under 2021, men jag 
är imponerad hur klinikerna lyckades 
anpassa verksamheten, säger han.

Som tidigare kommer styrelsen att 
förlägga möten på klinikerna runt om 
i Gävleborg för att både se kliniker och 
träffa fler medarbetare. n

Marcus Gard är sedan i oktober 2021 ny styrelseordförande 
i Folktandvården Gävleborg. I en intervju pratar han om 
året som gick, pandemin, drivkrafter – och hockey.

N

”Vi är en del av 
Folkhemmet”
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Marcus Gard 
ser Folktand-
vården en del 
av det som 
brukar be-
skrivas som 
Folkhemmet. 
Det gör honom 
både stolt och 
motiverad i 
arbetet för bra 
tandvård för 
alla.

MARCUS	GARD
Namn: Marcus Gard

Ålder: 31 år

Bor: Söderhamn, ”men jag kommer från Ljusne, det är viktigt”.

Familj: Särbo och två barn, 8 och 11 år.

Gör: Servicechef på Faxeholmen, det allmännyttiga bostads

bolaget i Söderhamn. Styrelseordförande (s) i Folktandvår

den Gävleborg.

Tandstatus: ”Ganska bra tror jag. Jag gick ju hela barndo

men hos Folktandvården i Ljusne. Men hockeykarriären 

satte sina spår så jag har bytt fyra tänder.”



KRÖNIKA: OLA LILJEDAHL OM DET SVENSKA GODISBERGET

V
KRÖNIKA: OLA LILJEDAHL OM ATT SKJUTA UPP ALLT TILL MORGONDAGEN

Jag skriver 
den här 

artikeln en 
annan dag

ill du skriva en artikel om prokrasti-
nering? Deadline om tre veckor? Inga 
problem.

Frågan kommer från en tidningsre-
daktör i ett mejl och jag tänker i mitt 
stilla att jag tar tag i detta direkt. Öpp-
nar därför datorn och börjar av oklar 
anledning i stället titta på en fotbolls-

match mellan FC Köln och Holstein Kiel. Detta 
trots att jag egentligen inte är det minsta intresse-
rad av FC Köln och direkt likgiltig inför Holstein 
Kiel.

Prokrastinera kommer från 
latinets pro (framåt) och cras-
tinum (morgondagen).

Begreppet för att skjuta allt 
till morgondagen har funnits 
länge inom psykologin men 
dök upp som någon form av 
modeord för ungefär tio år 
sedan. Facebook kom till Sve-
rige 2006 och smartphones 
strax efter och plötsligt bar vi 
omkring på oändliga möjlig-
heter att råka bli avbruten.

Fotboll, Hemnet, Blocket 
och sociala medier finns 
plötsligt ett klick bort.

Många kallar sig prokrastinerare lite skämtsamt. 
Men forskning visar att 46 procent av studenter 
som skriver uppsatser och 20 procent av den 
vuxna befolkningen har stora svårig-
heter eftersom de konstant förha-
lar allt i sin vardag.

Det innebär att många, 
kort sagt, gör sina liv mer 
stressiga och med berått 
mod rusar in i kata-
strofen. Om det nu är 
berått mod? Joseph 
Ferrari, professor i psy-
kologi i Chicago, USA, 
och ledande expert på 
området slår fast att 

prokrastinering aldrig handlar om dålig tidsplane-
ring. 

Men varför skjuter vi då upp så mycket?
Egentligen har vi ju all tid i världen men blundar 

för det krävande och trista och går i stället all-in 
på det som upplevs som roligare eller enklare och 
bakar bullar eller kollar på matcher med Bollnäs 
eller Brynäs i mobilen.

Hand upp alla som har en tand som ”börjar kän-
nas lite konstig och borde nog undersökas”. Oj, 
vad många händer! Ändå gör vi det inte. Trots att 

det kan vara karies! Eller kan-
ske just därför?

I grunden handlar det näm-
ligen ofta om rädslor – inte 
tidsbrist eller lathet.

Vi är rädda för att miss-
lyckas, att något är obehagligt 
eller att det vi gör inte ska bli 
tillräckligt bra. Därför skriver 
jag inte artikeln om prokras-
tinering utan kollar Netflix 
i stället.

Trots att jag vet att det är 
en dålig idé.

Författaren Fritiof Nilsson Piraten var medveten 
om sitt prokrastinerande och författade själv sin 
gravsten, vilket brukar ses som beviset på att det 
aldrig är för sent att ändra sig:

”Här under är askan av en man som hade 
vanan att skjuta allt till morgondagen. 

Dock bättrades han på sitt yttersta 
och dog verkligen den 31 janu-

ari 1972.”
Holstein Kiel vann med 

1–0 om någon mot förmo-
dan undrar. n

OLA LILJEDAHL är krö-
nikör i en rad tidningar 
och har en avbiten tand 
uppe i höger käke som 

han ”glömt” ringa om… 
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Fritiof Nilsson Piratens grav-
sten vid Ravlunda kyrka på 
Österlen.
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Medarbetare l Patient l Intressent l Miljö och hållbarhet

Hållbarhets-
redovisning
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Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda livsvillkor för alla 
människor – nu och i framtiden. Människan är i centrum, ekologin sätter 
ramarna och en sund ekonomi är en förutsättning och ett medel för hållbar 
utveckling.
Folktandvården Gävleborg (FTV) har som mål att tänka hållbart i alla beslut 
och processer för att skapa långsiktigt värde för medarbetare, patienter, sam-
hället och miljön. Hållbarhetsredovisningen beskriver hur Folktandvården 
Gävleborg (FTV) arbetar med detta.

Påverkan av pandemin
Under 2020 drabbades vi, liksom övriga världen, 
av den coronapandemi som svepte över världen. 
Även 2021 har kommit att präglas av pandemin 
och den sedan tidigare anpassade verksamheten 
har fortsatt. Under året kunde vi hinna ikapp och 
ge den vård som fått anstå under pandemins för-
sta år.  

Det ansträngda läget har gjort att vi fortsatt 
varit tvungna att koncentrera insatserna till att i 
första hand ta emot patienter med störst behov. 

Friska patienter har fått vänta och vi har 
större efterfrågan på tandvård än vad vi 

har resurser. Ett generationsskifte gör 
också att många erfarna medarbetare 
går i pension och att vi har många 
unga nya medarbetare som behöver 
tid att komma in sin nya yrkesroll. Att 
inte kunna mötas fysiskt har också 

gjort att merparten av kommunikatio-
nen har skett digitalt.  

