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VD MARIA LÖNNBARK OM 2016

on kommer gång på gång tillbaka 
till ordet ”uppdrag”.

Folktandvården Gävleborg har 
ett samhällsuppdrag. Det skiljer 
företaget från de flesta andra. 

Folktandvården Gävleborgs uppdrag 
är, precis som det låter, att skapa tand-
vård på lika villkor för folket i Gävle-
borg.

Bra tandvård, året runt, varje dag, 
överallt.

– Det jobbade vi med under hela 
2016, både praktiskt i vardagen på kli-
nikerna och på en strategisk nivå, kon-
staterar hon.

Efter ett 2015, som var ett exceptio-
nellt år i både Europa, Sverige och Gäv-
leborg med stora flyktingströmmar på 
hösten, blev 2016 mer av ett normalår 
för Folktandvården Gävleborg.

För Maria Lönnbark personligen var 
2016 ändå speciellt eftersom hon med-
delade att hon sommaren 2017 väljer 
att lämna vd-posten efter fem fram-
gångsrika år.

Nu ska hon börja mata duvor på hel-
tid. Inte.

– Nej, nej, nej, skrattar hon, lugn är 
inget för mig. Jag kommer att fortsätta 
arbeta. Fast nu som tandläkare igen. 
Några dagar i veckan på vår klinik i 
Hofors och några dagar i veckan på kli-
niken i Edsbyn. Det känns fantastiskt att 
kunna fortsätta bidra till verksamheten.

En verksamhet hon bidragit till i snart 
39 år, varav de fem senaste som vd.

Egentligen är hon själv på många sätt 
ett bra exempel på det Folktandvården 
Gävleborg pratade om och arbetade 
med under 2016.

Hur man rekryterar människor, hur 
man får anställda att vilja stanna kvar, 
hur kompetens måste föras vidare, hur 
medarbetare kan röra sig mellan olika 
kliniker i Hälsingland och Gästrikland.

– Vi hade stort fokus på vårt arbets-
sätt under 2016. Det handlar om hur vi 
tar tillvara ny kompetens, hur kompe-
tensen överförs till nya från äldre som 
slutar, hur vi arbetar i olika konstella-
tioner, hur arbetsmiljön blir både rolig 
och utmanande…

Som så ofta hänger mycket ihop.
Går verksamheten bra mår ofta per-

sonalen bra och då blir det lättare att 
rekrytera och lyckas man rekrytera blir 
verksamheten bra och…

Ja, ni förstår.
Och i slutändan handlar ändå allt om 

uppdraget, som Maria Lönnbark så ofta 

Uppdraget 
kommer
alltid först
Maria Lönnbark sitter på sitt kontor i Gävle och summerar 2016.
– Det har gått bra ekonomiskt för oss. En bra ekonomi är en viktig förutsättning 
för att vi ska klara vårt egentliga uppdrag som är att ge alla våra patienter den 
vård och omsorg de behöver. Där ligger vårt fokus, där ligger vårt uppdrag.

H
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kommer tillbaka till, att skapa bra tand-
vård för Gävleborgs invånare.

Hon pekar på några saker som hon är 
lite extra stolt och glad att Ftv Gävle-
borg lyckades med under 2016.
1”Vi har lyckats ersätta alla som slu-
tat, trots att vi har stora pensionsav-
gångar, och har till och med anställt 
några fler än de som slutat. Under 2016 
fick vi bland annat tag i många duktiga 
tandsköterskor.”
2”Vi fortsatte under 2016 att ta in 
språkpraktikanter. Vi har elva, tolv 
tandläkare som arbetar här medan de 
lär sig språket och validerar sin legiti-
mation. Det finns förstås arbetsuppgif-
ter de inte får göra innan legitimatio-
nen är klar, men vi bidrar till att pro-
cessen kortas och de behöver inte vara 
borta från yrket så länge.”

3”Vi fortsätter få ner antibiotikaför-
skrivningen. Det är viktigt ur ett globalt 
perspektiv. Under förra året blev det 
jämnare fördelat över klinikerna. Men 
det är viktigt att förtydliga att patienter 
som behöver antibiotika ska få det. Det 
får aldrig, aldrig bli en tävling mellan 
klinikerna att skriva ut så lite som möj-
ligt.”
4”Vi åkte alla, utom några som var 
snälla och höll ställningarna hemma, 
till Riksstämman. Det är viktigt att vi 
trots 19 kliniker i två landskap känner 
att vi är ett och samma företag.”

När Maria Lönnbark så smått summe-
rar inte bara året som gick utan även 
åren som vd, konstaterar hon att det är 
en viktig signal att det finns en ST-ut-
bildning i egen regi, att det finns en väl 
fungerande specialisttandvård och en 

utvecklad forskning , att beslutet att 
erbjuda fluorsköljning på äldreboenden 
blivit en succé, att tandhälsan för barn 
och ungdomar ligger på riksgenom-
snittet, att varumärket Folktandvården 
fortsätter vara starkt…

…och så förstås att uppdraget är i 
fokus.

– Vi finns till för alla. Det är viktigt 
tycker jag. Och fantastiskt! Personligen 
tycker jag också att det är berikande att 
få möta människor ur alla delar av vårt 
samhälle.

Hon funderar en sekund och lägger till:
– Jag ser uppdraget som en av förde-

larna med att arbeta inom Folktandvår-
den Gävleborg. Hur alla medarbetare 
tillsammans sköter vårt uppdrag är 
faktiskt det som gör mig stolt att arbeta 
här – oavsett vilken roll jag själv har! n

Maria Lönnbark 
ser tillbaka på 
ett bra år 2016. 
Hon konstate-
rar också att 
uppdraget att 
skapa bra tand-
vård för alla 
medborgare i 
länet alltid går 
först.

FO
TO

: STEFA
N

 ESTA
SSY
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PLOCK

MUNHÄLSA // Munhälsodagen 
firades på flera håll i länet. På till exempel 
Nian i Gävle fanns Folkhälsofunktionen 
på plats med Birgitta Enmark, Miranda 
Nordström och Tammouz Obeid.

I Järvsö tog Mona Rask och Anna- 
Karin Rosell plats utanför Ica. Det blev 
snack och tandborstar och allmän reklam 
för Folktandvården Gävleborg.

Och Järvsöborna gillar sin Folktand
vård… I alla fall spelarna i Järvsö BK:s 
division 4lag. De sponsrades i samband 
med Munhälsodagen med varsin tand
borste. AnnaKarin Rosell, som är lagle
dare för damlaget, när hon inte jobbar på 
Folktandvården, såg till att föreviga gäng
et med en lagbild modell annorlunda. Se
gerleendena har aldrig varit vitare… «

KAMPANJ // Under tre veckor i oktober 
körde Folktandvården Gävleborg en kampanj 
för implantat & protetikkliniken som finns 
på Slottstorget i Gävle. Syftet var att få mål
gruppen 55+ att söka sig till kliniken för att 
få hjälp med bettrehabiliteringar. Kampanjen 

riktade sig till dem som kan tänka sig att 
komma direkt, utan remiss, vilket är ett dyra
re alternativ, men Folktandvården tror att det 
finns en målgrupp som kan vara intresserad 
av en sådan lösning. På kampanjsajten var 
intresset och antalet besökare oväntat stort.

