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ÅRET 
I KORTHET
■ AVTAL MED BESTÄLLAREN
Vårt uppdrag från landstinget innebär att vi under året fokuserat på sam-
verkan, hälsofrämjande och förebyggande arbete som ligger i vårt områ-
desansvar.

■ NY TANDVÅRDSFÖRSÄKRING
För bolaget såväl som andra tandvårdsaktörer har den nya tandvårdsrefor-
men inneburit en stor omställning. Tack vare goda förberedelser och
utbildning för all personal har bolaget kunnat hantera omställningen bra.

■ ST-UTBILDNINGAR
Under hösten har ST-utbildning startats i ortodonti. Två tandläkare går
utbildningen och den sker i samarbete med Örebro län.

■ JULFEST 
Att mötas ansikte mot ansikte är en oöverträffad form när det gäller att
skapa en bolagskultur. I slutet av 2008 bjöds alla medarbetare in till en
gemensam julfest. Under dagens föreläsning reddes i frågan ”The swedes
are stranges…and so am I”.

■ MARKNADSORIENTERAD TANDVÅRD
En förstudie med personliga intervjuer och kartläggning av den interna
företagskulturen är de första stegen som tagits mot en marknadsplan
under året. Dessutom har en intern omvärldsanalysgrupp bildats som en
del av projektet.

■ FRISKTANDVÅRD
En nysatsning på Frisktandvård påbörjades under 2008 för att ytterligare
stärka produkten tandvård till fast pris. Arbetet inkluderar även förbere-
delse för en nationell harmonisering av Frisktandvården.

■ LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING
En viktig del i kulturkedjan är våra chefer. Under året har ett arbete påbör-
jats som syftar till att utveckla arbetet i gruppen.



■ KOMPETENSPROJEKT
Under 2008 har kompetensbeskrivningar tagits fram för
bolagets samtliga befattningar. Beskrivningarna är viktiga
instrument för chefer och medarbetare för att kartlägga
utvecklingsbehov och karriärvägar.

■ KVALITETSSÄKRAD ORGANISATIONSUT-
VECKLING
Vår företagskultur bygger på delaktighet och tydlighet.
Under året har vi arbetat med att säkerställa organisations-
utvecklingen genom att se över uppdrag, rutiner och kvalitet.

■ FLYTT AV HUVUDKONTOR
I slutet av 2008 flyttade huvudkontoret till större, mer
ändamålsenliga lokaler. Syftet med flytten är att kunna ha
möjlighet att samla så mycket av bolagets konfererande som
möjligt i lokalerna. En naturlig mötesplats för alla medarbe-
tare. 

■ SAMTLIGA KLINIKER OMBYGGDA
Valbokliniken har påbörjat sin resa mot ombyggnation med
projektering. I och med detta är samtliga kliniker i länet
om- eller nybyggda.

■ NY VD
I mitten av juni tillträdde bolagets tillförordnade VD, Ann-
Christin Käll som VD.

■ NY STYRELSEORDFÖRANDE
I juni tillträdde styrelsens nya ordförande, Barry Gustavsson.

■ ÅRETS RESULTAT
blev 11,5 miljoner kronor.                 

■ OMSÄTTNINGEN
uppgick till 365,4 miljoner kronor. 
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EN PLANTSKOLA SOM GER SKÖRD
Vårt uppdrag är viktigt. Vi ska vara ett modernt hälsofräm-
jande tandvårdsföretag i framkant! Att arbeta hälsofrämjan-
de och förebyggande är vår själ, vår grund. Något som gör
oss unika i jämförelse med våra konkurrenter. En del av det
som är vår kultur. Detta har vi lagt stor vikt vid under det
gångna året. Våra tandhygienister och tandsköterskor har
jobbat intensivt med att etablera samarbete med mödra-
vårdscentraler, barnavårdscentraler och skolor.

Vi ska vara den ledande tandvårdsaktören i länet och håller
som bäst på att lägga örat mot rälsen för att med kunder-
nas hjälp bli ännu bättre på att anpassa utbudet efter mark-
nadens behov. Genom bästa omhändertagande, högsta kva-
litet och vår breda kompetens ska vi vara det självklara
valet för våra kunder. Vi tar emot alla som behöver tand-
vård och har ett smörgåsbord med både allmäntandvård,
specialisttandvård och medicinsk tandvård. 

Konkurrensen på tandvårdsmarknaden ökar. Nya privata
aktörer etablerar sig och vi måste vara beredda att möta
nya krav, både från kunder och medarbetare. Vår styrka är

VD 
HAR 
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de kunder och de duktiga medarbetare som väljer oss. 

Att ta emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning är
en omfattande och viktig del av vår verksamhet. Vi erbjuder
en plantskola som gör det möjligt att kunna attrahera
medarbetare som sedan ges möjlighet att utveckla sina
talanger och att behålla dem på en attraktiv arbetsplats.

Våra medarbetare ska också kunna fortsätta växa hos oss.
Ett stort arbete har pågått under året där kompetensbe-
skrivningar tagits fram som blir viktiga instrument för chefer
och medarbetare för att kartlägga utvecklingsbehov och
karriärvägar.

Under 2008 har Folktandvårdens utvecklingsråd tillsatts.
Detta öppnar nya möjligheter för den som vill forska eller
bedriva utvecklingsarbete inom allmäntandvården.  

Det är oerhört viktigt att det bedrivs forskning i ett kun-
skapsföretag som Folktandvården och detta sker i både stör-
re och mindre skala. Att man ständigt iakttar och utvecklar
verksamheten är avgörande för ett kunskapsföretag.

Vår företagskultur bygger på delaktighet och tydlighet.
Under året har vi arbetat med kvalitetssäkrad organisation-
sutveckling genom att se över uppdrag, rutiner och kvalitet.
Det innebär bl.a. att arbetsgruppernas arbetssätt blir homo-
gent för att säkerställa den höga kvaliteten.

Pusselbitarna håller på att falla på plats. Vår själ, vårt hälso-
främjande och förebyggande arbete tillsammans med kund-
perspektiv och plantskolan för våra medarbetare fogas sakta
samman. Vi måste kunna känna igen oss, men också vara
beredda att till viss del justera det som behövs när vi bygger
den nya ramen - den som gäller för ett modernt tandvårds-
företag anno 2009.

Dessa pusselbitar måste hållas ihop för att få ett starkt och
framgångsrikt bolag. Och för att prata kundperspektiv – ett
starkt varumärke.

Så välkomna att vara med på denna resa under 2009, när vi
har mycket att uträtta tillsammans. 

Ann-Christin Käll, VD

Vi erbjuder en plantskola som gör det möjligt
att kunna attrahera medarbetare som sedan ges
möjlighet att utveckla sina talanger och att
behålla dem på en attraktiv arbetsplats.
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ALL 
SLAGS 
TANDVÅRD
Folktandvården Gävleborg AB erbjuder förebyggande,
reparativ och habiliterande tandvård av högsta kvalitet.

