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Vår värdegrund
Professionalism och ansvar

Vi är varandras arbetsmiljö och 

alla har ansvaret att bidra till att 

den blir god.

Öppenhet och ärlighet

Vi lyssnar på varandra och ger 

återkoppling på ett respektfullt 

sätt.

Respekt och ödmjukhet

Vi vill varandras och verksamhe

tens bästa och vi för gemensamt 

verksamheten framåt.

	 4	VD	har	ordet
VD Maria Lönnbark intervjuas om 2014 och 
känner stolthet för sin organisation.

	 6	Plock,	plock,	plock
Folktandvården Gävleborg finns i både Hälsingland 
och Gästrikland. Vi gjorde en liten titt på året som gick och inser 
att det görs en väldig massa.

	12	Kristina	Malmström	i	stor	intervju
Hon är inte bara tandläkare, hon är ju mamma också – för att 
citera en känd Colgatereklam i TV. Vi intervjuade Kristina 
Malmström vid sönernas hockeyrink.

	16	Succé	för	viktig	asyldag	i	Järvsö
Den första asyldagen i Järvsö blev en succé som sedan följts 
upp med fler asyldagar både där och på andra kliniker.

	18	Forskning	i	framkant
Hos Folktandvården Gävleborg bedrivs flera forskningsprojekt 
som väcker internationell uppmärksamhet. 
 
	23	Sagan	om	paketet	som	försvann
Ett paket på villovägar hittade rätt tack vare stort engagemang 
hos en tandtekniker i Hudiksvall.

	24	Miljön	alltid	i	fokus
Miljöarbetet är stort och viktigt och numera 
någonting självklart i alla organisationer. Inte 
minst hos Folktandvården Gävleborg. På flera 
fronter jobbar Ftv Gävleborg med detta dagligen.

	26	Hygienisten	som	gav	allt
När Ahmed, 9 år, satte sig i stolen insåg tandhygienisten Mar
lene Tyrén i Bollnäs att något inte var som det skulle. En fantas
tisk historia om engagemang och vänskap tog sin början…

	30	Skölj	tänderna	friskare
Folktandvården Gävleborg åker både ut till skolor och till äldre
boenden och hjälper de som vill skölja.

	32	Lärlingsprojektet	hyllas
Vi åkte till Valbo träffade en ny lärling på väg in 
i yrket och en gammal, nåja, lärling som blivit 
klinikchef.

	36	Ftv-volontärer	i	Nepal
Siv Grenholm och Gitti Lundin fick stipendium för att åka till  
Nepal och hjälpa barnhemsbarn med tänderna.

	38	Patienternas	säkerhet	främst
Patientsäkerhet är viktigt. Allt ska dokumenteras, bakteriehalter 
i vatten ska mätas, tangentbord göras rena…

	38	Barry	Gustafsson	i	intervju
Folktandvården Gävleborgs styrelseordförande Barry Gustafs
son om Folktandvårdens fortsatt viktiga roll i framtiden. 

	40	Gästkrönika
Ola Liljedahl, krönikör i en rad tidningar, minns hur man borstade 
tänderna i hans barndoms Färila – och hur man inte gjorde det.

	43	Årsredovisning
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VD MARIA LÖNNBARK OM 2014

et är alltid nyttigt att summera 
ett år. Nyss var det 2014. När jag 
tittar tillbaka ser jag ett roligt år 
då det hände mycket hos oss, 
både i stort och i smått, vilket 
speglas i årsberättelsen. Från 

att vi drog i gång specialistutbildning i 
egen regi till att vi fick nya profilkläder, 
säger Maria Lönnbark när vi träffas på 
huvudkontoret i Gävle.

Som största stad i Gävleborg blev 
Gävle en gång ett naturligt val för 
huvudkontoret – men verksamheten 
bedrivs på 21 kliniker i både Hälsing-
land och Gästrikland.

Det, menar Maria Lönnbark, måste 
genomsyra verksamheten. Varje år. 
Varje månad. Varje vecka. Varje dag.

Frågan känns därför given där i hennes 
arbetsrum: Får man lika bra tandvård 
överallt i området?

Hon svarar utan betänketid:
– Ja. Svaret är ja. Men det är vår, och 

därmed givetvis min, viktigaste uppgift 
att se till att vi ger den vård och omsorg 
som alla har rätt till. Under 2014 kom 
vi ännu längre när det gäller att fördela 
våra resurser för att skapa vård på lika 

villkor. Vi tillgodoser det bland annat 
genom att arbeta på varandras kliniker, 
genom att specialister åker runt i länet, 
genom gemensamma utbildningssats-
ningar, genom en materialgrupp som 
ser över så att lika material används 
överallt…

Hon betonar:
– Vårt uppdrag 2014 precis som alla 

år var att skapa bättre tandhälsa i länet 
samtidigt som verksamheten ska drivas 
på affärsmässiga grunder med lands-
tingets/regionens värdegrund för ögo-
nen. Så står det i våra ägardirektiv. Det 
är en svår balansgång, men det är bra 
direktiv.

Folkhälsofunktionen utvecklades 
kraftigt under 2014, precis som 
KPS-verksamheten (Kvalitet och 
patientsäkerhet) och det på många sätt 
viktiga miljöarbetet.

Ett område som innehåller både en 
relativt stor stad, flera mindre städer 
och mycket glesbygd är speciellt. Bland 
annat när det gäller rekrytering av 
personal. Vissa kliniker är lättare att 
locka nya till. Inte minst i en bransch 
som numera är hårt konkurrensutsatt 

genom privata aktörer gäller det därför 
att på många sätt – både yrkesmässigt 
men även socialt – att vara attraktiv 
som arbetsgivare.

– När jag var ny som tandläkare sökte 
jag 1978 en tjänst i Hofors. När jag gick 
in på kliniken kände jag direkt att, oj, 
här kommer jag att trivas, här vill jag 
jobba.

Hon menar att det är ett bra exempel 
på att i slutänden, när det gäller rekry-
tering, är vi ändå individer som vill tri-
vas med det vi gör och där vi bor.

– Det tänker jag på ofta. För jag ska 
ärligt säga att några månader innan 
jag började i Hofors åkte jag igenom 
samhället och tänkte att, nej, hit flyttar 
jag inte. Men stannade jag på kliniken 
där i…

Hon räknar på fingrarna.
– …få se, 34 år! Och trivdes verkligen! 

De tio sista åren, innan jag blev vd för 
två och ett halvt år år sedan, var jag 
parallellt även klinikchef i Gävle.  

Men det var där någonstans i början i 
Hofors som den folktandvårdssjäl hon 
känner att hon har formades.

– I min roll nu tror jag att det gör att 

jag förstår den här regionen och de 
utmaningar som inte minst glesbygden 
har. Det är extremt viktigt att hålla ihop 
hela Folktandvården. 

Hon betonar ordet extremt och fort-
sätter:

– Vi är ett gemensamt företag och 

känner oss som det, men det kräver 
omsorg att se till att det fortsätter så, 
säger hon.

Stora pensionsavgångar väntar nu 
och under 2014 förbereddes detta.

– Det är mycket tyst kunskap som för-
svinner där, ofta oljan i maskineriet. Vi 

gav under 2014 därför tandsköterskor 
en handledarutbildning så att de kan 
lotsa in de nya, säger hon. 

En verklig milstolpe under året var 
att börja bedriva specialistutbild-
ning. Maria Lönnbark menar att det 
är viktigt av flera skäl – vid sidan av 
det uppenbara att patienten på sikt får 
bättre vård.

– Det synliggör även den kompetens 
vi har. Grunden är ju att vi har medar-
betare som brinner för sina ämnen och 
vill utvecklas, säger hon. 

Ekonomiskt gjorde Folktandvården 
Gävleborg ett starkt år 2014. Ekono-
merna på huvudkontoret har just tagit 
fram siffror när vi träffas. Maria Lönn-
bark konstaterar att ordning på eko-
nomin skapar möjligheter för de 417 
anställda – och därmed för invånarna i 
Hälsingland och Gästrikland.

– Vi i ledningen kan stödja, men det 
är ute på klinikerna saker ska hända. 
Och det är där det händer! Vår personal 
ska varje dag på jobbet tänka ’vem är 
jag till för?’ Svaret är givetvis invånarna 
i länet. Men då är det också viktigt att 
medarbetarna känner att vi är till för 
dem. n

Alla har rätt till 
lika bra tandvård

FO
TO

: STEFA
N
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Folktandvården Gävleborg.
Smaka på orden. Folktandvården Gävleborg. Orden bär på en snart 
80-årig historia. De två orden säger egentligen precis vad det handlar om. 
Tandvård för folket i Gävleborg.
I dag är Maria Lönnbark VD och därmed högsta ansvarig.

Folktandvården tar ansvar. Maria Lönnbark, VD för Folktandvården Gävle
borg, menar att hon och hennes kollegor varje dag måste arbeta för att de 
19 klinikerna i Hälsingland och Gästrikland ska kännas som samma företag 
– och att alla invånaren i området får lika bra tandvård.

D
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PLOCK

KLÄDER SOM SYNS // Folktandvården 
Gävleborgs nya kläder både syns, är mo
derna och inte minst praktiska. Kläderna 
är tänkta för den externa verksamheten 
och har tagits fram tillsammans med 
GEPDesign, ett företag som arbetar 
med något de kallar för produktkommu
nikation. Projektledaren Karin Karlsson 
arbetade fram den nya kollektionen.

– Vi har arbetat i många år med Folk
tandvården Gävleborg och använde för
stås deras färger rött och vitt. Vi strävade 
efter att göra kollektionen ganska stilren 
med mindre stora loggor. Man ska ändå 
tydligt se och känna att det är Folktand
vården som kommer och det är dess
utom viktigt att plaggen är funktionella, 
förklarar hon.

Heja röda vita laget!Heja röda vita laget!
Visste du .. .

STOR AKTÖR // Ftv Gävleborg är 
ett av de fyra största tandvårds
företagen i Sverige. 417 anställda 

finns på 15 orter i länet. Mer än 
hälften av länets vuxna och hela 
95 procent av barnen väljer Ftv 
Gävleborg. Det finns 19 kliniker 
för allmäntandvård och två länsö
vergripande specialistkliniker. 
Alla kliniker är anpassade för 

funktionsnedsatta och allmänvårdskli
nikerna har öppet till klockan 20 flera 
vardagskvällar och många lördagar. 
Patienter med akuta besvär får komma 
samma dag och nya patienter får en tid 
inom 14 dagar. 

Vi besöker äldre och sjuka i särskilda 
boenden. Blivande föräldrar möter vi 
på mödravårdscentraler och de små 
barnen och deras föräldrar på barna
vårdscentraler.

FTV
GÄVLEBORG

ALLTID
PÅ BETTET

DIGITALT
OCH SMIDIGT

”Så du är tandläkare? Det är lite som att 
vara polis. Ett nödvändigt ont.”

(Kommisarie Gibbs i ”The Dentist”)

gävleborgare har tecknat Frisktandvårds
avtal. Gävleborgare som har fyllt 21 år 
erbjuds frisktandvårdsavtal. Syftet är att 

arbeta förebyggande för att patienten 
ska behålla eller förbättra sin mun

hälsa.

17 397

FAVORITBORSTAR
Amerikaner lägger kring sex miljarder kronor på 
tandborstar varje år. Enlig en undersökning över 
uppfinningar amerikaner inte kan leva utan blev 
tandborsten etta. Den dyraste eltandborsten i vanlig 
handel kostar där 189,99 dollar, kring 1 800 kronor.

Folktandvårdens svarta och röda tandborstar är 
betydligt billigare – men väldigt, väldigt bra…

FO
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…att Colgate var den första tubtandkrä
men i USA (1896) och Stomatol i Sverige 
(1900).
…att bedövningsmedel användes för 
förs ta gången i Sverige 1847. Det var 
vid ett medicinskt ingrepp i Stock
holm och vid en tandutdragning i 
Göteborg.
…att den största tandvalen kaskeloten är 
18 meter lång och 50 ton tung och där
med världens största tandförsedda djur 
med 20 centimeter långa tänder.
…att världens längsta tand som dra
gits ut var 3,2 centimeter och satt på 
en Loo Hui Jing i Singapore.

TEKNIK // Folktandvården Gävleborg 
använder modern teknik för att bokningar 
ska ske så smidigt som möjligt. Patienter 
kan boka om sina tider via internet när 
som helst på dygnet. Påminnelser skick
as via sms. Klinikerna har en datoriserad 
samtalshanterare som gör att vi ringer 
tillbaka inom 15 minuter.
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Folktandvården Gävleborgs spe
cialister finns inom kirurgi, tand
reglering, tandlossningssjukdomar, 
barntandvård, protetik (kronor och 
broar), bettfysiologi och röntgen.

PLOCK

KUNSKAPSBAS // Titta på bilden här. Du kanske tror att du ser ett gäng kvinnor i en 
konferenssal. Det är rätt – men ändå fel.

Du ser en gigantisk kunskapsbas. De närmaste fyra åren beräknas nämligen 40 tand
sköterskor inom Folktandvården Gävleborg gå i pension. För att undvika hål i perso
nallistorna, vilket indirekt innebär fler hål i tänderna på Hälsinglands och Gästriklands 
invånare, pågår en offensiv satsning.

De rutinerade tandsköterskorna får en handledarutbildning för att kunna hjälpa till 
att lotsa in nya tandsköterskor, från bland annat Plushögskolan i Gävle, i yrket.

INVESTERINGAR // Det finns tandläkar
stolar och tandläkarstolar. Utvecklingen 
går onekligen framåt. Det ser man på 
bilderna här. 

Folktandvården investerar regelbundet 
i maskinparken för att kunna erbjuda 
säkrare, effektiva och tryggare vård för 
patienterna.

Under 2014 investerade Ftv Gävleborg 
bland annat i:
4 30 nya unitar (tandläkarstolen).
4 30 nya röntgenapparater.
4 5 lyftar för patienter som inte kan för
flytta sig själva.
4 4 rengörare av vinkelstycken, själva 
”borrmaskinen”.

FO
TO

: B
R

ITT M
ATTSSO

N

SITT FINT – DET ÄR
LÄTTARE I DAG ÄN I GÅR

DERAS RUTIN SKA
RÄDDA ÅTERVÄXTEN

DET SKA 
BÖJAS I TID…

Ett tandläkarbesök i dag är mindre påfrestande än förr – på alla sätt.