Miljöcertifiering och ledningssystem
Folktandvården Gävleborg är certifierad enligt 
miljöstandarden ISO 14001: 2015 som faststäl-

ler ett strukturerat arbetssätt för en hållbar 
utveckling. Certifikatet förnyades vid en 

omfattande revision i september. Led-
ningssystemet med miljö- och håll-

barhetsarbete i verksamheten fick 
med beröm godkänt. Vi har bland 

annat identifierat intressenter, 
bindande krav och risker och 

möjligheter för en hållbar 
utveckling samt analyserat 

verksamhetens bety-
dande miljö aspekter.  

Vision och affärsidé 
Folktandvården Gävleborg ska bevara det friska 
friskt samt inbjuda till hälsofrämjande tandvård.

Strategi 24
2015 antog världens länder FN:s Agenda 2030 som 
fokuserar på tre sinsemellan lika viktiga perspek-
tiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar 
utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål 
vars syfte är att skapa hållbar utveckling. Fyra av 
dessa mål har identifierats som speciellt viktiga 
för Folktandvården Gävleborgs verksamhet i vår 
framtida strategi, strategi 24. Dessa är hälsa och 
välbefinnande, anständiga arbetsvillkor och eko-
nomisk tillväxt, minskad ojämlikhet samt hållbar 
konsumtion och produktion. 

Sedan 2019 pågår arbetet i Folktandvården Gäv-
leborg med de projekt och aktiviteter vi identifie-
rat som viktiga för att åstadkomma förflyttningen 
mot målen i strategin. Med ytterligare ett år som 
präglats av pandemi har vi tvingats pausa vissa 
projekt och aktiviteter, medan andra glädjande 
nog har kunnat startas och avslutats. 

Holistiskt perspektiv
Vi ser de olika delarna i verksamheten – medarbe-
tare, patienter och intressenter – ur ett holistiskt 
perspektiv. De hänger ihop och är varandras förut-
sättningar. 



Medarbetarvård – förmåner
I bolaget erbjuds en rad förmåner till medar-
betarna. Vi arbetar för att förmånerna ska vara 
kända för att kunna nyttjas och uppskattas. 

Arbetsmiljö  
FTV följer det systematiska arbetsmiljöarbetet 
och genomför kontinuerligt daglig styrning på 
klinik, arbetsplatsträffar, arbetsmiljöronder, sam-
verkan med fackliga parter, medarbetardialoger, 
medarbetarenkäter, verksamhetsplanering och 
riskbedömningar.

Kompetensutveckling 
Som en följd av pandemin har möjlighet till digi-
tala utbildningar tagit fart. I flera fall har planerad 
live-utbildning kunnat ersättas av digitala varian-
ter. Nationella konferenser har ersatts av digitala 
möten. 

Varje år genomförs mål- och utvecklingsdialog 
mellan medarbetare och chef. Resultatet genere-
rar en treårig utvecklingsplan och till den en ett-
årig aktivitetsplan för att uppnå målen. Kopplat 
till utvecklingsplanerna skapas sedan de utbild-
ningsinsatser vi behöver för att möta de behov av 

Louice Johans-
son, Bergsjö.

Medarbetare
För att vi ska kunna bedriva en bra verksamhet och skapa ett hållbart arbets-
liv för våra medarbetare jobbar vi aktivt med att folktandvården ska vara en 
attraktiv arbetsgivare som engagerar och utvecklar medarbetare.
Vår långsiktiga kompetensförsörjning utgår från att arbeta med lärlings-
programmet där vi rekryterar ungdomar från regionen, som med den lokala 
anknytningen oftare återvänder till länet. 

Välkommen till Folk-
tandvården! Lärlingen 
Cecilia Andersson i 
Hudiksvall tar emot i 
receptionen. För både 
patienter och alla intres-
senter som vill föra en 
dialog om verksamheten 
av olika anledningar är 
kontakten viktig. Folk-
tandvården Gävleborg 
är aldrig längre bort än 
ett telefonsamtal, ett 
mejl, en kontakt på soci-
ala medier eller som här 
ett fysiskt besök.
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vidareutbildning och utveckling medarbetarna 
har. Vi satsar dessutom sedan många år på forsk-
ning.

Under 2021 hölls flera internutbildningar och 
introduktionsutbildningar. På grund av pandemin 
har vi dessvärre inte kunnat erbjuda specialist-
seminarium eller auskultationer på specialist-
klinik under 2021. Vårt mål är att erbjuda merite-
ringstandläkartjänster i samtliga specialiteter och 
har flera ST-tjänster igång, vilka alla är viktiga kar-
riärvägar för tandläkare.

Karriärträdet
Under året togs de första spadtagen för FTV:s kar-
riärträd där vi vill skapa möjligheter och struktur 
för utbildning och karriärvägar. Som medarbe-
tare i FTV ska man kunna se en framtid hos oss, 
där utbildning, kunskap och växande är möjligt 
– en karriärväg. Att stärka allmäntandvården och 
kunna presentera den som en långsiktig karriärväg 
är centralt ur ett hållbarhetsperspektiv. Närheten 
till länets invånare stärks med en utvecklad all-
mäntandvård i samverkan med en utvecklad spe-
cialisttandvård.

Medarbetardialog 
Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
och samverkansavtalet genomförs klinikmöten, 
medarbetarenkät samt mål- och utvecklingsdialog 
med alla medarbetare. Information- och kommu-
nikationsplanen tydliggör förutsättningarna för att 
skapa en god dialog.  

Lärlingsprogram
Vårt framgångsrika lärlingsprogram genere-
rade under 2021 tolv lärlingar på våra kliniker. 
Inbjudan till programmet går ut till ungdomar i 
regionen som avslutat sin gymnasieutbildning 
för att erbjuda möjlighet att prova på tandvårds-
branschen. Vår förhoppning är att de tycker att 
ett jobb inom tandvård känns spännande, utbil-
dar sig och kommer tillbaka för ett framtida jobb 
i folktandvården. Under 2021 hade vi 36 tidigare 
lärlingar som nu jobbar hos oss efter utbildning till 
ett tandvårdsyrke.