Folktandvården Gävleborg AB är ett av Sveriges tre störs-
ta tandvårdsföretag med 442 anställda. Vi finns på 15 orter
i länet. Specialisttandvård finns vid två länsövergripande kli-
niker i protetik, parodontologi, käkkirurgi, tandreglering,
barntandvård, bettfysiologi samt odontologisk radiologi. 
60 % av de vuxna och 96 % av barnen väljer Folktandvården.
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HÖG TILLGÄNGLIGHET
Folktandvården är tillgänglig för alla i länet. Vi har
19 kliniker för allmäntandvård och två länsövergri-
pande specialistkliniker med verksamhet i Gävle
och Hudiksvall. Specialisterna reser dessutom ut i
länet till allmäntandvårdsklinikerna. Våra största
kliniker har öppet upp till 65 timmar varje vecka.
Alla allmäntandvårdskliniker har öppet vardagkväl-
lar till 20.00 (lokala skillnader finns) samt de flesta
lördagar. Patienter med akuta besvär får komma
samma dag och nya patienter får en tid inom 14
dagar. Alla våra kliniker är handikappanpassade.

Tillgänglighet är också att befinna sig där patienter-
na finns. Det gäller inte minst för de som inte kan
ta sig till klinikerna. Vi besöker äldre och sjuka i
särskilda boenden och i hemmen. Vår mobila tand-
vård finns på skolor. Vi möter blivande föräldrar på
mödravårdscentraler och de små barnen och deras
familjer på barnavårds- och familjecentraler.

Vår medicinska tandvård tar hand om patienter
med särskilda behov och ger tandvård för kroniskt
sjuka eller cancerpatienter. Till den medicinska
tandvården eller specialisttandvården remitteras
patienter med grava funktionshinder som gör att de
inte kan behandlas i allmäntandvården.

MODERN TEKNIK GER SMIDIGHET
Patienterna kan när som helst under dygnet boka
om sina tider via internet. Varje eftermiddag skickas
ett SMS med en påminnelse om den tid patienten
har dagen därpå. 

Våra telefoner är viktiga för tillgängligheten. De
flesta kliniker har en datoriserad samtalshanterare
som gör att vi ringer tillbaka inom 15 minuter. Vi

erbjuder i samarbete med Swedbank tandvårdslån
med möjlighet till månadsbetalning.

MÅNGA VÄLJER FOLKTANDVÅRDEN
Vi tog emot ca 46 000 barn och 84 000 vuxna pati-
enter under året. Våra kliniker från Bergsjö i norr till
Hedesunda i söder hade 330 629 besök. Patienterna
möter personal i team där en professionell vård och
ett bra bemötande är en självklarhet. Allmäntand-
vården har ett nära samarbete med specialisterna
och vi strävar efter att patienterna ska få ett snabbt
och effektivt omhändertagande. På många av våra
kliniker har vi personal som är utbildade att ta hand
om tandvårdsrädda. 

ALLMÄNTANDVÅRD 
– TANDVÅRD MED BREDD
Till våra kliniker kommer barn, ungdomar och
vuxna. Första besöket i tandvårdsmiljö sker när bar-
net fyller 3 år, då man får ett erbjudande att komma
till oss. Barn mellan 3-19 år har gratis tandvård. I

FAKTARUTA
Nya patienter under 2008 3586

Akutpatienter under 2008 4397

Behandlade vuxna patienter 84 000

Behandlade barn/ungdomar 46 000

Behandlats inom ramen för nödvändig tandvård 2787

Patienter som fått tandvård som led i sjukdomsbehandling 786

SMS påminnelser – per månad 30 000 

Internetombokningar per månad 2000 
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vissa åldrar är det extra viktigt att vi träffar barnet
för att kunna kontrollera bettutvecklingen.

Från det år man fyller 20 år börjar man betala för
sin tandvård. I samband med kontroll av munhäl-
san på kliniken bestäms också med vilket intervall
återbesök bör ske. Allt efter individuell bedömning.

Den stora andelen vuxna patienter medför att vi ut-
för ett stort antal avancerade och fullständiga be-
handlingar som t.ex. behandling av tandlossnings-
sjukdom samt implantatbehandling och kron- och
broterapi. 

Om behoven är mera omfattande eller komplicera-
de remitteras du som patient till specialisttandvår-
den.

SPECIALISTTANDVÅRD 
– TANDVÅRD MED SPETS
Specialisttandvården är en viktig del i bolaget.
Remisserna kommer från både privattandvård och
folktandvård. Vi har specialister inom kirurgi, orto-
donti (tandreglering), parodontologi (tandloss-
ningssjukdomar), pedodonti (speciell barntand-
vård), protetik (kronor och broar, bettfysiologi och
odontologisk radiologi (röntgen). 

SJUKHUSTANDVÅRD
Här behandlas patienter som vårdas på sjukhus och
som får akuta tandproblem samt patienter som
remitterats från tandläkare i allmäntandvården när
sjukhustandvårdens speciella kunskaper efterfrågas
för patienter med olika sjukdomar och funktion-
shinder.

PREVENTIONSPROGRAM MED 
TYDLIGA RIKTLINJER
Vår målsättning är att ge befolkningen i länet en
positiv attityd till tandvård och kunskap om hur
man själv kan påverka sin tandhälsa. Vårt profylax-
och vårdprogram innehåller riktlinjer för vilken
information som ska ges blivande föräldrar på MVC
och nyblivna föräldrar på BVC. Basprogrammet
sträcker sig från 0-19 år och fokuserar på riskbe-
dömningen i de olika åldrarna samt hur behand-
lingen ska utformas. Programmet tar upp vad som
ska finnas med vid information på förskolor och
skolor samt riskbedömning för vuxna. Ett veten-
skapligt vårdprogram för implantatbehandling
samt behandlingsgången i ortodonti ingår också.

OMFATTANDE FÖRBYGGANDE ARBETE 
Folktandvårdens 143 tandhygienister och många av
våra tandsköterskor har en betydelsefull roll i det
förebyggande arbetet. De har huvudansvar för att
besöka länets skolor och där sprida hälsofrämjande
kunskap. I många skolor har vi dessutom flu-
orsköljning.  Vi finns också på mödravård- och bar-
navårdscentraler där de möter blivande och nybliv-
na föräldrar och ger en första introduktion i mun-
hälsa och tandvård. Folktandvården utför kost-
nadsfri analys av fluorhalten i dricksvatten i enskil-
da brunnar.

BRA TANDHÄLSA 
Folktandvården bedriver ett omfattande förebyg-
gande arbete. Tandhälsan i Gävleborg är mycket
bra. Av 19-åringarna är 29 procent kariesfria och 67
procent har inga hål eller fyllningar mellan tänderna.
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Mer än 97 procent av länets 3-åringar är kariesfria
och i 6-årsgruppen är siffran 79 procent. Folk-
hälsoarbetet, i vilket preventionsprogrammet utgör
basen, är en av Folktandvårdens hörnstenar. 