Lyckad satsning på ny målgrupp

FO
TO

: A
N

N
A

-K
A

R
IN

 R
O

SELL

Vita segerleendenVita segerleenden Tjejerna i Järvsö BK kan 
skjuta och springa – och 
numera även le snyggt.
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Visste du...
…att våra minsta kliniker har öppet över 40 
timmar i veckan och de största nästan 60.
…att nio av länets tio kommuner har 
tobaksförebyggande arbete i skolorna.

TANDBORSTAR
PÅ FÖRSKOLAN

FO
TO

: B
R

ITT M
ATTSSO

N
FO

TO
: STEFA

N
 ESTA

SSY

Sederingsgänget Anja Mediaty, Ann-Marie Holm och Bengt Vikman hoppar in i 
den nya Ftv-bilen.

PROFIL // Folktandvården Gävleborgs 
bilar fyller flera syften. Först och främst 
tar de naturligtvis de som åker i den till 
rätt plats i rätt tid – men de sprider också 
reklam.

– Våra leasingbilar, samtliga miljöbilar, 
fick ny kostym lagom till sommaren. Med 
en ny grafisk profil har vi också profilerat 
om bilarna, konstaterar Britta Schüller-
quist, marknadsansvarig. 

Redo att få oss att rycka ut… 

FTV-BILARNA
RYCKER UT
I NY KOSTYM

BARN // Alla förskolor i regionen har 
fått erbjudandet om att Ftv Gävleborg 
tillhandahåller material om de är intres
serade av att införa tandborstning. Fem 
förskolor har tackat ja till erbjudandet. 

– Vi ser att fler barn har kariessjukdom 
före sex års ålder. Vi vill att tandborst
ning ska bli en naturlig del i den dagliga 
hygienrutinen, förklarar Emelie Carlson 
Lejon, som arbetar med detta.

(Del av Folktandvården

Gävleborgs värdegrund)Ansvar, ärlighet, respekt
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PLOCK

KLINIKBYGGE // I slutet av året kom
mer Folktandvården Gävleborgs klinik i 
Hudiksvall att flytta in i nya lokaler. 

Byggherren Per Svedberg tog med sin 
grävmaskin det första spadtaget för Folk
tandvårdens nya lokaler.

Det kommer att bli 26 fullt utrustade 
behandlingsrum och en konferensdel för 
utbildningar i de nya lokalerna som byggs 

på Varvet i Hudiksvall, mellan småbåts
hamnen och Sunfab.

Där kommer specialister att tjänstgöra 
i högre utsträckning och det i sin tur är 
ett sätt att kompetensutveckla persona
len vid klinikerna i Delsbo, Iggesund och 
Hudiksvall, som organisatoriskt är en 
enhet.

– Den här kliniken får en utrustning och 

lokaler i världsklass, säger Barry Gustavs
son, styrelseordförande för Folktandvår
den Gävleborg.

Framåt jul i år ska lokalerna vara klara 
för inflyttning.

– Det blir ändamålsenliga lokaler. Fler 
patienter kommer att få sin behandling 
här i stället för att behöva resa, säger kli
nikchef Kristina Malmström.

HÄR SKA HUDIKS NYA KLINIK LIGGA
Borr, tång och…grävskopa! Cheferna i Hudiksvall tar rejäla tag inför framtiden. Här teamcheferna Beatrice Sahlin, 
Rauni Embretsén och Malin Sahlén tillsammans med klinikchef Kristina Malmström.

NÄTVERK // Folktandvården Gävle
borg ordnar följande nätverksträffar:
4 Röntgenansvariga på kliniken
4 Samverkansträff för ansvarig perso
nal i Hälsingland som håller i Munhäl
soinformationer och fluorsköljer
4 Nätverksträffar för nya tandläkare
4 Geriowebb och Odowebb
4 Nätverksträff för resurstandläkare

4 Nätverksträff alla som arbetar med 
BVC
4 Nätverksträff alla som arbetar med 
uppsökande tandvård och äldre
4 Nätverksträff alla som håller i Mun
hälsoinformationer och fluorsköljer
4 Nätverk för de som arbetar med asyl
sökande
4 Hygienombudsträff

Gå på nätverksträff! 4 039
…remisser har tagits emot på specia-
listtandvården på Gävle sjukhus. Det 
handlar om käkkirurgi, parodontologi, 
protetik, endodonti, bettfysiologi och 
medicinsk tandvård.
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SÅ MÅNGA ÄR VI

MASSOR
AV VIDARE-
UTBILDNING

Wedad Kaalaji, nyanländ från Syrien, får hjälp av Lena Lagerström och Eva 
Odebäck. Pappa Muhammad Ammar Kaalaji är med som stöd.

NYANLÄNDA // Att se till att asylsökande barn fick sina tänder undersökta var en 
del av utmaningen 2016. Efter en intensiv höst återstod vid årets slut bara 26,2 procent 
barn att undersöka av 2222.

– Snart är vi i hamn och har undersökt alla asylsökande barn i länet och erbjudit de  
den tandvård de har rätt till. Dessutom har vi varit ute på SFI i hela länet och haft infor
mation om munhälsa. Vi har även besökt gymnasieklasser i länet och informerat om 
munhälsa. Övriga asylsökande barn får information genom vårt basprofylaxprogram, 
säger Birgitta Enmark som jobbar med detta.

FO
TO

: B
R

ITT M
ATTSSO

N

ALLA ASYLSÖKANDE  
SNART UNDERSÖKTA

UTBILDNING // Folktandvården 
Gävleborg har många vidareutbild
ningar för att medarbetarna ska ut
vecklas.
Introduktionsutbildningar
– för samtliga medarbetare:
4 Digitala kliniken
4 Introduktion och Leanspel    
4 Folktandvården Gävleborg AB – Så 
hänger allt ihop
4 Jobba med kvalitet
– för tandläkare:
4 Studiebesök och information om 
specialisttandvården
4 Ortodontirutiner och IOTN
– för tandhygienister:
4 Äldretandvård
4 Fyllningsteknik
4 Ortodonti
4 IOTN
– för tandsköterskor:
4 Äldretandvård

Övriga utbildningar
4 Körkort för panoramaröntgen
4 Strålskyddsutbildning
4 Sedering
4 Utbildning i lyftteknik
4 Intraoral röntgen
4 Panoramaröntgentagning
4 Diplomerad receptionist
4 Office och Windows

TILLSVIDAREANSTÄLLDA // 437 personer, varav 
386 kvinnor och 51 män (plus 19 lärlingar), var tills
vidareanställda inom Folktandvården Gävleborg  
31 december 2016. Så här såg fördelningen ut:
4 115 tandläkare (varav 19 specialisttandläkare)
4 150 tandhygienister
4 130 tandsköterskor
4 7 tandtekniker
4 Övrig personal

4 Besök på klinikerna, barn: 117 544 
(varav 49 893 unika barn). Vuxna: 
219 980 (varav 83 875 unika vuxna).
4 Kostnadsförslag: 14 317
4 Nya patienter: 2 931
4 SMS-påminnelser: 655 839
4 SMS-kallelser: 31 500
4 Internetombokning: 23 640
4 Aktiva frisktandvårdavtal: 17 500

2016 i siffror
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Cirkulärskrivelse 1949.

MINNEN // Ingenting är nytt. Egentli
gen. Vi kan alltid lära av historien.

Nu, när Folktandvården Gävleborg har 
en aktiv Materielgrupp och det disku
teras gemensamma inköp, är det med 
igenkänningens ögon vi bläddrar i boken 
”Folktandvården Gävleborg – en historik” 
av Måns Hedin och Hans Eriksson.