Så många besök hade Folktandvården Gävleborgs kliniker 
från Bergsjö i norr till Hedesunda i söder under 2014 (att jäm
föra med 321 473 året innan).

Folktandvården Gävleborg tog emot cirka 43 000 barn och 
88 000 vuxna under året. Det var en rejäl ökning jämfört med 
2013. 

Mer statistik från 2014: 
4 Nya patienter: 3 081
4 Akutpatienter: 7 327
4 Behandlats inom ramen 
för nödvändig tandvård: 
3 285
4 Patienter som fått tand
vård som led i sjukdomsbe
handling: 937

4 Smspåminnelser under 
året: 512 359
4 Internetombokningar per 
månad: 2 070
Patienter som behandlades 
på specialistklinik:
4 Vuxna: 5 008
4 Barn: 3 127

327 809 …och här är fler siffror

ENKLARE ATT
SÖKA OM LÅN

GÄVLEBORGS 
NYA SUPERBIL

ANSÖK // Det har blivit enklare 
att ansöka om tandvårds
lån. Ansökningskort finns 
både i receptionerna och i 
behandlingsrummen på kliniker
na. Receptionen hjälper gärna till.

STOR
SPETS-
KUNSKAP

BARN // När barn fyller tre år får de ett 
erbjudande att komma till Ftv Gävleborg. 
I vissa åldrar är det extra viktigt att bar
nen kommer för att kontrollera bettut
vecklingen, och tandvården är gratis för 
barn i åldrarna 3–20 år.

– Is it a bird?
– No.
– Is it a plane?
– No, it’s…
…inte heller Superman, som i den klas

siska filmen.
Det är helt enkelt Folktandvården Gäv

leborgs nya, röda och reklamförsedda 
bilar som syns överallt där de behövs i 
länet. Sex leasingbilar som drivs med die
sel och rattas av personal på språng.

Superbilen.
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Kollega!
Det har från ett par håll framförts ganska 

allvarliga klagomål över tandvårdsbehandlin-
gen inom länet. Särskilt har anmärkningar-
na riktats mot barntandvården, där vissa 
tandläkare skola utföra en forcerad, ofta 
mycket smärtfylld behandling, varigenom 
fruktan för återbesök uppstår hos barnen.
Några synpunkter:
Låt i regel minst 2 barn samtidigt vara 

inne för behandling, vilket särskilt gäller 
de yngre årskullarna. Försök därvid para 
ihop en duktig och morsk krabat med en räd-
dhågad. Då den senare kommer i stolen, bör 
man exempelvis säga: ”Få se om du är lika 
duktig som Johan.”
Var ytterst generös med beröm och upprepa 

inte ideligen: ”Det här gör inte ont”. Säg 
i stället för den händelse att barnet kän-
ner smärtor: ”Inte bryr sig en riktig pojke 
eller flicka om sånt strunt.”

När behandlingen för varje gång är avslu-
tad, bör man ta barnen i hand och tacka och 
tillägga: ”Glöm nu inte att säga till mamma 
att tandläkaren tyckte du var väldigt duk-
tig.”
Försök inte med våld forcera arbetet. Vin-

ner man förtroende, kan man utöva vilken 
behandling som helst. Ett förlorat förtro-
ende är mycket svårt att återvinna.
Det finns ett ytterst fåtal barn, som man 

inte kan behandla med lämpor. Om intet 
hjälper, kan det vara nog att i skarpa orda-
lag kommendera barnet att genast göra som 
det blir tillsagt. Ser ett sådant barn att 
man också kan bli barsk, faller det genast 
till föga.
Glöm framförallt inte bort att s k ä m t a 

med barnen.
Hudiksvall den 24 april 1953
David Diamant
Tandvårdsinspektör

David Diamant skrev till distriktstandläkarna 1953 (utdrag ur brevet). Källa: Folktandvården i Gävleborg – en historik av 
Måns Hedin och Hans Eriksson.

Han hette Bastman och jobbade på dåvarande Folktandvården i Bollnäs. Tror vi. En 
fantastisk bild i alla fall. Alla saker och lampor och… så bilen utanför. Så vacker! Var 
det hans? En patients? Folktandvårdens historia väcker minnen till liv. 

PLOCK

DROGER // Tobaksfri Duo är en succé.
– Projektet, som vi hämtade från Umeå, 

går ut på att en vuxen skriver ett kontrakt 
med en elev på högstadiet. De förbinder 
sig att vara tobaksfria, berättar Birgitta 
Enmark, som jobbar med tobaksfrågor 
hos Folktandvården Gävleborg.

Johnny Gustafsson, drogsamordnare 
i Gävle kommun, är en av många som hyl
lar satsningen.

– Vinsterna har visat sig vara stora. 
Dels mår tänderna bättre, som ju Folk
tandvården värnar om, men vi ser också 
att alkoholdebut skjuts upp, skolresultat 
blir bättre, skolmiljön lugnare och an

delen som testar andra droger minskar, 
säger han.

En av de första skolorna som införde 
Tobaksfri Duo i Gävle var Stigslundssko
lan.

– De hade en del problem. Många elev
er rökte. Det kunde stå 20–25 i klunga 
och röka. I dag ser man i princip ingen 
som gör det, säger Johnny Gustafsson, 
som konstaterar att det är många unga 
rökare som provar tyngre droger.

Just att kunna peka på ett konkret 
exempel och inte bara hänvisa till ”forsk
ningen visar” menar Johnny Gustafsson 
är betydelsefullt.

FLUOR-
MUGGEN
TILL HEDERS
MUGG // Fluor i fluormugg. Länge en 
självklarhet. Sedan lite bortglömt. Nu 
aktuellt igen. Folktandvården Gävleborg 
besöker 141 skolor, 691 klasser, 6 sär
klasser, 4 klasser med nyanlända och 6 
äldreboenden.

Det innebär 13 800 elever i grundsko
lan (6åringar plus årskurs 6–9), 90 elev
er i särklasser, 60 elever i klasser med ny
anlända och 160 äldre på äldreboenden.

EN LÅNG
HISTORIA
– SOM VI 
VÅRDAR
MINNEN // Folktandvården 
Gävleborg har en lång histo
ria. Den vårdar vi ömt. 

Tandvårdsinspektören Da
vid Diamant anställdes 1939. 
Hans utredning visade på 
stora brister. En pojke i Hamra 
i årskurs fyra var i behov av 
24 fyllningar och fyra tandut
dragningar.

Hofors, Ljusdal, Färila och 
Järvsö prioriterades och fick 
de första klinikerna i länet och 
resten är en sällsynt lyckad 
folktandvårdshistoria…

ALLT FLER UNGA FIMPAR
MED TOBAKSFRI DUO

Folktandvården Gävleborg 
tar hand om nyanställda 
på ett bra sätt. För att 
snabbt komma in i arbetet 
deltar de i ett introduk
tionsprogram där den 

nyanställde får en handle
dare och en mentor under 
det första året. Program
met innehåller gemen
samma utbildningar och 
social samvaro.

Hos sjukhustandvården behandlas pa
tienter som vårdas på sjukhus och får 
akuta tandproblem. Patienter med olika 
sjukdomar och funktionsnedsättningar 
kan också remitteras till sjukhustand
vården.

Nyanställd – och välkommen Tandvård på sjukhusKollar brunnar
Folktandvården Gäv
leborg utför kostnads
fri analys av fluor
halten i dricksvatten 
i enskilda brunnar i 
Gävleborg.

Birgitta Enmark jobbar med tobaksfrågor hos Folktandvården Gävleborg.
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INTERVJU: KRISTINA MALMSTRÖM OM DET VIKTIGA LAGBYGGET

on är ju inte bara tandläkare, hon är ju 
mamma också – för att citera en känd Col-
gatereklam i tv. Som mamma till två hock-
eyspelande pojkar på 8 och 12 år blir det 
mycket bärande av backar med utrustning 
och hängande på kalla läktare…

– Egentligen finns det en del likheter mellan ett 
hockeylag och oss på Folktandvården Gävleborg, 
konstaterar hon och fortsätter:

– Det handlar om lagbygge. Precis som spelarna 

H

Hockey-
morsan

som gillar
lagarbete

Vi letar efter Kristina Malmström.
Nej, hon är inte i behandlingsrummet på Folktandvården 
Slottstorget i Gävle. Och inte mitt i renoveringen hemma i 
radhuset. Därmed finns det en given plats till att leta vid.
Japp, hockeyarenan Kasthallen i Bomhus.

»
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i ett lag kan vi också passa över till varandra och 
ha olika specialiteter och nischer som tillsammans 
gör oss starka och bra.

En av just hennes mer udda specialiteter är för 
övrigt att dra ut tänder.

Jo, det är sant. Det beror på… vänta… vi åter-
kommer till det och börjar i Västerbotten på 
70-talet. Det var där någonstans hennes kom-
mande karriär inom tandvården tog fart.

– Pappa var tandtekniker så det var helt klart en 
inkörsport för mig. Han hade eget företag från jag 
var liten, så det känns ibland som att min barn-
dom tillbringades på ett tandteknikerlabb, skrattar 
hon.

Det kan ju låta som en skräckfilm men, lovar 
hon, det var tvärtom väldigt kul.

– Jag såg ju ofta när han jobbade. Hantverket 
som tandtekniker lockade mig helt klart. Han und-
rade senare om jag ville ta över men, nja, han satt 
ju väldigt ensam när han jobbade och hade ingen 
patientkontakt.

Hon gick naturvetenskapligt program på gymna-
siet och ville plugga vidare direkt.

– Jag sökte en del olika saker, bland annat psy-
kolog, men kom in på tandläkarlinjen i Umeå och 
började där, minns hon.  

Från dag Ett kändes det rätt.
– Med facit i hand kan jag se att det inte var 

förut bestämt att jag skulle bli tandläkare, det hade 
kunnat bli civilingenjör också, men tandläkeriet 
fanns med där hela tiden.

I dag är det brist på tandläkare.
När Kristina gick tandläkarutbildningen var det 

tvärtom – ont om jobb.
– Första terminen sa de till och med att ’är ni inte 

100 procent säkra så tänk om’ eftersom det var så 
dåligt med arbete, berättar hon. 

Bristen på jobb gjorde att många av hennes kur-
sare sökte sig utomlands; till framförallt England 
och Norge. Själv inledde hon yrkeslivet med ett 
vikariat på Folktandvården i Kungälv, men när det 
tog slut väntade just London.

– Eftersom det är EU var det egentligen bara att 
söka jobb och börja arbeta där.

Kristina arbetade inom NHS, National Health 
Service, alltså inte den privata sidan.

– Jag insåg ganska snart att stannar jag där kom-
mer jag att glömma mycket av det jag lärt mig. Där 
handlade det bara om basic tandvård, i princip om 
att dra ut tänder, göra folk fria från värk och fylla i 
stora hål med amalgam. 

Jodå, det var där hennes specialitet tandutdrag-
ning föddes.

– Jag blev helt enkelt en hejare på att dra ut tän-
der. Det sitter i! Behöver någon hjälp på kliniken 
ropar de ofta på mig, skrattar hon.

Hon funderade ett tag på att jobba privat i London 
– men istället blev det USA.

– Vi flyttade till Santa Monica i Kalifornien och 
jag började läsa in tandläkarlinjen där. Det blev 
aldrig så att jag jobbade i USA men jag har en exa-
men som gäller för just Kalifornien.

– De är ju fantastiskt bra på bemötande i USA 
rent generellt. Konkurrensen är stor så de är bra på 
att sälja in också. Och det finns ju enormt bra tand-

vård, förstås, men också tandvård som jag inte är 
så imponerad av. Jag noterade att det bokstavligt 
talat var mycket fasad. De kunde lämna stora hål 
men göra en snygg fasad. Vi på Folktandvården är 
otroligt noga med att prata profylax, att börja i rätt 
ände och, till exempel, ser tandblekning mer som 
pricken över i:et på ett välsanerat bett. 

Till Gävle kom hon 2001.
– Jag fick jobb på Folktandvården och var klinik-

chef i Bomhus en tid i början. En väldigt ung chef! 
Kanske för ung? Det var svårt, minns hon.

Hon fick Erik, första barnet, öppnade eget och 
fick så småningom Isak, barn två, och sålde klini-
ken då livet privat tog en ny vändning. Hon sökte 

en tjänst på Folktandvården Slottstorget och där är 
hon sedan dess.

Ja, när hon inte är vid rinken i Kasthallen då…
När hon i dag ser på Folktandvården med ögon 

som sett både utlandsjobb och den privata sidan är 
hon stolt över sitt Folktandvården Gävleborg.

– Det finns en enorm fördel i att vara stora. Det 
är väldigt mycket lagar och regler som ska följas 
när det gäller områden som hygien, miljö och kva-
litet med många protokoll som ska göras. Det var 
svårt som egen, tyckte jag i alla fall, att hålla reda 
på allt. Här har vi en hel stab som sköter sådant.

– Det är kort sagt ordning och reda. Jag behöver 
inte bekymra mig om bakteriehalten i vattnet för 
det finns andra som sköter det. Någon ansvarig ser 
till att maskiner får det underhåll de behöver. Ta 
bara att en städerska några gånger per år suger ur 
ventilerna. Bara en sån sak!

Själv har hon många uppdrag.
Hon är teamchef med personalansvar för tolv 

personer och sitter bland annat med i en materi-
algrupp, där de diskuterar vilka dentala material 
som Folktandvården Gävleborg ska använda.

– Vi ligger långt framme i utvecklingen, men 
allt ska vara beprövat och testat för ytterst är vi ju 
ansvariga för att veta vad vi stoppar in i munnen 
på patienterna. Patientsäkerheten får vi aldrig 
tumma på. Överhuvudtaget har Folktandvården 
Gävleborg ett bra rykte i tandvårds-Sverige, slår 
hon fast. 

Dessutom, menar hon, är det i det dagliga arbe-
tet en fördel ha många kollegor som går att bolla 
frågor med om situationer uppstår.