För att hitta nya vägar och minska sårbarheten för
de mest utsatta barnen och ungdomarna när det
gäller tandhälsan, samarbetar Folktandvården med
bl.a. barnavårdscentraler och familjecentraler, men
också andra hälsoaktörer. En väg att fortsätta det
förebyggande arbetet också in i vuxenlivet är att
erbjuda 19-åringarna Frisktandvård.

FRISKTANDVÅRD 
Frisktandvård erbjuds alla patienter mellan 20 och
69 år. Erbjudandet innebär att patienten tecknar ett
avtal om tandvård under tre år till ett fast pris.
Syftet med Frisktandvård är att patient och tand-
vårdsteam tillsammans arbetar förbyggande, för att
patienten ska behålla eller förbättra sin munhälsa.
Vi erbjuder autogiro med månadsdragning som en
möjlighet att fördela sina kostnader över året.
15 050 patienter har nappat på erbjudandet. 

Besök på specialistklinik under 2008
Vuxna 4925
Barn 3985
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ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE

Vår viktigaste resurs är kompetent och motiverad personal.
Prestigelöshet och ett helhetsperspektiv hand i hand med
god kommunikation, gör att vi kan nyttja varandras kompe-
tens. Detta ger möjlighet till ökad samverkan inom och
mellan kliniker. 

Varumärkesbyggandet i detta avseende får stor betydelse i
framtiden. Att kunna attrahera medarbetare och få stolta
och lojala ambassadörer som ges möjlighet att utveckla sina
talanger och att sedan behålla dem på en attraktiv arbetsp-
lats, det är framtida utmaning.

Den interna informationen och kommunikationen är viktig
i det arbetet. Plexus, vårt intranät, är en betydelsefull kanal.
Infobladet, vårt informationsblad, ligger på Plexus men
skickas också digitalt för att nå varje medarbetare. Vår per-
sonaltidning Tandspegeln kommer ut fyra gånger per år. I
den finns reportage och artiklar om vår verksamhet. 
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UNGDOMAR I LÄRLINGSPROGRAMMET
Totalt i programmet 155 ungdomar

Börjat studera tandvårdsutbildning 20 tandläkare och 20 tandhygienister

Tillbaka i bolaget 10 personer, 3 tandläkare och 7 tandhygienister



LÄRLINGSPROGRAM 
Vårt lärlingsprogram har sedan starten 1999 lockat
155 ungdomar. Erbjudande om att söka en lärling-
splats går till ungdomar som just avslutat sin gym-
nasieutbildning. 2008 antogs 13 nya lärlingar 

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING
Att ta emot studenter för verksamhetsförlagd
utbildning är en omfattande och viktig del av vår
verksamhet. Förutom från Tandhygienistprogram-
met vid Högskolan Dalarna, som vi sedan lång tid
tillbaka varje år tar emot 10 studenter ifrån, tar vi
också årligen emot ett antal studenter från tandhy-
gienistutbildningarna vid universiteten i Karlstad
och Umeå. 

Därutöver tar vi emot de elever vid gymnasiets om-
vårdnadsprogram som går valbar kurs tandvård och
inom ramen för den behöver 4 veckors praktik.

Under 2008 tog vi också emot elever från KY-utbild-
ningar till tandsköterska.

Tandläkare med legitimation från länder utanför EU
behöver för att få svensk legitimation bl. a. 6 veck-
ors handledd praktik. Vi får årligen förfrågan om
sådana praktikplatser och f.n. gör två tandläkare
sådan praktik hos oss.

Att ta emot studenter och andra praktikanter är ett
stimulerande och utvecklande uppdrag, inte bara
för handledaren utan också för övriga på kliniken.
Dessutom är det en viktig och bra rekryteringsväg
för oss.

9

FÖRDELNING YRKESKATEGORIER
115 tandläkare

143 tandhygienist

145 tandsköterskor

13 lärlingar

1 tandvårdsbiträde              

8 laboratoriepersonal

17 administrativ personal

442 summa 



INTRODUKTIONSPROGRAM 
För att hjälpa de nyrekryterade att snabbt komma
in i arbetet får de ett introduktionsprogram när de
börjar hos oss. Programmet innehåller två moduler.
Den ena om introduktionen på kliniken där den
nyanställde får en handledare under det första året,
hjälp att sätta sig in i teamtandvård och att planera
för sin yrkesutveckling. Den andra modulen rym-
mer den samordnade introduktionen, odontologi,
arbetssätt och organisation där omfattande utbild-
ning ingår. 

REKRYTERING
Vår strategiska kompetensförsörjning är en nyckel-
faktor. I den ingår lärlingsprogram, besök på
högskolor och universitet, mässdeltagande, praktik-
platser för tandhygieniststuderande, utlandsrekry-
teringar, prova på- och sommarjobb. Via ”Lediga
jobb” på hemsidan kan jobbsökande hitta lediga
jobb. Studenter kan också anmäla sitt intresse för
sommarjobb och att prova på jobba hos oss genom
”Student & nyfiken”.

Många projekt är redan igång för att fortsätta vara
en attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar med lönebild-
ning, kompetensförsörjning och medarbetarunder-
sökning. 

Antalet tandläkare i Sverige förväntas minska under
de närmaste åren och för Folktandvården blir det
viktigt att ha en organisation som kan möta mor-
gondagens patienter, dvs. en bra mix av tandläkare,
tandhygienister och tandsköterskor. Ett viktigt mål

för oss är också att få en mångkulturell mix bland
våra medarbetare.  

KARRIÄRVÄGAR
Under 2008 har kompetensbeskrivningar tagits
fram för bolagets samtliga befattningar. Beskriv-
ningarna är viktiga instrument för chefer och
medarbetare för att kartlägga utvecklingsbehov och
karriärvägar.

TEAMTANDVÅRD GER MÅNGA 
MÖJLIGHETER 
Teamtandvård innebär att olika yrkeskategorier
samarbetar kring patienten. Det gör att patienten
får träffa den profession som är lämpligast baserat
på de behov man har. Med en bra spridning mellan
yrkeskategorierna skapar vi flexibilitet och god kva-
litet. Arbetssättet skapar ett löpande erfarenhetsut-
byte och ger patienten en bättre vård.

Tandhygienistens roll i teamet, som ännu en vård-
givare, gör att fler patienter kan strömma igenom.
Utbildningsnivån hos vår personal är hög och de
flesta medverkar i det direkta patientarbetet. Tand-
läkarna kan ägna sig åt avancerad tandvård till
vuxna medan framförallt tandhygienisterna tar
hand om barn och ungdomar och de friskare pati-
enterna. Rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt
är våra ledord. Flera tandläkare i allmäntandvården
är resurstandläkare och fungerar som specialist-
tandvårdens förlängda arm.
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Disskusionsseminarium
Som ett led i Folktandvårdens kvalitetsarbete
genomförs regelbundet diskussionsseminarier för
såväl tandläkare som tandhygienister. Att under
opretentiösa former ges möjlighet för ett professio-
nellt erfarenhetsutbyte över klinikgränser är ett ur
kvalitetssynpunkt och rättvisesynpunkt ovärderligt
instrument. Sättet att lära av varandra både vad
avser rutiner som ren kunskap och få en momentan
spridning i hela länet är unikt. Tandläkare diskute-
rar med tandläkare och tandhygienister med tand-
hygienister. Ingen föreläsning med färdigpackete-
rad kunskap, gör att atmosfären öppnar för
kalibrering och därmed kvalitetssäkring.

HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSMILJÖ
Under året arbetade en av våra kliniker i projektet
”Hälsodiplomerad arbetsplats”. I projektet utgår
man från arbetsplatsens behov när man strukture-
rar det hälsofrämjande arbetet där friskvård ingår.
Alla medarbetare i bolaget har tillgång till frisk-
vårdspeng för att stimulera till friskvård. 
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VÅR 
VERKSAMHET

Vi skickar 2892 e-recept varje månad.
Fixerings- och framkallningsvätskor har näs-
tan försvunnit helt. 2008. Endast 32 l respek-
tive 29 l liter. 2003 hade vi 1525 och 1855 liter. 
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MILJÖANSVAR
Samtliga kliniker är miljödiplomerade och vår kli-
nik i Valbo är certifierad enligt ISO 14001. Intern
miljörevision genomfördes två gånger under året
och extern revision utfördes vid ett tillfälle av tred-
je part. Tre små avvikelser rapporterades. Varje kli-
nik har en miljöansvarig som stöds av den centrala
miljösamordnaren. Folktandvårdens miljömål är
kopplade till landstingets övergripande miljöpro-
gram 2009 - 2012.

Vid alla nyetableringar och ombyggnationer, sam-
lokalisering och avveckling görs miljökonsekvensa-
nalyser och åtgärder kopplade till dessa. I våra
utrustningar har vi ett miljövänligt och effektivt
vattenreningssystem som gör att våra patienter får
ett rent, friskt vatten vid behandlingen. Vi är först i
Sverige bland folktandvårdsorganisationer att ha
vattenrening på alla kliniker.

Digital röntgen med sina säkrare och mer kvalitati-
va röntgenbilder ger ett bättre slutresultat och en
bättre miljö. Detta har i sin tur lett till att våra fix-
erings- och framkallningsvätskor nästan har för-
svunnit. Remisser, förhandsprövningar och recept
går digitalt vilket ger ett snabbare och säkrare flöde
och skonar miljön. 

Vi har stränga krav vid inköp och upphandling där
förbrukningsartiklar och förpackningar exempelvis
inte får innehålla PVC-plaster. Våra två bilar i bola-
get drivs med etanol.

ANSVAR FÖR PATIENTERNAS 
OMHÄNDERTAGANDE
Det är viktigt för oss att utveckla tandvården efter

de behov som våra patienter har. För att göra ”resan
genom tandvården” så enkel, snabb och smidig
som möjligt arbetar vi med vårdkedjor, speciellt för
barn och ungdomar som har särskilda behov.

Äldre och sjuka i särskilda boenden får en munhäl-
sobedömning och erbjudande om tandvård.

Samtidigt ges också utbildning i munhälsovård till
personalen på boendena. Människor med särskilda
behov som gamla, sjuka och funktionshindrade
erbjuds tandvård till en lägre kostnad. 

KVALITETSARBETE
Bolaget kvalitetsarbete genomsyrar hela verksamhe-
ten och innehåller bl.a. epidemilogiska uppgifter
för barn och ungdomar som samlas in löpande. De
vuxna patienterna riskgrupperas och detta ligger till
grund för när de kallas till återbesök och för att kart-
lägga vårdbehovet. Detta är inte minst viktigt för de
patienter som väljer att teckna Frisktandvårdsavtal.

Checklista
Kvalitetssäkringsarbetet är ett ständigt pågående
arbete och har så varit även under 2008. Vår web-
baserade kvalitetschecklista har under året varit
föremål för den omarbetning. Kvalitet är sedan
något år tillbaka ett stående inslag i introduktions-
utbildningen och har mottagits positivt av våra nya
medarbetare.

Läkemedel och remisser
Utvecklingsarbetet med läkemedelshanteringen har
fortsatt under året och klinikerna har fått väldigt
god respons från Apotekets kvalitetsgranskare.
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Även inom remisshanteringen har fortsatt utveck-
ling av våra rutiner skett, bl.a. genom remissadmi-
nistratörsutbildning. Riktlinjerna inom remisshan-
teringen har uppdaterats och kommer att presente-
ras 2009.

AVVIKELSER
Kunskapen och rutinerna att rapportera avvikelser
blir allt bättre. Totalt rapporterades 137 avvikelser
2008 enligt vårt rapporteringssystem på webben.
Något färre än 2007 men helt i linje med de natio-
nella önskemålen om en öppnare vård, där vi måste
lära av varandras och våra egna misstag. Både när
de skett och om man upptäckt att de skulle kunnat
ske. Inom Folktandvården ligger transparensen,
dvs. öppenheten och viljan att dela med sig, som en
ledstjärna. För att detta ska fungera måste vi vara
uppmuntrande och tillåtande i vår attityd. Däri-
genom skapar vi möjligheter att bli ännu bättre,
som vårdgivare och arbetskamrater. 

Avvikelseforum
Under hösten 2008 lanserade vi ett nytt forum på
intranätet, där avvikelser av intresse att känna till
publiceras avidentifierade. Här ges möjlighet att
kommentera och komma med förslag. Tanken är att
ha en ständigt levande diskussion om förbättring av
verksamhet och vård.

LexMaria
Vi har haft anledning att anmäla en incident till
socialstyrelsen enligt lagen om rapportskyldighet
(LexMaria) under året. Det rörde sig om en remissö-
verföring som inte fungerat. Folktandvården lät

göra en händelseanalys. Vi genomförde utbildning
och såg över remissystemet. Socialstyrelsens
slutrapport var positiv. Man tyckte att Folktand-
vården agerat föredömligt och att händelsen kan
bidra till en bättre och säkrare vård. 

Avvikelsesystemet har även använts lyckosamt för
förbättringar vid kommunikation med vår städope-
ratör. 

Folktandvården Gävleborg  är också anslutna till
Folktandvården Sveriges nationella avvikelserap-
porteringssystem vilket ger möjlighet att ta del av
viktiga avvikelser som rapporterats i andra delar av
landet.

FORSKNING
Under 2008 har Folktandvårdens utvecklingsråd
tillsatts. Detta öppnar nya möjligheter för den som
vill forska eller bedriva utvecklingsarbete inom all-
mäntandvården.  

Det är oerhört viktigt att det bedrivs forskning i ett
kunskapsföretag som Folktandvården Gävleborg AB
och detta sker i större och mindre skala. Bolaget kan
berömma sig med att vara forskningsintensivt där
tyngdpunkten ligger på käkkirurgi, tandreglering
och tandlossningssjukdomar inom ramen för
specialisttandvården. 