Rekrytering
En utmaning är att attrahera, rekrytera och fram-
förallt behålla och utveckla medarbetare. Genom 
ett långsiktigt arbete kan vi anställa flera av våra 
tidigare lärlingar, sommarjobbare och studenter. 
Vi besöker flertalet skolor och mässor på utbild-
ningsorterna för att möta studenterna under 
utbildning och locka dem till Gävleborg. Under 
2021 har vi med anledning av pandemin genom-
fört vissa av besöken digitalt. Swedental, den 
årliga branschmässan, kunde genomföras fysiskt 
i Stockholm där vi medverkade i samverkan med 
övriga folktandvårdsorganisationer i Sverige. 

Ett stort antal studenter, prova på-jobbare, 
sommarjobbare och tandläkare utan svensk legi-
timation passerar normalt på klinikerna under ett 
år, men även under 2021 har antalet varit färre. 
Detta till trots har vi för många potentiella medar-
betare fortsatt kunna visa upp verksamheten och 
använda de tillfällen när vi möter medarbetare 
under utbildning som en del i vår rekryteringsstra-
tegi. 

ST-utbildning
Vi erbjuder ST-utbildningar (specialisttandläkar-
utbildning) i flera specialiteter. Just nu har vi pågå-
ende ST-utbildningar i käkkirurgi, ortodonti, oro-
facial medicin, parodontologi och pedodonti.

Pension
Ett hållbart arbetsliv handlar också om förberedel-
serna inför pensionen.
l Folktandvården erbjuder som en av förmånerna 
pensionsrådgivning till de medarbetare som fyllt 
61 år.
l Tjänstepension – betalas in årligen för alla med-
arbetare.
l Löneväxling – en förmån som erbjuds våra med-
arbetare.

Rekryterings-
planering. Sara 
Asplund, Ida 
Karlsson och 
Sara Karlsson 
har viktiga 
roller i rekryte-
ringsarbetet.
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Förebyggande tandvård
I samverkan med patienter och deras stödperso-
ner behandlar och förebygger vi ohälsa i munnen. 
I allt större utsträckning används beteendemedi-
cinsk prevention och behandling som har goda 
möjligheter att främja hälsosamma levnadsvanor.

Kallelser och återbesök 
Patienterna kallas för undersökning eller behand-
ling utifrån individuella behov av tandvård. Ris-
ken att utveckla sjukdomar i munhålan styr inter-
vallen.

Riskbedömning
Under 2021 startade och genomfördes arbe-
tet med en modell för riskbedömning i syfte att 
införa ett stöd i verksamheten som styr mot god 
och jämlik hälsa för patienter och medarbetare. 
Riskbedömningen ligger bland annat till grund 
för med vilka intervall patienterna ska komma på 
återbesök. Ju friskare mun, desto längre intervall 
till nästa återbesök.

Hållbara behandlingar  
Strävan är att erbjuda behandlingar av hög kvalitet 
med långsiktig hållbarhet för patienten. Behand-
lingsplaner görs i samråd med patienten och där-
efter får patienten ett kostnadsförslag på överens-
kommen behandling. Innehåll och kvalitet i det 
unika patientmötet är en avgörande faktor. Om 
det låter sig göras ska behandlingen kunna färdig-
ställas med så få besök som möjligt. Patienten ska 
ges de bästa förutsättningar att klara sin egenvård 
i så stor utsträckning som möjligt. De patienter 
som behöver mer vård ska också ges det utrymme 
som det unika behovet kräver. Det innebär att 
folktandvården försöker begränsa antalet återbe-
sök och även förlänga intervallen till nästa kontroll 
genom noggrann bedömning av risk för sjukdom 
eller ohälsa. Helt i linje med nya Nationella rikt-
linjer för tandvård och väl beskrivet i betänkandet 
om Jämlik tandhälsa (SOU 2021:8).

Delaktighet och samverkan
Delaktighet och samverkan är en viktig del av vårt 
kvalitetsarbete. Vi lyssnar och uppmuntrar patien-
ter att lämna synpunkter på vård och bemötande. 
Vi förbättrar oss genom att analysera inkomna 
synpunkter, men följer också upp vården genom 
systematiskt kvalitetsarbete, där egenkontroller 
är ett värdefullt instrument. Patienter och anhö-
riga bjuds in att delta vid händelseanalyser och får 
återkoppling på resultatet. 

Men delaktighet innebär också att vi arbetar 
tillsammans runt och med våra patienter. Genom 
arbetsfördelning kan medarbetare med olika kom-
petenser aktivt delta i patientmötet. Det skapar 
en större delaktighet och utgör basen i den kultur 
som ska främja högre kvalitet när fler är aktivt 
engagerade i vården.
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Patient
Folktandvårdens viktigaste uppdrag är att göra det möjligt för Gävleborgs 
befolkning att bibehålla eller förbättra sin munhälsa samt att erbjuda tand-
vård på lika villkor. Den stora utmaningen är att utjämna de orättvisa skillna-
der som finns när det gäller tandhälsa.

Tandläkare 
Henrik Söder-
man och 
patienten Björn 
Sjunning på 
kliniken i Valbo.
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Vård på lika villkor 
I ägarens krav finns en tydlig prioriteringsordning 
för att skapa vård på lika villkor. Patienter med 
akuta behov ges företräde till åtgärd av de akuta 
problemen. Under 2021 med till viss del pågående 
pandemi har denna prioriteringsordning blivit 
extra tydlig när behovet av akuttandvård ökat och 
våra resurser att ta emot har minskat.

Under pandemin har vår folkhälsofunktion 
arbetat med att hålla kontakt och hitta lösningar 
för att säkra att den orala hälsan fortfarande får 
uppmärksamhet inom Säbo och eget boende. De 
sköraste patienterna har varit i fokus trots besöks-
förbud och svårighet att få patienterna till klini-
ken. Man har etablerat kontinuerlig kontakt med 
ansvariga på boenden, erbjudit digitala utbild-
ningar i munvård för omvårdnadspersonal och 
vi kan nu även erbjuda viss förebyggande vård i 
samband med munhälsobedömningar. Att i sam-
band med munhälsobedömning kunna erbjuda 
vissa förebyggande insatser besparar patienten ett 
extra besök till klinik. Det är stor hållbarhetsvinst 
ur flera aspekter.

