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VD MARIA LÖNNBARK OM 2015

är vi träffas har Maria Lönnbark 
bara minuter tidigare kommit 
tillbaka till huvudkontoret i Gävle 
från kliniken i Edsbyn.

– Och i går var jag i Ljusdal, 
Bergsjö och Hudiksvall. Vi åkte 

mindre vägar den här gången. Förbi 
orter som Färila och Näsviken. För mig 
är det på två sätt så viktigt. Dels för att 
det är vackert där i Hälsingland, dels 
för att jag ser…

Vänta, vi återkommer dit.
Året 2015 var ett bra år för Folktand-

vården Gävleborg. Igen. Men också 
ett år med stora utmaningar. Några av 
dem visste Maria Lönnbark och hennes 
440 kollegor om redan när året bör-
jade:
4 Rekrytering. ”Ett behov som finns 
varje år, inte minst nu när pensionsav-
gångarna är stora.”
4 Kompetensförsörjning. ”Viktigt så 
att vården blir lika hög och bra var än i 
länet man bor.”
4 Kunskapsöverföring. ”Även om 
mycket sker av sig självt krävs en struk-
tur för att säkerställa att det sker när 
äldre slutar och nya kommer in.”

Andra utmaningar anade ingen i 
januari 2015.

– Det man inte kunde förutse var för-
stås hösten med så många nyanlända 
och asylsökande. Många av dem är 
barn och ungdomar. Det gav, på många 
sätt, oss mycket att jobba med ute på 
klinikerna, säger Maria Lönnbark.

Hon konstaterar att det är en del i 
Folktandvårdens uppdrag.

– Det är med andra ord inget vi var-
ken kan eller ska välja bort. Jag kan 
med stolthet se att vi gjort mycket bra 
för att lösa den här situationen och att 
vi tagit hand om dem som behöver vår 
vård och omsorg.

Hon ser också stora möjligheter i de 
nyanlända.

– Många har legitimationer från 
andra länder. Det ska vi givetvis 
utnyttja på ett bra sätt. Det är viktigt att 
någon säger ’ja’ i sådana här situatio-
ner. Ja, ni kan komma till oss. Ja, ni kan 
göra en språkpraktik hos oss.

På Region Gävleborgs chefsdag nyli-
gen sattes ett mål att ordet ”integrera” 
inte ska behöva finnas 2030.

Det säger en del.
Hennes folktandvårdssjäl brinner för 

att folktandvården just ska vara tand-
vård för folket. Hela folket i hela länet. 
Verksamheten bedrivs ju på 19 kliniker 
i både Hälsingland och Gästrikland.

Det, menar Maria Lönnbark, måste 
alltid genomsyra verksamheten.

Vid besöket i Edsbyn tidigare den här 
dagen diskuterades rekrytering – ett 
ständigt återkommande ämne, inte 
minst på de mindre klinikerna.

– Vi måste fiska i alla sjöar, konstate-
rar hon.

Sjöarna kan vara högskolor i Stock-
holm, Göteborg, Umeå och andra plat-
ser. Det kan vara lärlingar som vänder 
hem, anställda som lockar hit en kom-
pis, andra länder man vänder sig till, 
nyanlända med legitimationer...

– Trots allt handlar det inte om 
några enorma mängder nya vi behöver 
anställa varje år. Därför är tanken att 
fiska i alla sjöar bra. Det räcker ganska 
långt om vi får vi tre här, två där, en 
härifrån, fyra därifrån och så vidare.

Nästa utmaning efter dessa napp är 
att få nya att stanna.

Själv kom hon som grön tandläkare till 
Hofors 1978. Hon har berättat att hon 
var tveksam. Hofors var ju, tja, långt 
från Stockholm på väldigt många sätt.

– Men när jag gick in på kliniken 
kände jag direkt att, oj, här kommer jag 
att trivas, här vill jag jobba, minns hon.

Hela 34 år blev hon kvar där.

Evigt arbete för rättvis tandvård
Ännu ett år har gått. 365 dagar. Fyllda med med oväntade utmaningar
– och kreativa lösningar. 
Vi tog ett snack Maria Lönnbark, Folktandvården Gävleborgs vd, om 
behovet av att sprida kunskap, rekrytera smart och inte minst om vikten 
av lika vård för alla i Hälsingland och Gästrikland.

N

»När jag åker där, i 
det vackra landskapet, 
ställer jag varje gång 
frågan till mig själv: 
Hur skapar vi bra och 
lika tandvård för alla 
när geografin ser ut 
som den gör?»
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För när det kommer till kritan, när 
det gäller rekrytering, är det ändå indi-
vider som ska trivas dit de kommer 
med jobb och kollegor.

– En skillnad nu, jämfört när jag var 
ny, är att unga rör sig mycket mer i dag. 
Det måste vi förhålla oss till. Och det 
finns ju också något positivt med det, 
säger hon.

Som vd kan hon strategiskt jobba för 
att de anställda – a l l a anställda, nya 

som gamla – ska känna utvecklingsmöj-
ligheter. Där någonstans skapas också 
basen för att tandvården blir lika för 
alla.

Tillbaka till den där bilresan tidigare på 
dagen.

Hur var det nu hon sa?
– Vi åkte vägen mellan Edsbyn och 

Ljusdal över Färila och för mig är det 
på två sätt så viktigt. Dels för att det är 

vackert där i Hälsingland, dels för att 
jag ser…

– …hur olika vi bor. Det är inte bara 
tätort och glesbygd. Det är hus överallt. 
När jag åker där, i det vackra landskapet, 
ställer jag varje gång frågan till mig själv: 
Hur skapar vi bra och lika tandvård för 
alla när geografin ser ut som den gör?

Svaret, menar hon, jobbar hon och 
hennes 440 kollegor med. Varje år. 
Varje månad. Varje vecka. Varje dag. n

Evigt arbete för rättvis tandvård

Maria Lönnbark försöker besöka de olika klinikerna regelbundet. Här i Bomhus. ”Det är på klinikerna det mesta 
av vår verksamhet sker. De som jobbar där gör ett fantastiskt jobb. För mig är det viktigt att träffa så många som 
möjligt”, säger hon.

FO
TO

: STEFA
N

 ESTA
SSY
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PLOCK

NYTTIGT //  Folktandvården Gävleborg satsar hårt på hälsa och friskvård. Snart sagt 
överallt ser man lag från Ftv Gävleborg. Vårruset, Blodomloppet, StafettVasan…

Och under 2015 startades Kariesloppet.
En tävling mellan de olika klinikerna, där det motionerades i alla möjliga och omöj

liga former. Poäng räknades, taktik lades upp och, ja, till slut korades en segrare.
Folktandvården Sandviken.
Hälsa var grunden till tävlingen, som föddes i samband med Tandvårdsdagarna, 

när Emma Nordlund, just på Ftv Sandviken, och Monika Greppe, Ftv Bomhus, blev 
utsedda att styra upp en motionstävling.

Priset? En dag i hälsans tecken.

Hälsa hem, onyttiga liv

BETTAN //  Lilla Leo, 3 år, fick Folktand
vården Gävleborgs gosedjur Bettan vid 
sitt första besök. Han blev överlycklig 
– och därför naturligtvis förtvivlad när 
Bettan senare tappades bort.

Men Leos pappa kontaktade leveran

tören. En medarbetare på det företaget i 
Stockholm mejlade vidare till lokalkon
toret i Falun där Ftv:s kontakt Lena fixa
de fram en ny Bettan som skickades till 
lille Leo som åter blev lycklig – och hans 
pappa kallar oss underbara…

Bettan hittade hem

Jubel i nyttiga 
Sandviken.Hälsa hem, onyttiga liv
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Visste du...
...att införande av fluorsköljning på äldre
boenden fortsätter och finns nu i många 
kommuner i länet.
…att under de röda dagarna under 
året tog vi emot drygt 500 patienter 
som behövde akut tandvård – cirka 30 
av dem var turister i länet.
…att specialisterna tog emot drygt 3 600 
remisser i tandvård.
…att Specialisttandvården barntand-
vård, eller pedodonti, har minskat sin 
remisskö, trots att den haft ett stadigt 
remissinflöde under året.
…att vår materialgrupp ser till att de 
material vi använder är kontrollerade och 
att du som patient vet att materialen inte 
påverkar miljön i onödan.  

(Folktandvården Gävleborgs

varumärkeslöfte)Hälsa och nytänktande

TANDKRÄM
FÖR FOLKET
SUCCÉ //  Folktandkräm står det 
på tuben. 15 ml tandkräm med 
pepparmint smak. Perfekt storlek 
för resan. Eller i jobbväskan. Stor 
säljsuccé hos Folktandvården.

FO
TO

: TIN
D

R
A

 LILJED
A

H
L

FILMTIPS //  The Mighty Ducks 2, 
en amerikansk komedi från 1994, 
handlar om ett hockeylag som mot 
alla odds ska bli bra. Men tidigt får 
de stryk av Island (!) med 12–1 och 
hånas av islänningarnas stenhårde 
coach och NHLlegendaren Wolf 
Stansson.

Han smeknamn säger allt: The 
Dentist.

COACHEN
SOM INGEN
SÄGER EMOT

SNOKADE
FÖRGÄVES

Filmaffisch
från 1994.

SNOKAR //  Gysingekliniken, jo, det har 
funnits en sådan, blev känd för sina sno
kar (!). Personalen hittade snokar ”över
allt”. I bokhyllan, fotpedalen och till och 
med i träskorna…

Kliniken var kvar i samma lokaler fram 
till nedläggningen 1984, då verksamheten 
flyttades till Hedesunda.

Nej, snokarna flyttade inte med.
(Källa: ”Folktandvården i Gävleborg – en 
historik” av Hedin/Eriksson)

Hälsa och nytänktande
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FÖRELÄSNINGAR //  Specialisttandvårdens 
seminarium är populära. Sex seminarier hölls un
der 2015 och bidrog till ökat kunnande i regionen.
4 Bemötande, empati och professionellt förhåll
ningssätt.  Föreläsare: Ulla Holm. 
4 Odontogena infektioner och rationell antibiotika
användning.  Föreläsare: Bodil Lund. 
4 Kariologi – state of the art.  Föreläsare: 
Lars Gahnberg.
4 All implantatbehandling kan leda till 
komplikationer – hur ska man kunna 
försöka förstå hur och varför detta 
sker. Föreläsare: Torsten Jemt.
4 En orientering i estetikens värld.   
Föreläsare: Michael Karlsten 
4 Slemhinneförändringar, hur ser det 
ut under ytan?  Föreläsare: Gunnar 
Warfvinge.

Seminarier som lockar

PLOCK

PRISADE
RAPPORTER
HYLLADE //  Vi den årliga Riksstäm
man och Swedental, som hölls i Göte
borg, var det mycket Folktandvården 
Gävleborg. På Riksstämman talade 
både Catrine Isehed och Niels Ganzer 
kring sina forskningsprojekt – och 
uppmärksammades. Niels Ganzer:

– Jag höll en forskningsrap
port om första delarbetet av 
mitt forskningsprojekt. Pro
jektet handlar om miniskru
var som vi använder i vissa 
fall i kombination med fast 
tandställning. I litteraturen finns 
en del skrivet om miniskruvar, men 
vad det gäller upplevelsen av smärta 
och obehag vet vi väldigt lite. 

Hans forskningsrapport hölls först 
inom ramen för ortodontidelen av det 
vetenskapliga programmet.

– Sedan valdes fyra rapporter för 
att gå vidare till final för att tävla om 
Riksstämmans bästa forskningsrap
port. Där fick man hålla rapporten en 
gång till inför juryn. Jag vann inte fi
nalen men känner mig jättenöjd med 
min presentation, säger han.

Kollegan Catrine Isehed fick priset 
för bästa forskningsrapport inom äm
nesområdet för parodontologi.

– Jag presenterade mitt forsknings
projekt som handlar om kirurgisk 
behandling av periimplantit med eller 
utan tilllägg av Emdogain (EMD) och 
det är en randomiserad klinisk studie. 
Jag har utvärderat effekten av kirurgi 
och EMD på läkning och bakterieflora 
vid implantaten under tolv månader, 
vilket är den första behandlingsstu
dien i sitt slag, berättar hon.

Ryssland 10 poäng, Sverige 12 poäng, Måns
Zelmerlöws tänder 20 poäng.

(Hört på Eurovisiongala)

VIDAREUTBILDNING //  Totalt 14 olika 
tillfällen av interna utbildningar genom
fördes under 2015: 

Välanpassad protetik (tandläkare), 
Diplomerad receptionist (receptionister), 
Motiverande samtal (MI) – Grundutbild
ning (samtliga), Remisser och Bevakning 
(samtliga), Parodontologi – diagnostik, 
behandling och riskbedömning (tand
hygienister), Ljusare tider – Ftv Gävle
borgs tandblekningskoncept för hem
mabruk (tandhygienister), Körkort för 
panorama röntgen (tandläkare), Parod
kirurgi – möjligheter och begränsningar 
(tandläkare), Bettfysiologi för tandläkare 
(tandläkare), Basal ortodonti med bett
utveckling (tandsköterskor och tandhy
gienister).

CHANS TILL
UTVECKLING
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NÄTVERK //  19 nya tandläkare träffades i Gävle i höstas. De hade börjat 
sina första jobb efter fem års utbildning och mött den spännande, utma
nande och krävande verkligheten. Nu fick de diskutera sina erfaren
heter med andra färska tandläkare.