Under 2008 tilldelades odontologie doktor Ingalill
Feldmann länets FoU pris. Lena Zettergren-Wijk,
övertandläkare i tandreglering, avlade licentiat-exa-
men med avhandlingen “A longitudinal study of
dentofacial morfhology in young children treated
for the obstructive sleep apnoea syndrome”
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Anders Holmlund, övertandläkare i tandlossnings-
sjukdomar och med.dr. disputerade med avhand-
lingen ”Oral health and cardiovascular disease”. 

Inom specialisttandvården pågår en randomiserad
kontrollerad studie där man jämför två behandlings-
modeller sett ur patientperspektiv, behandlingsre-
sultat samt socioekonomiska aspekter.

I allmäntandvården kan bl.a. nämnas en omfattan-
de studie om "Munhälsa hos äldre med måttligt och
stort omvårdnadsbehov" i samarbete med Västman-
land och Uppsala samt slutfasen av en retrospektiv
överlevnadsstudie på klinikframställda pelare utför-
da vid allmäntandvården i Gävleborg. 

MARKNADSFÖRING
För att stärka varumärket och attrahera fler patien-
ter genomförs löpande informations- och mark-
nadsföringsinsatser. Dessa sker både lokalt för en
eller flera kliniker och i hela länet. Under 2008 har
vi annonserat både i dagspress, på webben och i
våra väntrum om det nya tandvårdsstödet. I sam-
band med öppning av våra nybyggda kliniker sker
både utskick, annonsering och öppet hus aktivite-
ter. Alla nyinflyttade i länet får ett erbjudande om
att bli kund i Folktandvården. Vår externa webb-
plats har anpassats i linje med 24-timmarswebben
och följer de krav som ställs för tillgänglighet. 

TOBAK
Vi arbetar för att förhindra rökdebuten och att
avbryta tobaksvanor hos de unga. Eftersom våra
medarbetare träffar så gott som samtliga barn och
ungdomar har vi stor möjlighet att med våra frågor

vara med och påverka. Från 12 år registrerar vi
tobaksbruk. Vi utför ett kort motiverande samtal för
att stödja rökfrihet och uppmuntra tobaksbrukare
till ett aktivt stopp i samband med undersökning.
Ett långsiktigt mål är att 95 % av patienterna över
12 år ska ha fått frågor angående sitt tobaksbruk.
Uppföljning visar att 87,4 % av 12-19 åringarna fått
tobaksfrågor vid undersökningstillfället. Studier har
visat att ta upp frågan angående tobaksvanor har
god effekt på det totala tobaksbruket i samhället. 

Vi erbjuder tobaksavvänjning i grupp för vuxna i
samarbete med Primärvården Gästrikland. För barn
och ungdomar hänvisar vi till ungdomsmottag-
ningarna. När det gäller individuellt stöd rekom-
menderar vi både till barn och vuxna sluta-röka-lin-
jen. Information om riskerna med tobaksbruk ges
också i länets skolor i samband med tandhälsoin-
formation. Vi har utfört utbildningsinsatser till vår
egen personal. Under året har vi bedrivit omvärlds-
spaning och deltagit i mässor, kongresser både
nationellt och internationellt.

UTVECKLING OCH UPPFÖLJNING
En webbaserad portal finns i där klinikchefer och
huvudkontor kan söka uppföljning av verksamhe-
ten löpande. De uppföljningar som finns att tillgå
rör personal, behandling och ekonomi.
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FRAMTIDA
UTMANINGAR
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MARKNADSORIENTERING OCH KONKURRENS
Att verka på en konkurrensutsatt marknad kräver en ori-
entering för att förstå förutsättningarna som finns.
Under 2009 kommer bolagets marknadsplan att ligga
klar och ge oss goda förutsättningar att möta framtida
förändringar och ökad konkurrens.

REKRYTERING
Vår strategiska kompetensförsörjning är en nyckelfaktor.
Många projekt är redan igång för att fortsätta vara en
attraktiv arbetsgivare. Varumärkesbyggandet i detta avse-
ende får stor betydelse i framtiden. Att kunna attrahera
medarbetare och få stolta och lojala ambassadörer som
ges möjlighet att utveckla sina talanger och att sedan
behålla dem på en attraktiv arbetsplats, det är framtida
utmaning.

NÖJDA OCH VÄLUTBILDADE MEDARBETARE
Att vara en attraktiv arbetsgivare kräver att vi också vet
vad våra medarbetare behöver för att stanna kvar hos
oss. Under 2009 kommer bolaget att genomföra en
medarbetarundersökning som ger oss verktyg för att
skapa den arbetsmiljö våra medarbetare behöver.

MILJÖ
För Folktandvården är det viktigt att ställa ökade mil-
jökrav på våra leverantörer och vår egen verksamhet. Vi
fortsätter arbetet med miljöcertifiering.
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Styrelsen och verkställande direktören i Folktandvården
Gävleborg AB, med organisationsnummer 556702-1836 och
säte i Gävle kommun, får härmed avge årsredovisning för verk-
samhetsåret 2008.

FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSE
2008
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Ledningsgruppen består av
Överst fr.vä:  Gunnar Thedéen klinikchef Sandviken, Hartmut
Feldmann klinikchef Specialisttandvården Gävle sjukhus, Bengt
Vikman klinikchef Bergsjö och Ann-Christin Käll VD.

Nedre raden fr.vä: Maria Lönnbark klinikchef Hofors/Bomhus,
Ann-Christin Hedkvist personalchef, Anette West klinikchef
Bollnäs och Lars Wetterberg klinikchef Slottstorget. Saknas
gör Stefan Johnsson ekonomichef.

Styrelsen består av
Bakre raden fr.vä: Erik Sjödin, arbetstagarrepresentant, Tommy
Cavallin, Ulf Odenmyr, Torbjörn Tomtlund och Ingela Grönvall,
arbetstagarrepresentant.

Mellersta raden: Maj-Britt Åhrman, Marlene Johansson och
arbetstagarrepresentant Christina Holm.

Främre raden: Sten-Erik Nilsson, vice ordförande och Barry
Gustavsson, ordförande.
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Verksamhet
Folktandvården Gävleborg AB är ett av Sveriges tre
största tandvårdsbolag. Bolaget har funnits sedan
april 2006 men först vid ingången till 2007 överför-
des Landstinget Gävleborgs tandvårdsverksamhet i
bolagets regi.

På 24 kliniker från Bergsjö i norr till Hedesunda i
söder bedriver bolaget tandvård. Dessutom finns
specialister inom käkkirurgi, tandreglering, tand-
lossningssjukdomar, barntandvård, kron- och bro,
röntgen och bettfysiologi.

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

Folktandvården Gävleborg AB bedriver en verksam-
het utsatt för stark konkurrens. Fritt val råder idag
för både vuxna och barn. Avregleringen av tand-
vårdsmarknaden i slutet av 90-talet innebar även fri
prissättning och fri etableringsrätt. Folktandvården
Gävleborg AB är ett offentligt ägt bolag med sam-
hällsansvar. Bolaget skall vara konkurrenskraftigt
och lönsamt.