Ett bra lag, kort sagt. n

INTERVJU: KRISTINA MALMSTRÖM

KRISTINA	MALMSTRÖM
Namn: Kristina Malmström
Ålder: 40 i år.
Bor: Radhus i Bomhus.
Familj: Särbo med Mattias, två barn, Erik, 12, och 
Isak, 8, och två bonusbarn Kalle, 12, och Alva, 9.
Reser till: ”Fjällveckor i sol på vårvintern slår det 
mesta. Jag var i Filippinerna i januari, där min pappa 
har hus. Det var häftigt! USA gillar jag. Äh, jag reser 
överhuvudtaget gärna.”
Lyssnar på: ”Radio. Vi har den ofta på när jag jobbar. 
Gärna P1, så lär man sig något medan man rotfyller.”
Tittar på: ”Inte så mycket på tv, känns som att det 
mest är barnen som har tvn hos oss.”

Mycket utrustning 
behöver bäras…

…men hockey är 
himla roligt.
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Järvsö bestämde man sig för att 
ordna en särskild asyldag. Försöket 
blev mycket lyckat och har följts upp 
med fler asyldagar både där och på 
andra kliniker.
Anna-Karin Rosell, tandhygienist, 

minns den första asyldagen:
– Vi hade bokat barn i grupper utifrån 

språk. Barnens ålder varierade mellan 
3 och 19 år. En arabisk tolk var bokad 
men dök tyvärr inte upp. En tolk som 
pratade tigrinja, som är huvudspråk i 
Eritrea, var däremot med. Vid situatio-
ner då ingen tolk fanns att tillgå ringde 
vi Gävle Tolkservice, som snabbt 
hjälpte oss att få tag på tolk.

Tillsammans med tandläkarna 
Tünde Paszitne Martis och Anette 

West, tandsköterskorna Lena Tångring 
Olsson och Mona Rask samt tand-
hygienisten Maud Mårtensson var 
Anna-Karin en av de sex pionjärerna.

Gruppen var sammansatt för att 
skapa stor bredd i kunnandet. Riktigt 
vad som väntade visste man ju inte.

Flyktingströmmar varierar alltid bero-
ende på var i världen kriser finns. Just nu 
kommer de flesta asylsökande i Sverige 
från Syrien, Somalia, Eritrea och Afgha-
nistan. En stor grupp är även statslösa. 
De fem grupperna utgör mellan 60 och 
70 procent av de asylsökande – och en 
del hamnar i boenden i Gävleborg.

För att inte situationen skulle bli 
skrämmande fick barnen, och föräld-

rarna också för den delen, börja med 
att titta på Knuttefilmen. Även om den 
är på svenska fångade den barnens 
intresse.

– Inne på behandlingsrummet scre-
enades patienterna av tandläkare eller 
tandhygienist. Screeningen innebar 
kontroll av munhygien. Hade patienten 
ont/besvär i sina tänder? Vi bedömde 
de permanenta tänderna samt dista-
lytorna på mjölkfemmorna om behov 
fanns till lagning, berättar Anna-Karin 
Rosell.

Patienterna grupperades sedan uti-
från behov:
1) Behov av lagning.
2) Profylax plus fluor. 
3) Fluor och ny kontroll om sex månader.

– Det var många fina tänder, konsta-
terar Anna-Karin Rosell.

När screeningen var klar fick barn 
och förälder gå till reception för bok-
ning av ny tid hos Lena Tångring 
Olsson. Sedan väntade ”Monas pro-
fylaxhörna”. Där fick barnen varsin 
tandborste och borstade sina tänder 
samtidigt som Mona Rask instruerade 
tandborstning på modell.

”Monas profylaxhörna” avslutades 
med att barnen och de föräldrar som 
ville fick skölja med neutral fluor. 

Språksituationen är det som gör arbe-
tet med asylsökande särskilt kompli-
cerat.

– Det var därför bra att Lena Tång-
ring Olsson hade gjort ordning en 
tandvårdspärm med material från 1177.
se. Den låg i väntrummet och beskrev 
tandvården i Sverige, barntandvård 
samt profylaxinstruktioner. Materialet 
i pärmen fanns på olika språk så att de 
flesta kunde ta del av informationen på 

sitt eget språk, berättar Anna-Karin.
Men bra kan alltid bli bättre.
– Inför vår andra asyldag i Järvsö 

gjorde vi några förändringar som kan 
tyckas väldigt simpla men som blev väl-
digt lyckade, säger Anna-Karin Rosell.

De bokade in grupper efter språk 
(familjebokningar).

– Det vill säga att förmiddag första 
passet hade vi barn som pratade ara-
biska. Nästa pass var det barn som 
pratade tigrinja. Det medförde en mer 
avslappnad stämning i väntrum. Bar-
nen lekte med varandra innan de fick 
komma in på undersökning.

Personalen upplevde även att när för-
äldrarna i väntrummet pratade samma 
språk kunde de hjälpa varandra med 
översättning vilket bidrog till en trygg-
het.

– I ’Monas profylaxhörna’ använde vi 
oss av telefontolk. Även här kunde vi se 
att det var mycket effektivt när gruppen 
pratade samma språk. n

ASYLDAGEN

DETTA	GÄLLER
4 Personer som söker asyl i Sverige har 
rätt till akut tandvård. Det är i regel hos 
folktandvården man kan få vården och 
det är tandläkaren som avgör om de be
svär man har är akuta.
4 Asylsökande barn och ungdomar un
der 19 år får tandvård på samma villkor 
som andra barn och ungdomar i Sverige, 
det vill säga utan att behöva betala för 
den.
4 Vuxna asylsökande får betala för akut 
tandvård hos tandläkare eller tandhy
gienist. Avgiften är 50 kronor för varje be
sök. Det finns en övre gräns för vad man 
betalar för medicin på recept. Om man 
når den gränsen kan man ansöka om bi
drag från Migrationsverket för de utgifter 
som överstiger den summan. 
4 Den asylsökande ska visa upp ett kort 
som Migrationsverket delar ut, ett så 
kallat LMAkort. LMA betyder ”lagen om 
mottagande av asylsökande” och kortet 
är en tillfällig identitetshandling.

Krig och oro i världen påverkar oss alla på många sätt. Hos Folktandvården 
Gävleborg innebär det att man, som en del i beställaravtalet, jobbar för att få 
till en fungerande tandvård för asylsökande.
Den relativt lilla kliniken Järvsö var tidigt ute.

I

Järvsö – först ut  med asyldagenJärvsö – först ut  med asyldagen

Starkt gäng i Järvsö 
ordnade en Asyldag.

Många barn, 
många språk.

Asyldagen i Järvsö 
blev en stor succé.
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FORSKNING

Forskning
i toppklass
Inom Folktandvården Gävleborg bedrivs avancerad forskning. 
Flera forskningsprojekt har rönt internationell uppmärksamhet. 
Men målet med forskningen är egentligen inte ära och berömmelse 
– utan förbättringar för patienterna. Vi tog ett snack med Arne 
Mordenfeld, en av forskarna.
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FORSKNING

ör 20 år sedan började tänderna krångla för 
Harry Glad, 72 år, från Rönnbacken i Ockelbo.

– Till slut rasade de ihop helt, berättar han…
…och skrattar så att de vita tandraderna 

syns. Jo, det är sant. Som lekman kan man inte 
förstå att det här är en man som haft rejäla tand-
problem.

Hans nya tänder är ett resultat av forskning som 
gjorts på specialisttandvården på Gävle sjukhus, i 
just det här fallet av övertandläkare Arne Morden-
feld.

Forskning på arbetstid en dag i veckan ledde 
efter fyra års arbete till disputation i Malmö här-
omåret och, indirekt, till Harry Glads nya tänder i 
form av tandimplantat.

Harry blev tillfrågad om han ville vara med i Mor-
denfelds forskningsprojekt, när det visade sig att 
tandimplantat var vad han behövde. Han tackade 
utan tvekan ja. Så i stället för ett kirurgiskt ingrepp 
i höftbenet blev det benersättningsmaterial, som 
forskningen handlar om, och fyra år senare är han 
fortfarande nöjd.

– De sitter som de ska. Och eftersom det var ett 
forskningsprojekt bidrog ett företag med bener-
sättningsmaterialet så det blev billigare för mig. 
Bra va, skrattar han igen så att tänderna syns.

Arne Mordenfeld betonar att forskningen inte 
är ett solonummer av honom utan ett lagarbete på 
kliniken.

I flera år har forskning uppmuntrats inom Folk-
tandvården Gävleborg. Flera viktiga projekt pågår 
på olika kliniker. Organisationen ligger på många 
områden i framkant internationellt.

Studier som görs i Gävleborg presenteras på 
olika håll i världen.

Arne Mordenfeld, Mats Hallman, Catrine Isehed, 
Ingalill Feldmann och Anders Holmlund är bara 
några namn vars forskningsarbete rönt internatio-
nell uppmärksamhet.

För alla oss som borstar tänderna, fuskar med 
tandtråd och hoppas på det bästa är forskning 
inom tandvård ganska obegripligt – men förut-
sättningen för att vi som Harry Glad ska få mindre 
problem.

För Folktandvården Gävleborg fyller forsk-
ningen flera andra funktioner också. VD Maria 
Lönnbark konstaterar:

– Dels är det viktigt att vi kan erbjuda den här 
möjligheten till medarbetare som brinner för ett 
ämne, dels höjer det statusen på Folktandvården 

Gävleborg vilket underlättar vid rekrytering av 
personal.

Forskningen som lett fram till Harry Glads nya 
tänder började, som forskning ofta gör, med att 
funderingar som blir till tankar som blir till hand-
ling. Här gällde det hur man kan minska lidandet 
för patienter som behöver tandimplantat och sam-
tidigt spara pengar åt skattebetalarna.

Problemet är ofta att käkbenet tillbakabildas när 
tänderna försvinner. Att fästa tandimplantat med 
titanskruvar blir omöjligt. Tidigare har patien-
terna fått lägga upp sig på operationsbordet och 
man har tagit ben från höftkammen. Nu använder 
man i stället kalvben och konstgjorda material.

Patienten slipper därmed operation och flera 
dagar på sjukhus och kostnaden på 50 000–
80 000 kronor minskar till en femtedel. I stället 
blir det lokalbedövning och hemfärd samma dag. 

Just Arne Mordenfelds forskning, som han beto-
nar bara är en liten del av allt som görs, har gått ut 
på att kliniskt och biologiskt studera hur kroppen 
reagerar på de nya materialen på kort och lång 
sikt.

Tillsammans med kollegor som operationstand-
sköterskorna Eva Larsson och Karin Edkvist, 
forskningsassistenter samt dåvarande handleda-
ren Mats Hallman, chef för specialisttandvården 
på Gävle sjukhus, har de byggt ben, installerat 
implantat och tagit prover i käkbenet från ett 
40-tal patienter. 

Tandläkartidningen uppmärksammade Arne Mor-
denfelds arbete nyligen. Där fick han även svara 
på frågan hur han ser på framtiden vad gäller den 
kirurgiska delen av implantatbehandling.

– Kortare behandlingstider med säkrare behand-
lingsresultat. Implantatutvecklingen går åt det 
hållet med ytor som läker in snabbare. Jag hoppas 
också på en fortsatt utveckling av benersättnings-
material. Här på kliniken forskar jag kring detta 
med min klinikchef och tidigare handledare, 
docent Mats Hallman, och nyblivne kollegan 
medicine doktor Christer Lindgren. Vi är nog den 
klinik i Sverige som har arbetat mest med att eta-
blera benersättningsmaterial som en accepterad 
behandlingsmetod vid brist på eget ben.

Han uttryckte sin framtidsönskan också på ett 
annat sätt:

– Patienten kommer in för behandling och går 
sedan ut med implantat och ny krona och där alla 
vävnader är återställda. n

F

Harry Glad från Ockelbo fick 
problem med tänderna, sa ja till 
att delta i ett forskningsprojekt 
och skrattar nu med en vit, fin 
och fungerande tandrad. Något 
han varje dag är nöjd med.
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FORSKNING

et var en gång en liten retentionsskena.
Den låg i ett paket som retentionsskenor 

brukar göra ibland. Inget konstigt med 
det. Där hade den placerats av Annika 
Jonsson, tandteknikern i Hudiksvall 

som hade gjort den. Retentionsskenans 
mamma skulle man kunna säga. Paketet 

med skenan skulle till Folktandvården Söder-
hamn, en timme söderut längs E4:an, där en patient 
skulle få den på fredag morgon.

Så ser ofta retentionsskenors liv ut.
Och inga problem att få paketet dit i tid. Många skenor 

lämnar Annika Jonssons händer varje vecka och har gjort 
så sedan hon började på kliniken 1977. Därför var det 
egentligen inget speciellt med just den här skenan den 
här torsdagseftermiddagen.

Lite speciellt var det däremot för Annika Jonsson. Hon 
hade slutat lite tidigare för att ta långhelg och åka till 
Stockholm och hälsa på barn och barnbarn. Maken Lasse 
kom och hämtade i bil, när hon bommat igen sitt tandtek-
neri för helgen, och på vägen skulle de bara snabbt svänga 
in lämna paketet i Folktandvårdens brevlåda i Söderhamn.

Som så många gånger förut.
Men resan var ju så himla trevlig, tanken på barnbar-

nen så väldigt lockande och plötsligt var de i huvudsta-
den. Barn och barnbarn kra-
mades. Annika packade upp 
paket till barnbarnen…

…och hittade paketet med 
skenan.

– Jäv… tänkte Annika.

För visserligen var det en bra och fin skena, men alla 
barnbarn i världen skulle bli besvikna över en sådan i 
paketet. När det finns både lego och dockor! För att inte 
tala om hur besviken patienten i Söderhamn skulle bli 
nästa morgon.

– Hm, tänkte Annika.
Det var för sent att skicka med post. Hon såg ingen 

annan utväg än att hoppa in i bilen och köra tillbaka. 
Hallå, vi pratar om Folktandvården nu! Har man lovat 
någon en skena på fredag förmiddag så har man.

– Hm, tänkte maken Lasse .
– Hm, tänkte mågen.
Sedan tittade de på varandra. Att köra bil tillbaka just 

när de hade så trevligt kändes himla onödigt så de två 
slog sina kloka huvuden ihop och begav sig till busstatio-
nen – men ingen buss gick. Så de fortsatte till tågstatio-
nen – men inget tåg gick på någon timme.

De lyckades till sist övertala en lokförare att ta med 
paketet. Han fick en hundring till fika. Men så var det ju 
det där med att någon måste ta emot paketet med skenan 
i Söderhamn och sedan lämna i brevlådan så som det var 
tänkt från början.