Samverkan mellan kliniker sker för att säkra god 
tillgång på kompetens under årets alla dagar, till 
exempel samlokaliseras jourverksamhet under 
sommarmånaderna.

Andra aktiviteter som görs för att uppnå målet 
om vård på lika villkor är:  
l Allmäntandvården utgör basen och närheten till 
befolkningen. Vi har kunnat göra viss recidivpro-
fylax när vi besöker boenden och säkerställt att 
allmäntandvård kan bedrivas så nära patientens 
boende som möjligt. Alla kliniker har varit beman-
nade under året, vilket borgar för närheten för 
många. 
l Folktandvården Gävleborgs mobila klinik på 
trailer användas uppställd vid boenden för patien-
ter som har svårt att ta sig till tandvården. 
l Specialister reser ut i länet på konsultationer och 
behandling, samt utbildning av medarbetare.  
l Bolaget satsar på forskning och utveckling med 
klinisk relevans. Ett FoU-råd som ska bistå intres-
serade av forskning hjälper till i arbetet.
l Vi strävar efter att främja och utveckla samar-
bete mellan alla yrkeskategorier för att ges möjlig-
het att arbeta på toppen av sina kompetenser.
l Genom förbättrad riskbedömning och vårdprio-
ritering kan behandlingsintervall förlängas och 
resurser frigöras för mer individanpassad vård.

Kunddialog och bemötande 
Att ha en god tillgänglighet, dialog och bemötande 
är viktigt för att möta patienternas önskemål och 
för att kunna fånga upp vad som är viktigt för oss 
att prioritera. Dialogen främjar också förståelsen 
för värdet av en hållbar munhälsa och hur patien-
terna själva kan påverka den i ett längre perspektiv. 

Under året har vi fortsatt att utveckla och stärka 
de digitala kanalerna. Värdet av att snabbt nå ut 
med information har gjort kanaler som SMS, webb 
och sociala kanaler till våra huvudsakliga kommu-
nikationsvägar. 

Extern webbplats
l Covid-19-information.
l Egenvård – för hjälp till en hållbar munhälsa.
l Möjlighet att lämna synpunkter på vården.
l Boka om och boka tid direkt på webben. Boka 
tid-funktionen har varit stängd under 2021, med 
uppmaning till patienterna att ringa, för att minska 
antalet besökare i väntrum och receptioner.

Lämna synpunkter och dialog
l Tryckt information för att lämna synpunkter på 
vården finns i väntrummen. 
l Sociala medier har varit viktiga och väl använda 
kanaler under året. Snabb förändring av informa-
tion har kunnat gå ut omedelbart, liksom efterföl-
jande direkt dialog.
l Telefontillgängligheten är en central kanal 
för oss. Vi har fortsatt arbetat med att utveckla 
TeleQ-funktionen och det arbetet fortsätter.

Tillgänglighet
l Vi utbildar receptionisterna och utvecklar arbe-
tet i receptionen. Receptionisterna har haft en vik-
tig uppgift under året då efterfrågan har varit stor 
och vi har brist på resurser. 
l Kontaktuppgifter till klinikerna finns på vår 
externa webbplats, 1177 och i våra sociala kanaler.
l Klinikerna håller normalt öppet vardagar  
kl 7:30–17:00 och vissa kvällar till 20:00. Vissa lör-
dagar kl 8:30–13:30. Öppettiderna skiljer sig mel-
lan de olika klinikerna. 
l Telefonerna på klinikerna har TeleQ-funktion 
för uppringning.
l Kundsupport på huvudkontoret tar emot mejl 
och telefon från patienter och bistår främst i faktu-
ror- och frisktandvårdsfrågor.
l Via mejl. Kanalen lämpar sig för att använda 
autosvar med aktuell information om akut tand-
vård, öppettider etc.
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Intressentdialogen 
Vi möter regionens invånare utanför kliniken i 
samverkan med mödra- och barnhälsovård, för-
skolor, skolor, hälso- och sjukvård, kommunal 
omsorg, vuxenutbildningar och olika intresseor-
ganisationer. Även i dessa sammanhang samtalas 
det om, utbildas i och ges stöd för levnadsvanor 
som främjar god tandhälsa.  

Regelbunden fluoridsköljning erbjuds i länets 
skolor och vi bedriver uppsökande verksamhet 
till småbarnsfamiljer med behov av stöd samt till 
vuxna med stora omvårdnadsbehov. 

Under den pågående pandemin har vi anpassat 
verksamheten och digitala informationsinsatser, 
utbildningar och möten har ersatt de tillfällen när 
det inte varit möjligt att mötas fysiskt.    

Intressenter
l Patienter/kunder
l Befolkningen i länet
l Anhöriga
l Samarbetspartners kommuner 

4 Skolor 
4 Förskolor
4 Äldreboenden 
4 Asylboenden 

l Intresseorganisationer 
l Hälsocentraler och barnhälsovård
l Regionen – beställare, politiker, styrelse
l Leverantörer
l Entreprenörer
l Branschen – Folktandvården Sverige, privattand-
vården, nätverk
l Myndigheter – Tandvård- och läkemedelsför-
månsverket, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, 
Inspektionen för vård och omsorg, Sveriges kom-
muner & regioner
l Utbildningsinstitutioner  
l Forskare
l Studenter
l Lärlingar
l Fackliga organisationer
l Medarbetare 

Kommunikation  
Under året med pandemi fick vi ett digitalt 
genombrott. Kommunikation internt med chefer 
och medarbetare har skett via digitala möten, rör-
lig media, digitala nyhetsbrev och presentationer. 
Att helt ersätta fysiska möten är inte hållbart över 
tid. Under året har vi till viss del kunnat återinföra 
fysiska möten

I kontakten med externa intressenter har den 
digitala formen för kommunikation fortsatt domi-
nerat under året. Bland annat har rekryteringsin-
tervjuer bland både studenter, potentiella medar-
betare och lärlingar i högre utsträckning än före 
pandemin skett i digitala möten. 

Intressent
För oss är det viktigt att förstå våra intressenters behov och förväntningar 
eftersom externa och interna frågor påverkar möjligheterna att nå resultat. 
Alla våra intressenter är relevanta för vårt hållbarhetsarbete. Vi utvecklar 
verksamheterna tillsammans med intressenterna.