En bok som är en guldgruva för den 
som gillar tandvårdshistoria.

I den dyker en cirkulärskrivelse upp.
Skrivelsen är daterad 21 september 

1949 – alltså 68 år sedan – och tar upp 
både materialval, inköpsstrategier och 
besparingsåtgärder.

Fast modell 1949.
Läs och njut!

SÅ HANDLADE
VI FÖR
68 ÅR SEDAN

800
…barn och ungdomar (nästan) har 
blivit klara med sin tandreglering 
under 2016.

TUMMEN UPP!
SOCIALA MEDIER // 2016 var året när 
vi tog steget in i de sociala medierna. Vi 
lyckades samla 2 300 följare på Facebook 
och drygt 60 följare på LinkedIn under 
året.

SEMINARIER // Specialisttandvården arrangerar 
följande seminarier:
4 Unga patienter med Amelogenesis imperfacta, är 
tidig protetik ett alternativ? 
4 Stressa rätt och finn balans i tillvaron
4 ”Det är inte jag som sitter här bakom, det är ju ni som står 
utanför.” Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i ett perspektiv inifrån
4 Parodontologi – state of the art
4 Att hantera kulturkrockar och skapa fungerande patientmöten och samarbeten
4 Vad kräver lagen av dig i tandvården?
4 En uppdatering i endodonti

Gå på seminarium!
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FO
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MILJÖPRISADE // Materialgruppen, 
som nominerades till Miljöpris 2016, har 
genom systematiskt och förtroende
givande arbete skapat en trygghet avseen
de materialval inom hela Folktandvården.

Arbetet väcker uppmärksamhet även 
utanför regionens gränser. Genom enträ
get arbete i kontakt med tillverkare och 
leverantörer har man också lyckats bidra 
till ändring av produktinnehåll – trots att 
Folktandvården Gävleborg är en liten ak
tör på den totala tandvårdsmarknaden.

MATERIAL-  
VAL FICK
MILJÖPRIS

Tandtekniker Fredrik Jackson arbetar på Specialisttandvården på Gävle sjukhus.

SÅ BYGGS 
DET VIKTIGA 
VARUMÄRKET

Visste du...
…att 246 patienter har fått hjälp av den 
oralkirurgiska jouren.
…att 475 patienter har blivit behand-
lade på jouren.
…att 99 procent av de klasser som er
bjuds fluorsköljning sköljer med fluor.
…att 2 559 munhälsobedömningar ut-
fördes i särskilda boenden.
…att 162 analyser av vatten i egna brunn
nar utfördes till familjer med små barn.
…100 procent av alla mödra- och 
barna vårdscentraler i länet får infor-
mation om munhälsa.

230
…tandvårdspersonal (nästan), både i 
folktandvården och privattandvården, 
har lyssnat till specialisttandvårdens 
seminarier.

VARUMÄRKET // Det interna varu
märkesarbete som det arbetats hårt 
med har resulterat i en Varumärkes
bok, en plattform för att utveckla och 
marknadsföra Folktandvården Gävle
borg.
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INTERVJU: NATHALI SABET

FO
TO

: STEFA
N

 ESTA
SSY

Stockholm eller 
Bollnäs? När Nathali 
Sabet tagit sin exa-
men från KI var det 
dags att välja spår.
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athali Sabet hade faktiskt aldrig varit norr 
om Uppsala. 

Hon skrattar och berättar:
– Jag visste ingenting om Bollnäs, jo, för-

resten en sak hade jag hört talas om…
Hon gör liksom en konstpaus och man hinner 

tänka både bandy, Ljusnans dalgång och Snoddas 
och Kikki Danielsson innan hon fortsätter:

– Bollnäsfil.
Hon skrattar. Inte för att hon egentligen var 

särskilt förtjust i Bollnäsfil, men någonstans hade 
hon i Stockholms matbutiker i alla fall sett för-
packningarna och till och med ätit filen.

Men det ska direkt sägas att det i n t e var därför 
hon för ett drygt år sedan började jobba på Folk-
tandvårdens klinik i Bollnäs.

Hon berättar:
– Jag träffade min man, Darjush Shojaei, under 

utbildningen på KI. När vi blev klara våren 2016 
funderade vi nog först båda två på jobb i Stock-
holm. För mig kändes det rätt självklart, men vi 

bestämde oss ändå för att åka på ett par rekryte-
ringsresor. Darjus hade bott i Gävle en period, så 
vi bestämde oss för att besöka Folktandvården 
Gävleborg, berättar hon.

De besökte Bollnäs, Ljusdal och Hudiksvall.
– Resan var jättebra ordnad en torsdag och fre-

dag. Först Bollnäs en halv dag, sedan Ljusdal en 
halv dag, övernattning på hotell i Hudiksvall och 
sedan kliniken i Hudiksvall en halv dag, minns 
hon.

När de kom hem igen tittade de på varandra och 
båda kände nog samma sak. Det här verkade ju 
jättebra!

– En lärare på KI sa en gång att ett år på lands-
bygden är som fyra år i Stockholm när det gäller 
erfarenhet. Det fanns där i bakhuvudet någon-
stans, minns hon.

De besökte även kliniker i Dalarna, Stockholm 
och pratade med Skåne innan de bestämde sig för 
att framtiden fanns i the land of the Bollnäsfil.

»

Nathali Sabet är född och uppväxt i Stockholm och hade väl, ärligt 
talat, ingen tanke på att söka sig någon annanstans.
Men så en dag kom hon till Bollnäs.
Och kände sig hemma direkt.

N

Nykomlingen
valde rätt spår

»
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Sagt och gjort. I augusti 2017 började de båda 
arbeta på kliniken i Bollnäs.

– Det jag gillade mest var nog att alla var så trev-
liga och hjälpsamma från första stund. Och att det 
kändes som att det fanns ett lugn här. Stockholms-
stressen liksom försvann bara jag kom på plats, 
säger hon och menar att det säkert som människa 
dessutom är utvecklande att bo någon annan-
stans.

Att mamma hemma i Stockholm inte riktigt höll 
med är en annan historia…

Nathali berättar att stödet hon fick som ny tand-
läkare var stort. Folktandvården Gävleborg har 
ett utarbetat program för att nya ska få växa in i 
rollen.

– Anders Hedemo är min handledare och alla 
andra kollegor hjälper också gärna till. I rummet 
intill mitt jobbar Wolf Altmann så honom frågar 
jag om råd om det behövs. Han är väldigt pedago-
gisk och, hoppas jag, verkar inte tycka det är job-
bigt. Min sköterska, Anna Jonsson, är också väl-
digt rutinerad. Det är tryggt. Hon kan till exempel 
räcka fram ett instrument om hon ser att jag sitter 
fast i något och föreslå att jag ska prova med det. 
Hon har sett så mycket.

Nathali pratar förstås mycket tandläkeri hemma 
i trerummaren med Darjus.

– Det har hänt att vi vaknar och innan man ens 
sagt god morgon sagt ”jag har en en lagning i dag 
som…”. Vi är ju båda nyutbildade och då är det 
mesta väldigt intressant. Det är både roligt och 
säkert utvecklande att ta del av varandras erfaren-
heter, funderar hon.

Men rotfyllningar i all ära…
– När min syster hälsade på här i Bollnäs suck-

ade hon efter ett tag och undrade om vi egentligen 
pratar om någonting annat, skrattar Nathali.