Bolagets finansiella strategi skall bygga på självstän-
dighet. Med självständighet menas här att företaget

självt skall skapa finansiering genom internt tillför-
da medel från verksamheten. Dessutom skall bola-
get ha en tillfredställande nivå på likviditeten samt
en verksamhet präglad av hög effektivitet i resur-
sanvändningen.

2008 I SAMMANDRAG – NYCKELTALSANALYS
Folktandvården Gävleborg AB 2008 2007

Intäkter Tkr 365 427 372 183

Resultat efter skatt Tkr 11 500 16 481

Nettomarginal % 6 9

Soliditet % 34 31

Räntabilitet på totalt kapital % 15 28

Kassalikviditet % 167 111

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Den 1 juli 2008 infördes ett nytt ersättningssystem
från Försäkringskassan. Detta har inneburit att
Folktandvården Gävleborg AB infört en ny prislista
med liknande utformning som den nationellt fram-
tagna referensprislista som numera ligger till grund
för försäkringskasseersättningen. 

I juni 2008 tillträdde bolagsstyrelsens nya ordföran-
de, Barry Gustavsson. Sedan i november 2007 har
Ann-Christin Käll varit tillförordnad VD i bolaget. I
juni tillträdde Ann-Christin Käll posten som VD på
permanent basis.

I november månad flyttade bolagets huvudkontor
till lokaler beläget i centrala Gävle. 
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För att möta den hårdnande konkurrensen på tand-
vårdsmarknaden ses bolagets kostnadsstruktur stän-
digt över. Under året har Folktandvården Gävleborg
AB ingått ett nytt städavtal med Städmani AB som
numera städar Folktandvårdens samtliga lokaler. 

Under året påbörjades byggnationen av Valboklini-
kens nya lokaler. Inflyttning beräknas ske i juni
2009 och innebär att verksamheten flyttas ned från
övervåningen till markplan i samma byggnad.  

Under hösten 2008 har arbetet med en ny mark-
nadsplan för Folktandvården Gävleborg AB inletts.
Projektet kommer att fortsätta under våren 2009 för
att sedan gå över till en implementeringsfas strax
innan sommaren.

Tillsammans med Folktandvården i Örebro startade
Folktandvården Gävleborg AB ST-utbildning inom
ortodonti under 2008. Under 2009 kommer även
ST-utbildningar inom radiologi och protetik att på-
börjas.

Under december 2008 har bolaget samordnat speci-
alist- och allmäntandvårdsverksamheten i Hudiks-
vall. Ett resurscentrum har skapats inom allmän-
tandvårdens lokaler med syfte att effektivisera vård-
kedjorna samt att göra bolaget mer konkurrenskraf-
tigt inom Hudiksvallsområdet.

RESULTAT OCH OMSÄTTNING
Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt
uppgick till 22,8 mkr vilket motsvarar en nettomar-
ginal på 6,2 procent. Resultatet är en försämring
med 11,9 mkr jämfört med föregående år. Resul-
tatförsämringen beror främst på minskade intäkter
från Landstinget Gävleborg. Omsättningen på den

sålda vården till landstinget sjönk under 2008 med
närmare 20 mkr. Fortsatt goda produktionsnivåer
inom bolagets vuxentandvård bidrar dock till att
omsättningsminskningen stannar på 6, 8 mkr, från
372,2 mkr till 365,4 mkr.

Bolagets nuvarande – och framtida behov av likvi-
ditet för fortsatta investeringar gjorde att två lång-
fristiga lån om totalt 25 mkr upptogs under året. 

Antalet behandlade vuxna under 2008 uppgick till
84 019 personer vilket kan jämföras med 2007 då
antalet behandlade vuxna uppgick till 81 691 per-
soner.

INVESTERINGAR
Bolaget har totalt investerat för 10,1 mkr under
året. Närmare en miljon kronor av detta avser den
pågående ombyggnationen av Valbokliniken. 

PERSONAL
Antalet anställda i bolaget uppgick vid årsskiftet till
451 personer.

RISKER I VERKSAMHETEN
Ränterisk – risken att förändringar i ränteläget på-
verkar Folktandvårdens räntekostnader i negativ
riktning. Förändringar i marknadsräntan kan, ur ett
riskperspektiv, påverka bolagets räntenetto genom
att avkastningen försämras på koncernvalutakontot
samt att bolagets långfristiga upplåning beläggs
med högre räntekostnader. Trots att riskexponer-
ingen under 2008 ökat något på grund av bolagets
ökade upplåning bedöms ränterisken fortfarande
vara förhållandevis låg. 
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Valutarisk – risken att uppta lån i främmande valu-
ta. Folktandvården Gävleborg AB är endast verk-
samt inom Gävleborg vilket medför att antalet tran-
saktioner och flöden i utländsk valuta är begränsa-
de varför några direkta valutarisker inte finns.

Kundkreditrisk – risken att bolagets kunder inte
uppfyller sina åtaganden. För att minimera risken
för kundförluster arbetar bolaget aktivt med krav-
processen. Patienter uppmuntras att betala anting-
en med kort eller med kontanter. Vid bokning av ny
behandling kontrolleras att obetalda fakturor inte
föreligger vid någon av bolagets kliniker. Folktand-
vården Gävleborg AB strävar hela tiden mot att
minska obetalda fordringar och följer utvecklingen
genom att kontinuerligt mäta genomsnittlig kund-
kreditbindningstid.  

Prisrisk – risken för prisförändringar. Bolaget är
främst utsatt för risker genom prisförändringar på
material- laboratorie- samt hyreskostnader. Risken
för det två förstnämnda begränsas av att upphand-
ling av sådana varor sker i enlighet med lagen om
offentlig upphandling, LoU. Detta innebär att pri-
serna på aktuella produkter samt tjänster är reglera-
de för en bestämd avtalsperiod. För att minimera
risken för prisökningar beträffande bolagets lokaler
tecknas hyresavtal som sträcker sig under så långa
perioder som är affärsmässigt försvarbart.

FRAMTIDSUTSIKTER
Konjunkturutsikterna fortsätter att försämras kraf-
tigt i såväl Sverige som globalt. Detta kommer också
att påverka Folktandvården Gävleborg AB. Även om
bolaget står väl rustat för sämre tider är fortsatt

kostnadskontroll och översyn av bolagets kostnads-
och intäktsstruktur av stor vikt. 

Bolaget kommer under kommande år att införa den
av Svensk Folktandvårdsförening beslutade natio-
nella Frisktandvårdsmodellen. Det nya regelverket
är framtaget i samarbete med Sveriges samtliga
Folktandvårdsorganisationer och beräknas att vara
fullt genomfört i Gävleborg vid årsskiftet 2009/2010.

