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ÅRET 
I KORTHET
� STRATEGISK INRIKTNING
Under 2009 tog vi ut den framtida riktningen för bolaget. Med en mark-
nadsanalys, konkurrentanalys och omvärldsanalys som grund beslutades
om en ny vision, affärsidé och en långsiktig strategi. Strategiska målsätt-
ningar för 2010 slogs fast.

� GEMENSAM VERKSAMHETSPLANERING
Med den nya strategiska inriktningen som grund genomfördes gemensam
verksamhetsplanering för hela bolaget i slutet av året. 

� ST-UTBILDNINGAR
Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-
utbildning i protetik och en tandläkare utbildar sig i oral radiologi.
Utbildningarna sker i samarbete med Örebro och Huddinge. 

� UTLANDSREKRYTERING
Vi påbörjade utlandsrekrytering i Polen och Ungern under året.
Rekryteringen sker i samarbete med Medicarrera. Totalt sju tandläkare
anställs i början av 2010.

� NY PERSONALCHEF
I början av året anställdes en ny personalchef, Ann-Christin Hedkvist.
Ann-Christin kom närmast från Banverket produktion. 

� SUPPORT FÖR FRISKTANDVÅRD
All administration kring Frisktandvård, tandvård till fast pris, flyttades
under 2009 till huvudkontoret. Supporten servar både klinikerna och de
kunder som har frisktandvårdsavtal.

� KARRIÄRVÄGAR
Under 2009 har kompetensbeskrivningar färdigställts för bolagets samtli-
ga befattningar. Beskrivningarna är viktiga instrument för chefer och
medarbetare för att kartlägga utvecklingsbehov och karriärvägar. Ett
omfattande utbildningspaket finns nu framtaget baserat på utvecklingsbe-
hovet och sjösattes i slutet av året.
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� TRAINEEPROGRAM FÖR FRAMTIDA
CHEFER & LEDARE
I slutet av året antogs ett antal medarbetare till vårt chefstrai-
neeprogram. Dessa medarbetare ska rustas för att vara bered-
da att ta över ledarskapet framöver. 

� FORSKNING I FRAMKANT
Under parodontologikonferensen Europerio 6 i Stockholm
visades den forskning som sedan 10 år bedrivs i bolaget. Det
har bidragit till flera forskarutbildade medarbetare med kliniks
förankring och är betydelsefull för utveckling av nya behand-
lingsmetoder.

� PRODUKTIVITETSBASERAT RESULTAT-
LÖNESYSTEM
Under året påbörjades ett arbete med syfte att se över förut-
sättningar för ett produktivitetsbaserat resultatlönesystem. 

� NYBYGGD MILJÖCERTFIERAD KLINIK 
Valbokliniken, vår miljöcertifierade klinik, öppnade i nybyggda
lokaler till sommaren. Ett genomgående miljötänkande har
präglat byggnationen av kliniken och valet av material, möbler
och utrustning. 

� BARN- OCH UNGDOMSMATERIAL
Ett målgruppsanpassat informations- och utbildningsmaterial
för barn och ungdomar sjösattes under året. Materialet sträck-
er sig från information till blivande föräldrar på mödravårds-
centralen till lektioner för ungdomar på högstadiet.

� MUNHÄLSOVÅRDSUTBILDNING FÖR
PERSONAL INOM ÄLDREOMSORGEN
Ett utbildningsmaterial till personal inom äldreomsorgen har
också tagits fram.                                                              

� ÅRETS RESULTAT
blev 17, 2 miljoner kronor efter skatt.      

� OMSÄTTNINGEN
uppgick till 385,5 miljoner kronor.                   
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MED NY VISION & AFFÄRSIDÉ
Vi är på väg! Med grundliga analyser av hur omvärlden ser
ut, vad kunderna tycker och vilka konkurrenterna är har vi
vår framtida strategi klar. 

Den nya visionen ”Med omtanke och tillsammans bevara
det friska friskt” ska leda oss mot våra strategiska målsätt-
ningar. Det innebär i klartext att vi kommer att stärka varu-
märket och positionera oss som hälsofrämjande. Vår grund
och själ är sedan mer än 70 år förebyggande tandvård och
där tar vi nu i med nya krafter för att göra den positionen
tydlig i förhållande till konkurrenterna.

Affärsidén ”Med bästa bemötande erbjuder vi hälsofräm-
jande tandvård för hela familjen” visar att vi vänder oss till
alla kunder. Kunderna väljer oss för att vi kan tandvård. Får
de också ett bra bemötande finns chansen att de stannar
kvar. Vårt sätt att möta det kunden behöver är direkt avgö-
rande när de väljer den ena behandlaren framför den andra.

VD 
HAR 
ORDET
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Nu ska den skrivna inriktningen omsättas till handling. För
egentligen är det först då det verkliga arbetet börjar. Och
här kommer att krävas uthållighet och tålamod.