– Vi är nya tandläkare och vill träffa andra i samma situ
ation. Allt är svårt i början och här är vi på samma nivå, 
förklarade Cardu Toma från kliniken i Söderhamn.

Han var en av dem som anmält sig till nätverksträf
fen som anordnades av Ftv Gävleborg och hade rub
riken: Hur är det att vara ny som tandläkare?

Projektledare och en av initiativtagarna var 
Gunnar Thedeén – som började jobba som tand
läkare 1981. 

Syftet var också att skapa trygghet och sam
hörighet. För Folktandvården Gävleborg är det 
viktigt att tandläkarna är duktiga och känner 
att de utvecklas – men också att de trivs.

VI ÄR IDEL ÖRA
DIALOG //  Folktandvården Gävleborg har 
inlett en modell med så kallade patientdia
loger, där patienter som lämnat synpunkter 
på vården, bjuds in att strukturerat och i 
avspänd miljö få delge Folktandvårdens di
aloggrupp (cheftandläkare, marknads och 
kommunikationschef samt en klinikchef 
från allmäntandvården) sina tankar och 
idéer. Utfallet kommer att återkopplas till 
verksamheten.

Utdrag ur brev från Kungl Medicinalstyrelsen till landets kommuner. 
(Källa: ”Folktandvården i Gävleborg – en historik” av Hedin/Eriksson)

”I skrivelse till Konungen den 27 maj 1953 med över-
lämnande av en sammanfattande publikation över under-
sökningar angående sambandet mellan tandkaries och kol-
hydrater...//...berörde medicinalstyrelsen frågan om 
åtgärder mot försäljning av sötsaker inom skolans område 
eller dess närhet, liksom vid barnföreställningar på 
bio. Med oro har medicinalstyrelsen konstaterat, att 
den i riket förekommande kioskhandeln med försäljning 
av sötsaker under senare år nått en allt större omfatt-
ning.”

Visste du...
…att Folktandvården infördes 1938 i förs
ta hand för barnen.
…att sex av tio 12-åringar i Sverige har 
aldrig haft ett hål i sina tänder.
…att 95–98 procent av alla barn i Sverige 
får sin tandvård via Folktandvården.
…att dubbelt så många människor 
75–84 år i Sverige har kvar sina egna 
tänder jämfört med för 20 år sedan.

VIKTIGT NÄTVERK FÖR
FÄRSKA TANDLÄKARE

Marina Bishy, Ftv Sandviken, Ashraf Qatanani och Reza Tahmasebi, 
Ftv Slottstorget, diskuterar på nätverksträffen.
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PLOCK

RECEPT //  Världens expertis är enig om 
att antibiotikaförskrivningarna måste 
minska.

Folktandvården har lyckats bra se
naste åren. Resultatet av arbetet har 

rönt uppmärksamhet 
i regionen och 

smittskyddsläkaren har föreslagit att det 
bör presenteras nationellt vid 2016 års 
nationella patientsäkerhetskonferens i 
Älvsjö.
Bengt Vikman, vad hade ni för 
mål och vilket blev resultatet?

– Vi satte ett mål 2014 på 13,5 
recept/1 000 vuxna patient
besök och nådde 13. Till 2015 
sänkte vi till elva recept/1 000 pa
tientbesök och fick ett slutvärde på 10,8. 
Detta känns mycket tillfredsställande.
Varför är det viktigt att skära ner på 
antibiotikaförskrivning?

– Allt användande av antibiotika ökar 
risken att bakterierna blir motstånds
kraftiga och att vi bidrar till allt mer 
svårbehandlade, i dag rätt harmlösa, in

fektionssjukdomar. Om vi inte har tillgång 
till verksamma antibiotika riskerar vi en 
rätt obehaglig framtid. Här utgör förstås 

tandvården bara en mycket liten del. 
Det är dock ett stort ansvar att alla 

som kan bidrar till minskad sprid
ning av antibiotika.
Hur ska man tänka på kliniker-

na; ibland är det väl helt nöd-
vändigt med antibiotika?

– Helt riktigt. Vi ska inte skapa ett race 
där minst antal recept är bäst. Vi ska ha 
de ”rättaste” recepten. Man får tänka sig 
för när man börjar jaga siffror. Vi måste 
jobba med indikationer och olika behand
lingsprinciper parallellt med att vi försö
ker minska förskrivningen.
Hur ser målet ut framöver och hur föl-
jer ni upp?

– Vi har ett mål för Folktandvården 
på tio recept/1 000 patienter 

för 2016. Kanske det är 
en rimlig nivå som 

medel värde för bo
laget. Vi funderar på 
att mäta på ett an
nat sätt framöver.
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DÄRFÖR MÅSTE RECEPTEN
PÅ ANTIBIOTIKA MINSKA

4 Anställda: 110 tandsköterskor (122 
inklusive chefer), 126 tandhygienister 
(146 inklusive chefer), 79 tandläkare 
(90 inklusive chefer), 19 specialist
tandläkare.
4 Nyanställda: 11 Tandläkare, 
11 tandhygienister, 10 tandsköterskor, 
1 receptionist (samtliga är tillsvidare
anställda)
4 Sommarjobbare: 46
4 Lärlingar: 20 – på 15 kliniker
4 Språkpraktikanter: 4
4 LIA-praktikanter (perioder och an
tal per period): LIA1 (2 veckor: 22 stu
denter), LIA2 (5 veckor, 27 studenter), 
LIA3 (9 veckor, 19 studenter)

2015 i siffror

DET SKA 
BÖJAS I TID
TIDIGT //  Folkhälsofunktionen 
som arbetar med verksam
heten utanför klinikerna har 
startat ett arbete för att kom
ma igång med tandborstning 
på förskolor under året.
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KÄKKIRURGI I TOPPKLASS
OPERATIONER //  Käkkirurgin opererar på fyra annexkliniker (Slottstor
get, Hudiksvall, Bollnäs och Söderhamn) i länet för att öka tillgänglighe
ten och ge patienterna vård på lika villkor. Käkkirurgen har under 2015 in i 
2016 dessutom utbildat samtlig tandvårdspersonal inom Folktandvården 
Gävleborg om läkemedel som interagerar vid tandoperationer (bisfos
fonater och nya antikoagulantia). Käkkirurgen har även utvecklat ombe
handlingsprinciper vid infektioner i munhålan.

REGLERINGS-
SPECIALISTER
PÅ TURNÉ
BESÖK //  Specialisterna på tandreg
leringskliniken åker ut kontinuerligt till 
klinikerna i länet för att göra sina konsul
tationer. Allmäntandvården konsulterar 
specialisterna när det gäller barn som 
har behov av att reglera sina tänder. Vid 
konsultationen görs 
bedömningen om 
tandreglering 
ska ske, var 
den ska 
utföras 
eller om man 
behöver invänta 
ytterligare utveckling av bettet innan man 
kan påbörja behandlingen. Även speci
alisterna i parodontologi har konsulta
tionsdagar hos kliniker i länet.

Viktiga resor i målet lika vård för alla!

”Jag tränar nästan varje dag. Idag, till exempel, 
tränade jag nästan.”

(Man i väntrummet)

UTBILDNING //  Totalt tolv tillfällen av 
introduktionsutbildningar genomfördes 
under 2015 för olika yrkesgrupper:
Folktandvården Gävleborg AB – ledning 
och styrning (samtliga), Introduktion 
och leanspel (samtliga), Den digitala 

kliniken (samtliga), Studiebesök och in
formation specialisttandvården (tandlä
kare), Ortodontirutiner och IOTN (tand
läkare), Äldretandvård (tandhygienister 
och tandsköterskor), Ortodonti (tand
hygienister), IOTN (tandhygienister).

Alla hamnade i skolbänken

REGLERAT //  Ortodontiassisten
ter är tandsköterskor och tandhy
gienister som vidareutbildar sig inom 
tandreglering. Tre nya assistenter har 
examinerats under året.
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INTERVJU: IDA BERGMAN

Lärlingen
som hittade

hem
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Hemma i Hälsingland. Ida Bergman 
är lärlingen som utbildade sig till
tandläkare och flyttade hem till 
Hälsingland.
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da Bergman är tillbaka i Hälsingland efter fem års 
utbildning i Stockholm.

– Skönt, tycker hon.
– Skönt, tycker Folktandvården Gävleborg.
Via det succéartade lärlingsprogrammet fick hon 

upp ögonen för tandläkaryrket och drog till Stock-
holm.

Aningen motvilligt, faktiskt.
– Jag trivs verkligen i Hälsingland och är hemkär. 

Hade det inte varit för utbildningen skulle jag inte ha 
flyttat till Stockholm, skrattar hon.

Är man född och uppväxt på en gård med hästar på en 
kulle i vackra Trönö så är man.

Trönö?
För de som inte känner till pärlan ett par mil från 

Söderhamn brukar det räcka att man nämner sommar-
teatern Nathan Söderblomspelet och de fantastiska 
kyrkorna – Trönö gamla kyrka och Trönö nya kyrka – så 
brukar polletten ramla ner.

Och där någonstans mellan kyrkorna och Icabutiken 

I

Lärlingen
som hittade

hem
Ett lärlingsprogram har lett till flera anställningar inom Folk
tandvården Gävleborg. Unga provar på tandvården och många 
har sedan sökt sig vidare till utbildningar – och kommit tillbaka.
Vi åkte till Söderhamn och träffade en av dem – Ida Bergman.

»
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och skolan gick alltså liten Ida omkring i idyllen 
och drömde om ett rosaskimrande liv som tandlä-
kare…

Eller inte.
– Nej, jag hade nog ingen tanke på att bli tandlä-

kare. När jag var mindre var snarare veterinär min 
plan och dröm. Vi hade ju djur, jag en egen ponny, 
så det var kanske naturligt, berättar hon. 

Faktum är att hon inte alls gillade tandläkarbe-
sök.

– När jag var tre, fyra år vägrade jag gapa. Länge. 
Mamma tog med mig. Det gick inte. Mormor tog 
med mig. Det gick inte heller. En gång inför en 
midsommar, har de berättat, försökte de muta mig 
med att jag skulle få ett par lackskor.

Ida funderade och kom sedan med den smarta 
idén att de kanske skulle handla skorna först och 
går till tandläkaren efter det. Men, nej, den lätta 
gick mamma inte på…

Ida skrattar åt minnet.
– Jag gick faktiskt in i mina gamla pappersjour-

naler. Där står mycket riktigt: ”Ida vill inte gapa. 
Försöker igen om tre månader. Ida vill inte gapa 
nu heller. Försöker igen om…”

Nix, inte ett ord om lackskorna.
Så småningom började hon i alla fall gapa och 

började gå hos tandhygienisten Agneta Byström, 
mammas kusin, som nu är hennes kollega där på 
kliniken på Kungsgatan. 

Under gymnasietiden i Söderhamn, på naturpro-
grammet, tynade veterinärdrömmarna bort hos 
Ida och tankar på vården vaknade.

Hm, sjuksköterska kanske?
– Jag var inne på att söka det direkt efter gymna-

siet, men var samtidigt lite sugen på att jobba lite, 
tjäna pengar och inte plugga vidare på en gång. 
När jag fick höra talas om lärlingsplatser hos Folk-
tandvården tänkte jag att man kan ju alltid testa, 
minns hon.

Sagt och gjort.
Hon ansökte och fick på hösten en plats på kli-

niken i Söderhamn, var lite tveksam i början men 
kände framåt jul hur det liksom kom smygande att 
tandläkare nog var ett yrke som skulle passa henne.

Sagt och gjort igen.
– Jag sökte på våren och kom in i Stockholm 

genom alternativt inval, där jag skrev brev om mig 
själv och kallades på intervju och kom in på utbild-
ningen den vägen.

Låååångt från Trönö.

– Jag visste ju att det var en begränsad tid och 
åkte hem och sommarjobbade på kliniken i Söder-
hamn, och på Coop, varje sommar, säger hon.

Ida Bergman är egentligen ett typexempel på hur 
Folktandvården Gävleborg vill att lärlingspro-
grammet ska funka. Det blir ett sätt att prova på 
tandvårdsyrken och, i många fall, leder det till att 
lärlingarna väljer att gå vidare till både sommar-
jobb och utbildning och som i Idas fall kommer 
tillbaka till området som nyutexaminerade.

I hennes fall till just kliniken i Söderhamn fyra 
dagar i veckan och kliniken i Bollnäs en dag.

– Det är bra kliniker och bra stämning. Jag kände 
ju arbetsplatsen i Söderhamn så det var lite som 
att komma hem, fast med en ny namnskylt.
Var det svårt att, som du säger, komma med ny 
namnskylt?

– Jag var lite rädd för det, men det kändes inte 
alls så. Många minns ju i princip min första dag 
som lärling här, men alla förstår att det ändå gått 
en hel utbildning sedan dess. Överhuvudtaget 
känns det inte hierarkiskt här. Jag måste fortfa-
rande fråga mycket, och inser att många andra har 
mycket mer rutin, men vissa saker kan andra få 

INTERVJU: IDA BERGMAN
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”Vi som är nya går ett 
fantastiskt bra introduk-
tionsprogram”, säger Ida
Bergman.
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fråga mig numera. Det är överhuvudtaget högt i 
tak. Det är bara att knacka på och fråga om det är 
något man undrar.