Mågens förvånade bror i Söderhamn fick uppdraget.
Han ryckte ut som en hjälte, hämtade det lilla paketet 

hos lokföraren framåt tio på kvällen och, vips, så var det 
lagt i brevlådan på kliniken i Söderhamn. Så när 
fredagen kom fanns det där och den om dramati-
ken ovetande tandläkaren kunde ge den lika ove-
tande patienten skenan som, om vi förstått saken 
rätt, sedan levde lycklig alla sina dagar 
i patientens mun. n

Sagan om paketet som försvann

En god berättelse

…från Folktandvården

ILLUSTRATIONER: MATTIAS GORDON

tyrelseordförande Barry Gustafsson instäm-
mer:

– Vilka högkvalificerade människor vi har! 
Det bidrar också vid rekryteringar. För gott 
renommé, på olika sätt, slår precis allting när 

det gäller rekrytering!
Fler exempel på pågående forskning inom Folk-

tandvården Gävleborg:
4 Ingalill Feldmann, docent, utvärderar skillnader 
i effekt av konventionella och i skelettet förank-
rade metoder för att vidga gommen i samband 
med tandreglering.
4 Övertandläkarna Anke Krämer och Lena  
Zettergren Wijk utvärderar och jämför olika meto-
der att stabilisera bettet efter genomförd tandreg-
leringsbehandling.
4 Catrine Isehed, övertandläkare, håller på 
med sitt avhandlingsprojekt kring behandling av 
periimplantit. I juni kommer hon att presentera 
resultat från det första delarbetet vid EuroPerio8- 
kongressen i London.
4 Sara Hed Rann, tandhygienist, håller precis 
på att påbörja en studie om patientupplevelse av 
parodontalkirurgi.

4 Anders Holmlund, övertandläkare, håller på 
med sambandet mellan oral hälsa och hjärt-kärl-
sjukdom och har presenterat resultat från en stu-
die vid American College of Cardiology-konferen-
sen i San Diego och från ytterligare en studie vid 
EuroPerio8 i London.
4 En studie om diabetes och tandlossning  
där ST-tandläkare Christin Winter är involverad 
och en studie om rökningens påverkan på paro-
dontal läkning där tandläkare Aorra Nadji är invol-
verad. 
4 Ashraf Qatanani, tandläkare, gör en retrospek-
tiv studie av cirka 60 patienter som fått rotspetso-
perationer utförda på käkkirurgen.
4 Ella Strömberg, tandhygienist, testar en trä-
ningsmetod, IQoro, för äldre med sväljsvårigheter 
med risk för undernäring och muntorrhet.
4 Doktorandarbete där övertandläkare Niels 
Ganzer utvärderar implantat som extra förank-
ringsstöd vid tandregleringsbehandling.
4 Docenterna Ingalill Feldmann och Mats  
Hallman studerar patienter med trångställningar 
i bettet och som behandlas med olika tandställ-
ningstekniker med olika inbyggd friktion. n
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FORSKNING

Forskning
i toppklass
Inom Folktandvården Gävleborg bedrivs avancerad forskning. 

Flera forskningsprojekt har rönt internationell uppmärksamhet. 

Men målet med forskningen är egentligen inte ära och berömmelse 

– utan förbättringar för patienterna. Vi tog ett snack med Arne 

Mordenfeld, en av forskarna.
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FORSKNING

ör 20 år sedan började tänderna krångla för 
Harry Glad, 72 år, från Rönnbacken i Ockelbo.

– Till slut rasade de ihop helt, berättar han…
…och skrattar så att de vita tandraderna 

syns. Jo, det är sant. Som lekman kan man inte 
förstå att det här är en man som haft rejäla tand-
problem.

Hans nya tänder är ett resultat av forskning som 
gjorts på specialisttandvården på Gävle sjukhus, i 
just det här fallet av övertandläkare Arne Morden-
feld.

Forskning på arbetstid en dag i veckan ledde 
efter fyra års arbete till disputation i Malmö här-
omåret och, indirekt, till Harry Glads nya tänder i 
form av tandimplantat.

Harry blev tillfrågad om han ville vara med i Mor-
denfelds forskningsprojekt, när det visade sig att 
tandimplantat var vad han behövde. Han tackade 
utan tvekan ja. Så i stället för ett kirurgiskt ingrepp 
i höftbenet blev det benersättningsmaterial, som 
forskningen handlar om, och fyra år senare är han 
fortfarande nöjd.

– De sitter som de ska. Och eftersom det var ett 
forskningsprojekt bidrog ett företag med bener-
sättningsmaterialet så det blev billigare för mig. 
Bra va, skrattar han igen så att tänderna syns.

Arne Mordenfeld betonar att forskningen inte 
är ett solonummer av honom utan ett lagarbete på 
kliniken.

I flera år har forskning uppmuntrats inom Folk-
tandvården Gävleborg. Flera viktiga projekt pågår 
på olika kliniker. Organisationen ligger på många 
områden i framkant internationellt.

Studier som görs i Gävleborg presenteras på 
olika håll i världen.

Arne Mordenfeld, Mats Hallman, Catrine Isehed, 
Ingalill Feldmann och Anders Holmlund är bara 
några namn vars forskningsarbete rönt internatio-
nell uppmärksamhet.

För alla oss som borstar tänderna, fuskar med 
tandtråd och hoppas på det bästa är forskning 
inom tandvård ganska obegripligt – men förut-
sättningen för att vi som Harry Glad ska få mindre 
problem.

För Folktandvården Gävleborg fyller forsk-
ningen flera andra funktioner också. VD Maria 
Lönnbark konstaterar:

– Dels är det viktigt att vi kan erbjuda den här 
möjligheten till medarbetare som brinner för ett 
ämne, dels höjer det statusen på Folktandvården 

Gävleborg vilket underlättar vid rekrytering av 
personal.

Forskningen som lett fram till Harry Glads nya 
tänder började, som forskning ofta gör, med att 
funderingar som blir till tankar som blir till hand-
ling. Här gällde det hur man kan minska lidandet 
för patienter som behöver tandimplantat och sam-
tidigt spara pengar åt skattebetalarna.

Problemet är ofta att käkbenet tillbakabildas när 
tänderna försvinner. Att fästa tandimplantat med 
titanskruvar blir omöjligt. Tidigare har patien-
terna fått lägga upp sig på operationsbordet och 
man har tagit ben från höftkammen. Nu använder 
man i stället kalvben och konstgjorda material.

Patienten slipper därmed operation och flera 
dagar på sjukhus och kostnaden på 50 000–
80 000 kronor minskar till en femtedel. I stället 
blir det lokalbedövning och hemfärd samma dag. 

Just Arne Mordenfelds forskning, som han beto-
nar bara är en liten del av allt som görs, har gått ut 
på att kliniskt och biologiskt studera hur kroppen 
reagerar på de nya materialen på kort och lång 
sikt.

Tillsammans med kollegor som operationstand-
sköterskorna Eva Larsson och Karin Edkvist, 
forskningsassistenter samt dåvarande handleda-
ren Mats Hallman, chef för specialisttandvården 
på Gävle sjukhus, har de byggt ben, installerat 
implantat och tagit prover i käkbenet från ett 
40-tal patienter. 

Tandläkartidningen uppmärksammade Arne Mor-
denfelds arbete nyligen. Där fick han även svara 
på frågan hur han ser på framtiden vad gäller den 
kirurgiska delen av implantatbehandling.

– Kortare behandlingstider med säkrare behand-
lingsresultat. Implantatutvecklingen går åt det 
hållet med ytor som läker in snabbare. Jag hoppas 
också på en fortsatt utveckling av benersättnings-
material. Här på kliniken forskar jag kring detta 
med min klinikchef och tidigare handledare, 
docent Mats Hallman, och nyblivne kollegan 
medicine doktor Christer Lindgren. Vi är nog den 
klinik i Sverige som har arbetat mest med att eta-
blera benersättningsmaterial som en accepterad 
behandlingsmetod vid brist på eget ben.

Han uttryckte sin framtidsönskan också på ett 
annat sätt:

– Patienten kommer in för behandling och går 
sedan ut med implantat och ny krona och där alla 
vävnader är återställda. n

F

Harry Glad från Ockelbo fick 
problem med tänderna, sa ja till 
att delta i ett forskningsprojekt 
och skrattar nu med en vit, fin 
och fungerande tandrad. Något 
han varje dag är nöjd med.
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Forskning är på alla sätt viktigt. Både för patienter och för personal.
– Grunden är ju att vi har medarbetare som brinner för sina ämnen 
och vill utvecklas, säger vd Maria Lönnbark.

S

…och här är mer
pågående forskning
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MILJÖ

När hälsoinformatören Anna Hellberg trampar i väg på sin 
elcykel till skolorna i Gävle är det en del av Folktandvården 
Gävleborgs miljöarbete som kommer rullande.
Miljöarbete kan nämligen se ut på många olika sätt.

Full rulle på 
miljöarbetet
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usanna Forsell Nordin, miljösamordnare 
inom Folktandvården Gävleborg, berättar:

– Vi jobbar ständigt med våra miljömål på 
många olika fronter och har kunnat uppnå 
målen mer än väl.

Den vita cykeln, med röda Folktandvården- 
klistermärken, som Anna Hellberg cyklar runt 
på är nämligen inköpt för klimatkompensations-
pengar.

– Genom inställningar kan jag välja om elmo-
torn ska kicka in vid en viss hastighet eller om jag 
ska sköta det manuellt. Jag tycker det är fantas-
tiskt! Det går snabbt och är miljövänligt, konstate-
rar hon.

Klimatkompensation innebär i korthet att 
utsläpp av växthusgaser från mänsklig verksamhet 
kompenseras genom olika åtgärder. Region Gävle-
borg, och därmed Folktandvården Gävleborg 
också, klimatkompenserar sina resor med bil och 
flyg sedan 1 januari 2014.

– Detta betyder att när vi väljer att resa med bil 
eller flyg i tjänsten läggs det på en extra kostnad. 
Pengarna används sedan till två åtgärder som 
syftar till att öka hållbart resande inom den egna 
verksamheten, berättar Susanna Forsell Nordin.
4 Tjänsteresor hos X-trafik med Företagskortet 
sponsras med 50 procent (år 2015).
4 Bidrag ges till inköp/åtgärder som bidrar till att 
nå målen i miljöprogrammet inom resor och trans-
porter.

Det är i den senare åtgärden som Anna Hellberg 
och hennes elcykel kommer in.

– Förutom cykeln kunde vi under 2014 för 
215 000 kronor som klinikerna fått i miljökompen-
sationspengar köpa  headsets, konferenstelefoner, 
högtalartelefoner,  webbkameror, tillbehör samt 
även en vanlig cykel , berättar Susanna Forsell 
Nordin.

Avfall är en stor miljöbov – i hem och i företag 
och förstås också hos Folktandvården Gävleborg. 
Där lägger man stor kraft.

– Vi har sänkt vårt stickande och skärande avfall 

genom att Gästrike-entreprenören accepterar 
tömda ampuller som glasavfall. Avfallsrutiner 
kommer att bli alltmer viktigt i framtiden, då 
kommuner måste följa avfallsförordningen och ge 
förutsättningar till invånare och företag att sortera 
rätt, berättar Susanna Forsell Nordin.

Hon räknar upp en rad andra miljöåtgärder som 
gjorts.

– En lista med rekommenderade mötes- och 
utbildningsplatser finns nu. Förutom priser och 
kapacitet har vi tittat utifrån närhet till buss och 
tåg i hela regionen. Vi har ökat vårt videokonfe-
rensande ordentligt. Där har regionens satsning 
på klimatkompensation hjälpt oss att fokusera på 
inköp av bland annat rätt apparatur. 

– Vår materialgrupp har under året hjälpt till 
att ge visst underlag till upphandling av dentala 
material. Här har hänsyn inte bara tagits till han-
tering och priser utan också till miljöpåverkan. 
En rekommenderad lista med dentala material 
samt en lista på utbyteskemikalier finns nu och ska 
börja arbetas med på klinikerna.

Folktandvården Gävleborg har riskbedömt sina 
inventerade kemikalier med hjälp av en central 
arbetsgrupp under 2014. Nu följer det fortsatta 
arbetet på klinikerna. En riskbedömning visar 
om kemikaliens risk är låg eller om den har risker 
inom hälso-, brand- eller miljöområdet.

Susanna Forsell Nordin konstaterar att nätverkan-
det inom miljöområdet är engagerat.

– Vi har både miljö-, kemikalie- och brandombud 
på varje arbetsplats. Utbildningar och nätverksda-
gar gör det möjligt att träffas. Arbetsplatserna har 
jobbat med beteendeförändring och därmed sänkt 
sin elförbrukning genom att släcka och stänga ej 
använd belysning, datorer, skärmar och apparatur. 
Vi har sänkt vårt användande av privat bil i tjäns-
ten. Antalet leasade bilar är nu sex stycken och 
används flitigt. Vi tänker rent allmänt också på hur 
vi transporterar oss och använder mer buss och tåg.

Och så elcykeln förstås. n
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EN GOD BERÄTTELSE
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Laga hål och visa hur man borstar bäst är rutin. Men när Ahmed, 9 år, satte sig i 
stolen insåg tandhygienisten Marlene Tyrén i Bollnäs att något inte var som det 
skulle.
Genom hennes erfarenhet och envishet upptäcktes en allvarlig sjukdom hos Ahmed.
– Vi är så tacksamma! Marlene gjorde saker som hon inte behövde göra och det har 
gett Ahmed ett mycket bättre liv, säger hans föräldrar Fadil och Hayam Algieda.

Tack
för
hjälten!

En god berättelse

…från Folktandvården
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hmed är en glad kille. Han spelar fotboll i 
Bollnäs P05, leker med sina syskon och spe-
lar tv-spel som andra småkillar – men han 
går till tandläkaren oftare än sina kompisar.

– Nu blir det en gång varannan vecka men 
det har varit oftare, berättar han.

Det var under ett av deras första möten som 
Marlene Tyrén förstod att något inte stod rätt 
till. Hon visar bilder på Ahmeds blödande tand-
kött och blåsor i munnen. Det var för drygt två år 
sedan.

Ingen kan tro att det är samma mun som på poj-
ken i undersökningsstolen nu.

A
»
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– Familjen hade just kommit från Syrien och 
kom hit eftersom det var blod på kudden när han 
sovit. Han hade ont och ville inte äta annat än yog-
hurt, berättar Marlene.

Hon tog bort och polerade och instruerade hur 
man måste borsta, men när Ahmed kom tillbaka 
efter en månad var det inte bättre.