Om vi ska kunna fortsätta vara den ledande tandvårdsaktö-
ren i länet måste vi kunna attrahera de unga vuxna som just
lämnat oss och den avgiftsfria tandvården. Utmaningen ligger
i att få dem att förstå vikten av att behålla det friska friskt
också in i vuxenvärlden. Och att vi blir deras självklara val. 

Att säkra rekryteringen av tandläkare är en grund som
måste vara solid. Utan goda medarbetare, ingen verksamhet.
God introduktion, kartläggning av utvecklingsbehov, ett
omfattande utbildningspaket och en tydlig bild av karriärvä-
garna är viktiga åtgärder för att åstadkomma detta.

I slutet av året antogs ett antal medarbetare till vårt chefs-
traineeprogram. Dessa medarbetare ska rustas för att vara
beredda att ta över ledarskapet framöver. Blivande ledare
som får de bästa förutsättningar för att kunna ta över rodret.

Vi har under de senaste 10 åren medvetet satsat resurser på
forskning och utveckling. Det har bidragit till flera fors-
karutbildade medarbetare med klinisk förankring och är
betydelsefullt för utveckling av nya behandlingsmetoder.

Pusselbitarna håller på att falla på plats. Vår själ, vårt hälso-
främjande och förebyggande arbete tillsammans med kund-
och omvärldsperspektiv samt nöjda medarbetare ska skapa
ett modernt tandvårdsföretag anno 2010.

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

Ann-Christin Käll, VD
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ALL 
SLAGS 
TANDVÅRD
Folktandvården Gävleborg AB erbjuder förebyggande,
reparativ och habiliterande tandvård av högsta kvalitet.

Bolaget är ett av de tre största tandvårdsföretagen i Sverige
med 440 anställda. Vi finns på 15 orter i länet.
Specialisttandvård finns vid två länsövergripande kliniker i
protetik, parodontologi, käkkirurgi, tandreglering, barn-
tandvård, bettfysiologi samt odontologisk radiologi. 50 % av
de vuxna och 96 % av barnen väljer Folktandvården.

4
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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. De största kli-
nikerna 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. På mödravårdscentraler möter
vi blivande föräldrar. De små barnen och deras
familjer knyter vi kontakt med på barnavårds- och
familjecentraler. 

Den medicinska tandvården tar hand om patienter
med särskilda behov och ger tandvård till kroniskt
sjuka och cancerpatienter. Till den medicinska tand-
vården eller specialisttandvården remitteras patien-
ter med grava funktionsnedsättningar 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 skick-
as ett SMS med en påminnelse om den tid patien-
ten 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. I
samarbete med Swedbank erbjuds tandvårdslån
med möjlighet till månadsbetalning.

MÅNGA VÄLJER FOLKTANDVÅRDEN
Vi tog emot ca 47 000 barn och drygt 80 000 vuxna
patienter under året. Klinikerna från Bergsjö i norr
till Hedesunda i söder hade 330 629 besök.
Patienterna möter personal i team där en professio-
nell vård och ett bra bemötande är en självklarhet.
Allmäntandvården har ett nära samarbete med spe-
cialisterna och vi strävar efter att patienterna ska få
ett snabbt och effektivt omhändertagande. På 

FAKTARUTA
Nya patienter under 2009 3223

Akutpatienter under 2009 4342

Behandlade vuxna patienter 80 311

Behandlade barn/ungdomar 46 913

Behandlats inom ramen för nödvändig tandvård 2765

Patienter som fått tandvård som led i sjukdomsbehandling 734

SMS påminnelser per månad 30 000 

Internetombokningar per månad 2000
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Antal besök minskar eftersom mera avancerad tandvård
utförs och varje patient behandlas under längre tid.
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många av klinikerna har vi personal som är utbil-
dade att ta hand om tandvårdsrädda patienter.

ALLMÄNTANDVÅRD 
– TANDVÅRD MED BREDD
Till oss kommer barn, ungdomar och vuxna. Första
besöket i tandvårdsmiljö sker när barnet fyller 3 år,
då man får ett erbjudande att komma till oss. Barn
mellan 3-19 år har gratis tandvård. I 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
utför ett stort antal avancerade och fullständiga
behandlingar som t.ex. behandling av tandloss-
ningssjukdom inklusive implantatbehandling samt
kron- och broterapi. Om behoven är mera omfat-
tande eller komplicerade remitteras du som patient
till specialisttandvården.

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
får akuta tandproblem. Remitterade patienter med
olika sjukdomar och funktionsnedsättningar från all-
mäntandvården tas omhand när sjukhustandvårdens
speciella kunskaper efterfrågas.