Hon växte upp i Vällingby i västra Stockholm som 
äldst av fem syskon, gillade att plugga hårt och 

mycket men visste som många unga egentligen 
inte vad hon ville bli.

– Veterinär var nog första planen, men tanken på 
att behöva avliva djur avskräckte mig. Tandläkare 
hade jag egentligen aldrig funderat på. Mamma 
jobbar på kontor, pappa är snickare och ingen i 
släkten utom min mammas moster i Libanon är 
tandläkare. Och jag har aldrig ens haft ett endaste 
hål själv, så jag kan inte säga att jag varit ofta hos 
tandläkaren heller, berättar hon. 

Yrkesval kan ibland födas ur något helt annat.
– I mitt fall har jag en kompis, som nu är lärare, 

som ville bli tandläkare. När hon sista året på gym-
nasiet skulle till KI för att titta bad hon mig hänga 
med. Jag var ledig och hade studiedag så, okej, 
varför inte?

– Det verkade intressant. Jag bestämde mig för 
att söka och tänkte att jag alltid kunde hoppa av 
om jag skulle ändra mig. Men det kändes snabbt 
som rätt val.

När Nathali nu jobbat snart ett år börjar hon få lite 
distans till yrket.

– Jag trodde nog att varje dag skulle vara mer 
lika med samma uppgifter. Nu inser jag att alla 

INTERVJU: NATHALI SABET
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NATHALI	SABET
Ålder: 25 år
Gör: Tandläkare i Bollnäs.
Familj: Gift med Darjush 
Shojaei, också tandläkare i 
Bollnäs.
Bor: Lägenhet i Bollnäs.
Läser: ”Inte mycket alls.”
Lyssnar på: ”Gammal rock, 

typ Guns’n’Roses och Nirva
na. Men mycket radio också.”
Tittar på: ”Game of Thrones, 
Vänner, Criminal Minds.”
Reser till: ”Jag har varit i 
många länder och älskar att 
resa. Målet är ett nytt land var
je år. Malaysia är en favorit.”

”Stödet till mig som ny 
tandläkare har varit väldigt 
bra”, säger Nathali.
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dagar är helt olika. Det beror säkert till viss del på 
att man får göra väldigt många olika arbetsupp-
gifter på den här typen av klinik. Jag har kompisar 
som är i Stockholm som verkar har mycket mer 
samma uppgifter varje dag.

– Men jag förstår ju också nu att en till synes 
samma lagning kan vara helt olika på olika 
människor. Folk har ont, är rädda, kanske 
besvikna eller lättade? Jag gjorde examensarbete 
om tandvårdsrädsla och om att bemötandet är 
viktigt.

Nathali pratade svenska hemma men kan ara-
biska, om än inte lika bra som svenska så i alla fall 
helt okej.

– Jag pratade det mest med mormor. Det har 
jag förstås jättemycket nytta av nu. Jag förstår till 
exempel alla nyanlända från Syrien. Det är bra 
och kul att få hjälpa till, men i början var det svårt 
att hitta en balans. Och för en del var det svårt att 
förstå att jag ser ut som de gör, pratar deras språk 
men ändå är uppväxt i Sverige och därför har 
svenskt sätt att se på saker. Men nu har jag hittat 
en lagom nivå tycker jag, berättar hon.

Framtiden?

Hon funderar lite och svarar:
– Vi vet inte riktigt. Först hade vi nog tänkt vara 

ett år i Bollnäs, men nu trivs vi så väldigt bra här. 
Jag är sugen på att så småningom bli specialist. 
Just ju gillar jag käkkirurgi men bettfysiologi 
verkar också spännande. Jag tror jag mår bra av 
att prova på en massa först innan, eller om, jag 
bestämmer mig för att bli specialist.
Hur det går med Bollnäsfilen?

– Nja… n
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NATHALI	OM…
…första tandläkarbesöken: 
”Hos Folktandvården i Välling
by. En jättesnäll tandläkare. 
Både jag och mina syskon, 
som jag ofta följde, gick hos 
henne och vi var så ledsna när 
hon gick i pension.”
…det roligaste med yrket: 
”Att dra ut tänder! Just att lära 
sig tekniken är intressant och 
känslan när man fått en tand 
som varit svår är härlig.”

…Bollnäs: ”Naturen är jät
tefin. Och folk ber om ursäkt 
om de går in i varandra! Det är 
mycket mindre stress. Jag har 
nog knappt varit stressad en 
enda gång sedan jag flyttade 
hit.”
…andra intressen: ”Älskar att 
ordna fester. Och så gillar jag 
inredning. Jag pluggar faktiskt 
inredning och homestyling på 
distans nu vid sidan om.”

Bollnäsbil och Bollnäsfil. Livet 
bjuder på mycket överraskningar.
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CHEFSBANKEN

Chefsbanken är en ny satsning där medarbetare 
fick söka till en chefsutbildning – utan garantier 
om chefsjobb. Intresset var stort och tankar finns 
att göra en liknande satsning senare.

Banken 
som kan 
ge bästa 
räntan

hefsbanken var ett nytt ord som dök upp 2016.
Sara Karlsson, HR-chef, förklarar:

– Vi följer förväntade pensionsavgångar 
inom en femårsperiod och ser att flera chefer 
kommer att gå i pension. Ett sätt att främja 

successionsplaneringen var att starta chefsbanken. 
Alla var välkomna att söka och kunde antingen göra 
det på egen hand eller bli nominerad av sin chef. 

Samtliga sökande blev sedan intervjuade av 
henne och Maria Lönnbark, och totalt sju personer 
blev utvalda. 

– Två av dem till Region Gävleborgs chefsbank, 
som var de platser man från början sökte till, och 
fem till vår egen chefsbank, berättar Sara Karlsson. 

Att Folktandvården Gävleborg startade en egen 
chefsbank vid sidan av regionens berodde på 
intresset.

– Det stora intresset och att vi har många bra 
medarbetare inom Folktandvården som är intresse-
rade av chefsuppdraget ledde fram till det. Genom 

att gå chefsbanken hoppas vi kunna skapa en större 
nyfikenhet kring uppdraget men även en trygghet 
att våga söka lediga chefstjänster framöver. 

Hon betonar att de som går utbildningen inte är 
garanterade chefstjänster.

– Nej, nej. De som går chefsbanken är inte garan-
terade en chefstjänst utan alla tjänster annonseras. 
Chefsbanken innehåller bland annat ett livs- och 
karriärprogram i samarbete med företagshälsan 
men också träffar för att få mer information om 
ledning/styrning och nätverket av olika kompeten-
ser man har runt sig som stöd i chefsrollen. 

Nuvarande deltagare blir klara under våren 2017.
– För närvarande finns ingen ny start av chefs-

banken planerad men tanken har varit att kunna 
starta upp en ny omgång framöver, säger Sara 
Karlsson. 

En av dem som hoppat på utbildningen är Louice 
Johansson på Ftv i Bergsjö.

– Det var en chans jag inte kunde säga nej till. 

C

Sara Karlsson, 
HR-chef.
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Louice Johans-
son, tandläkare 
på på Ftv i 
Bergsjö, har 
gjort en insätt-
ning i chefsban-
ken.

Det är första svängen de kör det här och det känns 
väldigt spännande. Man får söka och sedan se 
om man kommer med. Jag har jobbat med olika 
projektgrupper, bland annat har det handlat om 
remisser och teamtandvård, och det är kanske 
något som spelade roll när jag sökte, funderar hon.
Vad gör ni?