Folktandvården Gävleborg har ett introduktions-
program som nya är en del av under sitt första år.

– Det är fantastiskt bra med vissa punkter man 
ska gå igenom. Både praktiska saker men också 
annat. Det är mycket småutbildningar i journal-
program och vad det kan vara. Jag har blivit väl-
digt bra omhändertagen. Man har en handledare. 
Jag har Andrei som varit några år i Söderhamn och 
är jätteduktig. En verklig förebild! Vi har regel-
bundna handledarmöten och jag kan alltid vända 
mig till honom när jag undrar saker, berättar hon 
och ger ett exempel.

– Det kanske kommer en patient med värk. Jag 
undersöker och tar bilder och ser var problemet 
sitter men vet inte riktigt hur jag ska göra. Ta bort 
eller spara tanden? Erfarenhet är ju viktig och det 
tar sina år att få den. Då kan ett råd från Andrei, 
eller någon annan erfaren, var betydelsefullt.
Med facit i hand; varför skulle du i dag säga att 
du blev tandläkare?

– Jag var ju inne på vård rätt tidigt, men det kan-

ske är bekvämare arbetstider som tandläkare än 
som sjuksköterska. Det spelade in. Sedan finns det 
bra utvecklingsmöjligheter.
Vad är roligast?

– Det går inte att komma ifrån att det är intres-
sant att dra ut tänder. Men allt är nytt nu så svårt 
att veta om jag, så småningom, kommer att vilja 
rikta in mig på något speciellt. Nu är variationen i 
yrket det roliga, tycker jag. Inte minst här i Söder-
hamn och Bollnäs får även jag, trots att jag är ny, 
behandla alla typer av patienter.
Vad gör du om tio år?

– Är kvar här. Bor i hus. Gärna i Trönö. n
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IDA	BERGMAN
Ålder: 26 år.
Bor: ”Lägenhet mitt i Söderhamn.”
Familj: ”Sambo. Och så mamma och pappa och syskon.”
Reser till: ”Grekland.”
Lyssnar på: ”Jag gillar konserter och spelningar. Stora som Bru
ce Springsteen, som jag ska på i sommar i Göteborg, och Dolly 
Parton. Men även små spelningar här i traktenz. Jag gillar coun
try, vilket en del tycker är underligt, men så är jag ju från Trönö!”
Tittar på: ”Jills Veranda, Så ska det låta, kriminalserier typ CSI.”

Naturen. Den var en av 
anledningarna till att Ida 
Bergman valde att flytta
hem till Hälsingland igen.
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SPECIALISTER

Folktandvården Gävleborg har erkänt bra specialist
tandvård. Men kampen om landets specialister är 
hård. Därför har Ftv Gävleborg tagit initiativ till en 
egen utbildning av specialisttandläkare i ortodonti 
och parodontologi.
– Vi har valt de fem mest meriterade bland de sökande, 
säger övertandläkare Anders Holmlund som till
sammans med övertandläkare Ingalill Feldmann är 
ansvarig för den treåriga utbildningen.

 bättre
specialist-
tandvård

Ännu

Namn: Aorra Naji. Ålder: 34. 
År som tandläkare: 6
Började specialistutbildningen  
(parodontologi): Augusti 2014

– Jag visste att tandläkaryrket 
skulle passa mig eftersom det hand-
lar om att hjälpa människor. Skill-
naderna i jobbet påverkas av vilken 
kompetens som finns på kliniken och 
på patientklientelet, vilket ger olika 
utvecklingsmöjligheter.
Varför sökte du specialistutbild-
ningen?

– Efter att ha arbetat tillsammans 
med en parodontolog blev jag intres-
serad av ämnet och ville fördjupa 
mina kunskaper. Som parodonto-
log måste man ha en helhetsbild av 
patienten vilket passar mig.

Namn: Tine Winter. Ålder: 37. 
År som tandläkare: 11
Började specialistutbildningen (pa-
rodontologi): Juni 2014

– Patienten ska alltid vara i fokus. 
Jag blev tandläkare för att jag ville 
jobba både med händer och huvud 
och samtidigt ha kontakt med 
människor. Det svåraste när jag bör-
jade som tandläkare var att hantera 
sina misstag.
Varför sökte du till specialistutbild-
ningen?

– Jag har alltid haft ett stort 
intresse för kirurgi och parodonto-
logi. Det här ger mig möjlighet att 
utvecklas som tandläkare. Jag brin-
ner verkligen för det här. Det är kul 
att få gå in på djupet.

Namn: Elin Wijk. Ålder: 38. 
År som tandläkare: 15
Började specialistutbildningen  
(ortodonti): December 2014

– Det är viktigt att få kontakt med 
patienten för att resultatet ska bli 
bra. Jag blev tandläkare för att jag är 
intresserad av biologi och kemi och 
ville jobba med händerna. Samtidigt 
är det ett yrke med mycket kon-
takt med människor. Jag ville ha en 
yrkesutbildning. 
Varför sökte du till specialistutbild-
ningen?

– Det är roligt att jobba med 
patienter som själva är intresse-
rade av sin vård. De vill ha behand-
ling och är friska. 
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Namn: Sharin Said. Ålder: 35. 
År som tandläkare: 10
Började specialistutbildningen (or-
todonti): December 2014

– Jag ville bli apotekare, men kom 
in på tandläkarutbildningen först 
och tänkte, varför inte testa? Det är 
roligt att jobba med människor. Det 
svåraste i jobbet som tandläkare är 
patienter som är tandvårdsrädda. De 
är en utmaning och utmaningar är 
roliga. Fast det skulle inte skada med 
mer psykologi i grundutbildningen.
Varför sökte du specialistutbild-
ningen?

– När man har jobbat som tand-
läkare några år vill man utvecklas. 
Utbildningen känns bra med 70 pro-
cent praktik och resten teori.

Namn: Sinan Dihrab. Ålder: 30. 
År som tandläkare: 3
Började specialistutbildningen (orto-
donti):  December 2014

– Jag försöker sätta mig in i patien-
tens situation och tänka, hur skulle 
jag själv vilja bli behandlad? Det är 
roligt och stimulerande att hjälpa 
patienter så att de blir nöjda. Att vara 
tandläkare innebär att sitta i konstiga 
ställningar. Det är ansträngande rent 
fysiskt. Tandläkare och frisörer är 
de yrkesgrupper som har flest nack- 
och yrkesskador. Därför försöker jag 

träna. Vi möter inte bara munnar och 
tänder utan hela människor, indivi-
der.
Varför sökte du specialistutbild-
ningen?

– Jag har alltid varit intresserad av 
tandreglering och visste redan under 
grundutbildningen att jag ville satsa 
på det. Jag har gått kurser för att 
förkovra mig. Det är mest barn och 
ungdomar man jobbar med och det 
är roligt. Tandreglering innebär att 
både jag och patienten ser vad som 
händer.

Dragkampen om specialister är hård. Folktandvården Gävleborg har en 
erkänt bra specialisttandvård och tänker fortsätta ha det. Som ett led i 
detta arbetar man proaktivt och har startat en egen treårig utbildning av 
specialisttandläkare i ortodonti och parodontologi.



18 |  F O L K T A N D V Å R D E N  G Ä V L E B O R G  2 0 1 5

HEDESUNDA

Hedesundas  stora lyft
Folktandvårdens 
lilla klinik i Hede
sunda har fått ett 
lyft. Och en lift.
– Våra kunder bor på olika håll, 
i olika typer av samhällen, runt 
om i Gästrikland och Hälsing
land. Alla är lika viktiga för oss 
och vår strävan är att ge alla lika 
bra tandvård, förklarar Maria 
Lönnbark, Folktandvården  
Gävleborgs vd.
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Kvartetten från Hedesunda: 
Joanna Backman, Anne-Catrine 
Söderqvist, Anne Norqvist och 
vid ratten Ann-Britt Kjell.
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Hedesundas  stora lyft
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HEDESUNDA

iften är lyftet, skrattar tandläkaren Anne  
Norqvist som jobbat i Hedesunda i tio år.

Hon syftar både på klinikens nya lift och 
Ftv Hedesundas flytt till nya lokaler, som 
inneburit en bra miljö för både personal och 

patienter.
Berna, till exempel.
Hon sitter i väntrummet för andra gången på 

kort tid och just den här dagen gruvar hon sig för 
besöket. 

– Jag ska få en tand utdragen och är livrädd. Men 
det är jättefint här, väldigt stor skillnad mot de 
gamla lokalerna, säger hon.

Kliniken i Hedesunda är numera bemannad 
tre dagar i veckan och personalen kommer från 
Slottstorget.

Den svarta minibussen med plats för sju har vita 
tänder på framskärmen så det syns när tandvår-
den kommer till byn. Tre dagar i veckan åker totalt 
sju personer från Gävle till Hedesunda. De nya 
lokalerna ligger i samma hus som hälsocentralen 
och apoteket. 

Vid dörren finns incheckningen och en dator för 
utcheckning. Det är ljust och fräscht med varmt 
gröna dörrar och detaljer. På väggarna hänger 
många fina vävar, flera av de duktiga Hedesunda-
vävarna. De fyra behandlingsrummen har fått helt 

ny utrustning och där finns ett fint personalrum 
där man äter gemensam lunch.

– Det är inte Folktandvården själv som byggt 
utan Region Gävleborg som äger fastigheten. Vi 
kunde vara med och styra lite grann och jag är så 
nöjd med hur det blev, säger Joanna Backman, 
teamchef som sköter det vardagliga chefskapet i 
Hedesunda.

Den övriga personalen håller med.
Det var våren 2013 som många ur personalen 

vid Ftv Hedesunda valde att gå till en privat klinik 
i Tierp och situationen måste lösas på något vis. 
Genom att bli annexklinik åt Slottstorget fanns 
lösningen och också samordningsvinster av olika 
slag.

Anne Norqvist har jobbat i tio år i Hedesunda och 
arbetar nu där tre dagar i veckan, de andra två i 
Strömsbro. 

– Jag känner folk här och de känner mig. Jag trivs 
med jobbet här och de nya lokalerna blev verkli-
gen ett lyft. Det bästa av allt är den nya liften som 
används ofta till äldre och andra som har svårare 
med rörligheten. 

Visst fanns oron bland Hedesundaborna om hur 
det skulle bli med tandvården på orten.

– Vi har fått jättemycket fin respons från folk. 
Många var oroliga hur det skulle bli när vi började 

L
Ljust och 
fräscht. 
Anne-Catrine 
Söderqvist 
bakom 
kulisserna.
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ha öppet tre dagar i veckan. Det här med flytten till 
nya lokaler blir en markering att vi satsar och tän-
ker finnas här i Hedesunda, säger Joanna Backman.

Hon konstaterar också att öppettiderna inte är en 
personalfråga. Anledningen är helt enkelt att det 
inte finns behov för att ha öppet fler dagar. 

– Med det patientunderlag vi har just nu är 
tre dagar lagom. Det är bra att vi hör ihop med 
Slottstorget eftersom det gör oss mer flexibla. 
Skulle vi få fler kunder kan vi lättare öka behand-
lingstimmarna, det kan ju vara svårt att rekrytera 
till landsbygden.

Teamchefen har talat. Klinikchefen på Ftv 
Slottstorget, där Hedesunda alltså ingår, Lars  
Wetterberg fyller i:

– Tanken är att ha så stadig personal som möjligt 
där för att patienterna ska slippa träffa olika perso-
ner varje gång. De som åker får ett lönetillägg och 
hittills har det inte varit svårt att få folk att pendla.

Tandsköterskan Ann-Catrine Söderqvist har nyss 
börjat åka till Hedesunda och trivs.

– Jag blev tillfrågad och tänkte att jag kan prova. 
Det är en liten klinik och lite mer familjärt och det 
är väldigt bra att vi åker tillsammans. Det är enkelt 
och också en del av vår miljöpolicy.

Just detta med att det är samma personal som 

bemannar kliniken är en viktig sak för alla som 
jobbar där. 

– Det är viktigt att det är en stadig personalgrupp 
här. Det är olika viktigt för olika åldersgrupper 
men de äldre vill helt klart träffa samma personer, 
säger tandhygienisten Ann-Britt Kjell.

I ett av rummen ska treårige Olof träffa tand-
hygienisten Joanna Backman den här dagen. Det 
är första gången och det tar en stund och lite trix 
och fix från både Joanna och pappa Joakim innan 
Olof gapar och visar tio fina tänder upptill och tio 
nertill.
Personalen pratar om många fördelar med att 
vara en liten och väl fungerande arbetsgrupp. 
Finns det nackdelar?

– Ja, det ska vara åkandet då, speciellt på vin-
tern. Det är mest jag som kör, jag har en bakgrund 
som taxichaufför, skrattar Ann-Britt Kjell.

Det mesta kan göras på kliniken i Hedesunda, 
utom käkkirurgi.

– Skillnaden mot Slottstorget är att där finns 
många personer med ansvar för olika saker. Här är 
vi så få så att alla måste göra allt. Ann-Britt sköter 
jättemycket, hon är här alla dagar, säger Joanna 
Backman.