– Han såg hemsk ut i munnen med blåsor och 
bakteriebeläggning. Dessutom mådde han dåligt 
och hade eksem och en böld på stjärten. Jag kände 
att det måste finnas något samband, berättar Mar-
lene.

Efter olika kontakter med hälsocentral, infek-
tionsklinik och olika människor inom Folktand-
vården Gävleborg fick Ahmed en remiss till barn-
tandläkaren Kristina Palm. 

– Hon hade träffat ett barn med liknande sym-
tom som hade sjukdomen neutropeni. Ahmed fick 
remiss till barnmedicin i Gävle, gjorde benmärgs-
prov på Akademiska sjukhuset i Uppsala och ett år 
efter vårt första möte fick han diagnosen, berättar 
Marlene.

Sjukdomen neutropeni är en allvarlig mycket 
ovanlig infektionssjukdom och i dag får Ahmed 
olika mediciner för att hålla symtomen i schack. 

– Det är ett helt annat barn som sitter här i dag, 
konstaterar Marlene.

De har blivit nästan som en familj genom de här 
åren och alla besöken. I alla fall känns det så. Mar-
lene säger skämtsamt att hon skulle vilja adoptera 
honom. Och familjen vet inte riktigt hur de ska 
utrycka sin tacksamhet.

– När vi nyss planerade att flytta till Stockholm 
ville vi helst att Marlene flyttar med, skrattar de.

Marlene och Ahmed har träffats ofta. Till en 
början både två och tre gånger i veckan. Nu räcker 
en gång varannan vecka. Storasyster Heiya och 
lille bror Saad går också hos Marlene. 

– Vi är väldigt glada och Marlene har varit fan-
tastisk. Vi känner att vi fått mycket hjälp. Ahmed 
hade väldigt ont från början och det var väldigt 
svårt för honom. Och för oss, säger pappa Fadil.

Han visar bilder så som Ahmeds mun såg ut då. 
Det var blodigt och han hade svårt att äta. 

Nu ser det så fint ut. Favoritmaten är hambur-
gare och kyckling och visst äter han godis ibland.

– Men bara lite, skrattar han.
Familjen kom från Syrien för drygt två år sedan 

på grund av kriget. Ahmed hade haft stora pro-
blem också där. Han var inlagd på sjukhus, fick 
antibiotika men efter två veckor tog pappan hem 
honom. Det hände ingenting. 

– Många sa att det fanns bättre vård i Europa. 
Som mamma och pappa vill man få den bästa hjäl-

pen för sina barn, berättar mamma Hayam med 
hjälp av dottern Heiya som tolk.

Familjen pratar både arabiska och kurdiska. Och 
nu kämpar de på med svenskan. 

Ahmed går i trean på Nyhamreskolan, Heiya i 
sexan och Saad i förskoleklass. De bor på Framnäs 
och trivs bra med livet i Bollnäs. 

Den här dagen är det kallt och snöigt och ogäst-
vänligt i Bollnäs och kontrasten till det varma och 
glada mötet där i undersökningsrummet är slå-
ende. Ahmed lyser upp när Marlene kommer in. 
Det blir mycket skratt och skoj.

Marlene nickar mot familjen och säger:
– Det är en jätterar familj. Vi fortsätter att träffas 

ofta och ser till att tänderna är i så gott skick som 
möjligt. Och nyss var Ahmed på återbesök hos 
barntandläkaren och det såg så bra ut att vi bara 
behöver träffas en gång i månaden nu. 

Hon tittar på bilderna igen och alla minns hur 
ont det gjorde. Mest Ahmed förstås. 

– Familjen säger alltid hur tacksamma de är att 
vi ville gå vidare när det inte blev bättre. Att vi inte 
slutade där, att vi brydde oss mycket, säger Mar-
lene.

Hela familjen håller med.
Marlene berömmer Ahmed för att han blivit så 

mycket bättre på att borsta tänderna och de pratar 

om det test med röda tabletter som såg så bra ut 
sist.

– Det här har varit en unik situation för mig 
och Ahmed har blivit speciell för mig. Han spelar 
dessutom i samma fotbollsserie som min dotter 
så vi träffas då också. Jag längtar ju efter dig nu 
varannan vecka, säger hon och ger Ahmed, eller 
Lill-Zlatan som hon kallar honom, en kram.

Själv föredrar Ahmed stjärnan Cristiano 
Ronaldo framför Zlatan och vill gärna själv bli 
fotbollsproffs en dag. Till dess spelar han mycket 
fotboll, tv-spel och leker gärna ”kurragömma” och 
”tagen” med sina syskon. 

– Men mest av allt, förklarar han, vill han vara 
frisk och slippa ha ont.

Fadil och Hayam berättar att de inte är så oroliga 
längre och kan sova på nätterna. 

– Vi kan inte beskriva hur mycket Marlene och 
Folktandvården Gävleborg betytt för oss. Vi har 
bemötts på ett fantastiskt vis och känt stort stöd.

Sjukdomen finns kvar och det oroar förstås. Var 
tredje månad åker Ahmed till Akademiska sjuk-
huset i Uppsala och en gång i veckan besöker han 
sjukhuset i Bollnäs.

– Allt skulle ha varit helt annorlunda om vi varit 
kvar i Syrien. Där visste man inte vad man skulle 
göra. Vi känner oss trygga här, säger Fadil. n

EN GOD BERÄTTELSE

En vanlig kille 
med en ovanlig 
sjukdom.  
Ahmed, här i 
pappa Fadils 
knä, har fått 
stor hjälp av 
Marlene Tyrén 
och Folktand
vården Gävle
borg.

Hela familjen 
Algieda. Stora
syster Heiya, 
Marlene Tyrén, 
pappa Fadil, 
lillebror Saad, 
mamma Hayam 
och Ahmed. Ja, 
Marlene Tyrén 
tillhör formellt 
inte familjen. 
Men nästan…
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FLUOR

en satsning inom Folktandvården Gävleborg 
vänder man sig nu både till skolor och till äldre-
boenden. 

Skolan först.
Klockan är åtta på morgonen på Lillhagssko-

lan i Bomhus i Gävle. Högstadieeleverna släntrar 
in så där som bara högstadieelever kan och när de 
ser fluorteamet skojar någon:

– Kolla nu är de här, fluortanterna, igen. Botten 
upp…

”Fluortanter” är kanske att ta i. De tre fluorad-
ministratörerna som sköljer fluor i Gästriklands 
kommuner är Linnea Sillén, Jonathan Wiklund 
Uljons och Emil Stenmark. Alla drygt 20.

Fluorteamet delar ut fluor till barn i sexårsverk-
samheten och i sexan, sjuan, åttan och nian. 

– Sexåringarna tycker att det är kul när vi kom-
mer och sexorna tycker också att det är rätt kul. 

Sen kommer sjuan, åttan och nian och då påverkas 
man ju mycket av kompisar och så, konstaterar 
Jonathan.

Linnea skrattar:
– När vi kommer till sexåringarna så ropar de ’nu 

kommer tandläkaren’ eller så kallar de oss tand-
féer, de vet inte skillnaden. 

Emil minns särskilt en sexåring:
– Det var en flicka som kom fram och kramade 

mig efteråt och sa ’tack så mycket för fluoret’. Det 
var lite kul och det hade man inte räknat med.

Annette West, chef för Folkhälsofunktionen, 
berättar:

– När det gäller fluorsköljningarna har Folkhälso-
funktionen ett samordnings- och utvecklings-
ansvar. Våra medarbetare ansvarar i stort sett 
för alla sköljningar i Gästriklands kommuner. 

Dessutom genom Fanny Sund för sköljningarna 
i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner samt 
genom Ewa Ohlson i Ovanåkers kommun. I övrigt 
sköts sköljningarna på skolorna av medarbetare på 
respektive folktandvårdsklinik.

Fluorsköljningen är viktig och har dessutom 
blivit en uppmärksammad del av verksamheten 
inom Folktandvården.

För en tid sedan startade även sköljning på äldre-
boenden.

På flera äldreboenden erbjuds därför fluorskölj-
ning för att förbättra tandstatusen hos de äldre.

De boende där blir bokstavligt talat fluortanter.
Och fluorfarbröder.
Maria Söråker är tandhygienist i Söderhamn, 

där det nu snart fluorsköljs på alla äldreboenden i 
kommunen.

– Många är väldigt tacksamma, när de förstår att 
det här hjälper dem. De kommer från en generation 
där tandvården ofta var eftersatt och tror sig ibland 
inte kunna be om hjälp med munhälsan, säger hon. 

På Solbergahemmet i Bergby, i Gävle kommun, 
har Folktandvården också dragit igång fluorsköl-
jandet. Sjuksköterskan Susanne Axlund Anders-
son konstaterar:

– Många äldre har ju sina egna tänder kvar 
numera och det är viktigt att de sköts. De minns 
hur det är att skölja så det fungerar på de flesta. 
De som inte kan hjälper vi genom att doppa mun-
vårdspinnar i fluor och stryker runt i munnen med.

På sikt hoppas Folktandvården Gävleborg att 
satsningen bidrar till att de äldre får mindre pro-
blem med sina tänder och att de kan må bra och 
tillgodogöra sig maten – och att skolbarnen behål-
ler sina bra tänder länge, länge... n

Fluortanter och  – fluortanter
Fluortant. Smaka på fordet. Från 60-talet och till slutet av 80-talet var tandvårds-
personal som kom till låg- och mellanstadiebarn med fluor ett obligatoriskt inslag i 
skolorna. I barnens ögon ofta en tant. Därav namnet. Fluortant.
I dag har ordet även en ny innebörd. I alla fall i Gävleborg.

EGEN	DAG
4 Fluortant är 
slang för tand
vårdspersonal 
som genom upp
sökande verksam
het genomför flu
orsköljning bland 
låg, mellan och 
högstadieelever, 
med syfte att 
skydda tändernas 
emalj och före
bygga karies. 
4 Sedan 2009 
firas ”Fluortan
tens dag” den 1 
september med 
syfte att främja 
tandhälsan.
(Källa: Wikipedia)

I

Emil Stenmark, 
Johathan Wiklund 
och Linnea Sillén 
Andersson med 
fluormuggar.

Tre glada damer och sjuksköterskan Susanne AxlundAndersson fluorsköljer på Solbergahemmet i Bergsjö.
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Lärling  på bettet
Sedan 1999 har Folktandvården Gävleborg drivit ett projekt med 
lärlingar. Verksamheten har blivit en stor succé. De eftertraktade 
lärlingsplatserna har gett en värdefull rekryteringsbas. I Valbo 
träffade vi en gammal, nåja, lärling och en ny…

LÄRLINGSVERKSAMHET

Henrik Söderman, 
före detta lärling och 

numera klinikchef, 
instruerar Emelie Kax, 

nuvarande lärling,
kanske kommande

klinikchef…
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är Folktandvården Gävleborg startade sin 
satsning på lärlingar 1999 anade få vilken 
succé det skulle bli. Och när Henrik Söder-
man redan i andra kullen året efter klev in 
som tonårig lärling i Bollnäs trodde nog 

ingen att han ett antal år senare skulle vara klinik-
chef i Valbo.

Allra minst han själv.
Han skrattar och minns:
– Jag skulle ju bli yrkesmilitär! Eller möjligen 

apotekare. Tandläkare hade jag inte en tanke på. 
Men efter gymnasiet och före lumpen hade jag ett 
halvårs lucka, fick ett utskick i brevlådan och tyckte 
att det lät ju bra att få lön för att prova på något…

På den vägen är det.
– Jag trivdes så bra och blev verkligen intresse-

rad. Det var lite som att komma hem. Jag sökte och 
kom in på tandläkarutbildningen och, ja, här är jag 
nu, säger han och visar runt i Ftv Valbos lokaler.

Där träffar vi Emelie Kax, 20 år, och 2015 års lär-
ling där efter Karin Sundin – som nu läser på tand-
läkarhögskolan.

– Det är jätteroligt! Jag är enormt nöjd! Verk-
ligen. Jag tror jag siktar på att bli tandhygienist, 
möjligen tandsköterska. Jag hade funderat på det 
tidigare lite grann, men känner nu att jag verkligen 
vill det, berättar Emelie.

Lärlingsprojektet, som det kallades då i begynnel-
sen 1999, har varit en stor succé. Fram till nu har 
241 ungdomar gått programmet. Hela 50 av dem 
har sedan studerat till tandläkare, 29 till tandhy-
gienist och en till tandtekniker.

Baktanken med hela projektet var givetvis att 
skapa en rekryteringsbas. Tanken är att människor 
från länet någonstans någon gång har lättare att 
komma tillbaka.

En tanke som visat sig stämma.
Hela 25 är tillbaka i företaget på olika positioner i 

de olika klinikerna. Henrik Söderman, som sedan 
han kom tillbaka som färdig tandläkare delvis 
arbetet en del med lärlingssatsningen, konstaterar:

– Det är ju en bra siffra. Vår största rekryterings-
bas när det gäller tandläkare är före detta lär-
lingar. Och de kommer ofta tillbaka med pojkvän 
eller flickvän eller kompis som också är i den här 
branschen.

– Det vi dessutom ska komma ihåg är att vi 
genom detta får många väldigt kompetenta som-
marjobbare. Många, många av våra före detta lär-
lingar som nu utbildar sig söker sommarjobb här. 
Bara den här sommaren, 2015, har vi tre, fyra före 

detta lärlingar under utbildning som sommarjob-
bare.

För sådana som Emelie Kax innebär lärlings-
platsen att de får en inblick i vad yrket egentligen 
handlar om.

– Jag får vara med mycket, får hjälpa till och lär 
mig saker varje dag, säger hon.

Henrik Söderman berättar att han själv minns 
detta som värdefullt när han gick utbildningen.

– Jag hade ju träffat patienter. Riktiga patien-
ter! Det var många som aldrig hade gjort det. 
När vi under utbildningen efter tre år skulle ha 
med patienter att göra var det några som faktiskt 
bytte utbildning. De insåg att det kliniska arbetet 
ibland är ganska långt ifrån plugg. Jag hade ju sett 
och varit med vid många behandlingar innan jag 
gjorde dem själv.

Lärlingssatsningen är populär. Mellan 70 och 100 
söker varje år till de 16 platserna hos Folktandvår-
den Gävleborgs 19 kliniker.