– Man får mer djupgående information om orga-
nisationen. Sedan har vi också fått gå ett livs- och 
karriärprogram via företagshälsan. Mycket hand-
lar om att lära känna sig själv och varför man tar 
olika beslut i livet. Vi har förutom träffarna också 
fått varit med och skuggat en klinikchef och en 
teamchef en dag.
Vad har du för planer och mål att det här ska leda 
till?

– Tanken är ju att någon gång i framtiden söka 
en chefstjänst. Men att vara med i chefsbanken 
innebär inte automatiskt en chefstjänst, det är vik-
tigt att poängtera. Den får man som andra intres-
serade söka när det annonseras.

Vad tycker du är viktiga och bra chefsegenska-
per?

– Att chefen är trygg och att folk vågar prata 
med honom eller henne. Man vill känna att chefen 
har koll på läget och att det är dit man ska kunna 
vända sig om man själv har funderingar. n

DE	ÄR	MED	I	FTVs	OCH	REGIONENS	CHEFSBANK
Christer Lindgren, specialisttandläkare, specialisttandvården Gävle  
sjukhus, käk kirurgen – deltar i Regionens chefsbank.
Louice Johansson, tandläkare i Bergsjö – deltar i Ftv:s chefsbank.
Anna-Karin Rosell, tandhygienist i Ljusdal/Järvsö – deltar i Regionens 
chefsbank.
Antonela Kovic, tandläkare i Strömsbro – deltar i Ftv:s chefsbank.
Sara Mellberg, tandsköterska på specialisttandvården Gävle sjukhus,  
röntgen – deltar i Ftv:s chefsbank.
Aniseh Yassin, tandsköterska på specialisttandvården Gävle sjukhus,  
protetik – deltar i Ftv:s chefsbank.
Reza Tahmasebi, tandläkare på Slottstorget – deltar i Ftv:s chefsbank.
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En i gänget
– tack vare

språket

Kazale Al Hasan fick språkpraktik i 
Sätra och blev snabbt en i gänget. 
Fast själv tyckte hon det var svårt 
och jobbigt i början.
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Tittar man på dem som arbetar inom Folktandvården Gävleborg ser man en spegel 
av samhället. Unga och gamla jobbar där, kvinnor och män – och nu allt fler med 
annan bakgrund. Det är både nyanlända som flytt krig och sådana som kommit 
hitflyttade av andra anledningar. Oavsett vägarna hit har språkpraktik visat sig 
vara ett lyckat sätt att komma in i samhället – och ibland även lett till jobb hos Folk-
tandvården. Vi åkte till Sätra och till huvudkontoret för att prata jobb och språk.

on är tandläkaren från Syrien som fick språk-
praktik på Folktandvården Gävleborgs klinik 
i Sätra, kompletterade sin utbildning på KI 
– och kom tillbaka till Sätra och en tandläkar-
tjänst.

Att erbjuda nyanlända människor en plats i 
livet och en möjlighet att komma in i samhället är 
viktigt för Folktandvården Gävleborg.

– Jag är så glad att jag fick den här chansen, 
säger Kazale Al Hasan.

Men då, hösten 2013, var hon allt annat än glad. 
Hon hade flytt från den kurdiska delen av Syrien 
och började som språkpraktikant efter att ha bott i 
Sverige några månader. 

– Jag var helt ny, hade börjat läsa svenska och 
var ledsen och chockad efter att ha lämnat Syrien. 
Jag var tvungen att börja allt på nytt och blev helt 
deprimerad. Man blir som ett barn som måste lära 
sig allt och göra om allt från början. Jag tänkte att 
jag inte kommer att ha någon framtid här och det 
var många som också sa att det skulle bli svårt.

Men Gunnar Thedéen, klinikchef i Sätra, tänkte 
annat. Vi sitter på kliniken i Sätra och pratar med 

Kazale och Gunnar. Han vänder sig till Kazale och 
säger:

– När det här med språkpraktiken dök upp sa du 
att du nog inte orkar med att gå vidare. Men då sa 
jag att, jo, du har en jättebra framtid och ett jätte-
bra yrke som funkar i hela Västeuropa.

Sagt och gjort. Kazale började praktiken.
– Men jag skämdes mycket i början, berättar 

hon, jag tänkte att de andra skulle skratta när det 
inte blev rätt grammatiskt. Det var pinsamt och 
jag ville inte prata. Det var många gånger som jag 
grät jättemycket men det gick över så småningom.

Gunnar avbryter:
– Du pratar fantastisk svenska! Men när var det 

du var så ledsen och grät? Det märkte inte vi.
Hon förklarar:
– Det var mest när jag precis hade börjat här. 

Alla pratade jättefort och jag förstod ingenting. 
Men det var faktiskt du, Gunnar, och de andra i 
personalen som hjälpte mig mycket. Jag tänkte att 
om det finns sådana människor ska det nog gå bra. 

Att komma in på en kompletterande utbildning »

H
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för utlandsfödda tandläkare på Karolinska Institu-
tet i Stockholm blev ett verkligt lyft. Hon gick ett 
år och i januari i år började hon sin tjänst i Sätra.

– Kursen var jättebra, man lär sig mycket om 
patientrutiner och journalsystem och allt man 
behöver kunna. Kursen har fokus på de områden 
där de största skillnaderna finns, säger hon. 

Kazale Al Hasan berättar om sin yrkeserfarenhet 
från Syrien, där hon hann jobba som tandläkare i 
ett och ett halvt år innan hon måste fly. Hon kon-
staterar att det är mycket som är annorlunda här. 

– Framför allt var det svårt för mig att komma in 
i att fråga om sånt jag inte vet. I Syrien är det ett 
tecken på att man inte kan sitt yrke. Jag jobbade 
på där och gjorde säkert samma fel hela tiden där, 
berättar hon.

Gunnar Thedéen menar att det hos Ftv i Sätra 
snarare är ett måste att fråga.

– Om man är ny och inte frågar saker flera 
gånger varje dag är det något fel. Det gäller att ha 
öppna dörrar och snabb dialog, att fråga är snab-
baste sättet att lära sig, säger han.

I Sätra, som på de flesta andra kliniker inom 
Folktandvården Gävleborg, arbetar många från 
olika kulturer.

Långt ifrån alla behöver språkpraktik.
Samrawit Tsegai, till exempel, som kom till Sve-

rige från Eritrea när hon var tio år och nu varit lär-
ling i Sätra i sju månader.

– Det är jätteviktigt att det finns människor från 
olika kulturer på en arbetsplats. Då känner man 
sig trygg när man kommer hit och kanske någon 
från samma land jobbar här, säger hon.

– Det är jättebra här och jag får en möjlighet att 
lära mig mer om tandvårdsyrket. Jag hade inte rik-
tigt tänkt på det här yrket men nu tror nog att jag 
kommer att jobba med tandvård, troligtvis som 
tandhygienist. 

Just nu har kliniken Sätra ingen språkpraktikant. 
Men erfarenheterna är bara goda och Kazale Al 
Hasan är faktiskt den tredje tandläkaren som fått 
fast tjänst.

– Jag säger till mina medarbetare att de har gjort 
ett så bra jobb att vi kan anställa de här personerna 
på riktigt. Det blir en positiv återkoppling och ett 
kvitto på att man har gjort något bra, säger Gun-
nar Thedéen och fortsätter:

– När det kommer någon ny, oavsett om det 
är från Syrien eller Stockholm, sätter vi de bästa 
assistenterna med dem. De måste vara pedago-

Kaffepaus. 
Kazale Al Hasan 
och klinikche-
fen Gunnar 
Thedeén.
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giska och ha höga krav på sig själva som hand-
ledare. Att vi har de här språkpraktikanterna 
påverkar arbetsgruppen, man får en mer öppen 
inställning till förändring och kanske till andra 
människor. 