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 144 tandhygienister och många av
våra tandsköterskor har en betydelsefull roll i det
förebyggande arbetet. De har huvudansvar för att
besöka länets skolor och informera om munhälsa.
Fluorsköljning görs i de flesta skolor. De finns också
på mödravård- och barnavårdscentraler där de
möter blivande och nyblivna föräldrar och ger en
första introduktion i munhälsa och tandvård.
Folktandvården utför kostnadsfri analys av fluor-
halten i dricksvatten i enskilda brunnar.
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BRA TANDHÄLSA
Folktandvården bedriver ett omfattande förebygg-
ande arbete. Tandhälsan i Gävleborg är mycket bra.
Av 19-åringarna är 31 procent kariesfria och 67 pro-
cent har inga hål eller fyllningar mellan tänderna.
Nästan 99 procent av länets 3-åringar är kariesfria
och i 6-årsgruppen är siffran drygt 86 procent.
Folkhälsoarbetet, 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 med andra hälsoaktörer. En väg att fortsätta
det förebyggande arbetet 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. 13
426 patienter har nappat på erbjudandet. 

Besök på specialistklinik under 2009

Vuxna 3854

Barn 3646
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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. 

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 alla medarbetare.
Personaltidningen Tandspegeln kommer ut fyra gånger per
år. I den finns reportage och artiklar om verksamheten.

8

UNGDOMAR I LÄRLINGSPROGRAMMET
Totalt i programmet 170 ungdomar

Börjat studera tandvårdsutbildning 22 tandläkare och 24 tandhygienister

Tillbaka i bolaget 13 personer, 4 tandläkare och 9 tandhygienister

(18 av våra tidigare lärlingar studerar till tandläkare eller tandhygienist f n. Av våra 
sommarjobbare 2009 var 20 f d lärlingar.)
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LÄRLINGSPROGRAM 
Vårt lärlingsprogram har sedan starten 1999 lockat
170 ungdomar. Erbjudande om att söka en lärlings-
plats går till ungdomar som just avslutat sin gym-
nasieutbildning. Det har visat sig vara en populär
satsning. 2009 antogs 15 nya lärlingar.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING
Att ta emot studenter för verksamhetsförlagd
utbildning är en omfattande och viktig del av vår
verksamhet. Varje år tar vi sedan lång tid emot stu-
denter från Tandhygienistprogrammet vid
Högskolan Dalarna. Vi tar också årligen emot ett
antal studenter från tandhygienistutbildningarna
vid universiteten i Karlstad och Umeå. 

Därutöver tar vi emot de elever vid gymnasiets
omvårdnadsprogram som går valbar kurs tandvård.
Under 2009 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 måna-
ders handledd praktik. Vi får årligen förfrågan om
sådana praktikplatser och under 2009 kunde vi ta
emot en av dessa tandläkare för praktiktjänstgöring.

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
113 tandläkare

144 tandhygienist

140 tandsköterskor

15 lärlingar

2 tandvårdsbiträde              

7 laboratoriepersonal

19 administrativ personal

440 summa 
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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.
Första modulen beskriver introduktion på kliniken.
Den nyanställde får en handledare under det första
året, hjälp att sätta sig in i teamtandvård och att
planera för sin yrkesutveckling. Den andra modu-
len rymmer den samordnade introduktionen,
odontologi, arbetssätt och organisation där omfat-
tande utbildning 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
våra besök på mässor och skolor men även genom
hemsidan.
Många projekt är redan igång för att fortsätta vara
en attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar med lönebild-
ning, kompetensförsörjning och medarbetarunder-
sökning vid sidan av det löpande rekryteringsarbe-
tet. Varumärkesbyggandet i detta avseende får stor
betydelse i framtiden. En framtida utmaning är att
kunna attrahera medarbetare som får möjlighet att
utveckla sina talanger. Utmaningen ligger också i
att behålla dem som stolta och lojala ambassadörer
på en attraktiv arbetsplats.

Antalet tandläkare i Sverige förväntas minska under
de närmaste åren och för Folktandvården blir det vik-
tigt att ha en organisation som kan möta morgonda-
gens patienter, dvs. en bra mix av tandläkare, tand-
hygienister och tandsköterskor. Ett viktigt mål för oss
är också att få en mångkulturell mix bland våra
medarbetare. För att möta behovet av fler tandläkare
påbörjades under 2009 utlandsrekrytering i Polen
och Ungern. Den satsningen resulterar i sju tandlä-
kare som tillträder sina tjänster i början av 2010. 

KARRIÄRVÄGAR
Under 2009 har kompetensbeskrivningar fär-
digställts för bolagets samtliga befattningar.
Beskrivningarna är viktiga instrument för chefer
och medarbetare för att kartlägga utvecklingsbehov
och karriärvägar. Ett omfattande utbildningspaket
baserat på utvecklingsbehovet är framtaget.

TRAINEEPROGRAM FÖR FRAMTIDA
CHEFER OCH LEDARE
För att tillgodose framtida behov av chefer och
ledare utsågs 2009, efter ett omfattande urvalsförfa-
rande, fem kandidater till ett traineeprogram.
Programmet innehåller bl.a. utbildningsdagar i eko-
nomi och personaladministration, deltagande i kli-
nikchefskonferenser, auskultation hos klinikchef på
den egna kliniken och på ytterligare en klinik.
Därutöver deltar man i Livs- och karriärutvecklings-
programmet där man, enskilt och i grupp, bl.a. ges
tillfälle att titta närmare på sin egen personlighet
och drivkraft, hur man får balans i livet, visioner,
mål och strategier samt utforma en handlingsplan
på kort och lång sikt.