Hur besöket hos tandläkaren gick för Berna?
Bra. Tanden är borta och Berna lättad.n

Treårige Olof 
tyckte tand-
läkarbesöket 
var, hm, sisådär. 
Pappa Joakim 
och Joanna 
Backman 
lyckades till 
slut övertyga 
honom att en 
undersökning 
är ganska bra.
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BARNKALAS

å fick det bli. Man provade att 
bjuda in till barnkalas och det 
blev succé. Aldrig hade väl så 
många samtidigt tyckt att det 
varit så kul att gå till tandläkaren.

Så snart var det dags för Barnkalas 2.
– Det funkar jättebra. Vi gjorde det 

första kalaset som försök. Nu har vi 
kallat fler barn till den här andra dagen, 
säger Susanne Kristiansson, som 
ansvarar för kalaset.

Och fler blir det.

Den här lördagen, då vi hälsar på i kli-
niken på Kungsgatan, är 89 barn mel-
lan tre och fem år kallade, eller i n b j u 
d n a förstås, det är ju ändå barnkalas. 
Fem tandhygienister, fem tandsköter-
skor och en tandläkare finns på plats 
för att ta hand om hela kalaset.

I receptionen tar personal emot och 
i väntrummet står trollkarlen redo 
för trollkonster. Sen blir det dags för 
undersökning, ansiktsmålning och fisk-
damm.

Fyraåriga Becky har just fått sina tän-
der räknade och ansiktet fint målat. 
I påsen från fiskdammen finns tand-
borste, klistermärken, tatueringar 
och lite information till mamma och 
pappa.

Hon sjunger en sång för trollkarlen 
och publiken.

– Jag är bra på att borsta tänder men 
mamma och pappa får hjälpa till, berät-
tar hon innan hon blir allt för upptagen 
av vad trollkarlen gör.

Mamma Sofie, som fått följa med på 
kalaset, fyller i:

– Becky har längtat efter den här 
dagen ända sen vi fick inbjudan till 
barnkalas. Den har suttit på kylskåpet 
och hon har verkligen sett fram emot 
att gå på kalas. Jag tycker att det är kul 
att man gör en så här rolig grej av ett 
besök hos Folktandvården. Det blir 
något positivt kring detta med att gå till 
tandläkaren. 

Förutom att räkna tänderna pratas det 
tandborst ning, fluor, kost och sötsaker 
med barnen och deras föräldrar.

– Vi fortsätter gärna att göra på det 
här viset. Det blir en positiv första gång 
för våra treåringar och vi får in många 
barn på samma dag, säger Susanne 
Kristiansson.

Systrarna Ella, 3 år, och Ebba, 4, är 
inte obekanta med Ftv Söderhamn 

Barnsligt kul på   jobbet
Den ökande konkurrensen inom 
tandvård gör att man hela tiden måste testa nya grepp.
I Söderhamn funderade kliniken på idéer.
Barnkalas, förslog någon.

S

Många barn gapade stort och glatt när Ftv 
Söderhamn bjöd in till barnkalas för andra 
gången. En trollande trollkarl lockade till 
många skratt bland lejon och kaniner…
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eftersom mamma Hanna Bodell jobbar 
som tandsköterska på kliniken. Men 
kalas är alltid roligt.

– Det här känns som en jättebra sats-
ning, konstaterar Hanna Bodell.

Att det just är på en lördag uppskattas 
av många. Både barn och föräldrar är 
ofta lediga på helgen.

– Jag vill ha lejontänder, utbrister 
treåriga Otis, när han sitter i undersök-
ningsstolen och låter tandhygienisten 
Rojda Ali titta på sina tänder.

Tandvårdspersonalen i Söderhamn 
klarar visserligen det mesta i tandväg 
men lejontänder, nja, där går kanske 
gränsen.

Rojda Ali kan konstatera att 20 tän-
der finns på plats hos Otis, precis som 
det ska vara, och säger att kanske kan 

ansiktsmålaren fixa det där med lejon-
tänderna. Otis lyssnar intresserat.

Dessutom gapar han stort – jättestort 
till och med. Precis som man ska göra. 
Som sällskap finns storebror Theodor, 5 
år, som ju också ville hänga med.

Är det kalas så är det.

Rojda Ali pratar tänder och tandborst-
ning och mamma Madelene lyssnar 
tillsammans med sönerna.

Mamma Madelene berättar:
– Det är en ständig kamp det här med 

tandborstning och jag tycker att det här 
är ett så bra initiativ. Det blir roligt och 
mysigt att gå till tandläkaren och bar-
nen får höra hur viktigt det är att sköta 
tänderna från någon annan.

Många andra föräldrar skriver under 
på det.

Även för personalen är barnkalaset 
en bra arbetsdag. Inte bara för att de 
betar av många barn i kön utan för att 
det blir en minst sagt annorlunda dag 
på jobbet.

Tandsköterskorna Johanna Christof-
fersson och Anna Klang, till exempel, 
hade lite andra arbetsuppgifter den här 
lördagen. 

Fiskdammsskötare, kan de skriva på 
visitkorten numera.

För bakom skynket såg de till att alla 
barn fick fiska fiskdamm och få en påse 
med saker som är bra för tänderna.

– Det är kul att se alla glada barn, 
konstaterar de.

Om Otis fick sina lejontänder? Tja. 
På något sätt blev det nog så. I fantasin 
hos barn finns inga gränser… n

Barnsligt kul på   jobbet Tandsköterskorna Anna 
Klang och Johanna 
Christoffersson hade 
lite andra arbetsuppgif-
ter än vanligt och ansva-
rade för fiskdammen.
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TANDVÅRDSDAGEN

Titta på bilden!
Sällan har man väl sett så mycket 
tandvårdskompetens samlat på 
ett och samma ställe.

Det var våren 2015 när det bara blåste och regnade 
och alla spanade efter sommartecken…

Och så kom Tandvårdsdagen.

Med sol!
Det minglades och skrattades på Engeltofta vid 

havet utanför Gävle och överallt hörde man ”det 
var länge sedan” och ”men vad kul att ses”…

Det blir så när personalen från klinker på 15 
orter i Gävleborg samlas. Och nöje ska givetvis 
förenas med nytta. 

Föreläsare professor Richard Watt var inbjuden 
och pratade på förmiddagen om den ojämlika 
tandhälsan.

Mycket kunskap   på samma gång

DETTA	ÄR	FOLKTANDVÅRDEN	GÄVLEBORG
w Antal kliniker: 19 allmäntand
vårdskliniker på 15 orter i länet. 
Minst en klinik i varje kommun. 
Två länsövergripande kliniker 
inom specialisttandvården med:

w Tandreglering och barn och 
ungdomstandvård.
w Käkkirurgi, parodontologi, 
protetik, röntgen och bettfy
siologi.

w Till specialisttandvården 
behöver man remiss. Specia
listerna åker ut till klinikerna i 
allmäntandvården och är kon
sulter i patientfall.
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– Han pekade på sammanhang mellan oral hälsa 
och allmän hälsa. Ojämlikheter mellan länder 
men framför allt att ojämlikheterna finns på lokal 
nivå. Han visade också på att konventionell pro-
fylax med information och instruktion inte alltid 
gav det positiva resultat i tandhälsa som man trott. 
Spännande tankar! Att vara nytänkande för bästa 
hälsa till befolkningen är både spännande och 
utmanade, som Bengt Vikman sammanfattade 
det.

Eftermiddagen bjöd på inspiration på ett annat 
sätt. 

Yngve Bergqvist, grundare av Icehotel i Jukkas-
järvi, berättade hur han skapade ett fantastiskt 
varumärke – trots att alla skakade på huvudet 
när han ville bygga ett hotell av is. Och så var det 
mässa med hälsotema.

Men framförallt ett enormt utbytande av erfa-
renhet för att göra Folktandvården Gävleborg 
ännu starkare i hela regionen. n

Mycket kunskap   på samma gång



EN GOD BERÄTTELSE

Asylsökande har blivit ett om inte nytt så i alla fall växande inslag på 
Folktandvården Gävleborgs kliniker. Det oroliga läget i världen med 
krig och flyktingströmmar når ända in i behandlingsrummen.
Vi hälsade på i Gävle – och träffade en familj från Sudan i deras första 
möte med tandvården.

26 |  F O L K T A N D V Å R D E N  G Ä V L E B O R G  2 0 1 5

EN GOD BERÄTTELSE

”Fantastiskt   bra!”

Faiza, 12 år, i stolen medan
brorsan Muhammed, 8, och 
pappa Adel tittar på. Språk-
praktikanten Tammouz Obeid 
hjälper tandhygienisten 
Birgitta Enmark att tolka.
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En god berättelse

…från Folktandvården

F O L K T A N D V Å R D E N  G Ä V L E B O R G  2 0 1 5  |  27 

”Fantastiskt   bra!”
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EN GOD BERÄTTELSE

olvåriga Faiza och hennes lillebror Muham-
med, som är åtta år, kommer från Sudan och 
har aldrig varit hos tandläkaren.

Tills nu då de lutar sig tillbaka i stolen i en 
tandläkarstol på Slottstorget i Gävle och låter 

tandhygienisten Birgitta Enmark undersöka.
– I Sudan går man inte till vare sig tandläkare 

eller läkare om man inte är riktigt sjuk och har 
stora problem, berättar deras pappa Adel.

Att de stora flyktingströmmarna i Europa påver-
kar Sverige har ingen undgått att märka. Till Gäv-
leborg kommer många och självklart påverkar det 
vardagen även hos Folktandvården Gävleborg.

För människor behöver tandvård!

På många av de olika klinikerna har asylsökanden 
och tolkar blivit ett inte nytt men ökande inslag. 
Många gånger innebär det en utmaning när olika 
kulturer möts.

Ofta blir det skratt, ibland problem.
– Men så här är situationen nu med alla för-

skräckliga krig som pågår. Vi som jobbar här 
måste förstås förhålla oss till det som händer i 
världen och därmed i Sverige och även i Gävle-
borg, konstaterar Birgitta Enmark.

Tillbaka till Faiza och Muhammed från Sudan 

där i tandläkarstolen i Slottstorgets lokaler i 
Gävle.

Pappa Adel berättar att familjen kom till Sverige 
och Gävle som asylsökande från inbördeskrigets 
Sudan för två år sedan. Fortfarande är det inte 
klart om de får uppehållstillstånd. Men livet går på 
och familjen har just blivit större. För två månader 
sedan föddes dottern Iman och det dröjer förstås 
ett tag innan hon behöver komma till Folktandvår-
den.

Den här dagen är det hur som helst Faizas 
och Muhammeds tur. Muhammeds tvillingbror 
Ahmed skulle också komma hit men blev sjuk och 
fick stanna hemma med mamma och bebissyster.

Både Faiza och Muhammed är lite spända och 
nyfikna – men kanske mest förväntansfulla.

– Det är fantastiskt bra att vi får komma hit och 
undersöka barnens tänder. I Sudan är det något 
som bara de allra rikaste kan göra, berättar Adel.

Familjens språk är arabiska men barnen går i 
skola och har redan lärt sig bra svenska. 

Birgitta Enmark jobbar en eftermiddag i veckan 
med att undersöka asylsökande barn på Ftv 
Slottstorget. Hon ansvarar också för det arbete 
som görs när det gäller asylsökande och nyan-

T
Så här bra 
tänder får 
man om man 
bara äter 
godis på lör-
dagarna…
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lända inom hela Ftv Gävleborg och jobbar mycket 
med att informera.

– Många nyanlända har sämre tandhälsa. Flera 
av dem har aldrig tidigare varit i kontakt med 
tandvård i sina hemländer. Det är bara vid akut-
fall, när tandvärken blivit outhärdlig, som de gått 
till tandläkare. Tillgången till tandborste har också 
varit begränsad, särskilt under flykt.

Språkpraktikanten Tammouz Obeid, som gör 
sin språkpraktik på Folktandvården Gävleborgs 
huvudkontor två dagar i veckan, är med och hjäl-
per till att tolka. Han var tandtekniker i Syrien men 
har ambitionen att studera till tandläkare i Sverige. 
Både det rent språkliga men också kulturella skill-
nader kan behöva översättas och förklaras.

– Det är viktigt att de här barnen fångas upp 
och att vi får en chans att informera om tand- och 
munhälsa, konstaterar de.

Faiza berättar att det gör ont i en tand ibland när 
hon äter godis och Birgitta misstänker ett litet hål 
som behöver lagas. Men röntgenbilderna visar att 
så är det inte och Faiza får beröm för att hon sköter 
sina tänder. Hon får också veta hur man ska borsta 
tänderna och att det är bäst att bara äta godis en 
gång i veckan.

Hon lyssnar intresserat.

När det blir lillebror Muhammeds tur berättar han 
att han egentligen inte tycker så mycket om godis 
men brorsan däremot…

Oj, oj, oj!
Muhammed skakar på huvudet och förklarar:
– Pappa och mamma hinner knappt komma hem 

med godiset så har han ätit upp allt! ALLT!
Muhammed har ramlat för ett tag sedan och 

slagit ut några bitar av tänderna. Det behöver 
lagas så att det inte börjar ila i tänderna. Något 
litet hål i en mjölktand ska också lagas eftersom 
han ska ha den kvar länge till. 

Pappa Adel lyssnar uppmärksamt och allvarsamt 
på vad som berättas och visas. Även för honom 
är tandvård på det här sättet något helt nytt – och 
han berättar att de tar till sig av den information 
de får.