Ibland är det förstås krångligare. Det ska man inte 
sticka under stol med.

– Man måste förklara saker, det kan bli fel och 
missförstånd, konstaterar Gunnar.

Kazale är tacksam för kollegornas stöd och 
hjälp.

– Ibland säger jag till tandhygienister som assis-
terar mig att jag tycker synd om dem som måste 
prata långsamt och tydligt och vara så tålmodiga, 
skrattar hon. 

Teamchefen Parwana Ismaelpurazar, med kur-
diskt ursprung för övrigt, kommer förbi. Hon har 
jobbat länge och har, som en av cheferna, mycket 
med de nya att göra.

– För mig spelar det ingen roll var människor 
kommer ifrån. Men det är klart att det behövs 
hjälp på olika sätt i början. Vi försöker göra det så 
smidigt som möjligt. Fördelen med språkpraktik 
för oss är att vi får en chans att lära känna perso-
nen. Det finns många fördomar och folk är kanske 

lite rädda ibland, men det ändras ofta när man lär 
känna varandra, säger hon.

Gunnar Thedéen konstaterar att det egentligen är 
enkelt.

– Det är en sorts investering. Kastar vi oss in i 
den med en positiv inställning blir det oftast bra. 
Men det finns inga garantier åt något håll. Det är 
också något sorts samhällsansvar. Vi gör en insats 
för någon samtidigt som vi förstås tänker att tand-
vårdsbranschen behöver den här personen. 

Han betonar att språket är nyckeln. 
– Vi har en tandläkare från Polen och hon tyckte 

att, wow, alla kan engelska här, då är det väl bara 
att prata engelska med patienterna. Men jag sa 
”nej, så kan du inte göra, du måste prata svenska 
och bli bra på svenska”, berättar Gunnar Thedéen.

Han konstaterar att det är kul när människor, 
som Kazale al Hasan, väljer att komma tillbaka. 

– För mig var det aldrig någon tvekan. Jag visste 
att det här skulle kunna fungera, säger han.

Och för Kazale al Hasan har livet vänt. Hon har 
hela sin familj i Sverige och i juni väntar ett stort 
kliv i livet. Hon ska gifta sig och eftersom båda har 
stora familjer planeras ett s t o r t bröllop. 

– Och nu är jag ju dessutom glad, skrattar hon. n

“Och då sa 
jag…” Samrawit 
Tsegai och 
Kazale Al 
Hasan.
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an är ekonom med revision som specialitet. 
Han jobbade i många år hemma i Damaskus 
och det är också som ekonom han vill fort-
sätta i Sverige.

Folktandvården Gävleborg gav honom en 
chans, på samma sätt som när välmerite-

rade tandläkare tagits in på språkpraktik.
– När kommunen kontaktade mig om en lämplig 

ekonom som behövde språkpraktik kände jag att 
det är viktigt att vi på huvudkontoret även prakti-
serar de idéer vi för ut, säger Johan Hedqvist, eko-
nomichef.

Sagt och gjort. Det blev ett passande tillfälle att 
för första gången prova att ha en språkpraktikant 
på ekonomiavdelningen. Johan Hedqvist säger att 
det varit väldigt lärorikt och att kulturskillnader 
alltid är trevligt både när det gäller likheter och 
olikheter.

Mohamed Al Aboud håller med:

– Alla har varit snälla och hjälpsamma och språ-
ket är egentligen den största skillnaden. Jobbet 
som ekonom är annars ganska lika.

Johan Hedqvist säger att ekonomi är ett univer-
sellt språk och det gör att det går att kommunicera 
ganska bra direkt och successivt ta sig vidare. Det 
har Mohamad gjort så bra att han snart är redo för 
jobb på riktigt.

Mohamad själv är mer än nöjd.
– Det är väldigt trivsamt och bra här. Alla perso-

ner samarbetar verkligen. Särskilt den första tiden 
var jag tvungen att fråga mycket och de svarar all-
tid på rätt sätt. Jag är så tacksam för det eftersom 
språket är nyckeln till allt.

Eftersom det är svårt att hitta lägenhet i Gävle 
flyttade Mohamed till Skutskär. Han fortsätter gå 
det akademiska spåret vid SFI i Gävle och pendlar 
därför numera.

H

SPRÅKPRAKTIK

Han flydde från kriget i Syrien, kom till Egypten med familjen men kände 
att där fanns ingen framtid för honom.
Nu är han språkpraktikant på huvudkontoret hos Ftv Gävleborg och snart 
väntar en tjänst på ekonomiavdelningen.
– Jag är så tacksam att jag fick den här chansen, säger Mohamad Al Aboud.

Bara plus på
hans konto

Johan Hedqvist.
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– På fritiden tränar jag på gym, är ute och pro-
menerar med mina kompisar eller pratar med 
mina snälla grannar. När jag går i skolan blir det 
att jag pratar mycket arabiska med kompisar men 
jag försöker att prata så mycket svenska som möj-
ligt. Det är svårt när folk pratar snabbt och med 
mycket slang men det går bättre och bättre. 

Han berättar om fikarasterna och några fester han 
varit på med jobbet.

– Det är också viktigt för språket och här på 
huvudkontoret ser alla till att jag deltar. De frågar 
mig om mitt land och mitt liv, säger han. 
Har allt verkligen rullat på helt problemfritt då?

Johan Hedqvist konstaterar:
– Nej, som när det gäller allt annat så finns det 

alltid saker att förbättra som man lär sig av hela 
tiden. Språket är en väsentlig del i vår dagliga 
kommunikation. Men Mohamad har hela tiden 
utvecklats och verkligen hjälpt till i det dagliga 

arbetet vilket har tagit oss framåt. Han har ju en 
annan bakgrund än de flesta av oss som arbetar på 
huvudkontoret och det tycket jag berikar oss.

Mohamad säger att den största skillnaden med 
livet här är att han bor ensam. I Syrien var de 
fem i familjen som bodde tillsammans. En syster 
bor kvar i Damaskus och resten av familjen bor i 
Egypten. Nyligen reste Mohamad dit och träffade 
familjen för första gången på två och ett halvt år.

– Det var väldigt kul men jag längtade faktiskt 
efter Sverige. Jag sa till min mamma att i Sverige 
är luften fräsch och man kan promenera i naturen 
och leva ett bra liv.

Och det är målet för Mohamad: att leva ett bra 
liv.

– Jag hoppas att jag kan fortsätta jobba här och 
kanske också fortsätt mina studier i framtiden och 
få en masterexamen. Att få ett jobb, studera och 
leva i trygghet, det är vad jag vill med livet. n

Mohamad 
Al Aboud är 
spåkpraktikant 
på ekonomi-
avdelningen. 
För att lära sig 
svenska alltså. 
Inte ekonomi. 
Det är ett uni-
versellt språk.
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TANDSKÖTERSKOR

Åter-
växten
räddad
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å Slottstorget fick hon sedan en tjänst.
– Jag tycker att det är roligt att jobba med 

människor och därför valde jag att bli tand-
sköters ka. Det bästa med jobbet är att alla 
dagar är olika. Man får jobba med människor 

och lär sig saker hela tiden. Det är väldigt utveck-
lande, säger Elin Lindqvist.