10
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TEAMTANDVÅRD GER MÅNGA 
MÖJLIGHETER 
Teamtandvård innebär att olika yrkeskategorier
samarbetar kring patienten. Det gör att patienten
får träffa den profession som är lämpligast baserad
på de behov man har.

Med en bra spridning mellan yrkeskategorierna ska-
par vi flexibilitet och god kvalitet. Arbetssättet ska-
par ett löpande erfarenhetsutbyte och ger patienten
en bättre vård.

Tandhygienistens roll i teamet, som ännu en vård-
givare, gör att fler patienter kan strömma igenom.
Utbildningsnivån hos personalen är hög och de
flesta medverkar i det direkta patientarbetet.
Tandläkarna 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

11

är våra ledord. Flera tandläkare i allmäntand-
vården är resurstandläkare och fungerar som
specialisttandvårdens förlängda arm.

ERFARENHETSUTBYTE
Som ett led i Folktandvården Gävleborgs kvali-
tetsarbete genomförs regelbundet diskus-
sionsseminarier för såväl tandläkare som tand-
hygienister. Att under opretentiösa former ges
möjlighet för ett professionellt erfarenhetsutby-
te över klinikgränser är ett ur kvalitets- och rätt-
visesynpunkt 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 diskuterar med tand-
läkare och tandhygienister med tandhygienis-
ter. Ingen föreläsning med färdigpaketerad kun-
skap, gör att atmosfären öppnar för kalibrering
och därmed kvalitetssäkring.

Antal anställda 31 december 2009: 

440 personer varav 

392 kvinnor och 48 män.
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VÅR 
VERKSAMHET

Vi skickar 1320 e-recept varje månad.

Minskningen från tidigare år beror på

att samtliga fluorpreparat var receptfria

under större delen av 2009. Fixerings-

och framkallningsvätskor har nästan 

försvunnit helt. 
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MILJÖANSVAR
Samtliga kliniker är miljödiplomerade och kliniken
i Valbo är certifierad enligt ISO 14001. Intern miljö-
revision genomfördes två gånger under året och
extern revision utfördes vid ett tillfälle av tredje
part. Varje klinik har en miljöansvarig som stöds av
den centrala miljösamordnaren. Folktandvår-dens
miljömål är kopplade till landstingets övergripande
miljöprogram 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.

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 boenden. Människor med särskilda
behov som gamla, sjuka och personer med funk-
tionsnedsättningar erbjuds tandvård till en lägre
kostnad. 

KVALITETSARBETE
Bolagets kvalitetsarbete genomsyrar hela verksam-
heten 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
Den webbaserade kvalitetschecklistan, som under
2009 varit under fortsatt utveckling, har även intro-
ducerats på klinikerna. Dessa har under året kommit
igång med arbetet. Kvalitet är sedan något år tillba-
ka ett stående inslag i introduktionsutbildningen.

FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN
Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen är
ett återkommande område, där riktlinjerna och kli-
nikstödet har vässats. Riktlinjerna inom remisshan-
teringen har uppdaterats under 2009. Ett hygien-
projekt med uppdatering av riktlinjer har startats
och kommer att vara i fokus under 2010.
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AVVIKELSER
Kunskapen och rutinerna att rapportera avvikelser
är god. Alla nyanställda informeras i introduktions-
programmet om avvikelserapportering som ett led i
kvalitetssystemet. Totalt rapporterades knappt 100
avvikelser 2009 enligt vårt rapporteringssystem på
webben. Något färre än 2008, men helt i linje med
de nationella 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 skul-
le kunnat ske. Inom Folktandvården  är transparen-
sen, dvs. öppenheten och viljan att dela med sig
grundläggande. För att detta ska fungera måste vi
vara uppmuntrande och tillåtande i vår attityd.
Därigenom skapar vi möjligheter att bli ännu bätt-
re, som vårdgivare och arbetskamrater. 

LEXMARIA
Inga händelser har under 2009 lett till LexMaria-
anmälan.

FORSKNING
Det är oerhört viktigt att det bedrivs forskning i ett
kunskapsföretag som Folktandvården Gävleborg
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 speci-
alisttandvården. Att man ständigt iakttar och
utvecklar verksamheten är avgörande för ett kun-
skapsföretag.

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. Alla nyinflyttade
i länet får ett erbjudande om att bli kund i
Folktandvården.

Under 2009 har vi intensifierat marknadsarbetet
med marknads- och omvärldsanalys. Detta i syfte
att kunna arbeta med riktade insatser för att öka
våra marknadsandelar. 

Analysen har givit oss en tydlig bild över var och
hur vi bör samordna och kraftsamla resurserna för
att nå så många kunder som möjligt. Arbetet har
resulterat i en marknadsplan där marknadsinrikt-
ningen är tydlig. Planen utgör en del i verksam-
hetsplanen och våra strategiska målsättningar.