– Vi har fått ett så bra bemötande här, alla är 
glada och snälla. Vi har faktiskt ändrat system 
hemma och försöker att äta söta saker bara på 
lördagar. Där vi kommer ifrån har man ingen kun-
skap om sådana saker men det kommer nog att 
förändras där också, säger han. n

Här mår man ju 
bra. På alla sätt. 
Muhammed, 8 
år, tar för första 
gången i livet 
plats i en tand-
läkarstol.
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MOBIL TANDVÅRD

ej, det hörs ingen glassbilstrudelutt när den 
mobila tandvårdsenheten stannar till vid 
äldreboendet Forsgården i Kungsgården 
strax utanför Söderhamn.

Men en liten högtidlig trumpetfanfar kan 
händelsen vara värd.

Det handlar om framtidens tandvård för äldre 
som inte kan ta sig till tandläkaren. Hudiksvall och 
Söderhamn blev 2015 först i länet med en mobil 
enhet för tandvård.

Under 2016 kommer en mobil enhet att startas i 
Gävle. Det kommer också att startas mobila enhe-
ter för asylboenden.

– Det här är både bra och roligt, säger Maria 
Söråker, som är tandhygienist och ena halvan av 
mobila enheten. 

Den andra halvan heter Diana Pantiru och är 
tandläkare.

En del äldre kan inte åka iväg till tandläkaren 

eftersom de är sjuka eller dementa. Följden blir 
att munhälsa och allmäntillstånd försämras. 
För andra innebär transporten till tandläkaren 
en stressituation som gör att de inte orkar med 
behandlingen när de väl är framme. Färden till 
tandvården är också personalkrävande eftersom 
personal måste följa med.

Därför startade Folktandvården Gävleborg i sep-
tember 2015 en mobil enhet som – självklart i en 
miljöbil – åker till kommunernas 23 äldreboenden.

– Jag tar kontakt med personalen och går igenom 
vilka behov som finns och gör en lista på vilka som 
ska få behandling och vad som ska göras. Allt är 
förberett när vi kommer, berättar Maria Söråker.

Ändå får de ofta improvisera. Det handlar 
trots allt om gamla som kan vara både sjuka och 
dementa.

Innan teamet åker iväg ska bilen packas med 

Tjejerna som tar    bilen till jobbet
Tandvården ska vara för alla. Det är ett av Folktandvården Gävleborgs uppdrag. 
Nya lösningar skapas därför regelbundet.
En kommer rullande utanför Söderhamn en dag.

N
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Maria Söråker med sin ”klinik”.
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borr på hjul, mobil tandläkarstol, salivsug och 
annan utrustning. Den lilla Golfen blir full, men 
en större bil är på gång.

Utrustningen räcker för att ge bastandvård. Snart 
kommer också mobil röntgenutrustning att ingå. I 
första hand behandlas sängliggande patienter, men 
även de som är piggare får hjälp med sina tänder.

Diana och Maria tar fram utrustningen och upp-
rättar en tillfällig tandläkarmottagning i ett av 
rummen på Forsgården. 

– Vi brukar hinna med ungefär sex patienter per 
dag, säger Maria.

I ett av rummen på Forsgården bor en kvinna 
som svårt sjuk och för det mesta okontaktbar. Hon 
sitter i sin rullstol och blundar. Maria och Diana 
riggar upp utrustningen i hennes rum. Underskö-
terskan Anita Sundberg håller hennes hand. När 
tänderna undersöks håller Anita ibland i den lilla 

tandläkarficklampan och blir en del av tandvårds-
teamet. Det är alltid någon från personalen med 
när patienten får tandvård. 

Mobila enheten åker ut varannan vecka och hin-
ner göra ett besök per år på varje äldreboende.

Inspirationen för den mobila enheten kommer 
från Uppsala län, berättar Maria.

– Fast vi har ett eget koncept och jobbar mycket 
med personalen. Jag har utbildning i munhälsa 
och uppmuntrar personalen att titta i munnen.

Enligt Diania Pantiru läggs hälften av tiden 
på behandling av patienterna och hälften på att 
utbilda och instruera personalen på äldreboendet 
så att de kan hjälpa de gamla med munhygienen.

Hon och Diana vet att de gör ett viktigt jobb och 
är uppskattade av både personal och de gamla.

En gammal farbror klädde upp sig och tog på sig 
sin finaste skjorta när han hörde att teamet skulle 
komma… n

Tjejerna som tar    bilen till jobbet
Tandläkare Diana Pantiru och tandhygienist Maria Söråker är Ftv Gävleborgs första mobila enhet för tandvård.
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Folktandvården Gävleborgs star-
ka stipendieprogram, som är ett 
samarbete med Volontärresor, 
gör att kunskap både kommer 
till och sprids från Gävleborg. 
I Indien fick barn och unga lära 
sig att borsta tänderna två 
gånger varje dag av tand- 
hygienisten Birgitta Enmark.

STIPENDIER

En seger för  alla
Folktandvården Gävleborg har ett starkt 
stipendieprogram. Medarbetare kan söka 
stipendier för att på olika sätt utvecklas i
sina tandvårdsyrken.
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En seger för  alla
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onferenser, kurser, studiebesök…
Ett av förra årets mer spektakulära var när 

tandhygienisten Birgitta Enmark fick ett sti-
pendium, reste till Indien och kom tillbaka 
till Gävle – med nya erfarenheter.

På sitt sätt en variant av en tidigare stipendie-
resa när hennes kollegor, tandläkaren Siv Gren-
holm och tandsköterskan Gitti Lundin, häromåret 
reste för att hjälpa utsatta i Nepal.

Att vara en del av världen är en självklarhet för 
Folktandvården Gävleborg.

Birgitta Enmark berättar:
– Det var enormt fattigt dit vi kom i Indien, men 

det jag minns mest är ändå glädjen hos alla barn 
jag träffade.

Hon har länge jobbat med tobaksfrågor inom 
Folktandvården Gävleborg och har nu också 
ansvar för nyanlända och asylsökande.

– Jag brinner för folkhälsoarbete och vi står inför 
en stor utmaning, konstaterar hon.

Det var också det brinnande intresset som via 
möjligheten att få stipendium förde henne till 
Indien på en volontärresa, till Palampur vid Hima-
laya. 

Hon hade där munhälsoinformation för barn på 
förskolor, skolor och hem för funktionshindrade 
och var också och besökte en klinik.

– Jag hade med mig 200 tandborstar, 200 tand-
krämstuber, Bettan-gosedjur, tatueringar och 
ballonger. Allt tog slut så jag vet att jag åtminstone 
träffade 200 barn. Och den glädje barnen visade 
över att få en tandborste kommer jag aldrig att 
glömma, säger hon.

Med på resan var också 30-åriga dottern Sofie 
som undervisade i engelska. De bodde tillsam-
mans med andra volontärer på Idex Volontärcen-
ter i två veckor och arbetade hela tiden.

Birgitta Enmark berättar om en strapatsrik natt på 
tåg från New Delhi, en något ofrivillig bergsklätt-
ring, fattigdom, uteliggare, äckelsött te och helt 
andra hygieniska förhållanden än hemma. Men 
också om oförglömliga möten, fantastisk natur 
och stor, stor glädje.

Som svensk kan det rent allmänt vara en kultur-
chock att kastas in i det indiska myllret. Och som 
tandvårdspersonal blir den gigantiska kontrasten 
inte mindre när man får ta ett kliv in i den verklig-
heten.

Säg så här: välstädade väntrum med leksaker, 
fluorsköljning i skolan och problem vilken smak 

man ska välja på tandkrämen känns lååååångt 
borta.

I Indien finns ingen allmän tandvård. Föräldrar 
kommer med barn när de har tandvärk och tycker 
inte att det är konstigt att man drar ut permanenta 
tänder på sjuåringar.

När Birgitta försökte förklara hur Folktandvården 
Gävleborg jobbar här hemma och att barn knappt 
har hål i tänderna trodde de inte att det var sant. 

– Det var en väldigt speciell upplevelse att ha 
den här munhälsoinformationen. Jag tyckte att 
de tog till sig det här med att borsta tänderna två 
gånger om dagen och äta mindre godis.

Det hände att hon på gatan senare träffade på 
barn som hon gett informationen och – hon ler åt 
minnet – de ropade ”two times mam”, visade upp 
två fingrar och skrattade.

Indien har 1,2 miljarder invånare och bara i 
Palampurområdet bor det sju miljoner. De undrade 
ibland om inte den där svenska kvinnan lurades när 
hon pratade om ett helt land med bara tio miljoner 
invånare – och knappt hål i tänderna på barnen.

– Vi såg fattigdom, misär, smuts och otroligt 
många dåliga tänder. Men vi blev väldigt fint mot-
tagna och folk var enormt tacksamma och glada.

Det var Volontärresor Sverige som ordnade allt 
och hon konstaterar att logistiken fungerade väl-

K

STIPENDIER

Tandborstar, klistermärken 
och annat delades ut – och 
uppskattades.
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digt bra. Resan var förstås utvecklande på ett rent 
personligt plan – men också betydelsefull profes-
sionellt. 

– Man lär sig så mycket och får en tankeställare. 
Man blir ödmjuk inför livet och inser att vi verk-
ligen inte har samma villkor alla vi människor på 
jorden. Det jag bär med mig är att vi, trots så små 
medel som de har, mötte denna glädje som bar-
nen visade. 

Hon minns särskilt ett besök på ett hem för 
funktionshindrade.

– Det var en dam med en funktionshindrad bror 
som drev hemmet med hjälp av olika donationer. 
Vi berättade väldigt enkelt om grundläggande 
tandhälsa och barnen fick varsin tandborste och 
en tatuering. Så glada som de blev när vi satte på 
tatueringarna, det glömmer jag aldrig. 

Hon ler och skakar lätt på huvudet. 
– Jag är oerhört tacksam att jag fick den här möj-

ligheten och jag skulle vilja uppmana alla att ta 
chansen. Man gör enorm nytta och får så många 
erfarenheter själv. 

Tillbaka hos Folktandvården Gävleborg knallar 
jobbet på som vanligt. Precis som många volontä-
rarbetare vittnar hon om att vardagen blir vardag 
igen trots att man knappt tror det är möjligt.

Och hon är säker på en sak:

– Jag skulle åka igen i morgon om jag fick chan-
sen. Det var en helt fantastisk upplevelse. Jag lärde 
mig mycket som jag har stor nytta av nu när jag 
jobbar med nyanlända och asylsökande. 

Det här är en stafettpinne som nu förts vidare. 
Efter Nepal och Indien beslutades under 2015 att 
ett stipendium från Folktandvården Gävleborg 
går till en liknande resa till Chiang Mai i Thailand 
under 2016. n

BEVILJADE	STIPENDIER
4 Grunden för det starka stipendieprogrammet inom 
Folktandvården Gävleborg är att medarbetare ska 
utvecklas – för att därmed stärka tandvården inom 
Gävleborg. Kunskap behöver alltid fyllas på och mö
ten med kollegor från andra platser utvecklar.
4 Titlarna på de beviljade stipendierna 2015 säger en 
del om vilket brett spektra som täcks in:
4 ”Protetisk Buffé” i Göteborg, ”Euro Perio 8” i 
London, ”Oral and maxillofacial Sergery” i Malmö, 
”STHF Tandhygienist dagarna 2015” i Karlstad, ”Miss
bruk: Odontologiska och medicinska aspekter” i 
Stockholm, ”Det slitna bettet” i Stockholm, ”Aktuell 
endodonti” i Lund, ”Att tala med andra” i Göteborg, 
”Tylösandsdagarna 2015”, ”Tandsköterskeakademin” 
i Lund.

Tack vare ett stipendium kunde 
tandhygienisten Birgitta Enmark 
sprida tandhälsa i Indien.
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usanne Henning och Eva Gustafsson tar 
emot i receptionen på kliniken i Sätra. För 
många är deras agerande där det första 
intrycket kunderna får av Folktandvården 
Gävleborg.

De är med andra ord väldigt viktiga.
Inom hotellvärlden brukar man säga att gästens 

intryck skapas på några sekunder när den kom-
mer in. Det har gjorts stora studier på det. Många 
hotellkedjor har därför som mål att gästen/kun-
den ska få ögonkontakt med någon i receptionen 
inom 10–15 sekunder.

Man menar att den ögonkontakten, lilla leendet, 
nicken räcker för att gästen/kunden ska veta att 
den är sedd. Att sedan receptionisten har fullt upp 
med någon annan gäst eller sitter i telefon har alla 
sedan full förståelse för.

På en tandvårdsklinik är receptionisten lika vik-
tig. Där finns det dessutom en speciell parameter 
att väga in: Kunden är ibland lite nervös eller oro-
lig eller rent av rädd när den kommer in.

Dessutom har receptionisten ofta en utsatt roll 
när han eller hon ska verka som vågmästare mel-
lan patienterna och behandlarna.

Susanne Henning i Sätra har jobbat som tand-
sköterska privat i 23 år men sökte tjänsten i recep-
tionen i Sätra just för att det handlade om recep-
tionsjobb.

– Det är jättekul. Jag ville göra något annat men 
ändå ha patientkontakt. I receptionen är man 

Receptionen brukar kallas ett företags hjärta. Det säger en del 
om hur viktig receptionisten är. Folktandvården Gävleborg är 
inget undantag. Receptionisterna har därför fått en särskild 
utbildning. Vi klev in i receptionen i Sätra.

Hjärtligt
välkommen!