Barn i fokus. I 
ett samarbe-
te med BVC i 
Delsbo pratas 
munhälsa för 
barn.
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l Folktandvårdens materielgrupp är en plattform 
och ett bollplank för frågor kring tandvårdsma-
terial. Gruppen skapar rekommendationer för 
tandvårdsmaterial, arbetsmetoder och lämplig 
hantering. 
l Nybyggnationer och renovering – vi tar hänsyn 
till miljön och vi följer BOV (Byggenskap och vård-
hygien).
l Teknik – teknikutveckling med analytiskt 
IT-verktyg och digitala visningsskärmar ger förut-
sättningar för en snabb, kontinuerlig och likvärdig 
uppföljning av mätresultat till verksamhetens alla 
arbetsplatser vilket gynnar kvalitet, delaktighet 
och ett hållbart sätt att arbeta.
l Vi analyserar vid planerade större förändringar 
eller vid behov utifrån händelser/incidenter i vår-
den. Trenden är att antalet riskanalyser ökar även 
vid utredning av händelser. 
l Under året har länets kliniker utrustats med 
intraorala scanners för att kunna ersätta avtryck 
med avtrycksmassa med digitala filer som kan 
skickas till tandtekniker direkt.

Miljömål
Miljömålen har fortsatt påverkats av pandemin 
under året. Här har en anpassning till det som 
händer i omvärlden varit nödvändig för att till-
godose verksamhetens behov för att kunna 
bedriva främst akut tandvård.  
l Minst 95 procent av alla inköp ska vara planerade 
– vi arbetar för att undvika spontana småinköp. 
l Antalet patientbesök på kliniken ska minska 
– vi utför mera behandling när patienten är på 
kliniken. I samband med pandemi – både vid 
nedstängningar men särskilt vid uppstart – har vi 
fokuserat på att patient med vårdbehov ska få så 
mycket utfört som möjligt vid sitt fysiska besök på 
kliniken. Detta särskilt med tanke på att begränsa 
antalet besök och resor till och från klinikerna. 
Med andra ord har konsekvensen av pandemin 
och förhållningssättet ur risk för smittspridning 
passat väl in i våra föresatser att begränsa anta-
let besök utifrån ett hållbarhetsperspektiv (antal 
resor, transportmål).
l Öka antalet sända digitala avtryck.

Anti-korruption
Folktandvården jobbar kontinuerligt för att vara 
en transparant och öppen organisation. Vi arbetar 
för att förhindra möjligheten till korruption genom 
att bland annat ha flera attestled för våra inköp/
fakturor. Vi har policys och riktlinjer hur vi ska för-
hålla oss mot både våra kunder och leverantörer 
för att undvika mutor och korruption. Med Lagen 
om offentlig upphandling (LOU) har vi ett givet 
ramverk för hur vi kan förhålla oss till våra leve-
rantörer utan att förfördela någon part. 

I vår värdegrund ligger öppenhet och ärlighet 
som en motsats till att vara tillåtande emot mutor 
och korruption. Vi har nolltolerans mot mutor och 
korruption.

Miljö och hållbarhet
Folktandvården Gävleborg följer Region Gävleborgs miljöpolicy där vi med-
verkar till en miljömässigt långsiktigt hållbar utveckling med ökad livskvali-
tet. Vi ska vara klimateffektiva, resurseffektiva och hälsofrämjande. Vi strä-
var efter att välja tekniska, ekonomiska och hälsofrämjande lösningar med 
största möjliga miljöhänsyn. Vi ska uppfylla lagar och krav samt vara före-
gångare i vårt miljöarbete och kontinuerligt minska vår miljö- och klimatpå-
verkan lokalt såväl som globalt.

Anna Hammar-
ström framför 
tandvårds-
trailern som 
turnerar runt 
på boenden i 
Gävleborg. Bra 
för patienter 
som har svårt 
att åka – och 
bra för miljön 
då antalet resor 
blir färre.
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Information om verksamheten

Folktandvården Gävleborg AB är ett av Sveriges 
fyra största tandvårdsbolag. På 22 kliniker från 
Bergsjö i norr till Hedesunda i söder bedriver bola-
get sin verksamhet. Dessutom finns specialister 
inom käkkirurgi, orofacial medicin, tandreglering, 
tandlossningssjukdomar, barn- & ungdomstand-
vård, kron- och bro, röntgen och bettfysiologi.

Folktandvården Gävleborg AB har dessutom 
en av landets mest moderna klinikstruktur. Så 
gott som samtliga kliniker inom länet är om - och 
nybyggda för att möta marknadens krav på effek-
tiva kliniker som inte bara gör företagets resursut-
nyttjande så optimal som möjligt utan även bidrar 
till en hög kundnöjdhet och god arbetsmiljö för 
bolagets personal.

Företaget har sitt säte i Gävle kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Starten av 2021 fortsatte att präglas av covid-19 
vilket påverkade bolaget negativt. Trots de utma-
ningar som året haft på grund av pandemin har 
bolaget kunnat leverera ett bra ekonomiskt resul-
tat. Bolaget har under året haft statligt stöd i form 
av sjuklönekostnader.

Den 1 augusti tillträdde Christer Lindgren som 
ny VD då befintlig VD Ann-Christine Larsson 

Bolle avgick. Den 23 september avgick Richard 
Carlsson som ordinarie ledamot i styrelsen och 
ersattes med Camilla Westman. Marcus Gard val-
des in som ny ordförande den 1 oktober, då befint-
lig ordförande Barry Gustafsson avgick.

Resultat och omsättning
Folktandvården Gävleborg AB:s omsättning upp-
gick till 420 mkr (373 mkr). Resultatet efter finan-
siella poster hamnade på 13,0 mkr (-28,2 mkr).

Finansiell ställning
Det egna kapitalet inom bolaget var vid årets 
utgång 53,5 mkr (47,0 mkr) vilket gav en soliditet 
på 47 procent (41 procent). Likvida medel uppgick 
till 55,2 mkr (37,9 mkr) vid årets slut vilket gav en 
kassalikviditet på 110 procent (87 procent). Bola-
get har inte haft några lån sedan 2014. 

Investeringar
Under 2021 investerade bolaget i byggnader och 
övriga anläggningstillgångar för 7,9 mkr (4,4 mkr).

Personal
Antalet tillsvidareanställda i bolaget var vid års-
skiftet 433 personer (420).