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 frågor vara
med och påverka. Från 12 år registrerar vi tobaks-
bruk. 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. Vi erbjuder
tobaksavvänjning i grupp för vuxna i samarbete
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med Primärvården Gästrikland. Barn och ungdo-
mar hänvisas till ungdomsmottagningarna. När det
gäller individuellt stöd rekommenderar vi både till
barn och vuxna sluta-röka-linjen. 

Information om riskerna med tobaksbruk ges också
i länets skolor i samband med tandhälsoinforma-
tion. Utbildningsinsatser har utförts till vår egen
personal. Under året har vi bedrivit omvärldsspa-
ning och deltagit i mässor, kongresser både natio-
nellt och internationellt.

UTVECKLING OCH UPPFÖLJNING
En webbaserad portal finns där klinikchefer och
huvudkontor kan söka uppföljning av verksamhe-
ten löpande. De uppföljningar som finns att tillgå
rör personal, behandling och ekonomi.

15
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FRAMTIDA
UTMANINGAR
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MARKNADSORIENTERING
OCH KONKURRENS
Att verka på en konkurrensutsatt marknad fodrar en
orientering för att förstå förutsättningarna som
finns. Det arbetet kräver ständig omvärldsbevak-
ning för att kunna justera kursen inför framtida för-
ändringar och ökad konkurrens.

REKRYTERING
Vår strategiska kompetensförsörjning är en nyckel-
faktor. Många projekt är redan igång för att fortsätta
vara en attraktiv arbetsgivare. Varumärkes-
byggandet i detta avseende får stor betydelse i fram-
tiden. En framtida utmaning är att kunna attrahera
medarbetare som får möjlighet att utveckla sina
talanger. Utmaningen ligger också i att behålla dem
som stolta och lojala ambassadörer på en attraktiv
arbetsplats.

NÖJDA OCH VÄLUTBILDADE MEDARBETARE
Att vara en attraktiv arbetsgivare kräver att vi också
vet vad våra medarbetare behöver för att stanna kvar
hos oss. I början av 2010 kommer bolaget att genom-
föra en medarbetarundersökning. Enkäten är ett
verktyg som ska stödja och förbättra ledar- och
medarbetarskapet. Den ska ta temperaturen på hur vi
har det på jobbet och visa trivsel kopplat till hälsan.

MILJÖ
Kraven på att bedriva en miljöanpassad verksamhet
ökar. I den omvärldsanalys vi genomfört under året
ser vi tydligt att miljöfrågan är en sk. hygienfaktor
för kunderna i framtiden. För Folktandvården är det
viktigt att även fortsättningsvis öka kraven på leve-
rantörer och att ytterligare miljöanpassa verksam-
heten där certifiering ingår.
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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 2009.

FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSE
2009
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Ledningsgruppen för Folktandvården
Gävleborg AB
Fr. vä VD Ann-Christin Käll, ekonomichef Stefan Johnsson, kli-
nikchef Gunnar Thedéen, personalchef Ann-Christin Hedkvist,
klinikchef Anette West och Maria Lönnbark, klinikchef Bengt
Vikman, Lars Wetterberg och Hartmut Feldmann.

Styrelsen består av
fr. vä Torbjörn Tomtlund, Sten-Erik Nilsson vice ordförande,
Ulf Odenmyr, Christina Holm arbetstagarrepresentant, Barry
Gustavsson ordförande, Maj-Britt Åhrman, Marlene Johansson,
Erik Sjödin och Merja Lindberg, båda arbetstagarrepresentan-
ter. Saknas på bilden gör Tommy Cavallin.
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Verksamhet
Folktandvården Gävleborg AB är ett av Sveriges tre
största tandvårdsbolag. På 24 kliniker från Bergsjö i
norr till Hedesunda i söder bedriver bolaget sin verk-
samhet. Dessutom finns specialister inom käkkirur-
gi, tandreglering, tandlossningssjukdomar, barn-
tandvård, 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 effektiva kliniker
som inte bara gör företagets resursutnyttjande så
optimal som möjligt utan även bidrar till en hög
kundnöjdhet och god arbetsmiljö för bolagets per-
sonal.  

TRE ÅR I SAMMANDRAG
Folktandvården Gävleborg AB 2009 2008 2007

Intäkter Tkr 385 462 365 427 372 183

Resultat efter skatt Tkr 17 192 11 500 16 481

Nettomarginal % 8 6 9

Soliditet % 46 34 31

Räntabilitet på totalt kapital % 22 17 30

Kassalikviditet % 176 167 111

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
I augusti 2009 flyttade Valbokliniken in i nyrustade
lokaler. Valbokliniken är miljöcertifierad och ett
genomgående miljötänkande har präglat byggna-
tionen.

Under 2009 slogs en ny strategisk inriktning för
bolaget fast. En ny vision, affärsidé och en strategisk
målsättning för 2010 har beslutats. Under 2009
inleddes också ett omfattande arbete med lean
inom företaget. Kommande år kommer samtliga
verksamheter inom företaget att införa lean som
arbetssätt. 