RECEPTIONEN

S

Anita Jonsson, Bergsjö, Lotta Sandegård, Sandviken, Eva-Lotta 
Wremstad, Specialisttandvården Gävle sjukhus, och Camilla 
Flodin, Hudiksvall, och 16 andra deltog i receptionistutbildningen.
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spindeln i nätet och alla borde vara här ibland, 
säger hon.

Precis så är det för tandhygienist Eva Gustafs-
son. Hon varvar annat patientarbete med recep-
tionsjobb och trivs med det.

– Bemötandet är viktigt. Vi försöker alltid se till 
att folk ska känna sig både sedda och bekväma. Vi 
möter ju många olika typer av människor i recep-
tionen och alla ska känna sig välkomna till oss, 
säger hon.

En annan som har full koll på detta med recep-
tionstillvaron är Kerstin Jernberg på kliniken i 
Söderhamn.

– Jag har jobbat på Folktandvården i drygt 40 år 
och 38 av dem har jag suttit i receptionen. Det är 
viktigt att alla patienter blir sedda, att vi lyssnar på 
dem och visar respekt och ödmjukhet, säger hon.

Genom åren har hon varit med om några runda 
bords-träffar om receptionsfrågor och gått mindre 
utbildningar för remisser och andra rutiner.

– Men ingen som den här, konstaterar hon.
”Den här” som hon pratar om är den receptio-

nistutbildning Folktandvården Gävleborg genom-
fört för 20 receptionister i tre block.

– Block 1 hade temat ”Bolaget och omvärlden”. 
Block 2 handlade om ”Verktyg” och block 3 hand-
lade om ”Bemötande”, berättar Britta Schüller-
quist, som tillsammans med GunBritt Alneroth 
höll i utbildningen.

Målet med utbildningen är att ha en ambas-
sadör i varje reception som kan ansvara för och 
utveckla receptionen – klinikens hjärta. 

I utbildningen ingick också att arbeta i en 
reception på annan klinik för att ta del av andras 
erfarenheter – och dela med sig av sina egna. 

Vid sista tillfället blev deltagarna diplomerade.

Tillbaka till receptionen i Sätra. En man kommer 
in och börjar checka in på skärmen vid entrén. 
Något trasslar. Han tittar upp och möter genast 
Eva Gustafssons blick.

– Hej, Per! Välkommen! Jag checkar in dig. Sätt 
dig och vänta, du!

Den lilla vardagshändelsen skulle kunna vara 
hämtad ur en instruktionsfilm. Parwana Ismael-
purazar, teamchef i Sätra, konstaterar:

– Även om kunder checkar in själva på skärm är 
det viktigt att man ger dem ett bra bemötande, tit-
tar dem i ögonen och visar att man sett dem. n

Susanne  
Henning och 
Eva Gustafsson 
fixar bra bemö-
tande i recep-
tionen i Sätra.
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VARUMÄRKE

Bygga varumärke.
Uttrycket lockar lätt fram en gäspning hos folk. ”Bygga varumärke” 
har i många sammanhang blivit en klyscha utan egentligt innehåll.

ritta Schüllerquist, som är marknads – och 
kommunikationschef inom Folktandvården 
Gävleborg, säger:

– Jag träffar ju ibland företag som jobbar 
med varumärket, frågar vad de gör och får 

svaret att… eh… vi har bytt logga.
För henne är varumärkesbyggande en del av 

vardagen.
– Om vi börjar med loggan som många förknip-

par med varumärken så är den, för ett företag som 
Folktandvården Gävleborg, egentligen inte så 
viktig. Den är bara det visuella uttrycket. Vi gjorde 
för några år sedan, när vi blev bolag, en mätning. 
Den visade att Folktandvården som namn är det 
starka. Om vi har en ek eller ringblomma som 
symbol spelar mindre roll, säger hon.

– När Landstinget Gävleborg blev Region Gävle-
borg nyligen var vi ju tvungna att ändra i loggan, 
men då valde vi just av de skälen att ändra så lite 
som möjligt. Det känns betydligt mer meningsfullt 
att lägga pengar på annat.

Folktandvården Gävleborgs varumärkesbyg-
gande handlar egentligen mest om att fylla varu-
märket med bra innehåll. Britta Schüllerquist:

– Enkelt uttryckt jobbar vi varje dag för att orden 
Folktandvården Gävleborg ska få människorna 
här i regionen att koppla ihop oss med något posi-
tivt och tryggt, hälsa och nyskapande. Något som 
kan vara nog så svårt när det handlar om tandvård.

I grunden handlar det om allt arbete som utförs på 
de 21 klinikerna – dagligen.

– Vårt varumärke stärks varje gång någon 
bemöts bra i telefonen, upplever det som lätt att 
ha kontakt med oss, får hjälp med en lagning, inte 
upplever krångel vid betalningen... 

Och tvärtom. Om upplevelsen inte känns bra 
finns en uppenbar risk att man väljer någon annan 
aktör nästa gång.

– Vi är oändligt mycket mer konkurrensutsatta 
nu. Där någonstans finns ju förklaringen till att 
vi ens pratar om varumärke. Historiskt sett har vi 
levt på det vi gjort. Vi var den första tandvården, 
det var stort, vi tog hand om alla, man köade för 
att komma till oss. Numera finns en rad stora kon-
kurrerande tandvårdsföretag i vår bransch, kon-
staterar hon, och vi konkurrerar också med valet 
att inte besöka tandvården alls.

B

Det
viktiga
bygget

Britta
Schüllerquist.
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Egentligen har Folktandvården jobbat med 
varumärkesbyggande länge utan att kalla det för 
det. Förbättringsarbete, sa man ofta. Eller utveck-
ling. Det är först på senare år som begreppet 
”bygga varumärke” börjat användas mer flitigt, 
både inom Folktandvården och rent generellt i 
samhället.

Brita Schüllerquist menar att det har att göra 
med samhällets utveckling.

– Människor väljer mer nu. Det gäller ju inte 
bara tandvård. Människor är mer noga. Därför 
handlar det inte bara om att vi kan borra, att vi gör 
bra fyllningar och om det finns tider. Många andra 
parametrar spelar in. Från bemötande i telefon till 
att betalningen fungerar. Hela processen vägs in 
när människor väljer.

Det dagliga arbetet på klinikerna är grunden. 
Men det behövs också en mer långsiktig plan. 
Folktandvården Gävleborg tar därför hjälp med 
det strategiska arbetet av IMA Marknadsutveck-
ling.

I varumärkeskretsar anses Skatteverket vara ett 
lyckat exempel.

– Det är en stor, tung organisation som har ett 
uppdrag: att få oss att betala skatt. Lite paralleller 
kan man hitta med Folktandvården. Skatteverket, 
eller Skattemyndigheten som det hette till för tio 
år sedan, anses ha lyckats ändra bilden som folk 

har av organisationen, eller fyllt varumärket på ett 
lyckat sätt om man vill säga så, säger Britta Schül-
lerquist.

– Det har blivit en kundorienterad organisation. 
Där är det lätt att göra saker på nätet, den upplevs 
som serviceminded när man ringer, det har blivit 
en positiv organisation man möter, inte bara en 
koloss som vill mjölka oss på pengar. Jag upplever 
att vi är på väldigt rätt väg med Folktandvården 
Gävleborg också.

En utmaning är dock att mäta resultat. Som alltid 
i marknadsföring är det svårt att veta exakt vad en 
viss åtgärd spelat för roll.

– Min vision är att vi ska upplevas som ett 
modernt företag, inte den gamla koloss som det en 
gång var. De som kommer ska uppleva att skötsel 
av tänder och tandhälsa är enkelt, sunt och skönt 
hos oss. Hos oss ska man få med sig hem det man 
behöver och kunna fråga om allt kring tänder.

Detta när det gäller patienter/kunder alltså.
– Men att bygga varumärket handlar minst lika 

mycket om de som jobbar och ska jobba hos oss. 
De ska också gilla den arbetsplats de kommer till. 
Det är hur viktigt som helst. Om inte de känner så, 
ja, då stämmer ju inte den bild vi visar upp med 
den kunden möter och då fylls varumärket med fel 
saker.

Med andra ord – allt hänger ihop. n
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Det
viktiga
bygget

ENLIGT		
ORDBOKEN
”Ett varumärke 
är ett namn, en 
symbol eller ett 
tecken, som an
vänds för att iden
tifiera produkter 
eller tjänster. 
Varumärken är en 
typ av immateriell 
tillgång. De är ofta 
skyddade genom 
ett varumärkes
skydd eller helt 
enkelt genom att 
varumärket är 
känt av allmän
heten. Ett varu
märke kan bestå 
av ett ord (även 
benämnt ordmär
ke), en logotyp 
(även benämnt 
figurmärke), eller 
ett koncept som 
är unikt, exempel
vis ett ljudmärke.”
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INTERVJU: BARRY GUSTAFSSON OM HUR STORREGIONEN INTE SKA PÅVERKA TANDVÅRDEN

nder 2015 uppnådde vi det 
rörelseresultat som vi hade 
budgeterat för och verksam-
heten rullade på som vi önskar 
att den ska göra. Det redovi-

sade resultatet ser visserligen lägre ut 
än tidigare, men det beror på att vi tagit 
höjd för våra framtida pensionskost-
nader. Men det har ju inte med själva 
rörelsen att göra. Den rullar på mycket 
bra, konstaterar Barry Gustafsson.

Han betonar också att syftet med 
bolaget är att så många som möjligt 
i Gävleborg ska ha en god tandhälsa. 
Och han konstaterar att Folktandvår-
den Gävleborg är den folktandvård i 
Sverige som har högst marknadsandel.

– Det, slår han fast, är ett kvitto och 
ett väldigt gott betyg.

Barry Gustafsson leder nu en ny sty-
relse.

– Fem av sju är nya. Det är en utma-
ning för mig att få ihop det till ett funge-
rande lag.

Inte minst gäller det att ha ett starkt 
lag nu, när sammanslagningar till 
storregioner diskuteras. Den dag vi 
intervjuar har precis regeringens utre-
dare i Indelningskommittén, Barbro 
Holmberg, presenterat ett förslag till 
indelning av Sverige i sex direktvalda 
storregioner som ska ersätta dagens 
landsting.

I förslaget hamnar Gävleborg i en 
Svealandsregion tillsammans med 
länen i Dalarna, Södermanland, Upp-
sala. Västmanland och Örebro.
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Barry Gustafsson, styrelseordförande i Folktandvården Gävleborg sedan 2008, 
blickar tillbaka på ett bra 2015 – och lyfter samtidigt blicken mot framtiden.
Det ligger i en styrelseordförandes uppdrag.

U
”Bästa vården – var folk än bor”

Som ordförande i Folktandvården Gävleborgs styrelse ser Barry Gustafsson
tillbaka på ett bra 2015 – och blickar mot framtiden.
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”Bästa vården – var folk än bor”
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Dalarnas län

Gävleborgs län

Västmanlands län
Örebro län

Uppsala län

Södermanlands län

Detta berör förstås Folktandvården 
Gävleborg.

Även om inga beslut om storregioner 
har tagits än och olika gränsdragningar 
ventileras gäller det att vara förberedd 
när eller om den dagen kommer.

– Bakgrunden handlar ju mycket om 
den vanliga sjukvården. Man vill finna 
lösningar som ger ekonomisk styrka för 
att vi i högre grad ska få likvärdig vård 
över hela landet. Därav de här tan-
karna, konstaterar Barry Gustafsson.

Han ser ekonomiska fördelar om man 
hanterar det rätt, men nackdelar om 
det hanteras fel då risken är att skillna-
den mellan storstad och landsbygd blir 
ännu större.

Under intervjun betonar han flera 
gånger att ”människor bor där de bor, 
oavsett hur vi drar gränser”. Man anar 
att uppväxten i det glesare befolkade 
Västerbotten format hans engagemang.

– Det är lätt att man tänker att det 
är den optimala lösningen och målar 
med stora penseldrag. Jag tror att man 
måste tänka tvärtom också. Folk bor 
där de bor och vår uppgift är att ge dem 
bästa möjliga vård och tandvård och 
service. Det måste vara fokus. Man får 
inte stirra sig blind och tro att centrali-
serade lösningar löser problemet – för 
så är det inte, säger han.

– Storregioner kan nog bidra till 
större ekonomisk styrka och göra att 
man som större aktör kan påverka på 
ett annat sätt mot myndigheter och 
regering. Men det gäller att hela tiden 
fokusera på det man har och utveckla 
det. Jag kan vara lite rädd för att man 
rusar i väg för fort, det är viktigt vara 
kvar i det lilla också.

Han brinner för att hjälpa just den lilla 
människan och betonar att det är ett 
ansvar han i sin position har.

– Måste vara ödmjuk inför att landet 
är tudelat. Många bor i mindre orter 
och känner sig lite bortglömda. Det är 
viktigt att även deras problem uppmärk-
sammas, inte bara de större orternas.

Hur storregioner påverkar Folktand-
vården Gävleborg är i dag omöjligt att 
svara på.

Barry Gustafsson:
– Kanske kan en del central organisa-

tion samordnas? Kanske en del forsk-
ning också? Men det gäller att vi är på 
tårna. Vi i Gävleborg har en jättebra 
specialisttandvård, till exempel, och 
ska fortsätta ha det. Sedan är det väl 
bra om vi kan hjälpa andra att nå upp 
till den nivå vi har. Där vi är duktiga ska 
vi fortsätta utvecklas. Vårt fokus måste 
hela tiden vara att ge patienterna den 
bästa vården – var än folk bor!