– Vi intervjuar många och tar hänsyn till vilka 
de är och vad de har för möjligheter att gå vidare 
i tandvårdsyrkena när vi väljer. De flesta kommer 
direkt från gymnasiet och då är det ju väldigt olika 
hur mogen man är. Det avgör också vad de får göra 
som lärlingar, framförallt i början, säger Henrik 
Söderman.

Allt ifrån koka kaffe och vika kuvert till att sitta 
i receptionen, kalla patienter och vara med under 
behandlingar får lärlingarna göra.

– Eftersom vi måste anpassa oss efter vilka de är 
har vi inte ett tydligt och fast program, men vi ser 
ju till att de eftersom får vara med om allt här. Det 
ligger i både deras och vårt intresse. Fast natur-
ligtvis får de inte ha patientansvar. Sedan har vi ett 
par gemensamma träffar för alla lärlingar varje år. 
Den sociala biten är också en viktig del.

Lärlingarna anställs för sex månader och sedan 
finns, i många fall, en möjlighet att förlänga med 
ytterligare sex månader. De flesta kliniker har en 
lärling i taget. Ofta försöker man låta det över-
lappa så att den ”gamla” lärlingen kan vara med 
och introducera den nya.

Henrik Söderman pekar mot Emelie och säger:
– En sådan som Emelie är så enormt duktig 

redan från allra första början. Jag själv var inte i 
närheten av att vara så mogen och ansvarstagande 
när jag började. Jag tror att den stackars perso-
nalen i Bollnäs nog fick ta hand om mig väldigt 
mycket när jag klev in där efter gymnasiet… n

LÄRLINGSVERKSAMHET

N

Emelie Kax, lärling i Valbo, räcker en bricka 
till Henrik Söderman, klinikchef.
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SÅ	STÖDJER	DU
4 Vill du hjälpa?
4 Föreningen för gatubarn 
i Nepal har bankgiro 
9003658 och plusgiro
90 03 658. Märk insätt
ningen TAND.

e lämnade tillfälligt tryggheten 
hos Folktandvården och åkte till 
en betydligt enklare klinik i för-
orten Bhaktapur utanför Kath-
mandu vid foten av Himalaya i 

Nepal.
– Jag hade alltid drömt om att åka 

som volontär men inte riktigt haft möj-
lighet förrän nu, säger Gitti Lundin.

– Och jag hade sagt att jag följer med 
när du kan och vill, säger Siv Grenholm.

De sökte Folktandvården Gävleborgs 
stipendium, hade kontakt med Tandlä-
kare utan gränser och övervägde olika 
varianter. Men så hörde de talas om 
Eva Tedert Holmberg från Gävle som 
driver två barnhem i Nepal.

– Det kändes jättebra direkt. Hon 
hade kontakt med en tandläkare och vi 
hyrde en tandläkarstol i en lägenhet för 
att ta emot barnhemsbarnen och per-
sonalen under två veckor. Där jobbade 
en tandhygienist … som gjorde allt utan 
bedövning, berättar Gitti Lundin och 
Siv Grenholm.

Före resan funderade de mycket över 
utrustningen de skulle ha med, om den 
skulle passa det som finns på den enkla 
kliniken där. Eva Tedert Holmberg, 

som hade varit där, hade beskrivit att 
Folktandvården här hemma ser ut som 
Månbas Alpha i jämförelse.

Det visade sig vara en bra liknelse.
Samma borr användes hela tiden 

eftersom den inte gick att ta ur sitt 
fäste. Engångshandskarna tvättades 
och torkades och instrumenten koka-
des i en vanlig kastrull.

Smutsen var dessutom påtaglig. Trafi-
ken utanför var tung och avgasmolnen 
täta. När fönstren på kliniken slogs upp 
kom allt detta in.

– Personalen hade inga arbetsklä-
der och städningen fick vi sköta själva. 
Stolen blev renare och renare för varje 
dag. Men man var smutsig från låren 
och ner hela tiden eftersom man stötte 
i saker, säger Gitti.

– De har ganska modern utrustning 
men inte kunskapen. Vi försökte lära 
dem att försöka hålla rent, säger Siv.

På förmiddagarna kom de små barnen 
och på eftermiddagen de lite äldre flick-
orna. De yngsta var tre år och de äldsta 
15. Siv och Gitti berättar att tandläkarkli-
nikerna i Nepal inte släpper in gatubarn.

Det visade sig att de stora flickorna 
ändå hade väldigt bra tandstatus.

– De var finare i munnen än många 
av våra barn. De borstar tänderna tre 
gånger om dagen också. Eva styr med 
järnhand. Och de sköljer med fluor. Vi 
blev positivt överraskade, säger Gitti.

Däremot kunde de se att många hade 
haft infektion i mjölktänderna innan de 
nya kom.

De hann med att undersöka alla barn 
och samtliga i personalen, allt som allt 
50 personer. Hål lagades och några tän-
der drogs ut.

– Vi var förvånade hur tålmodiga bar-
nen var. Ingen gnällde eller bråkade. 
Tvärtom såg de fram emot besöket och 
hade klätt sig fina. Lite överraskande 
var att chefen för kliniken låste in bland 
annat tandkräm och tandborstar och 
annat stöldbegärligt, berättar de.

De hann knappt hem förrän de läng-
tade dit igen. De vill gärna se hur det 
går för ”deras” barn. Ambitionen är att 
det här inte ska vara en engångsförete-
else från Folktandvården Gävleborgs 
sida.

De vet ju att det finns en massa små 
patienter och ett antal vuxna med skri-
ande behov som 6 170 kilometer bort 
bara väntar på att de ska komma. n

Tandläkaren Siv Grenholm och tandsköterska Gitti Lundin, 
som båda jobbar med barn- och ungdomstandvård i Gävle, 
bytte arbetsplats under några veckor under våren.
Nix, inte till Hofors eller Bergsjö. Kathmandu, Nepal.
Jo, det är sant.

”Nepals änglar”
längtar tillbaka

VOLONTÄRARBETE I NEPAL

Barnen fick ha sina bästa kläder när de besökte tand
läkaren.

Siv Grenholm 
och Gitti 
Lundin fick 
stipendium 
för att hjälpa 
barnhemsbarn 
i Nepal med 
tänderna.

Lokaler och utrustning var enkla – men arbetet måste 
ändå göras.
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AnnaKarin 
Elggren på 
Folktandvår
dens klinik i 
Strömsbro med 
det gummerade 
tangentbordet 
som kliniker
na nu har för 
att förbättra 
patientsäker
heten. Tangent
borden, som 
kan vara stora 
bakteriehärdar, 
är lätta att göra 
rena med gum
miöverdragen.

PATIENTSÄKERHET

En vaksam patient hörde en gång av sig. Han hade noterat att behandlande 
personal omväxlande jobbade i munnen på patienten och på datorn.
Alla vet vilka bakteriefällor tangentbord kan vara – så detta krävde en 
förändring.
Ett bra exempel på patientsäkerhet.

man inte nöjd måste man få möjlighet att kanali-
sera det någonstans. Klagomål låter tråkigt och jag 
skulle egentligen hellre vilja säga att det handlar 
om synpunkter. De patienterna tar sig faktiskt tid 
till att lämna sina synpunkter. Det ska vi vara väl-
digt glada över! Det är en källa till att vi ska kunna 
förbättra oss, konstaterar han. 

Det kan handla om allt möjligt: öppettider, till-
gänglighet på telefon, bemötande, pengar, miss-
förstånd…

Och förstås behandlingar som ifrågasätts.
– Ofta räcker det att återkoppla till respektive 

klinikchef. Det blir min sak om det är något som 
måste åtgärdas på bolagsnivå. Det kan leda till för-
ändringar som förbättrar verksamheten, faktiskt 
för både oss och patienterna. 

Patientdokumentation är en viktig del i arbe-
tet med patientsäkerhet. Det är viktigt att den är 
standardiserad och att dokumentationen inte går 
förlorad.

Det ska inte spela någon roll var i Gävleborg en 
patient har sin klinik. Tandvården ska vara lika. 
Punkt.

Ett viktigt led för att skapa en godtagbar nivå som 
gäller alla kliniker i hela regionen är en material-
grupp som startades under 2014. I den sitter repre-
sentanter från olika kliniker. De tar ställning till 
vilka tandvårdsmaterial som ska användas inom 
Ftv Gävleborg.

– Meningen är att begränsa mängden likvärdiga 
produkter. När man kommer till Ftv Gävleborg ska 
man känna att det här är den standard som gäller. 
Överallt. Det är den nivå vi efter noga genomgång 
anser vara bra, säger Bengt Vikman.

När det handlar om genomgående standard var 
även bildandet av ett parodforum en viktig nyhet 
2014. 

– Specialisttandvården är involverad i ett forum 
ute på alla kliniker med tandläkare som är ansva-
riga för tandlossningsvården. Det blev en väldigt 
konkret förändring efter att vi sett att det inte 
fungerade likvärdigt. Forumet skapar just en stan-
dard, säger Bengt Vikman.

Men hur bra förbättringsarbetet än går görs fel – 
och kommer säkert att göras.

– Då finns patientförsäkringen, en viktig instans 
när det kommer till behandlingsskador. Alla våra 
behandlare är medvetna att den finns och ska 
hjälpa patienterna att kräva sin rätt. Vi ska vara 
professionella och ge information om att det finns 
möjlighet att få ekonomisk ersättning för vårdska-
dor. 

Han menar att det är positivt att Folktandvår-
dens hemsidas klagomålsmöjlighet används av 
patienter. Den är ett viktigt verktyg i förbättrings-
arbetet.

– Vi jobbar medvetet med att försöka få till 
internutbildningar utifrån de behov vi ser. Alla 
medarbetare gör ett fantastiskt jobb när det gäller 
att skapa säkerhet. Min uppgift är att vara med och 
skapa förutsättningar och följa upp så att det blir 
som vi tänkt, Bengt Vikman.

Och egentligen är det ett enkelt recept:
– Vi vill vara bra på det vi gör. Och vi är bra. 

Men det är ingen slump att man är bra. Det krävs 
mycket arbete. n

engt Vikman, som är verksamhetschef för 
kvalitets- och patientsäkerhetsfunktionen 
hos Folktandvården Gävleborg, berättar:

– Det funderades kring olika lösningar. På 
några kliniker provades speciella gumme-

rade tangentbord. Lätta att hålla rena! Det fung-
erade så bra att nu finns de på alla länets kliniker.

Det är mycket att tänka på när det gäller patient-
säkerhet.

Från dokumentation och behandlingsmetoder 
till konkreta saker som skydden på datorernas 
tangentbord.

– Patientsäkerhet är inte något man sitter på 
ett kontor och skapar. Det görs i mötet med varje 
patient, hela vägen från första bemötandet i tele-
fonen till själva behandlingen, säger Bengt Vik-
man.

Det pågår ett intensivt arbete inom organisatio-
nen för att ständigt förbättra det som behöver för-
bättras. Ofta kommer idéer från personalen men 
också, som med tangentborden, från uppmärk-
samma patienter. 

Hygien är förstås viktig för patientsäkerheten på 

många andra sätt också. Ett exempel är kontrollen 
av bakteriehalten i vattnet till borrarna. Det finns 
specifika rekommendationer att förhålla sig till 
och ett fastställt schema för mätningar som görs 
standardiserat av ett miljöföretag. 

– Allt handlar egentligen om att vi ska ha en så 
bra miljö som möjligt för patienterna och förstås 
en bra arbetsmiljö själva, säger Bengt Vikman.

Patientsäkerhet handlar mycket om att ta 
ansvar.

Sedan flera år tillbaka har Ftv Gävleborg tittat på 
förskrivningen av antibiotika enligt nationella rikt-
linjer. De gjorde ett stort jobb 2014 som ledde till 
en ordentlig minskning av förskrivningen. Målet 
för 2015 är att sänka användandet av antibiotika 
ytterligare.

Viktigt för patienterna är också att Ftv Gävleborg 
har kontroll på avvikelser och klagomål och, för-
stås, utreder vad som ligger bakom. Bengt Vikman 
ser det som väldigt angeläget att lyssna på patien-
ter och deras synpunkter.

– De som jobbar med patienter hos oss ska 
hjälpa patienter att bevaka sina rättigheter. Är 
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Bengt Vikman.

Säkerheten
alltid främst
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INTERVJU: BARRY GUSTAFSSON OM FOLKTANDVÅRDENS FRAMTID

äg så här: Skötte Barry Gustafs-
son borren skulle Folktandvården 
Gävleborg inte ha många kunder 
kvar – och inte som nu vara den 
Folktandvård i landet som har 

störst marknadsandel av alla.
Det sista är imponerande och, menar 

Barry Gustafsson, säger mycket om Ftv 
Gävleborgs goda renommé.

– Vi i styrelsen, och jag som ordfö-
rande, ska styra företaget mot mål i 
linje med ägardirektiven. Jag går aldrig 
in i detaljer. Det finns en enorm kompe-
tens i företaget. Vår uppgift är att sköta 
företaget på ett professionellt sätt.

Nu och i framtiden.
– Att driva Folktandvård är lite kne-

pigt jämfört med att driva andra före-
tag. Vi ska vara vinstdrivande och är 
konkurrensutsatta, precis som många 
andra företag, men vi ska samtidigt 
verka för god tandhälsa i samhället och 
har ett folkhälsoperspektiv på verksam-
heten, säger Barry Gustafsson.

Folktandvården ska vara öppen för alla 
medborgare. Det går inte att välja bort 
patienter. Ordet i sig, Folktandvården, 
säger vad det handlar om i grunden. 
Alla medborgares rätt till god tand-
vård.

– Vi lyckas rätt bra med att balansera 
konkurrenssituationen med vår andra 
uppgift, även om inget någonsin är 
perfekt. Folktandvården Gävleborg går 
därför väldigt bra nu. Och det är viktigt 
att vi, som ett tjänsteföretag, gör det 
för att få resurser att satsa på persona-
len eftersom det är tjänsterna, alltså 

personalens kunnande, som vi säljer. 
Undersökningar visar att förtroendet är 
högt för oss.

n	SATSNING	PÅ	FOLKHÄLSAN
Han minns hur hans morfar, hemma 
i Västerbotten, lade löständerna i ett 
vattenglas.

– Då blev han ren i munnen. Punkt. 
I dag vet vi att fel skötta tänder på äldre 
kan leda till undernäring och andra 
problem. Det krävs stora insatser för att 
våra äldre ska få bra livsmiljö. Det här 
är en stor utmaning och den här grup-
pen är stor, och växande, men tar liten 
plats om man tänker på politiska beslut. 
De är inga kravmaskiner, säger han.