Ett målgruppsanpassat informations- och utbild-
ningsmaterial för barn och ungdomar sjösattes
under året. Materialet omfattar bland annat infor-
mation på mödravårdscentralen till blivande föräld-
rar och till lektioner för ungdomar på högstadiet.

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats.
Förutom ortodonti bedriver företaget nu också ST-
utbildningar inom protetik och oral radiologi.

För att kartlägga karriärvägar utvecklingsbehov
bland bolagets anställda har kompetensbeskriv-
ningar för samtliga befattningar färdigställts under
2009. 

RESULTAT OCH OMSÄTTNING
Folktandvården Gävleborg AB:s omsättning upp-
gick till 385 mkr (365 mkr). Resultatet efter finansi-
ella poster hamnade på 29,8 mkr (22,8 mkr).
Främsta anledningen till resultatförbättringen är en
ökad efterfrågan på mer avancerad tandvård till
följd av den nya tandvårdsreformen som infördes 1
juli 2008.
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FINANSIELL STÄLLNING
Det egna kapitalet inom bolaget var vid årets utgång
47 mkr (35 mkr) vilket gav en soliditet på 46 pro-
cent (34 procent). Likvida medel uppgick till 48,8
mkr (47,8 mkr) vid årets slut vilket gav en kassalik-
viditet på 176 procent (167 procent). Takten på
bolagets amorteringar ökades under året och totalt
amorterades 13 mkr (2,4 mkr) under 2009.  

INVESTERINGAR
Investeringar i byggnader och anläggningstillgång-
ar uppgick för bolaget till 16,5 mkr (10,1 mkr).

PERSONAL
Antalet anställda i bolaget var vid årsskiftet 440 per-
soner.

RISKER I VERKSAMHETEN
Bolagets ränterisker ligger i förändringar av mark-
nadsräntan som kan påverka bolagets räntenetto
genom att avkastningen försämras på koncernva-
lutakontot samt att bolagets långfristiga upplåning
beläggs med högre räntekostnader. En ränterisk
föreligger även på bolagets pensionskostnader i
form av sänkta garantiräntor vilket medför ökade
kostnader.

Folktandvården Gävleborg AB är endast verksamt
inom Gävleborg vilket medför att antalet transak-
tioner och flöden i utländsk valuta är begränsade
varför några direkta valutarisker inte finns.

För att minimera kundkreditrisken arbetar bolaget
aktivt med kravprocessen. Patienter uppmuntras att
betala antingen med kort eller med kontanter. Vid
bokning av ny behandling kontrolleras att obetalda

fakturor inte föreligger vid någon av bolagets klini-
ker. Folktandvården Gävleborg AB strävar hela
tiden mot att minska obetalda fordringar och följer
utvecklingen genom att kontinuerligt mäta
genomsnittlig kundkreditbindningstid.  

Risker för prisförändringar hanteras främst genom
att material och labbtjänster upphandlas i enlighet
med lagen om offentlig upphandling, LoU. Detta
innebär att priserna på aktuella produkter samt
tjänster är reglerade för en bestämd avtalsperiod.
För att minimera risken för prisökningar beträffan-
de bolagets lokaler tecknas hyresavtal som sträcker
sig under så långa perioder som är affärsmässigt för-
svarbart.

Det finns även tydliga politiska risker. Den nya
tandvårdsreformen är ett exempel. Ett annat exem-
pel är oförutsägbarheten i politiska beslut som kan
försvåra bolagets långsiktiga planering.

FRAMTIDSUTSIKTER
Tandvårdsmarknaden får fler och allt större aktörer
som är på väg in. Inte sällan med riskkapitalister
som finansiärer. Flera av dessa företag har en strate-
gisk inriktning mot uppköp snarare än att växa
organiskt. 

För att möta en förändrad konkurrenssituation på
tandvårdsmarknaden och för att kunna erbjuda län-
sinnevånarna en högkvalitativ tandvård även fort-
sättningsvis kommer företaget på basis av den
marknadsanalys, konkurrentanalys och omvärldsa-
nalys som genomförts under 2009 att börja imple-
menteringen av en ny strategisk inriktning. 

Under kommande år fortsätter också arbetet med
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att leanifiera bolagets verksamhet. Syftet är att sätta
kunden i centrum och att ta bort icke värdeskapan-
de aktiviteter och samtidigt införa ett arbetssätt
som syftar till ständiga förbättringar.

MILJÖ
Folktandvården Gävleborg AB:s ägardirektiv anger
att bolaget skall följa Landstinget Gävleborgs miljö-
policy. Samtliga kliniker inom bolaget är miljödiplo-
merade. Bolagets kliniker är utrustade med ett mil-
jövänligt och effektivt vattenreningssystem. Genom
att övergå till digital röntgen har användandet av
miljöfarliga framkallningsvätskor minskat.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Bolaget bedriver forskning i såväl större som mindre
omfattning och inom en rad olika områden. Det
har bidragit till flera forskarutbildade medarbetare
med klinisk förankring vilket är betydelsefullt för
utveckling av nya behandlingsmetoder. 