– Vi måste aktivera oss direkt, ja, vi 
har redan börjat med det. Vi ut ökar 
samarbetet med olika andra folk-
tandvårdar. Maria Lönnbark och jag 
har redan träffat andra för att utbyta 
erfarenheter. Men jag tror inte man 
behöver ha så bråttom. Min erfarenhet 
är, hur tråkigt det än låter, att praktiskt 
och gediget arbete i sådana här frågor 
är det som leder till framgång. Vi inom 
Folktandvården Gävleborg ska tänka 
på de människor som bor här…

Och så kommer det igen:
– …och folk kommer att fortsätta bo 

där de bor oavsett administrativa lös-
ningar och vilka gränser som dras. Och 
vi ska se till att de får bra tandvård. n

SVEALANDSREGIONEN
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Tankar
från ett

väntrum

V
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KRÖNIKA: OLA LILJEDAHL OM DET SVENSKA GODISBERGET

i fyller tråget med godis!
Idén kändes galen. Tråget, det där stora 

träfatet, fullt med godis! Det var dags för 
födelsedagskalas och i 70-talets Färila var 

godis det man gick till Lillkiosken, som sedan 
blev pizzeria och i dag mest står tom, för att 

köpa. 
Att fylla tråget med godis till kalaset var lika 

främmande som att åka till månen på semester. 
Ändå blev det så efter lite tjat. 
Stor succé! Varken jag eller mina 
kompisar hade sett så mycket 
godis på en och samma gång.

Det var på den tiden alla åt lör-
dagsgodis.

Ända upp i vuxen ålder träffar 
jag ibland på gamla lekkamrater 
som säger ”minns du godiset…” 

Nu har jag tittat på tråget igen.
Jag var tvungen att fråga 

mamma om det verkligen var det 
där tråget som var Tråget. Det var det. Av det kan 
man lära dels att perspektiv ändras, dels att mäng-
den godis vi trycker i oss ökat alldeles enormt.

På den tiden tråget fylldes för mitt kalas åt svens-
ken några kilo per år i snitt. Nu är vi uppe i över 18 
kilo sega råttor och hallonbåtar per person och år. 
Explosionen kom 1985 när Livsmedelsverket och 
Hälsovårdsnämnden sa ja till självplock.

Min familj, fem personer, äter alltså enligt sta-
tistiken 90 kilo godis per år. 15 kilo mer än jag 
väger. Ett ton på elva år.

Det är, naturligtvis, alldeles galet.
Jag förstår verkligen Folktandvårdens kamp för 

att få barn att inte äta godis eller i alla fall bara äta 
på lördagar – en mission som jag tror börjar 
få effekt bland mindre barn.

Problemet är att vi 
vuxna är dåliga 
förebilder

Ungdomar och yrkesverksamma kvinnor mellan 
25 och 60 år äter mest godis. Jag är varken ung-
dom eller yrkesverksam kvinna men platsar ändå. 
Jag går in i en affär för att handla Bregott, två liter 
mjölk och ost. Och kommer ofta ut med Bregott, 
mjölk, ost – och lite godis.

Och i kassan blir jag lika förvånad varje gång.
– Oj, blev det så mycket?
Det kan vara den vanligaste kommentaren på 

samtliga Konsum och Ica i lan-
det. Jag googlar och ser att det 
säljs cirka 100 miljoner påsar 
med lösgodis i Sverige varje år 
och att en genomsnittlig påse 
väger omkring 350 gram, vilket 
lär motsvara hela dagsbehovet 
(cirka 1 600 kcal) av energi för 
ett barn.

Många helger, särskilt om gäster 
ska komma, köper vår familj mer 

godis än det var i det där mytomspunna tråget för 
länge sedan. Och det märkliga är att ingen reage-
rar över den mängden längre.

Inte jag, inte frun, inte barnen, inte gästerna.
Man kan ju undra vilken mängd som skulle 

behövas för att de många år senare ska minnas 
godisberget som jag och mina barndomskompisar 
minns tråget i Färila. En container?

Naturligtvis bör man minska godisätandet. Alla 
vet det. Vilket förklarar varför ett av de vanligaste 
nyårslöftena är att sluta äta godis. Det är då och 
efter ett tandläkarbesök vi lovar det.

Och jag lovar det här också. Jag ska bli en bättre 
förebild. För min, mina tänders och alla barns 
skull. n

(Ola Liljedahl är krönikör i bland annat Tara, 
Kollega och en rad lokaltidningar.)
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Information om verksamheten
Folktandvården Gävleborg AB är ett av Sveriges 
fyra största tandvårdsbolag. På 21 kliniker från 
Bergsjö i norr till Hedesunda i söder bedriver bola-
get sin verksamhet. Dessutom finns specialister 
inom käkkirurgi, tandreglering, tandlossnings-
sjukdomar, barn- och ungdomstandvård, 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. 

Väsentliga händelser under året
Under 2015 har organisationen arbetat fram 
och följt upp nyckeltal med ett stort fokus och 
genomfört dessa bra. Fem av sju nyckeltal var 
klart gröna efter året. Nyckeltalet för omgör-
ningarna var nästan grönt. Kallelser vuxna ökade 
något på slutet av året och ett tal vi fortsätter att 
ha fokus på. Totalt sett har vi förbättrat våra tal 
kring kallelser barn, antalet kostnadsförslag till 
patient, ökat antalet frisktandvårdspatienter och 
hållit våra revisionsintervall på en bra nivå för 
barn och vuxna. Nyckel tal som kunnat sättas i 
realitet mot de övergripande affärsmålen samt 

även haft en bra korrelation mot det finansiella 
resultatet. 

Lönsamheten har varit positiv sedan början av 
året. Vi har haft en bra styrning av bolaget och 
gått framåt under många punkter. Vi har under 
året haft diskussioner om våra pensionskostnader 
med vårt försäkringsbolag och färdigställt en aktu-
alisering vilket medfört en ökning av våra pen-
sionskostnader med 15,6 miljoner kronor inklu-
sive löneskatt hänförligt till perioden före 2015 
(2007–2014). Dessa ökade kostnader har inneburit 
att vi ej nått vårt ägarkrav på nettomarginal på 1,5 
procent. Kostnaderna är av engångskaraktär och 
påverkar inte vår lönsamhet framåt. 

Folktandvården Gävleborg AB är miljöcertifie-
rad enligt ISO 14001.

Resultat och omsättning
Folktandvården Gävleborg AB:s omsättning  
uppgick till 424 mkr (415 mkr). Resultatet efter 
finansiella poster hamnade på -1,4 mkr  
(16,8 mkr). 

Finansiell ställning
Det egna kapitalet inom bolaget var vid årets 
utgång 50,7 mkr (57,2 mkr) vilket gav en soliditet 
på 46 procent (51 procent). Likvida medel upp-
gick till 57,2 mkr (58,8 mkr) vid årets slut vilket gav 
en kassalikviditet på 118 procent (131 procent). 
Totala amorteringar under 2015 uppgick till 0 mkr 

Förvaltningsberättelse

Fem år i sammandrag
Folktandvården Gävleborg AB 2015 2014 2013 2012 2011
Intäkter 424 463 414 861 399 197 389 960 378 065
Resultat efter skatt 0 11 507 12 472 5 268 247
Nettomarginal, % 0,3 4,1 4,0 3,4 0
Soliditet, % 46 51 53 49 46
Räntabilitet på totalt kapital, % 0,8 10 10 11 1
Kassalikviditet, % 118 131 139 144 122

Styrelsen och verkställande direktören i Folktandvården Gävleborg AB, med organisations
nummer 5567021836 och säte i Gävle kommun, får härmed avge årsredovisning för verksam
hetsåret 2015. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter 
inom parentes avser föregående år.
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(6,1 mkr). Samtliga lån till Region Gävleborg är 
avbetalda under 2014.  

Investeringar
Under 2015 investerade bolaget i byggnader och 
övriga anläggningstillgångar för 12,8 mkr (13,9 mkr).

Personal
Antalet tillsvidareanställda i bolaget var vid års-
skiftet 426 personer (417).

Strategiska ambitioner
Folktandvården har fyra övergripande strategiska 
ambitioner.

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

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

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

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

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

Risker i verksamheten
En ränterisk föreligger på bolagets pensionskost-
nader i form av sänkta garantiräntor vilket 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 bola-
get aktivt med kravprocessen. Patienter uppmunt-
ras att betala med kort. Vid bokning av ny behand-
ling kontrolleras att obetalda fakturor inte förelig-
ger vid någon av bolagets kliniker. Folktandvården 
Gävleborg AB strävar hela tiden mot att minska 
obetalda fordringar och följer utvecklingen genom 
att kontinuerligt mäta genomsnittlig kundkre-
ditbindningstid. Sedan 2013 har bolaget varit 
kontantlöst på klinikerna för att öka personalens 
säkerhet samt få en effektivisering av betalnings-
processerna. Vi tittar hela tiden på möjligheter 
för att förenkla för våra kunder att enklare kunna 
utföra sina betalningar.

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.

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

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

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

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

Miljö
Vi har fortsatt under 2015 med att utveckla vår 
miljöcertifiering ISO 14001. Årets genomförda 
miljörevision har fått godkänt och vi har fått bra 
kritik på det systematiska sätt vi arbetar på. Miljö-
målen är kopplade till Region Gävleborgs övergri-
pande miljöprogram för 2013–2016. Miljölednings-
systemet ger ordning och reda där policyn och 
målen visar vägen. 

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

Kvalitet och patientsäkerhet
Under 2015 har det kvalitet och patientsäkerhets-
arbete som vi bedrivit gått framåt och vi fortsätter 
med ett bra koncept vilket är att ha fokusområden 
för året som utvecklas framåt. Arbete med strål-
skyddsorganisationen och nya rutiner inom rönt-
gen samt vårt kvalitetsarbete på klinikerna ger oss 

bra förutsättning för vårt arbete. Kvalitetsarbetet 
sker också i samverkan nationellt. 

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

Styrelsens arbete
Styrelsen för Folktandvården Gävleborg AB har 
under året bestått av sju ledamöter. Till styrelsen 
har adjungerats två arbetstagarrepresentanter. 
Styrelseledamöterna är utsedda av landstingsfull-
mäktige. Under året har styrelsen haft sju ordi-
narie sammanträden. Styrelsen har arbetat enligt 
den arbetsordning som fastställts och som tillsam-
mans med vd-instruktionen årligen uppdateras 
och ses över. Vid 2015 års bolagsstämma den 5 maj 
valdes fem nya styrelsemedlemmar in i bolaget. 
Sittandes kvar är Barry Gustafsson, ordförande, 
samt Erik Holmestig, vice ordförande. Vi tackar 
tidigare styrelsemedlemmar för ett väl genomfört 
arbete. 

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande 
vinstmedel:
Balanserade vinstmedel 38 715 492
Årets resultat 0
 38 715 492

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras 
så att:
i ny räkning överförs 38 715 492
 38 715 492
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 Not 2015-12-31 2014-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER 3

Nettoomsättning  422 251 414 377

Övriga rörelseintäkter  2 212 484

Summa nettoomsättning 4 424 463 414 861

RÖRELSENS KOSTNADER 3

Produktionsrelaterade kostnader   53 736 53 472

Övriga externa kostnader 5 81 269 81 509

Personalkostnader 2, 6 279 632 251 845

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 7 11 782 11 654

Summa rörelsens kostnader  -426 419 -398 480

RÖRELSERESULTAT  -1 956 16 381

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Finansiella intäkter 8 577 494

Finansiella kostnader 9 11 49

Summa resultat från finansiella poster  566 445

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  1 390 16 826

Skatt på årets resultat 10 1 437 2 000

Bokslutsdispositioner 11 47 3 319

ÅRETS RESULTAT  0 11 507

Resultaträkning
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 Not 2015-12-31 2014-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 7 61 067 60 373

Ombyggnationer på annans fastighet 7 13 717 13 319

Summa anläggningstillgångar  74 784 73 692

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m

Varulager, förnödenheter och förråd  5 415 5 131

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 12 12 600 13 227

Fordringar hos koncernföretag 3 8 266 632

Aktuella skattefordringar  9 907 9 803

Övriga kortfristiga fordringar  3 311 2 369

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 7 563 12 501

  41 647 38 532

Kassa och bank 14 57 233 58 812

Summa omsättningstillgångar  104 295 102 475

SUMMA TILLGÅNGAR  179 079 176 167

Balansräkning
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 Not 2015-12-31 2014-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
  
Eget kapital 15

Bundet eget kapitall

Aktiekapital  12 000 12 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst   38 716 33 770

Årets resultat   11 507

  38 716 45 277

Summa eget kapital  50 716 57 277

Obeskattade reserver 16 39 719 41 156

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  13 549 18 164

Övriga kortfristiga skulder 17 9 055 8 806

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2, 18 66 040 50 764

Summa kortfristiga skulder  88 644 77 734

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  179 079 176 167

Ställda säkerheter  Inga Inga

Ansvarsförbindelser  Inga Inga

Balansräkning
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Kassaflödesanalys

 Not 2015-12-31 2014-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat efter finansiella poster  1 390 16 827

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 19 11 752 11 671

Betald inkomstskatt   3 319

  10 362 25 179

Ökning/minskning varulager  283 116

Ökning/minskning kundfordringar 12 627 693

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  3 790 5 722

Ökning/minskning leverantörsskulder  4 614 4 092

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  15 525 15 079

Kassaflöde från den löpande verksamheten  17 827 37 819

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i anläggningstillgångar 7 12 844 13 519

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -12 844 -13 519

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Amortering av skuld   6 090

Utbetald utdelning  6 562 6 273

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -6 562 -12 363

Årets kassaflöde  -1 579 11 937
Likvida medel vid årets början  58 812 46 875
Likvida medel vid årets slut  57 233 58 812
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Noter

Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års-
redovisningarna med tillämpning av årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernre-
dovisning (K3). 