Förvaltningsberättelse

Flerårsöversikt
Folktandvården Gävleborg AB 2021 2020  2019 2018 2017

Nettoomsättning 420 256 372 699 444 178 450 521 451 437

Årets resultat 6 567 17 078 2 568 2 725 9 152

Nettomarginal (%) 3,1 4,6 0,7 0,5 2,4

Soliditet (%) 46,5 41,2 53,3 50,1 50,0

Avkastning på totalt kapital (%) 8,0 18,1 1,8 1,2 5,7

Kassalikviditet (%) 109,6 86,5 118,0 119,0 127,0

Styrelsen och verkställande direktören i Folktandvården Gävleborg AB, med organisations
nummer 5567021836 och säte i Gävle kommun, får härmed avge årsredovisning för verk
samhetsåret 2021. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat 
särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser 
föregående år.
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Strategiska områden
Folktandvården Gävleborg AB har sex övergri-
pande strategiska områden
4Attraktion som arbetsgivare
4Ledarskap
4Hälsa
4Teknik-utrustning-lokaler
4Varumärke
4Ekonomi

Utifrån dessa strategiska områden sätter vi upp 
måltal som är anpassade för att styra verksam-
heten framåt.

Risker i verksamheten
En ränterisk föreligger på bolagets pensionskost-
nader i form av sänkta garantiräntor vilket medför 
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 
bolaget aktivt med kravprocessen. Patienter upp-
muntras att betala med kort. Vid bokning av ny 
behandling kontrolleras att obetalda fakturor inte 
föreligger vid någon av bolagets kliniker. Folk-
tandvården Gävleborg AB strävar hela tiden mot 
att minska obetalda fordringar och följer utveck-
lingen genom att kontinuerligt mäta genomsnittlig 
kundkredit bindningstid. Sedan 2013 har bolaget 
varit kontantlöst på klinikerna för att öka persona-
lens säkerhet samt få en effektivisering av betal-
ningsprocesserna.

Risker för prisförändringar hanteras främst 
genom att material och laboratorietjänster upp-
handlas i enlighet med lagen om offentlig upp-

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.

Riskfaktor i och med covid-19
Bolaget har drabbats av pandemin även under 
2021 även om de ekonomiska effekterna inte var 
lika påtagliga under året. 

Krisledningsgruppen fortsatte in i 2021 och 
avaktiverades den 1 maj och återgick till ordinarie 
ledningsgrupp. Utifrån lärdomarna av pandemin 
2020 kunde bolaget lättare hantera den dagliga 
verksamheten med förhållandevis mindre stör-
ningar jämfört med 2020. 

Tillgången på material har varit mer stabil 
under året, medan tillgången på medarbetare och 
patienter har fluktuerat mer med utgångspunkt 
från smittspridningen vid olika tillfällen. 

Bolaget har kunnat söka samma typ av bidrag 
som andra aktiebolag och det har inte funnits 
några ytterligare bidrag riktade till tandvården. 
Under 2021 har det funnits ett statligt stöd i form 
av sjuklönekostnader. Ingen slutredovisning har 
återkopplats från Tillväxtverket till bolaget efter 
2020 års korttidsarbete.    

Även in i 2022 ser vi en fortsatt påverkan utifrån 
covid-19 vilket påverkar bolaget negativt. Det är 
i nuläget svårt att prognostisera i vilken utsträck-
ning pandemin kommer att påverka. Restriktio-
nerna hävdes i februari 2022 och läget ser ljusare 
ut i början av året. 

I och med covid-19 har riskerna med transport 
och labaratorietjänster ökat med fördröjningar 
som effekt.
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Händelser efter räkenskapsårets slut
Styrelsen har i början av 2022 fattat beslut om 
en gratifikation för bolagets anställda för utfört 
arbete under år 2021. Kostnaden för detta uppgår 
till 6 miljoner kronor och kommer att belasta 2022 
års resultat. 

Den 24 februari invaderades Ukraina av Ryss-
land. Detta krig har bara redan efter ett par veckor 
gjort ett stort avtryck och påverkan på världsmark-
naden. I nuläget är det svårt att sia om vilka påfölj-
der detta kan få för bolaget. 

Framtidsutsikter
Arbetet med den strategiska inriktningen för bola-
get fortsätter där vi arbetar vidare med att stärka 
varumärket. De övergripande strategiska områ-
dena är attraktion som arbetsgivare, ledarskap, 
hälsa, teknik–utrustning–lokaler, varumärke och 
ekonomi. 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 redo-
visa 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. 

Över 50 procent av länets vuxna befolkning väl-
jer Folktandvården Gävleborg AB som sin vård-
givare. Detta gör oss till länets största aktör inom 
tandvård.

Miljö
Vi har fortsatt vårt fina miljöarbete under året och 
Folktandvården Gävleborg AB är miljöcertifierat 
enligt ISO 14001:2015. Miljöarbetet är väldigt vik-
tigt för oss och ska genomsyra allt vi gör i alla olika 
delar av bolaget.

Våra miljömål är kopplade till Region Gävle-
borgs övergripande miljöprogram. Vi arbetar hårt 
med att utveckla miljöarbetet vidare. En del som 
ständigt revideras är vårt material där vi utvär-
derar vad som är mest tillämpbart utifrån bland 
annat kvalitet och miljöhänseende.

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

Bolaget klarade på ett mycket bra sätt av sin 
omcertifiering under 2021 enligt ISO 14001:2015.

Kvalitet och patientsäkerhet
Vi har fortsatt vårt starka kvalitetsarbete och där 
vi hela tiden försöker förbättra vår uppföljning 
samt efterföljande åtgärder. Kvalitetsarbetet sker 
också i samverkan nationellt.

Förändring av eget kapital
 Aktie Balanserat Årets

 kapital resultat resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 12 000 52 059 17 078 46 981

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:   17 078 17 078 0

Årets resultat     6 567 6 567

Belopp vid årets utgång 12 000 34 981 6 567 53 548
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Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande 

vinstmedel (kronor):

Balanserad vinst 34 980 525

Årets vinst 6 566 867

 41 547 392

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så 

att i ny räkning överförs 41 547 392

Styrelsen föreslår ingen utdelning till aktieägarna 

för verksamhetsåret 2021.

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår 

av efterföljande resultat och balansräkning samt 

kassaflödesanalys med noter.