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 9 sam-
manträden varav 8 ordinarie och ett extrainsatt.
Styrelsen har arbetat enligt den arbetsordning som
fastställts och som tillsammans med VD-instruktio-
nen årligen uppdateras och ses över.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL 
VINSTDISPOSITION
Årets resultat 17 192 tkr

Balanserade vinstmedel 17 982 tkr

Vinst till förfogande 35 174 tkr

STYRELSEN FÖRESLÅR ATT 
VINSTMEDLEN DISPONERAS 
Till aktieägare utdelas 921,33 kr
per aktie, totalt 11 056 tkr

Balanseras i ny räkning 24 118 tkr   

Summa 35 174 tkr

STYRELSENS YTTRANDE ÖVER DEN
FÖRESLAGNA VINSTUTDELNINGEN
Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets
soliditet till 41 procent. Soliditeten är mot bak-
grund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs
med lönsamhet 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 2009 2008

Rörelsens intäkter tkr 2
Nettoomsättning 383 628 365 312
Övriga rörelseintäkter 1 834 116
Summa nettoomsättning 3 385 462 365 427

Rörelsens kostnader tkr 2 2009 2008
Produktionsrelaterade kostnader -60 232 -52 681
Personalkostnader 5 -212 723 -205 233
Övriga kostnader 4 -74 014 -77 080
Avskrivningar av materiella 6
anläggningstillgångar -7 875 -7 513
Summa rörelsens kostnader -354 843 -342 508

Rörelseresultat 30 619 22 919

Finansiella intäkter 7 496 1 453
Finansiella kostnader 8 -1 340 -1 577

Resultat efter finansnetto 29 775 22 795

Bokslutsdispositioner 9 -6 366 -6 704

Resultat före skatt 23 409 16 092

Skatt på årets resultat 10 -6 217 -4 591

Årets resultat 17 192 11 500
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR Not 2009 2008
Anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 56 371 50 575
Ombyggnation på annans fastighet 10 044 7 364
Pågående nyanläggningar 11 0 945
Summa anläggningstillgångar 6 66 415 58 884

Omsättningstillgångar
Varulager, förnödenheter och förråd 4 351 4 893
Kundfordringar 12 11 173 21 610
Övriga kortfristiga fordringar 2 658 3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 7 921 7 544
Kassa och bank 14 48 820 47 819
Summa omsättningstillgångar 74 922 81 870
Summa tillgångar 141 337 140 754

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not
Eget kapital 15
Bundet eget kapital
Aktiekapital 12 000 12 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 17 982 11 482
Årets resultat 17 192 11 500
Summa eget kapital 47 174 34 982

OBESKATTADE RESERVER
Ackumulerade överavskrivningar 24 280 17 914
Summa obeskattade reserver 24 280 17 914

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 16 21 390 32 674

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 17 11 896 16 706
Skatteskulder 1 421 215
Övriga skulder 18 8 864 10 334
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 26 311 27 929
Summa kortfristiga skulder 48 492 55 184

Summa eget kapital och skulder 141 337 140 754

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS
Not 2009 2008

Rörelseresultat efter finansiella poster 29 775 22 795
Av- och nedskrivningar samt övriga ej 20 7 661 7 325
likviditetspåverkande poster

Betald skatt -6 806 -9 962

Ökning/minskning varulager 543 -78
Ökning/minskning kundfordringar 12 10 364 -4 566
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -631 108
Ökning/minskning leverantörsskulder 17 -4 809 -9 445
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -1 882 2 638
Kassaflöde från den löpande verksamheten 34 214 8 815

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 -15 463 -10 063
Sålda materiella anläggningstillgångar 200
Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 263 -10 063

Nyemission
Upptagna lån 25 000
Amorteringar -12 950 -2 450
Utbetald utdelning -5 000 -5 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -17 950 17 550

Periodens kassaflöde 1 001 16 302

Likvida medel vid periodens början 47 819 31 518

Likvida medel vid periodens slut 48 820 47 819
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Not 1
Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningsla-
gen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprin-
ciperna 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 2009 2008
Inköp 10% 13%
Försäljning 36% 38%
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 2009 2008
Försäljning av tandvård 247 209 228 697
Försäljning av tandvård till 
Landstinget Gävleborg 136 419 136 615
Övrig försäljning 1 834 116

Summa 385 462 365 427

Not 4
ERSÄTTNING TILL REVISORER

Tkr 2009 2008
Revision (Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers) 194 167
Andra uppdrag 210 107

Summa 404 274

Not 5
UPPGIFTER OM PERSONAL 

Tkr 2009 2008
Medelantalet anställda
Kvinnor 392 394
Män 48 57

Löner, ersättningar, sociala avgifter 
och pensionskostnader
Löner och ersättningar 
till styrelsen och 
verkställande direktören 1 135 1 013
Löner och ersättningar 
till övriga anställda 138 235 135 413

Sociala avgifter enligt lag 
och avtal 42 498 43 370
Pensionskostnader för 
verkställande direktören 97 68
Pensionskostnader för 
övriga anställda 18 480 12 927

För VD gäller vid uppsägning från företagets sida 6
månadaders uppsägningstid med oförändrade anställ-
ningsförmåner under uppsägningstiden. Därefter er-
håller VD vid uppsägningstidens slut ett avgångsveder-
lag om tolv månadslöner.