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

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som 
skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år 
samt justeringar avseende tidigare års aktuella 
skatt. Skatteskulder och skattefordringar värderas 
till vad som enligt bolagets bedömning skall erläg-
gas till eller erhållas från Skatteverket. Bedöm-
ningen görs enligt de skatteregler och skattesatser 
som är beslutade eller som är aviserade och med 
stor säkerhet kommer att fastställas.

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

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än tolv månader 
efter balansdagen redovisas som anläggningstill-
gångar, övriga som omsättningstillgångar. Ford-

ringar upptas till det belopp som efter indivuduell 
prövning beräknas bli betalt. Bolagets fordringar 
är uteslutande av kortfristig karaktär varför dessa 
redovisas som omsättningstillgångar. Eventuella 
fordringar i utländsk valuta värderas till balans-
dagens kurs. 

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

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

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

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

Utgifter för löpande reparation och underhåll 
redovisas som kostnader. 

Utgifter för att anpassa förhyrda lokaler till Folk-
tandvården Gävleborg AB:s verksamhet aktiveras 
som anläggningstillgångar. Avskrivningsperioden 
sätts mellan 10 och 20 år beroende på anläggnings-
tillgångens klassificering.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av sys-
tematiskt över tillgångens bedömda nyttjande-
period. 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
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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.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när bolaget har eller kan 
anses ha en förpliktelse som ett resultat av inträf-
fade händelser, där det är sannolikt att ett utflöde 
av resurser kommer att krävas för att reglera åta-
gandet och en tillförlitlig uppskattning av belop-
pet kan göras. Avsättning görs med det belopp 
som motsvarar den bästa uppskattningen av den 
utbetalning som krävs för att reglera åtagandet. 
Omprövning av avsättningar sker varje balansdag.

Avsättning för eventuella omstrukturerings-
åtgärder görs när en detaljerad, formell plan för 
åtgärderna finns och välgrundande förväntningar 
har skapats hos dem som kommer att beröras av 
åtgärderna.

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.

Uthyrning av kontorslokaler klassificeras som 
operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas 
linjärt under leasingperioden.

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

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

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag 
för uppskjuten skatt) i förhållande till balans-
omslutningen.
Nettomarginal
Nettoresultat efter finansiella poster i relation till 
omsättningen.
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhål-
lande till balansomslutningen.
Kassalikviditet
Relationen mellan kortfristiga tillgångar och kort-
fristiga skulder visar kortsiktig betalningsbered-
skap.

Not 2
Uppskattningar och bedömningar
Folktandvården Gävleborg AB gör uppskattningar 
och bedömningar om framtiden. De uppskatt-
ningar för redovisningsändamål som blir följden 
av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att 
motsvara det verkliga resultatet. De uppskatt-
ningar och antaganden som innebär en betydande 
risk för väsentliga justeringar i redovisade värden 
för tillgångar och skulder under nästkommande år 
behandlas i huvuddrag nedan.

Pensionsavsättningar
I 2014 års bokslut reserverades 2,5 miljoner för 
ökade pensionskostnader inklusive löneskatt. 
Under 2015 har en fördjupad utredning skett av 
pensionssituationen och resulterat i att ytterli-
gare aktualisering skett. Detta har inneburit att 
bolagets kostnader för pensioner ökat med 15,6 
miljoner kronor inklusive löneskatt som hänför sig 
till perioden före 2015 (2007–2014). Vi bedömer 
därefter att pensionskostnaderna ligger korrekta 
ut  efter de underlag som inkommit från pensions-
bolag. 
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Not 3 Transaktioner med närstående
  2015-12-31 2014-12-31
Inköp  14% 15%

Försäljning  31% 37%
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
  2015-12-31 2014-12-31
Försäljning av tandvård  263 055 263 146

Försäljning av tandvård till Region Gävleborg  159 195 151 231

Övrigt  2 212 484

Summa  424 462 414 861

Not 5 Ersättning till revisorerna
  2015-12-31 2014-12-31
PwC
Revisionsuppdrag  411 316

Skatterådgivning  25 

Summa  436 316

Not 6 Personal
  2015-12-31 2014-12-31
Medelantalet anställda  
Kvinnor  375 370

Män  51 47

Totalt  426 417
  

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader  
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 1 406 1 415

Löner och ersättningar till övriga anställda  165 130 153 489

Totalt  166 536 154 904
  

Sociala avgifter enligt lag och avtal  61 930 53 177

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 1 013 378

Pensionskostnader för övriga anställda  37 713 25 227

Totalt  267 192 233 686
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Under 2015 har aktualisering av pensioner skett för kostnader gällande perioden 2007–2014 på totalt  
12,5 miljoner, exklusive löneskatt.
För vd gäller vid uppsägning från företagets sida sex månaders uppsägningstid med oförändrade anställnings
förmåner under uppsägningstiden. 

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare  
Antal styrelseledamöter på balansdagen  

Kvinnor 1 3

Män 6 4

Totalt 7 7
  

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare 

Kvinnor 4 3

Män 4 4

Totalt 15 14

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer  2015-12-31 2014-12-31
Inventarier, verktyg och installationer  

Ingående anskaffningsvärde  138 755 128 341

– Inköp under året  11 229 11 959

– Försäljningar och utrangeringar   1 545

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  149 984 138 755

  

Ingående avskrivningar  78 384 69 354

– Avskrivningar  10 533 10 558

– Försäljningar och utrangeringar   1 528

Utgående ackumulerade avskrivningar  88 917 78 384

Utgående restvärde enligt plan  61 067 60 371
  

Ombyggnationer på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde  18 170 16 257

– Inköp  1 647 1 912

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde  19 817 18 169

  

Ingående avskrivningar  4 851 3 756

– Avskrivningar  1 249 1 096

Utgående ackumulerade avskrivningar  6 100 4 852

Utgående restvärde enligt plan  13 717 13 317
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Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
  2015-12-31 2014-12-31
Ränteintäkter koncernkonto   139

Övriga ränteintäkter  577 355

Summa  577 494
 

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
  2015-12-31 2014-12-31
Räntekostnader   39

Övriga finansiella kostnader  10 10

Summa  -10 -49
  

Not 10 Skatt på årets resultat
  2015-12-31 2014-12-31
Redovisat resultat före skatt  47 14 827

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)  10 3 262

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader  43 61

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter  6 3

Summa  -47  -3 320

Not 11 Bokslutsdispositioner
  2015-12-31 2014-12-31
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar

enligt plan  1 437 2 000

Summa  1 437 -2 000

Not 12 Kundfordringar
  2015-12-31 2014-12-31
Kundfordringar   9 892 10 418

Fordringar Försäkringskassan  2 708 2 810

Summa  12 600 13 228
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Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
  2015-12-31 2014-12-31
Förutbetalda hyror  1 905 4 156

Upplupna intäkter  3 672 5 052

Övriga poster  1 987 3 292

Summa  7 564 12 500
 

Not 14 Kassa och bank
  2015-12-31 2014-12-31
Koncernkonto Region Gävleborg  57 123 58 714

Övrigt  110 98

Summa  57 233 58 812

Checkräkningslimit 15 Mkr (15 Mkr)  

 

Not 15 Förändring av eget kapital
 Aktie- Balanserat Årets Summa
 kapital resultat resultat  eget
     kapital
Belopp vid årets ingång 12 000 33 770 11 507 57 277

Lämnad utdelning  6 562  6 562

Disposition av föregående års resultat  11 507 11 507 

Årets resultat    

Eget kapital 2015-12-31 12 000 38 716 - 50 716
   
Aktiekapitalet består av 12 000 st aktier med kvotvärde 1 000 kr. 
Folktandvården Gävleborg AB är ett helägt dotterbolag till Landstinget Gävleborg, orgnr 2321000198. 

Not 16 Obeskattade reserver
  2015-12-31 2014-12-31
Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar

och avskrivningar enligt plan  39 719 41 156

Summa  39 719 41 156
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Not 17 Övriga skulder
  2015-12-31 2014-12-31
Personalens källskatt  3 997 3 944

Arbetsgivaravgifter  4 251 4 084

Övriga skulder  807 779

Summa  9 055 8 807
 

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  2015-12-31 2014-12-31
Semesterlön och övertidslön inkl sociala avgifter  16 966 16 771

Pensionskostnader, avgiftsbestämd del  28 407 12 659

Övriga poster  9 758 10 186

Särskild löneskatt pensioner  10 908 11 148

Summa  66 039 50 764
 

Not 19 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
  2015-12-31 2014-12-31
Avskrivningar  11 782 11 654

Förlust vid avyttring   17

Övriga ej likviditetspåverkande poster  31 

Summa  11 751 11 671
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Resultat och balansräkningen kommer att föreläggas

årsstämman 20160503 för fastställelse.

Gävle 20160407

Barry Gustafsson, ordförande, Maria Lönnbark, vd

Erik Holmestig, Bengt Sahlin

Jan Näsholm, Tommy Cavallin

Annika Huber, Hans Olsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 14 april 2016

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Pär Månsson

Auktoriserad revisor
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Styrelsen 2015

FO
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Barry Gustafsson, ordförande
Socialdemokraterna
”Jag har arbetat som ombudsman. 
Jobbar i dag med styrelseuppdrag i ett 
antal företag och styrelser. Född i Skel
lefteå. Bosatt i Hudiksvall sedan 2001. 
Har arbetat med ett antal internationella 
uppdrag.”

Erik Holmestig, vice ordförande
Centerpartiet
”Handläggare på länsstyrelsen, jobbar 
med landsbygdsprogrammet. Jag har 
bott i Gävle i 20 år. Utbildning till agro
nom vid SLU i Uppsala. Aktiv i landstings 
och regionpolitiken sedan 1999.”

NYA I STYRELSEN
Tommy Cavallin, Vänsterpartiet
”Röntgenundersköterska. Har tidigare 
jobbat inom skogs och verkstadsindu

strin. Började inom sjukvården 1999. Har 
sedan 1997 haft politiska uppdrag i Ljus
dal och Hudiksvall och i Region Gävleborg 
som fritidspolitiker.”
 
Annika Huber, Socialdemokraterna
”Jag bor i Forsa utanför Hudiksvall, dit jag 
emigrerade från Lidingö för snart tolv år 
sedan. Undersköterska/mentalskötare 
som gått från akutvård, äldrevård, larm
operatör till psykiatrin och där är jag fort
farande. Personalvetare med psykologi 
som huvudämne.”

Jan C Näsholm, Sjukvårdspartiet
”Jag har arbetat i dentalindustrin sedan 
1988, bland annat på företaget Friatec, 3i 
Implantat Innovation och Wieland Den
tal. Sedan 2010 seniorkonsult åt Dental 
Invest Estonia, Estlands största privata 
klinik.”

Hans Olsson, Moderaterna
”Oppositionsråd Sandviken (ambulans
sjuksköterska i grunden). Bor i Sandvi
ken. Intresserad av samhället, hälso och 
sjukvård, politik.” 

Bengt Sahlin, Miljöpartiet
”Pensionerad företagsledare. Före detta 
platschef/vd och delägare inom bygg
material och platschef i en internationell 
färg och kemikoncern.”

FACKLIGA REPRESENTANTER
Sara Hed Rann
Tandhygienist. Facklig representant för 
SRAT.

Clara Stålnacke
Tandläkare. Facklig representant för TT, 
Tjänstetandläkarna.

Folktandvården Gävleborgs styrelse 2015. Stående från vänster: Tommy Cavallin, Barry Gustafsson, Bengt Sahlin, 
Maria Lönnbark, Jan Näsholm och Johan Hedqvist. Sittande från vänster: Sara Hed Rann, Annika Huber, Clara 
Stålnacke och Ulrika Sjöstrand.
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Folktandvården Gävleborgs ledningsgrupp 2015.
Sara Karlsson, HR-chef
Bengt Vikman, cheftandläkare och klinikchef
Maria Lönnbark, vd
Ulrika Sjöstrand, vd-assistent

Karin Apel-Eriksson, klinikchef
Johan Hedqvist, ekonomi- och IT-chef
Mats Hallman, klinikchef
Lars Wetterberg, klinikchef
Anette West, utvecklingschef folkhälsa och klinikchef

Ledningsgruppen 2015
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 ESTA
SSY

Folktandvården Gävleborgs ledningsgrupp 2015. Stående från vänster: Sara Karlsson, Bengt Vikman, Maria Lönnbark, 
Ulrika Sjöstrand och Karin Apel-Eriksson. Sittande från vänster: Johan Hedqvist, Mats Hallman, Lars Wetterberg och
Anette West.