Stora pensionsavgångar gjorde att risken för 
brist på tandsköterskor uppmärksammades för 
flera år sedan. Folktandvården Gävleborg har 
arbetat strategiskt med frågan i många år.

Katharina Jonesrand, HR-konsult på Ftv Gävle-
borgs huvudkontor, säger:

– Många av de nyanställda kommer från tand-

sköterskeutbildningen som drivs av Plushögskolan 
i Gävle och Folkuniversitetet i Uppsala. Vi har ett 
nära samarbete med båda skolorna, tar emot elever 
på deras praktik och är med och påverkar utbild-
ningens innehåll i utbildningens ledningsgrupp.

Praktikperioderna skapar också en chans att 
knyta till sig blivande tandsköterskor – precis som 
med Elin.

För att undvika hål i personallistorna, vilket indi-
rekt innebär fler hål i tänderna på Hälsinglands 
och Gästriklands invånare, gjordes häromåret en 
offensiv satsning.

Hur? Jo, de rutinerade tandsköterskorna sattes i 
skolbänken…

Under 2016 anställdes 25 nya tandsköterskor 
på Folktandvården Gävleborg.
En av dem var Elin Lindqvist, 23 år.
– Jag gick min utbildning i Uppsala och gjorde 
alla tre praktikperioderna hos Folktandvården 
Gävleborg. En i Sätra och två på Slottstorget, 
berättar hon.

P
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Elin Lindqvist, 
med rosa tiara 
och en av 25 ny- 
anställda tand- 
sköterskor, 
konstaterar 
att ingen dag 
är den andra 
lik. Barnkalas 
på kliniken, till 
exempel, var 
bra och roligt 
för alla.

Det låter konstigare än det var. Tillsammans 
med Folktandvården Uppsala genomförde Folk-
tandvården Gävleborg en handledarutbildning. 
Problemet med pensionsavgångar finns i hela lan-
det. Rutinerade tandsköterskor fick genom utbild-
ningen verktyg för att ta hand om och lotsa in nya 
tandsköterskor i yrket.

Vid den första handledarträffen deltog ett 50-tal 
tandsköterskor från Gävleborg och Uppsala. Snitt-
tiden i yrket hos dem var nära 29 år!

Tala om kunskapsbas…
Och kunskapsöverföringen verkar lyckas. Elin 

Lindqvist berättar:
– Man lär sig mycket av dem som jobbat länge 

och är mer rutinerade. Den teoretiska utbildningen 
fick vi i skolan men allt annat lär man ju sig när 
man kommer ut på klinikerna. Jag har blivit så bra 
omhändertagen av alla och trivs verkligen jättebra.

Katharina Jonestrand säger:
– Klinikerna och dess handledare har gjort ett 

stort jobb i att introducera våra nya tandsköterskor 
och ger dem handledning i deras nya arbete.

Den handledningen från de rutinerade tandskö-
terskorna kvalitetssäkrar vad de nya tandsköters-
korna behöver kunna.

Vinnare?
Folktandvården, tandsköterskorna – och inte 

minst patienterna. n

Tandsköterskor på skolbänken i Gävle 2014 – en sats-

ning som nu gett resultat.
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EN GOD BERÄTTELSE

Parod-
revolutionen

PAROD

lla blev vinnare när det interaktiva stödet 
Parod på nätet sjösattes under 2016. Både 
allmäntandvården och specialisttandvården 
– och i grunden förstås patienterna.

Med enkla klick kan personal inom allmän-
tandvården ute på kliniker runt om i Hälsingland 
och Gästrikland lätt gå in, hitta information och få 
stöd.

Catrine Isehed, specialist i parodontologi, för-
klarar arbetet som medarbetare på avdelningen 
för parodontologi tagit fram:

– Parod på nätet är ett interaktivt stöd för all-
mäntandvården. Vi har försökt skapa en enkel 
plattform, där våra tandläkare och tandhygienister 
kan klicka sig fram för att få den hjälp de behöver.

Bakgrunden är något som kallas Parod Pärmen, 
som många känner till.

– Det här är ett sätt att modernisera den infor-
mationsbank som har sitt ursprung i Parod Pär-
men som en gång gjordes för allmäntandvården. 

Det var en fysisk pärm från början men senare 
lades den upp på cd, säger Catrine Isehed och ler:

– Cd var ju high tech på den tiden…

Nu utnyttjar man dagens teknik, vilket innebär att 
det blir betydligt enklare och snabbare att ändra 
och uppdatera i materialet. Hon och hennes kolle-
gor har känt att efterfrågan varit stor. Bland annat 
har flera tandhygienister eftersökt en digital och 
uppdaterad variant av den gamla pärmen.

– Den som jobbar i allmäntandvården ska täcka 
in många områden. Det kan vara svårt att komma 
ihåg till exempel olika behandlingsregimer. Det 
här är ett stöd. Hur var det och hur behandlar man 
det här? Det handlar i grunden om vårdkedjor. 
Vem ska göra vad och när? Det här blir en hjälp i 
vardagen hoppas vi.

Hon demonstrerar och visar hur man enkelt, som 
exempel, hittar en checklista för implantatbe-
handling.

Det pågår en ständig utveckling inom de flesta områden inom Folktandvården 
Gävleborg. Syftet är alltid att det ska bli bättre för både personal och patienter. På 
avdelningen för paradontologi hände mycket under 2016. Vi tittar närmare på 
satsningarna Parod på nätet och Parodforum.

4 Parodforum
4 Parod	på	nätet

A
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– Vi tror mycket på checklistor. På klinikerna 
inom Folktandvården Gävleborg har kollegor lite 
olika nischkompetenser. Några är mer specialise-
rade när det gäller parodontit, till exempel, men i 
arbetet runt en patient när många är involverade så 
ska alla ska prata om samma saker. Det är viktigt. 

– Till exempel när det gäller ett stödprogram, 
som ska utföras efter operationer, ska de som ska 
utföra arbetet känna till vad det omfattar. Själv-
klart är man välkommen att diskutera med oss om 
man har synpunkter på stödprogrammen, men i 
och med att det finns nationella riktlinjer för tand-
vård, som vi följer, handlar det ofta om små skill-
nader bara, säger Catrine Isehed. 

Ständigt närvarande på skärmen är kontaktupp-
gifter till specialisttandvården, så att det enkelt 
går att kontakta för att konsultera.

Ett viktigt mål i förbättringsarbetet med att ta 
fram Parod på nätet har varit att tekniken ska kän-
nas enkelt.

– Det ska vara lätt att söka och komma in för oss 
inom Folktandvården men också för våra remit-
tenter i privattandvården. Det är viktigt att alla får 
samma information, konstaterar Catrine Isehed.

För allmäntandvården blir Parod på nätet förhopp-
ningsvis ett bra stöd som kan bidra till att specia-
listtandvården får patienterna i rätt tid och att ett 
optimalt omhändertagande vid för- och efterbe-
handlingarna utförts.

Det handlar om att bygga funge-rande vårdked-
jor med patienten i centrum.

Hela avdelningen för parodontologi – tandläkare, 
tandhygienister, tandsköterskor – har varit invol-
verade i detta förbättringsarbete.

– Fördelen med att nu ha det på nätet är att vi 
enklare kan uppdatera och hålla informationen. 
Det är viktigt att vi får respons, så att vi kan upp-
datera och ändra när det behövs. Det ser vi fram 
mot, säger Catrine Isehed. n

Catrine Isehed 
och hennes 
kollegor har 
skapat Parod på 
nätet som ett 
stöd för allmän-
tandvården.