Därför har Folktandvården startat 
ett arbete där man träffar kommunled-
ningarna.

Barry Gustafsson förklarar:
– Ska vi fixa detta för framtiden 

måste det organiseras på rätt sätt. Vi 
kan inte jobba för oss och kommunerna 
för sig. Vi måste jobba tillsammans. Vi 
har därför träffat kommunalråd, kom-
munchefer och andra nyckelpersoner.

– Det är dyra satsningar. Men vi tän-
ker inte lönsamhet i folkhälsofrågan. Vi 
vill naturligtvis ha betalt för det vi läg-
ger ut och gör, men vi gör inte sådana 
satsningar för att tjäna pengar.

Han konstaterar att det ytterst är det 
en fråga för samhället; hur mycket ska 
de äldres tandvård subventioneras.

Förr fanns Folktandvårdskliniker på 
många, många orter. Nu har Folktand-
vården Gävleborg 19 kliniker.

– Det finns i dagsläget absolut inga 
planer på att förändra antalet kliniker. 
Men det finns faktorer som på lång sikt 
är viktiga. Främst givetvis befolknings-
utvecklingen på orter.

– En aspekt som ofta glöms bort är 
situationen för våra egna medarbetare. 
Där finns en annan syn numera. Förr 
kunde det vara en tandläkare och en 
tandsköterska på en liten ort. Nu vill 
de flesta ha en lite större arbetsplats 
med arbetskamrater och möjlighet att 
vara hemma någon gång ibland också. 
En lösning som vi använder, med bra 
resultat, är att hitta smarta sätt att 
jobba tillsammans. Kanske genom att 
personal delar sin arbetstid mellan 
olika kliniker.

n	REKRYTERINGSBEHOV
Inom hela tandvården i landet är rekry-
teringsbehoven stora. Därför blir det en 
kamp om personal.

Barry Gustafsson:
– Den absolut viktigaste faktorn vid 

rekrytering är att vi har medarbetare 
som trivs och därmed kan berätta för 
andra att det är bra här. Sedan går vi 
naturligtvis ut på högskolor och uni-
versitet och har kampanjer för att 
rekrytera. Att ta in lärlingar har varit ett 
lyckat projekt även ur den aspekten. Nu 
får vi tandsköterskeutbildning förlagd 
hit, det är också viktigt. Och Specialist-
tandvården är fantastisk. Vilka högkva-
lificerade människor vi har där! Sådant 
bidrar också vid rekryteringar. För gott 
renommé, på olika sätt, slår precis all-
ting när det gäller rekrytering!

Nysvenskar är en relativt ny bas för 
rekrytering.

– Vi har några verkligt bra rekryte-
ringar ur den gruppen. Det är viktigt 
att ta tillvara på de kunskaper som 
kommer till oss. Ofta diskuteras att det 
tar för lång tid för utbildade i andra 
länder att transfereras in i det svenska 
systemet. Det är delvis sant. Men vi ska 
komma ihåg att de som kommer hit 
har väldigt olika kunskaper, beroende 
var de kommer ifrån, så det är svårt att 
säga att det generellt ska gå på en viss 
tid eftersom…

Han lutar sig fram, knackar fingret i 
bordet och man anar någonstans den 
där facklige ombudsmannen från Boli-
den när han betonar:

– …viktigast för oss är alltid att garan-
tera en hög kvalitet för våra patienter. 
Alla patienter. Vi är ju Folktandvården. n
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Inom både gruvindustrin och tandvården borras det mycket. Men det är väl 
också i princip den enda likheten. Så när Barry Gustafsson, med bakgrund inom 
just gruvindustrin, under 2008 klev in som styrelseordförande i Folktandvården 
Gävleborg var det inte tandvårdsmeriterna som tog honom dit.

S
”Hög kvalitet är viktigast för oss”

BARRY	GUSTAFSSON
Namn: Barry Gustafsson.
Ålder: 60 år.
Bor: Med sambo i hus i Hudiksvall.
Bakgrund: Född i Kvarnforsliden men 
flyttade som liten med föräldrar till Bo
liden där pappa jobbade i gruvan. Gick 
gymnasium i Skellefteå. Började arbeta i 
gruvan och blev senare fackligt aktiv. Så 
småningom i många år ombudsman för 
Gruvindustriarbetarförbundet och för 
Metall i Stockholm och senare för Metall 
i Hudiksvall. Har suttit i flera bolagssty
relser. Sedan 2008 styrelseordförande i 
Folktandvården Gävleborg.

Nöjd med Folktandvården. Barry Gustafsson ser från sin horisont som 
styrelseordförande ett företag som går bra – och är fyllt av mycket, mycket 
hög och bred kompetens.
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ag funderar på att bli med el-tandborste.
Genialt och enkelt. Kanske. När det gäller tand-

borstning vet man nämligen ingenting. Det har 
man lärt av livet. I min barndom var tandläkaren 
lika med en kvinna som hette Rita. Hon höll till 
bakom ett munskydd i det som nu är Revylokal 
men då var Folktandvården Färila.

Munskyddet gjorde det svårt att höra vad hon 
sa. Inte minst eftersom 
hon bröt på danska.

– Ola, du måst grauäu-
auäuau, sa hon och det 
var fri tolkning på vad 
det betydde.

Det var där jag lärde 
mig sida till sida-meto-
den.

Alla barn födda i bör-
jan av 60-talet fick lära 
sig den. In med en hård 
tandborste och kör den fram och tillbaka horison-
tellt. En sköterska visade. Vi härmade. Tänderna 
glänste.

Trodde vi.

Sedan kom forskningen fram till att man skulle 
borsta uppifrån och ner. Med hjälp av en kam fick 
vi se hur meningslös sida till sida-metoden varit. 
All smuts stannade kvar i kammen och alltså även 
mellan tänderna.

Upp och ner, gällde nu.
Stenhårt. Länge. Ofta.
Tills tandforskningen vrålade stopp. Vi var då en 

generation tandborstare som stod där med blot-
tade tandhalsar. Vi hade nämligen tryckt upp vårt 
stackars tandkött tills våra leenden påminde om 
döskallars.

Dessutom ilade det när man käkade nymo-
digheten mjukglass.

Då berättade Rita och hen-
nes kollegor att nya rön kom-
mit.

Nu var det gnuggmetoden som gällde.
Försiktigt skulle man med små cirkelformade 

rörelser smeka mjukglassen från tandsingarna. 
Med mjuk tandborste dessutom. De gamla sten-
hårda tortyrborstarna var det bara att kasta eller 
använda för att skrapa färg med när kåken 
skulle målas.

Stackars Rita och hennes kollegor kan inte 
ha haft det lätt.

Lätt var det inte heller första gången man vid 
ett tandläkarbesök kom i kontakt med tandtråd. 
Detta djävulens påfund som a) gjorde fruktansvärt 
ont och b) startade ett livslångt dåligt samvete.

Säg så här:
Vem får inte tre dagar före den årliga tandun-

dersökningen panik över att den lilla asken med 
tandtråd dammat igen? Vi kör som galningar mel-

lan tänderna i tre dygn i 
hopp om att tandläkaren 
ska tro att vi, precis som 
vi lovade senast, regel-
bundet använt tandtråd.

Allt medan vi spottar 
blod.

Senast jag fick råd om 
tandborstningen var av 
en nyutbildad tandhy-
gienist som tittade som 
på en stenåldersmän-

niska när jag svarade ”gnuggmetoden” på frågan 
hur det gick med tandborstningen.

– Japp, sa jag.
Hon tittade förvånat.
– Ja, inte godiset Japp, förtydligade jag käckt, 

utan japp som i japp, jag använder gnuggmetoden.

Hon tittade ännu mer förvånat. Finns det något 
mer pinsamt än när ett skämt bara möts av oför-
stående blick? Sedan förklarade hon att det var 
nya rön nu och jag väntade mig nån snett utåt-va-
riant med skruv. Men icke. Det spelade ingen roll. 
Bara man borstade.

Hos tandläkaren vill man alltid få beröm, inte 
minst när man just misslyckats med ett skämt, så 
jag sa liksom hemligt triumferande:

– Jag ska nog skaffa el-tandborste.
Hon såg inte särskilt imponerad ut, när 
hon sa att det nog var bra men ’huvud-

saken är att du väljer extra mjuk tand-
borste’.

Något som naturligtvis skapar frå-
getecken. Om man nu ska använda mjuk 

tandborste – varför finns det då hårda tand-
borstar?

Och vem köper dem?
Sandå måleri? n

(Ola Liljedahl är, när han inte borstar tän-
derna, krönikör i bland annat Tara, Kol-

lega och en rad lokaltidningar.)

42 |  F O L K T A N D V Å R D E N  G Ä V L E B O R G  2 0 1 4

Framtidens
eltandborste?

Upp och ner 
eller fram

och tillbaka?
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Information om verksamheten
Folktandvården Gävleborg AB är ett av Sveriges 
fyra största tandvårdsbolag. På 21 kliniker från 
Bergsjö i norr till Hedesunda i söder bedriver bola-
get sin verksamhet. Dessutom finns specialister 
inom käkkirurgi, tandreglering, tandlossnings-
sjukdomar, barntandvård, kron- och bro, röntgen 
och bettfysiologi. 

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

Väsentliga händelser under året
Under 2014 har organisationen arbetat fram och 
följt upp nyckeltal med ett stort fokus. Nyckeltal 
som kunnats sättas i realitet emot de övergripande 
affärsmålen samt även haft en bra korrelation 
emot det finansiella resultatet. 

Lönsamheten för året har varit positiv sedan bör-
jan av året. Det har inneburit att vi har kunnat styra 
företaget långsiktigt ifrån starten av 2014 och kun-
nat verkställa våra redan uppsatta planer. Engångs-
kostnader på personalsidan på 3 906 TSEK har 
belastat resultatet i form av särskild avtalspension. 

Folktandvården är miljöcertifierade enligt ISO 
14001.

I mars tillträdde Sara Karlsson som ny HR-chef.

Resultat och omsättning
Folktandvården Gävleborg AB:s omsättning upp-
gick till 415 mkr (399 mkr). Resultatet efter finan-
siella poster hamnade på 16,8 mkr (16,1 mkr).  

Finansiell ställning
Det egna kapitalet inom bolaget var vid årets 
utgång 57,2 mkr (52,0 mkr) vilket gav en soliditet 
på 50 procent (53 procent). Likvida medel uppgick 
till 58,8 mkr (46,9 mkr) vid årets slut vilket gav en 
kassalikviditet på 131 procent (139 procent). Totala 
amorteringar under 2014 uppgick till 6,1 mkr 
(0,9 mkr). Alla lån till Landstinget Gävleborg är 
avbetalda.    

Investeringar
Under 2014 investerade företaget i byggnader och 
anläggningstillgångar för 13,9 mkr (13,7 mkr).

Personal
Antalet tillsvidareanställda i bolaget var vid års-
skiftet 417 personer (412).

Strategiska ambitioner
Folktandvården har fyra övergripande strategiska 
ambitioner.

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

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

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

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

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

Risker i verksamheten
Bolagets ränterisk har förbättras under året efter 
att bolagets långfristiga upplåning amorterats av. 
En ränterisk föreligger på bolagets pensionskost-
nader i form av sänkta garantiräntor vilket medför 
ökade kostnader.

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

För att minimera kundkreditrisken arbetar 
bolaget aktivt med kravprocessen. Patienter upp-
muntras att betala med kort. Vid bokning av ny 
behandling kontrolleras att obetalda fakturor inte 
föreligger vid någon av bolagets kliniker. Folk-
tandvården Gävleborg AB strävar hela tiden mot 
att minska obetalda fordringar och följer utveck-
lingen genom att kontinuerligt mäta genomsnitt-
lig kundkreditbindningstid. Bolaget har under 
2014 startat med att erbjuda kunderna längre 

betalningsfrister på sina kundfakturor på tre avbe-
talningar som ett sätt att få ner de obetalda ford-
ringarna. Sedan 2013 har bolaget varit kontantlöst 
på klinikerna för att öka personalens säkerhet 
samt få en effektivisering av betalningsproces-
serna. 

Risker för prisförändringar hanteras främst 
genom att material och laboratorietjänster upp-
handlas i enlighet med lagen om offentlig upp-
handling, LoU. Detta innebär att priserna på aktu-
ella produkter samt tjänster är reglerade för en 
bestämd avtalsperiod. För att minimera risken för 
prisökningar beträffande bolagets lokaler tecknas 
hyresavtal som sträcker sig under så långa perio-
der som är affärsmässigt försvarbart.

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

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

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

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

Förvaltningsberättelse

Fem år i sammandrag
Folktandvården Gävleborg AB 2014 2013 2012 2011 2010
Intäkter 414 861 399 197 389 960 378 065 390 056
Resultat efter skatt 11 507 12 472 5 268 247 11 727
Nettomarginal, % 4,1 4,0 3,4 0 5
Soliditet, % 51 53 49 46 46
Räntabilitet på totalt kapital, % 10 10 11 1 15
Kassalikviditet, % 131 139 144 122 168

Styrelsen och verkställande direktören i Folktandvården Gävleborg AB, med organisations
nummer 5567021836 och säte i Gävle kommun, får härmed avge årsredovisning för verksam
hetsåret 2014. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter 
inom parentes avser föregående år.
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Miljö
Vi har fortsatt under 2014 med att utveckla vår 
miljöcertifieringen ISO 14001. Via ett samar-
bete med Landstinget Gävleborg så har vi haft en 
miljökompensation baserat på vårt resemönster 
med ett positivt utfall för Folktandvården Gävle-
borg AB. Årets miljörevision har  fått godkänt och 
vi har fått bra kritik på det systematiska sättet vi 
arbetar på. Miljömålen är kopplade till Lands-
tinget Gävleborgs övergripande miljöprogram för 
2013–2016. Miljöledningssystemet ger ordning och 
reda där policyn och målen visar vägen. Digital 
röntgen och vattenreningsssystem är idag en själv-
klarhet på våra kliniker. 