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 
betydelsefullt för utveckling av bland annat nya 
behandlingsmetoder. Folktandvården Gävleborg 
har sedan 2014 flertalet ST-utbildningar i egen 
regi, där även andra organisationer deltar.  

Styrelsens arbete
Styrelsen för Folktandvården Gävleborg AB har 
under året bestått av sju ledamöter. Till styrelsen 
har adjungerats tre arbetstagarrepresentanter. 
Styrelseledamöterna är utsedda av regionfullmäk-
tige. Under året har styrelsen haft sju ordinarie 
sammanträden. Styrelsen har arbetat enligt den 
arbetsordning som fastställts och som tillsam-
mans med VD-instruktionen årligen uppdateras 
och ses över.

Hållbarhetsrapport
En separat hållbarhetsrapport för 2021 har upprät-
tats. 

Ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Region Gävle-
borg, org nr 232100-0198. 

Region Gävleborg upprättar inga samman-
ställda räkenskaper.
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 Not 2021-12-31 2020-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER 2, 3

Nettoomsättning   420 257  372 699  

Övriga rörelseintäkter   2 954  12 514  

Summa nettoomsättning 4 423 211  385 213  

RÖRELSENS KOSTNADER 2

Produktionsrelaterade kostnader   44 580  40 695  

Övriga externa kostnader 5, 6 86 300  88 345  

Personalkostnader 3, 7 265 942 269 875  

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 8, 9 13 854  14 945  

Summa rörelsens kostnader   -410 676  -413 860  

RÖRELSERESULTAT   12 535  -28 647  

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 535  459  

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 14  3  

Summa resultat från finansiella poster   521  456  

Resultat efter finansiella poster   13 056  -28 191  

Bokslutsdispositioner 12 6 489  12 213  

Resultat före skatt   6 567  15 978  

Skatt på årets resultat 13 0  1 100  

ÅRETS RESULTAT   6 567  -17 078  

Resultaträkning, tkr
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 Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Ombyggnation på annans fastighet 9 24 262 25 249

Inventarier, verktyg och installationer 8 43 308 48 319

Pågående nyanläggningar och förskott avseende

materiella anläggningstillgångar 14 52 0

Summa anläggningstillgångar  67 622 73 568

 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter  5 853 6 247

Färdiga varor och handelsvaror  420 565

   6 273 6 812

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 15 5 351 5 559

Fordringar hos koncernföretag  794 4 955

Aktuella skattefordringar  11 046 8 492

Övriga fordringar  8 873 8 676

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 8 033 9 410

   34 097 37 092

Kassa och bank 18 55 208 37 897

Summa omsättningstillgångar  95 578 81 801

SUMMA TILLGÅNGAR  163 200 155 369

Balansräkning
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 Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 17 12 000 12 000

Fritt eget kapital 19    

Balanserad vinst eller förlust   34 981 52 059

Årets resultat   6 567 17 078

    41 548 34 981

Summa eget kapital   53 548 46 981

       

Obeskattade reserver 20 28 175  21 686

 

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder   17 526 16 324

Övriga skulder 21 9 909  11 789

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3, 22 54 042 58 589

Summa kortfristiga skulder   81 477 86 702

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   163 200 155 369

Balansräkning
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Kassaflödesanalys

 Not 2021-12-31 2020-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster   13 056 28 191

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 23 13 975 15 202

Betald skatt   69 818

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapital   26 962  -13 807

 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av varulager och pågående arbete   539 208

Förändring av kundfordringar 15 208 3 444

Förändring av kortfristiga fordringar   2 787 3 928

Förändring av leverantörsskulder   1 203 5 006

Förändring av kortfristiga skulder   6 427 9 627

Kassaflöde från den löpande verksamheten   25 272 7 990 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 8, 9, 14 7 960 4 416

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -7 960 -4 416

Årets kassaflöde   17 312 3 574

 

Likvida medel vid årets början   37 896 34 322

Likvida medel vid årets slut   55 208 37 896
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsre-
dovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinci-
perna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
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.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan 
hänföras till förvärvet av tillgången. När en kom-
ponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 
eventuell kvarvarande del av den gamla kompo-
nenten och den nya komponentens anskaffnings-
värde 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 t35ill 
Folktandvården Gävleborg AB:s verksamhet akti-
veras som anläggningstillgångar. Avskrivnings-
perioden sätts mellan 10 och 20 år beroende på 
anläggnings tillgångens klassificering. 

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.

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

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.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer än 
12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras 
som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till 
det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag 
för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Fordringar som är räntefria eller som löper med 
ränta som avviker från marknadsräntan och har 
en löptid överstigande 12 månader, redovisas till 
ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen 
redovisas 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-
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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.

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.

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

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. Skatteeffekter av pos-
ter som redovisas direkt mot eget kapital, redovi-
sas mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende 
framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- 
och balansräkningarna.

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.

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

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, 
sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Nettomarginal (%)
Nettoresultat i procent av nettoomsättning.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade 
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i pro-
cent av balansomslutning.
Avkastning på totalt kapital (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent 
av balansomslutningen.
Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågå-
ende arbeten i procent av kortfristiga skulder.
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Not 2 Transaktioner med närstående
  2021-12-31 2020-12-31

Inköp  14% 15%

Försäljning  40% 41%

  54% 56%

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
  2021-12-31 2020-12-31

Nettoomsättningen per rörelsegren    

Försäljning av tandvård  253 437 217 228

Försäljning av tandvård till Region Gävleborg  166 820 155 471

Statliga bidrag till följd av pandemin  2 485 12 250

Övrigt  469 264

Summa   423 211 385 213

Not 5 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

  2021-12-31 2020-12-31

PwC 

Revisionsuppdrag  434 293

Skatterådgivning  34 60

Övriga tjänster  81  

Summa  549 353

     

Not 3 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 
väsentliga justeringar i redovisade värden för 
tillgångar och skulder under nästkommande år 
behandlas i huvuddrag nedan:

l Periodisering av intäkter skolverksamhet
l Kostnader för avgiftsbestämda och förmånsbe-
stämda pensioner
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Not 6 Operationell leasing
  2021-12-31 2020-12-31

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas icke uppsägningsbara leasingavtal:     

Förfaller till betalning inom ett år  24 533 22 143  

Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år  53 942 55 858  

Förfaller till betalning senare än fem år  30 364 33 828  

Summa   108 839 111 829 

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter  26 121 27 615

  26 121 27 615

Not 7 Anställda och personalkostnader
  2021-12-31 2020-12-31

Medelantalet anställda      

Kvinnor  392 391  

Män  41 41  

Summa  433 432  

       

Löner och andra ersättningar      

Styrelse och verkställande direktör  2 040 1 857  

Övriga anställda  172 272 176 177  

Summa   174 312 178 034  

       

Sociala kostnader      

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 486 448  

Pensionskostnader för övriga anställda  25 247 25 996  

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal  58 855 59 641  

Summa  84 588 86 085  

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader

och pensionskostnader  258 900 264 119  

  
För VD gäller vid uppsägning från styrelsens sida sex månaders uppsägning med oförändrade anställnings

förmåner under uppsägningstiden. Vid uppsägning från styrelsens sida utgår en engångsersättning till VD 

motsvarande 12 månadslöner.