MILJÖ
Folktandvården Gävleborg AB:s ägardirektiv anger
att bolaget skall följa Landstinget Gävleborgs miljö-
policy. Samtliga kliniker inom bolaget är miljödi-
plomerade. Bolagets kliniker är utrustade med ett
miljövänligt och effektivt vattenreningssystem.
Genom att övergå till digital röntgen har använ-
dandet av miljöfarliga framkallningsvätskor mins-
kat.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Under året har det bedrivits forskning inom bolaget
såväl i större som i mindre omfattning och inom en
rad olika områden. Det är avgörande för ett kun-
skapsföretag att man ständigt iakttar och utvecklar
verksamheten. 

STYRELSENS ARBETE
Styrelsen för Folktandvården Gävleborg AB har
under året bestått av sju plus tre ledamöter samt
VD. Sju av ledamöterna är utsedda av landstings-
fullmäktige och tre av ledamöterna är arbetstagarre-
presentanter. Under året har styrelsen haft 11 sam-
manträden varav 10 ordinarie och ett extrainsatt.
Styrelsen har arbetat enligt den arbetsordning som
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fastställts och som tillsammans med VD-instruktio-
nen årligen uppdateras och ses över.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL 
VINSTDISPOSITION
Årets resultat 11 500 tkr

Balanserade vinstmedel 11 482 tkr

Vinst till förfogande 22 982 tkr

STYRELSEN FÖRESLÅR ATT 
VINSTMEDLEN DISPONERAS 
Till aktieägare utdelas 250 kr 

per aktie, totalt 3 000 tkr

Balanseras i ny räkning 19 982 tkr  

Summa 22 982 tkr

STYRELSENS YTTRANDE ÖVER DEN
FÖRESLAGNA VINSTUTDELNINGEN
Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soli-
ditet till 32,6 procent. Soliditeten är mot bakgrund
av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lön-
samhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms
kunna upprätthållas på en likaledes betryggande
nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdel-
ningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina för-
pliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra
erforderliga investeringar. Den föreslagna utdel-
ningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad
som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.
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RESULTATRÄKNING
Not 2008 2007

Rörelsens intäkter tkr 2
Nettoomsättning 3 365 312 371 798
Övriga rörelseintäkter 116 385
Summa nettoomsättning 365 427 372 183

Rörelsens kostnader tkr 2 2007 2007
Produktionsrelaterade kostnader -52 681 -52 682
Personalkostnader 5, 6 -205 233 -207 132
Övriga kostnader 4 -77 080 -72 939
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 7 -7 513 -5 122
Summa rörelsens kostnader -342 508 -337 875

Rörelseresultat 22 919 34 308

Finansiella intäkter 8 1 453 1 209
Finansiella kostnader 9 -1 577 -830

Resultat efter finansnetto 22 795 34 687

Bokslutsdispositioner 10 -6 704 -11 210

Resultat före skatt 16 092 23 477

Skatt på årets resultat 11 -4 591 -6 995

Årets resultat 11 500 16 481



BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR Not 2008 2007
Anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 50 575 48 964
Ombyggnation på annans fastighet 7 364 7 338
Pågående nyanläggningar 12 945
Summa anläggningstillgångar 7 58 884 56 303

Omsättningstillgångar
Varulager, förnödenheter och förråd 4 893 4 815
Kundfordringar 13 21 610 17 045
Övriga fordringar 3 52
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 7 544 7 611
Kassa och bank 15 47 819 31 518
Summa omsättningstillgångar 61 040
Summa tillgångar 140 754 117 342

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not
Eget kapital 16
Bundet eget kapital
Aktiekapital 12 000 12 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 11 482 1
Årets resultat 11 500 16 481
Summa eget kapital 34 982 28 482

OBESKATTADE RESERVER
Ackumulerade överavskrivningar 17 914 11 210
Summa obeskattade reserver 17 914 11 210

Avsättningar 1 663

Långfristiga skulder 17 32 674 11 790

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 18 16 706 26 151
Skatteskulder 215 2 260
Övriga skulder 19 10 334 9 719
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 27 929 26 067
Summa kortfristiga skulder 55 184 64 197

Summa eget kapital och skulder 140 754 117 342

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS
Not 2008 2007

Rörelseresultat efter finansiella poster 22 795 34 687
Avskrivningar 21 7 513 5 122
Övriga ej likviditetspåverkande poster 21 -188 1 739

Betald skatt -9 962 -4 746

Ökning/minskning varulager -78 -4 815
Ökning/minskning kundfordringar 13 -4 566 -17 045
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 108 -7 651
Ökning/minskning leverantörsskulder 18 -9 445 26 151
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 2 638 35 625
Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 815 69 067

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 7, 12 -10 063 -61 500
Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 063 -61 500

Nyemission 11 900
Upptagna lån 25 000 11 790
Amorteringar -2 450
Utbetald utdelning -5 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17 550 23 690

Periodens kassaflöde 16 302 31 256

Likvida medel vid periodens början 31 518 261

Likvida medel vid periodens slut 47 819 31 518
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Not 1
Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningsla-
gen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisnings-
principerna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Intäkter
För utförda vårduppdrag redovisas inkomster som är hänförliga
till uppdraget som intäkt i förhållande till vårduppdragets fär-
digställandegrad på balansdagen. Vårduppdragets färdigställan-
degrad mäts kontinuerligt genom åtgärdsrapportering i produk-
tionssystemet T4. Detta innebär att intäkten redovisas i den takt
som utförda tjänster faktureras. Eftersom Folktandvården
Gävleborg AB:s vårduppdrag består i omhändertagandet av pati-
enter, 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 redo-
visas omgående som kostnad.

Inkomstskatter
Bolaget tillämpar BFNAR 2001:1

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

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även där-
med sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen.
Skatteffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital,
redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida
skatteffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Bolagets fordringar är uteslutande av kortfristig karaktär varför
dessa redovisas som omsättningstillgångar. Eventuella fordringar
i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. 

Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut princi-
pen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet på balansdagen.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av till-
gångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens
redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas
som kostnader.

Utgifter för att anpassa förhyrda lokaler till Folktandvårdens
verksamhet aktiveras som anläggningstillgångar. Avskrivnings-
perioden sätts mellan 15 och 20 år beroende på anläggningstill-
gångens klassificering.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över till-
gångens bedömda nyttjandeperiod. 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 20 år

I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade
återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt åter-
vinningsvärde.

Ackumulerade avskrivningar utöver plan redovisas som obeskat-
tad reserv och förändring därav som bokslutsdisposition.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när bolaget har eller kan anses ha en för-
pliktelse som ett resultat av inträffade händelser, där det är san-
nolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att regle-
ra åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan
göras. Avsättning görs med det belopp som motsvarar den bästa
uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åta-
gandet. Omprövning av avsättningar sker varje balansdag.

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

Leasingavtal
Bolaget disponerar endast i liten omfattning tillgångar via lea-
singavtal. Bolagets kostnader för dessa redovisas enligt BFNAR
2000:4 som nyttjanderättsavtal.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovi-
sade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in-
eller utbetalningar. 

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten
skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Nettomarginal
Nettoresultat efter finansiella poster i relation till omsättningen

Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balan-
somslutningen.