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

Kvalitet och patientsäkerhet
Under 2014 har det kvalitet och patientsäkerhets-
arbete som vi bedrivit gått framåt och vi fortsätter 
med ett bra koncept vilket är att ha fokusområden 
för året som utvecklas framåt. Arbete med strål-
skyddsorganisationen och nya rutiner inom rönt-
gen samt vårt kvalitetsarbete på klinikerna ger oss 
bra förutsättning för vårt arbete. Kvalitetsarbetet 
sker också i samverkan nationellt. 

Forskning och utveckling
Bolaget bedriver forskning i såväl större som min-
dre omfattning och inom en rad olika områden. 
Det har bidragit till flera forskarutbildade medar-
betare med klinisk förankring vilket är betydelse-
fullt för utveckling av nya behandlingsmetoder. 
Folktandvården Gävleborg AB har påbörjat egen-
handledd ST-utbildning under 2014.

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

Styrelsens yttrande över den föreslagna 
vinstutdelningen
Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets 
soliditet till 49 procent. Soliditeten är mot bak-
grund av att bolagets verksamhet fortsätter att 
bedrivas med betryggande lönsamhet. Likvidite-
ten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en 
likaledes betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna 
utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra 
sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att 
fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna 
utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till 
vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2–3 st (försiktig-
hetsregeln).

Utdelningen kommer att utbetalas 2015-05-12.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande 
vinstmedel:
Balanserade vinstmedel 33 770 067
Årets vinst 11 507 425

 45 277 492

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras 
så att:
till aktieägarna utdelas 546,86 kr
per aktie, totalt 6 562 000
i ny räkning överförs 38 715 492

 45 277 492

 Not 20141231 20131231
RÖRELSENS INTÄKTER 3

Nettoomsättning  414 377 398 848

Övriga rörelseintäkter  484 349

Summa nettoomsättning 4 414 861 399 197

RÖRELSENS KOSTNADER 3

Produktionsrelaterade kostnader  53 472 52 971

Övriga externa kostnader   5 81 509 82 507

Personalkostnader   2, 6 251 845  237 863

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 7 11 654  10 301

Summa rörelsens kostnader     398 480  383 642
    

RÖRELSERESULTAT  16 381  15 555

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Finansiella intäkter 8 494 622

Finansiella kostnader 9 49 91

Summa resultat från finansiella poster  445 531

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  16 826 16 086

Bokslutsdispositioner 10 2 000 

Skatt på årets resultat 11 3 319 3 614

ÅRETS VINST  11 507 12 472

Resultaträkning
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 Not 20141231 20131231
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

  
Eget kapital 16  

Bundet eget kapital

Aktiekapital  12 000 12 000

   

Fritt eget kapital

Balanserad vinst  33 770 27 571

Årets vinst  11 507 12 472

  45 277 40 043

Summa eget kapital  57 277 52 043

Obeskattade reserver 17 41 156 39 156

Långfristiga skulder 18  

Skulder till Landstinget Gävleborg   4 590

Summa långfristiga skulder  0 4 590
   

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  18 164 14 071

Övriga kortfristiga skulder 19 8 806 10 249

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2, 20 50 764 35 743

Summa kortfristiga skulder  77 734 60 063
   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  176 167 155 852
   

Ställda säkerheter  Inga Inga

Ansvarsförbindelser  Inga Inga

 Not 20141231 20131231
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 7 60 373 58 988

Ombyggnationer på annans fastighet 7 13 319 12 502

Pågående nyanläggningar och förskott avseende

materiella anläggningstillgångar 12  353

Summa anläggningstillgångar  73 692 71 843
   

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m

Varulager, förnödenheter och förråd  5 131 5 016

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 13 13 227 12 535

Fordringar hos koncernföretag 3 632 5 632

Aktuella skattefordringar  9 803 5 293

Övriga kortfristiga fordringar  2 369 1 106

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 12 501 7 552

  38 532 32 118

Kassa och bank 15 58 812 46 875

Summa omsättningstillgångar  102 475 84 009
   

SUMMA TILLGÅNGAR  176 167 155 852

BalansräkningBalansräkning
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Kassaflödesanalys

 Not 20141231 20131231
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Rörelseresultat efter finansiella poster  16 827 16 086

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 21 11 671 6 298

Betald inkomstskatt  3 319 3 614

  25 179 18 770

Ökning/minskning varulager  116 665

Ökning/minskning kundfordringar 13 693 5 198

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  5 722 2 374

Ökning/minskning leverantörsskulder  4 092 492

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  15 079 3 987

Kassaflöde från den löpande verksamheten  37 819 30 502
   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i anläggningstillgångar 7 13 519 13 750

Sålda materiella anläggningstillgångar   17

Kassaflöde från investeringsverksamheten  13 519 13 733

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Amortering av skuld  6 090 900

Utbetald utdelning  6 273 4 894

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  12 363 5 794

Årets kassaflöde  11 937 10 975
Likvida medel vid årets början  46 875 35 900
Likvida medel vid årets slut  58 812 46 875
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Noter

Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års-
redovisningarna med tillämpning av årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 
2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med 
föreskrifterna i K3:s kapitel 35. Övergången har 
inte medfört några förändringar i redovisade pos-
ter eller belopp. Inga effekter har skett på jämfö-
relsetalen.

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

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

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

framtida skatteffekter redovisas inte i resultat- och 
balansräkningarna.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än tolv månader 
efter balansdagen redovisas som anläggningstill-
gångar, övriga som omsättningstillgångar. Ford-
ringar upptas till det belopp som efter indivuduell 
prövning beräknas bli betalt. Bolagets fordringar 
är uteslutande av kortfristig karaktär varför dessa 
redovisas som omsättningstillgångar. Eventuella 
fordringar i utländsk valuta värderas till balans-
dagens kurs. 

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

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

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

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

Utgifter för löpande reparation och underhåll 
redovisas som kostnader. 

Utgifter för att anpassa förhyrda lokaler till Folk-
tandvården Gävleborg AB:s verksamhet aktiveras 
som anläggningstillgångar. Avskrivningsperioden 
sätts mellan 15 och 20 år beroende på anläggnings-
tillgångens klassificering.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av sys-
tematiskt över tillgångens bedömda nyttjandepe-
riod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp 

fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens 
restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för 
samtliga typer av materiella tillgångar. Följande 
avskrivningstider tillämpas:

Datorer 3 år
Övriga inventarier, verktyg och installationer 5–15 år
Ombyggnationer på annans fastighet  10–20 år

 I de fall en tillgångs redovisade värde översti-
ger dess beräknade återvinningsvärde skrivs till-
gången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde.

Ackumulerade avskrivningar utöver plan redo-
visas som obeskattad reserv och förändring därav 
som bokslutsdisposition.

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

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

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare 
redovisas som operationell leasing (hyresavtal), 
oavsett om avtalen är finansiella eller operatio-
nella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad 
linjärt över leasingperioden.

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

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

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

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

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

Pensionsavsättningar
I 2014 års resultat har det avsatts 2,5 miljoner kro-
nor (0 mkr) i pensionskostnader inklusive löne-
skatt. Dessa kostnader gäller för avstämningar 
mellan flera pensionsbolag och har således varit 
svåra för Folktandvården Gävle borg AB att göra 
en helt korrekt uträkning gällande den faktiska 
kostnaden.
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Not 3 Transaktioner med närstående
  20141231 20131231
Inköp  15% 13%

Försäljning  37% 36%
Ovan anges årets inköp och försäljningar avseende Landstinget Gävleborg. Vid inköp mellan Folktandvården 
Gävleborg AB och Landstinget Gävleborg tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner 
med externa parter.

Not 4 Intäkternas fördelning
  20141231 20131231
Försäljning av tandvård  263 146 254 094

Försäljning av tandvård till Landstinget Gävleborg  151 231 144 754

Övrigt  484 349

Summa  414 861 399 197

Not 5 Ersättning till revisorerna
  20141231 20131231
PwC
Revisionsuppdrag  316 527

Summa  316 527

Not 6 Personal
  20141231 20131231
Medelantalet anställda  
Kvinnor  370 368

Män  47 44

Totalt  417 412
  

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader  
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 1 415 1 389

Löner och ersättningar till övriga anställda  153 489 153 691

Totalt  154 904 155 080
  

Sociala avgifter enligt lag och avtal  53 177 51 618

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 378 355

Pensionskostnader för övriga anställda  25 227 20 175

Totalt  233 686 227 228

För VD gäller vid uppsägning från företagets sida sex månaders uppsägningstid med oförändrade anställnings
förmåner under uppsägningstiden.   

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare  
Antal styrelseledamöter på balansdagen  

Kvinnor 3 3

Män 4 4

Totalt 7 7
  

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare 

Kvinnor 3 3

Män 4 4

Totalt 14 14

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer
   20141231 20131231
Inventarier, verktyg och installationer  

Ingående anskaffningsvärde  128 341 119 624

– Inköp under året  11 959 9 978

– Försäljningar och utrangeringar  1 545 1 261

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  138 755 128 341

  

Ingående avskrivningar  69 354 61 207

– Avskrivningar  10 558 9 370

– Försäljningar och utrangeringar  1 528 1 222

Utgående ackumulerade avskrivningar  78 384 69 355

Utgående restvärde enligt plan  60 371 58 986

  

Ombyggnationer på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde  16 257 12 838

– Inköp  1 912 3 419

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde  18 169 16 257

  

Ingående avskrivningar  3 756 2 825

– Avskrivningar  1 096 931

Utgående ackumulerade avskrivningar  4 852 3 756

Utgående restvärde enligt plan  13 317 12 501
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Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
  20141231 20131231
Ränteintäkter koncernkonto  139 305

Övriga ränteintäkter  355 318

Summa  494 623
 

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
  20141231 20131231
Räntekostnader  49 91

Summa  49 91
  

Not 10 Bokslutsdispositioner
  20141231 20131231
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar

enligt plan  2 000 

Summa  2 000 0

Not 11 Skatt på årets resultat
  20141231 20131231
Redovisat resultat före skatt  16 827 16 086

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)  3 702 3 539

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader  61 79

Skatteeffekt av ej skattepliktig realisationsvinst  3 5

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond   440 

Summa  3 320 3 613

Not 12  
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
  20141231 20131231
Ingående nedlagda kostnader  353 

Under året nedlagda kostnader  1 912 1 583

Under året genomförda omfördelningar  2 265 1 230

Utgående nedlagda kostnader  0 353

 

Not 13 Kundfordringar
  20141231 20131231
Kundfordringar   10 418 8 838

Fordringar Försäkringskassan  2 810 3 697

Summa  13 228 12 535
 

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
  20141231 20131231
Förutbetalda hyror  4 156 3 073

Upplupna intäkter  5 052 894

Övriga poster  3 292 3 586

Summa  12 500 7 553
 

Not 15 Kassa och bank
  20141231 20131231
Koncernkonto Landstinget Gävleborg  58 714 46 732

Övrigt  98 143

Summa  58 812 46 875

Checkräkningslimit 15 msek (15 msek)  

 

Not 16 Förändring av eget kapital
 Aktie Balanserat Årets Summa
 kapital resultat resultat  eget
     kapital
Belopp vid årets ingång 12 000 27 571 12 472 52 043

Lämnad utdelning  6 273  6 273

Disposition av föregående års resultat  12 472 12 472 

Årets resultat   11 507 11 507

Eget kapital 20141231 12 000 33 770 11 507 57 277
   
Aktiekapitalet består av 12 000 aktier med kvotvärde 1 000 kr.
Folktandvården Gävleborg AB är ett helägt dotterbolag till Landstinget Gävleborg, orgnr 2321000198. 
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Not 17 Obeskattade reserver
  20141231 20131231
Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar
och avskrivningar enligt plan  41 156 39 156

Summa  41 156 39 156
 

Not 18 Upplåning
  20141231 20131231
Långfristiga skulder  
Lån från ägare   4 590

Summa  0 4 590

Not 19 Övriga skulder
  20141231 20131231
Personalens källskatt  3 944 3 683

Arbetsgivaravgifter  4 084 4 058

Kortfristig del av långfristig skuld   1 500

Övriga skulder  779 1 008

Summa  8 807 10 249
 

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  20141231 20131231
Semesterlön och övertidslön inkl sociala avgifter  16 771 15 951

Pensionskostnader, avgiftsbestämd del  12 659 8 308

Övriga poster  10 186 6 190

Särskild löneskatt pensioner  11 148 5 293

Summa  50 764 35 742
 

Not 21 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
  20141231 20131231
Avskrivningar  11 654 10 301

Förlust vid avyttring  17 20

Övriga avsättningar   4 024

Övriga ej likviditetspåverkande poster   1

Summa  11 671 6 298 

Resultat och balansräkningen kommer att föreläggas

årsstämman 20150505 för fastställelse.

Gävle 20150410

Barry Gustavsson, ordförande, Maria Lönnbark, vd

Erik Holmestig, StenErik Nilsson

MajBritt Åhrman, Petra Holm

Sigvard Ring, Karin Jansson

Vår revisionsberättelse har lämnats 23 april 2015

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Pär Månsson

Auktoriserad revisor
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Folktandvården Gävleborgs styrelse 2014, från vänster:
Johan Hedkvist, ekonomi och ITchef,
Sigvard Ring,
Clara Stålnacke, facklig företrädare för TT,
StenErik Nilsson,
Sara Hed Rann, facklig företrädare för SRAT,
Christina Stråhle Holm, facklig företrädare för Vision,

Barry Gustafsson, styrelsens ordförande,
MajBritt Åhrman,
Erik Holmestig, vice ordförande,
Maria Lönnbark, vd,
Karin Hansson,
Ulrika Sjöstrand, vdassistent,
Petra Holm.

Folktandvården Gävleborgs ledningsgrupp 2014, från 
vänster:
Ulrika Sjöstrand, vdassistent,
Bengt Vikman, cheftandläkare,
Maria Lönnbark, vd,
Lars Wetterberg, klinikchef FTV Slottsttorget/Hedesunda,

Marie Zakrisson, HRchef interim,
Mats Hallman, klinikchef Specialisttandvården Gävle 
sjukhus,
Karin Apel Eriksson, klinikchef Specialisttandvården 
Tandreglering & Barntandvård,
Johan Hedkvist, ekonomi och ITchef.

Styrelsen 2014 Ledningsgruppen 2014

Sju sammanträden
Styrelsen hade sju stycken sammanträden under 2014.

Den gjorde också ett studiebesök i Västerbottens läns landsting 
och på Tandläkarhögskolan i Umeå där den fick information om verk
samhetsområdet tandvård och de olika tandvårdsutbildningarna.
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