  

Könsfördelning bland ledande befattningshavare    

Andel kvinnor i styrelsen  28,6% 14,3%

Andel män i styrelsen  71,4% 85,7%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare  50% 44,4%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare  50% 55,6%
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Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
  2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden  174 588 173 865  

– Inköp  6 311 4 360  

–Försäljningar/utrangeringar  883 3 636  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  180 016 174 589  

       

Ingående avskrivningar  126 270 117 155  

– Försäljningar/utrangeringar  726 3 097  

– Årets avskrivningar  11 165 12 213  

   0

Utgående ackumulerade avskrivningar  -136 709 -126 271  

       

Utgående redovisat värde  43 307 48 318  

       

Not 9 Ombyggnationer på annans fastighet
  2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden  40 411 40 354  

Inköp  1 701 56  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  42 112 40 410  

       

Ingående avskrivningar  15 161 12 429  

Årets avskrivningar  2 688 2 732  

Utgående ackumulerade avskrivningar  -17 849 -15 161  

       

Utgående redovisat värde  24 263 25 249  

Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
  2021-12-31 2020-12-31

Övriga ränteintäkter  535 459

Summa   535 459
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Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter
  2021-12-31 2020-12-31

Övriga räntekostnader  1 1  

Övriga finansiella kostnader  13 2  

Summa  -14 -3 

Not 12 Bokslutsdispositioner
  2021-12-31 2020-12-31

Förändring av överavskrivningar  6 489 12 213  

Summa  -6 489 12 213  

       

Skillnaden mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan

Not 13 Skatt på årets resultat
  2021-12-31 2020-12-31

Skatt beräknad enligt skattesats  1 353 3 419

Skatteffekt ej avdragsgilla kostnader  171 300

Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat    1 100

Avgår skatt på underskottsavdrag som ej reovisats 

som fordran    3 120 

Utnyttjande av tidigare års underskottsavdrag  1 524

Totalt redovisad skatt  0 -1 100

     

   Procent Procent

Skatt enligt gällande skattesats  20,60 21,40

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materialla anläggningar
  2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden    0

Inköp  52 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  52 0

     

Utgående redovisat värde  52 0
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Not 15 Kundfordringar
  2021-12-31 2020-12-31

Kundfordringar  1 236 1 967

Fordringar Försäkringskassan  4 115 3 592

Summa  5 351 5 559

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
  2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda hyror  5 715 5 107

Upplupna intäkter  140 3 062

Övriga poster  2 178 1 241

Summa  8 033 9 410

Not 17 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 12 000 aktier med kvotvärde 1 000 kr. Aktiekapitalet är förde

lat på 12 000 Aaktier och 0 Baktier.

Not 18 Kassa och bank
  2021-12-31 2020-12-31

Koncernkonto Region Gävleborg  55 103 37 779  

Övrigt  105 117  

Summa  55 208 37 896  

       

Checkräckningslimit 15 Mkr (15 Mkr).

Not 19 Disposition av vinst eller förlust
   2021-12-31 

Förslag till vinstdisposition  

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:  

– balanserad vinst   34 981

– årets vinst   6 567

Summa   41 547

 

disponeras så att i ny räkning överföres   41 597
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 Not 20 Obeskattade reserver
  2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade överavskrivningar  28 175 21 686  

Summa   28 175 21 686  

Not 21 Övriga skulder
  2021-12-31 2020-12-31

Personalens källskatt  4 008 4 718

Arbetsgivaravgifter  4 352 4 872

Övriga skulder  1 549 2 198

Summa  9 909 11 788

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  2021-12-31 2020-12-31

Semesterskuld och övertidslön, inklusive sociala avgifter 15 165 14 936

Pensionskostnader, avgiftsbestämd del  7 620 9 116

Särskild löneskatt pensioner  5 056 6 539

Övriga poster  25 109 27 998

Summa  52 950 58 589

Not 23 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
  2021-12-31 2020-12-31

Avskrivningar  13 854 14 945

Förlust vid avyttring  122 46

Övriga ej kassapåverkande poster    211

Summa   13 976 15 202

Not 24 Ställda säkerheter
Bolaget har inga ställda säkerheter under 2021 eller 2020.

Not 25 Eventualförpliktelser
Bolaget har inga eventualförpliktelser under 2021 eller 2020.
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Resultat och balansräkningen kommer att föreläggas

årsstämman 20220505 för fastställelse.

Gävle 20220405

Marcus Gard, ordförande, Christer Lindgren, vd

Erik Holmestig, Tommy Cavallin 

Marie Frestadius, Hans Olsson, 

Fredrik Röjd, Camilla Westman

Vår revisionsberättelse har lämnats 20220414

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

David Hansen

Auktoriserad revisor
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Styrelsen 2021
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Folktandvården Gävleborgs styrelse 2021, 
stående från vänster: 
Camilla Westman
Fredrik Röjd
Ulrika Sjöstrand
Erik Holmestig
Marie Frestadius
Johan Hedqvist

Sittande från vänster:
Christer Lindgren
Linnéa Lammi
Karin Berggren
Hans Olsson
Camilla Hedlund
Marcus Gard
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Ledningsgruppen 2021
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Folktandvården Gävleborgs ledningsgrupp 2021,
stående från vänster:
Ewa Kulig
Henrik Sahlström
Anna-Karin Rosell
Martin Alvarsson

Sittande från vänster:
Sara Karlsson
Christer Lindgren
Ulrika Sjöstrand
Johan Hedqvist
Britta Schüllerquist