Kassalikviditet
Relationen mellan kortfristiga tillgångar och kortfristiga skulder
visar kortsiktig betalningsberedskap.

Tilläggsupplysningar och Noter
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Not 2
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Tkr 2008 2007
Inköp 13% 13%
Försäljning 38% 42%
Ovan anges årets inköp och försäljningar avseende
Landstinget Gävleborg. Vid inköp och försäljning 
mellan Folktandvården Gävleborg AB och Landstinget
Gävleborg tillämpas samma principer för prissättning 
som vid transaktioner med externa parter.

Not 3
NETTOOMSÄTTNING

Tkr 2008 2007
Försäljning av tandvård 228 697 215 390
Försäljning av tandvård till 
Landstinget Gävleborg 136 615 156 409

Summa 365 312 371 799

Not 4
ERSÄTTNING TILL REVISORER

Tkr 2008 2007
Revision (Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers) 167 145
Andra uppdrag 107 209

Summa 274 354

Not 5
UPPGIFTER OM PERSONAL 

Tkr 2008 2007
Medelantalet anställda
Kvinnor 394 394
Män 57 59

Löner, ersättningar, sociala avgifter 
och pensionskostnader
Löner och ersättningar 
till styrelsen och 
verkställande direktören 1 013 1 121
Löner och ersättningar 
till övriga anställda 135 413 131 401

Sociala avgifter enligt lag 
och avtal 43 370 43 102
Pensionskostnader för 
verkställande direktören 68 175
Pensionskostnader för 
övriga anställda 12 927 12 280

Styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor 2 4
Män 5 6

Totalt 7 10

Antal verkställande direktörer och andra 
ledande befattningshavare
Kvinnor 9 9
Män 11 12

Totalt 20 21

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro 5,43% 6,09%
-långtidssjukfrånvaro* 3,28% 3,50%
-sjukfrånvaro för män 2,12% 1,23%
-sjukfrånvaro för kvinnor 5,92% 6,83%
-anställda -29 år 4,36% 3,71%
-anställda 30-49 år 3,31% 3,93%
-anställda 50 år- 6,75% 7,79%

*Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 dagar.
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Not 6
FÖRPLIKTELSER AVSEENDE PENSIONER OCH 
LIKNANDE FÖRMÅNER TILL STYRELSELEDA-
MÖTER OCH VD
För VD gäller vid uppsägning från företagets sida 6 månaders
uppsägningstid med oförändrade anställningsförmåner under
uppsägningstiden. Därefter erhåller VD vid uppsägningstidens
slut ett avgångsvederlag om tolv månadslöner.

Not 7
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Tkr 2008 2007

Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden 50 759 0
Inköp Landstinget Gävleborg* 0 23 001
Övrigt inköp under året 8 904 30 933
Försäljningar och utrangeringar -2 398 -3 175

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 57 266 50 759
Ingående avskrivningar -1 795 0
Årets avskrivning -7 130 -4 895
Försäljningar och utrangeringar 2 233 3 100

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -6 691 -1 795

Utgående planenligt 
restvärde M/I 50 575 48 964
*Bokfört värde på anläggningstillgångar
som överläts av Landstinget Gävleborg 
till Folktandvården Gävleborg AB vid 
verksamhetsövergången i januari 2007.

Ombyggnationer på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärden 7 566 0
Inköp 214 7 566
Försäljningar och utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 7 779 7 566
Ingående avskrivningar -227 0
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar -384 -227

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -611 -227

Utgående planenligt restvärde 
ombyggnationer 7 168 7 339

Not 8
RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE

Tkr 2008 2007
Ränteintäkter koncernkonto 1 314 1 155
Övriga ränteintäkter 139 54

Summa 1 453 1 209

Not 9
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE

Tkr 2008 2007
Räntekostnader 1 577 468
Övriga finansiella kostnader 362

Summa 1 577 830

Not 10
BOKSLUTSDISPOSITIONER

Tkr 2008 2007
Skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och avskrivning 
utöver plan 6 704 11 210

Summa 6 704 11 210

Not 11
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Tkr 2008 2007
Aktuell skattekostnad 4 591 6 995

Summa 4 591 6 995

Not 12
PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Tkr 2008 2007
Utgående nedlagda 
kostnader Valbokliniken 945 0

Summa 945 0

Not 13
KUNDFORDRINGAR

Tkr 2008 2007
Kundfordringar 7 210 5 850
Fordringar hos 
Landstinget Gävleborg 8 186 3 956
Fordringar hos 
Försäkringskassan 6 213 7 239

Summa 21 610 17 045
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Not 14
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA
INTÄKTER

Tkr 2008 2007
Förutbetalda hyror 4 352 5 018
Upplupna intäkter 1 376 920
Övriga förutbetalda kostnader 1 816 1 673

Summa 7 544 7 611

Not 15
KASSA OCH BANK

Tkr 2008 2007
Koncernkonto 
Landstinget Gävleborg 47 647 31 364
Övrigt 172 154

Summa 47 819 31 518

Not 16
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Balanserat Årets Summa 
Aktiekapital* resultat resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 12 000 1 16 481 28 482
Lämnad utdelning -5 000 -5 000
Disposition av föregående års resultat 11 481 11 481

Årets resultat 11 500 11 500

Eget kapital 2008-12-31 12 000 11 482 11 500 34 982

*Aktiekapitaet består av 12 000 aktier med kvotvärde 1 000 kr. Folktandvården Gävleborg AB 
är ett helägt dotterbolag till Landstinget Gävleborg, orgnr 232100-0198. Koncernredovisning upprättas 
av Landstinget Gävleborg.

Not 17
LÅNGFRISTIGA SKULDER

Tkr 2008 2007

Lån från ägare* 10 590 11 790
Skulder till kreditinstitut- reverskredit** 22 084
Checkräkningslimit uppgår till 15 mkr

Summa 32 674 11 790

*Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än 5 år efter 
balansdagen uppgår till 4,6 mkr för innevarande år.
**Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än 5 år efter 
balansdagen uppgår till 3,5 mkr för innevarande år.
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Not 18
LEVERANTÖRSSKULDER

Tkr 2008 2007
Leverantörsskulder 16 123 24 740
Leverantörsskulder hos 
Landstinget Gävleborg 583 1 410

Summa 16 706 26 151

Not 19
ÖVRIGA SKULDER

Tkr 2008 2007
Personalens källskatt 3 485 3 529
Arbetsgivaravgifter 3 560 3 502
Kortfristig del av långfristig skuld 2 866 1 200
Övriga skulder 422 1 488

Summa 10 334 9 719

Not 20
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Tkr 2008 2007
Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter 12 219 13 790
Pensionskostnader, avgiftsbestämd del 5 794 5 263
Särskild löneskatt pensioner 3 355 3 326
Övriga poster 6 561 3 688

Summa 27 929 26 067

Not 21
JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

Tkr 2008 2007
Av- och nedskrivningar 7 513 5 122
Övriga avsättningar 1 663
Övriga ej likviditetspåverkande poster -188 76

Summa 7 325 6 861
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