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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 
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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.