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

Totalt 7 7

Antal verkställande direktörer och andra 
ledande befattningshavare
Kvinnor 10 9
Män 10 11

Totalt 20 20

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro 5% 5%
-långtidssjukfrånvaro* 2% 3%
-sjukfrånvaro för män 3% 2%
-sjukfrånvaro för kvinnor 5% 6%
-anställda -29 år 3% 4%
-anställda 30-49 år 5% 3%
-anställda 50 år- 6% 7%

*Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 dagar.

29

Siffror_OK  10-03-25  10.46  Sida 29



Not 6
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Tkr 2009 2008

Inventarier, verktyg 
och installationer
Ingående anskaffningsvärden 92 126 85 620
Övrigt inköp under året 13 382 8 904
Försäljningar och utrangeringar -3 294 -2 398

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 102 215 92 126
Ingående avskrivningar -41 551 -36 655
Årets avskrivning -7 462 -7 130
Försäljningar och utrangeringar 3 169 2 233

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -45 844 -41 551

Utgående planenligt 
restvärde M/I -56 371 50 575

Ombyggnationer på 
annans fastighet
Ingående anskaffningsvärden 7 779 7 566
Inköp 3 093 214
Försäljningar och utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 10 872 7 779
Ingående avskrivningar -415 -32
Årets avskrivningar -413 -384
Försäljningar och utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -828 0

Utgående planenligt restvärde 
ombyggnationer 10 044 7 364

Not 7
RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE

Tkr 2009 2008
Ränteintäkter koncernkonto 254 1 314
Övriga ränteintäkter 242 139

Summa 496 1 453

Not 8
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE

Tkr 2009 2008
Räntekostnader 1 340 1 577
Övriga finansiella kostnader

Summa 1 340 1 577

Not 9
BOKSLUTSDISPOSITIONER

Tkr 2009 2008
Skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och avskrivning 
utöver plan 6 366 6 704

Summa 6 366 6 704

Not 10
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Tkr 2009 2008
Aktuell skattekostnad 6 217 4 591

Summa 6 217 4 591

Not 11
PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Tkr 2009 2008
Utgående nedlagda 
kostnader Valbokliniken 0 945

Summa 0 945

Not 12
KUNDFORDRINGAR

Tkr 2009 2008
Kundfordringar 6 726 7 210
Fordringar hos 
Landstinget Gävleborg 3 550 8 186
Fordringar hos 
Försäkringskassan 897 6 213

Summa 11 173 21 610

Not 13
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 

UPPLUPNA INTÄKTER

Tkr 2009 2008
Förutbetalda hyror 3 948 4 352
Fora-fordran 1 301 0
Upplupna intäkter 1 256 1 376
Övriga förutbetalda kostnader 1 416 1 816

Summa 7 921 7 544
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Not 14
KASSA OCH BANK

Tkr 2009 2008
Koncernkonto 
Landstinget Gävleborg 48 649 47 647
Övrigt 171 172

Summa 48 820 47 819

Not 15
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Balanserat Årets Summa 
Aktiekapital* resultat resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 12 000 11 482 11 500 34 982
Lämnad utdelning -5 000 -5 000
Disposition av föregående års resultat 11 500 -11 500
Årets resultat 17 192 17 192

Eget kapital 2009-12-31 12 000 22 982 12 192 47 174

*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 16
LÅNGFRISTIGA SKULDER

Tkr 2009 2008
Lån från ägare* 9 390 10 590
Skulder till kreditinstitut- reverskredit** 12 000 22 084
Checkräkningslimit uppgår till 15 mkr

Summa 21 390      32 674

*Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än 5 år efter 
balansdagen uppgår till 4,6 mkr för innevarande år.

Not 17
LEVERANTÖRSSKULDER

Tkr 2009 2008
Leverantörsskulder 11 896 16 123
Leverantörsskulder hos 
Landstinget Gävleborg 583

Summa 11 896  16 706
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Not 18
ÖVRIGA SKULDER

Tkr 2009 2008
Personalens källskatt 3 722 3 485
Arbetsgivaravgifter 3 642 3 560
Kortfristig del av långfristig skuld 1 200 2 866
Övriga skulder 300 422

Summa 8 865 10 334

Not 19
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Tkr 2009 2008
Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter 12 582 12 219
Pensionskostnader, avgiftsbestämd del 5 962 5 794
Särskild löneskatt pensioner 4 398 3 355
Övriga poster 3 369 6 561

Summa 26 310 27 929

Not 20
JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

Tkr 2009 2008
Av- och nedskrivningar 7 931 7 513
Övriga ej likviditetspåverkande poster -270 -188

Summa 7 661 7 325
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