»
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PAROD

ideokonferensen är en del i den satsning som 
parodavdelningen drog igång i samband med 
Parodåret 2014. En satsning som pågår på 
flera fronter. 

Etableringen av Parod på nätet, en modern 
variant av den gamla Parod Pärmen, berättar vi 
om på föregående sidor.

Catrine Isehed, parodontolog, och Tine Winter, 
ST-tandläkare, förklarar:

– Parodforum är mötesplats för tandläkare och 
tandhygienister i allmäntandvården och parod-
avdelningen. Det startade med ett första möte 
våren 2014. Folktandvården lyfte då fram paro-
dontalvård genom kurser och utvecklandet av 

parodinformation på nätet. Samtidigt bildades ett 
”parodteam” på varje klinik. 

Idén till detta fick Tine Winter under sin tid som 
allmäntandläkare för att få möjlighet att diskutera 
parodfall med parodintresserade kollegor.

I Hudiksvall och Gävle möts parodansvariga 
tandläkare och tandhygienister från allmäntand-
vården och parodspecialister och tandhygienister 
från parodavdelningen både live och via skärm.

– Tanken är att Parodforum ska fungera som 
en länk mellan allmäntandvården och parodav-
delningen för att förbättra samarbete och ökad 
kunskapsspridning inom parodontalvården. Tan-

Tine Winter kläckte idén till Parodforum.

Mötesplats
vid skärmen
Framför en skärm i Hudiksvall sitter en grupp. Det pekas och diskuteras både där och 
i Gävle där andra sitter. ”Om man skulle…”, ”Kan man inte…”, ”Hur blir det om…” 
Välkomna till Parodforum!

4 Parodforum
4 Parod	på	nätet
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ken är att vi fungerar som stöd för parodansvariga 
tandläkare och tandhygienister, säger Tine och 
Catrine.

Framför skärmen diskuterar de konkreta fall, hit-
tar lösningar och det ges möjlighet att fråga både 
högt och lågt. En viktig aspekt är också att lära 
känna varandra, vilket underlättar framtida kon-
takter i parodfrågor.

– Vi har regelbundet möten och vi började med 
att diskutera parodontal vårdplanering på klini-
kerna. Det togs fram ett förslag på en strukturerad 
behandlingsstrategi. Dessutom har vi haft olika 
föreläsningar och terapidiskussioner. Nu senast 
terapiplanering via videokonferens. Hösten 2015 
hölls en kurs i parodontalkirurgi för parodansva-
riga tandläkare, vilket var mycket uppskattat.

Målet med Parodforum är i grunden att för-
bättra det parodontala omhändertagandet av 
patienten. Det är patientens bästa som hela tiden 
är i fokus i den interna utvecklingsprocessen.

Catrine Isehed och Tine Winter:
– Vi syftar till att uppnå ett närmare samarbete 

med samsyn på parodvård, kunskapsöverföring 
mellan specialist och allmäntandvård. De parod-
ansvariga ska förmedla information vidare på sin 
klinik om aktuella parodfrågor och fungera som 
stöd för tandläkare och tandhygienister på den 
egna kliniken.

Viktigt med satsningen är kontinuiteten.
– Vi kommer att ha två träffar per år, en fysisk 

träff på våren och en videokonferens på hösten. 
Två externa föreläsare från parodavdelningen 
i Falun kommer på nästa. Det ska handla om 
utvecklings- och forskningsprojekt kring parodon-
talvård i landstinget Dalarna. 

För allmäntandvården är Parodforum ett bra 
stöd som kan underlätta det vardagliga arbetet på 
kliniken genom en bra vårdstruktur och således 
bidra till ett gott parodontalt omhändertagande av 
patienter. n
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Parodforum i 
Hudiksvall – 
och i Gävle. Via 
videokonferens 
kan många 
deltagare 
samlas kring 
parodfrågorna. 
Parodforum är 
en del av paro-
davdelningens 
satsning, där vi 
i senaste Tand-
spegln berätta-
de om Parod på 
nätet.
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SWEDENTAL

nte för att man någonsin önskar att någon ska få 
problem med tänderna – men det skulle ha varit 
lite kul om konduktören på SJ:s tåg mot Stockholm 
hade fått lite, lite akut ont.

Ombord fanns nämligen Folktandvården Gävle-
borg. 440 medarbetare!

Det chartrade tåget gick från Hudiksvall, via 
Söderhamn och Gävle till Älvsjö station där alla 
medarbetarna besökte Swedentalmässan och 
Riksstämman med seminarier.

– Efter en inledning, där styrelsens ordförande 

Barry Gustafsson, vd Maria Lönnbark och jag häl-
sade välkomna delade vi ut varumärkesboken för 
att sedan besöka seminarier och mässan, berättar 
Britta Schüllerquist, marknads- och kommunika-
tionschef.

Det blev tandvårdsdagar som många kommer att 
minnas. Många medarbetare träffades för förs ta 
gången och för andra var det kära återseenden.

Många idéer utbyttes, kloka tankar tänktes – och 
många skratt bjöds det på.

Dagarna som är  värda en mässa
I

När 440 medarbetare från Folktandvården Gävleborg drog till 
Stockholm hände det saker.
Massor av erfarenheter och idéer utbyttes – både mellan 
medarbetare från föreläsare på Riksstämman och Swedental.

Projektgruppen stod redo på perrongen i Gävle för att lotsa sina kamrater till Älvsjö.

FOTO: STEFAN ESTASSY
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– På kvällen hade vi fest på Golden Hits. Över-
nattning skedde på hotell i närheten av centralen, 
berättar Britta Schüllerquist.

Folktandvården Gävleborgs vd Maria Lönnbark:
– Jag är väldigt glad att vi lyckades få till detta. 

Nästan alla, förutom några som höll ställning-
arna hemma eller inte kunde delta av någon 
annan anledning, var med. Eftersom vi är 19 kli-
niker utspridda är sådant här, liksom vår tidning 
Tandspegeln och en del annat, viktigt för att alla 

ska känna att vi hör till 
samma företag.

Dag två tillbringa-
des också på mässan 
och på seminarier. På 
eftermiddagen åkte hela 
gänget hem till Gävle-
borg med tåg.

Nix, ingen kon-
duktör fick ont då 
heller. n

Dagarna som är  värda en mässa
Swedental hade 12 204 besökare…Samling för alla. …bland annat dessa tandsköterskor.

Susanne Hun-
gefält, tand-
sköterska i 
Sandviken, 
flaggade vid 
ankomsten.

Susanne Tidlund och Linnéa Andersson Sillén, Folkhälsofunktionen, tog hand om montern på Swedental.
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En man  klev av tåget…
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Anders Hedmo, rutinerad tandläkare, väntar på tågstationen i 
Ljusdal – en del av hans arbetsvardag sedan mer än tio år.
Han gör numera hälften av sin arbetstid på kliniken i Bollnäs och 
hälften på kliniken i Ljusdal och är därmed en av Folktandvården 
Gävleborgs många pendlare.

En man  klev av tåget…
»
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en strategin bidrar till att de olika delarna i 
länet får lika bra tandvård.

– En vanlig dag när jag ska till Ljusdal går 
jag upp klockan 6, tar en kort promenad till 
tåget och åker 7.15. Då brukar jag passa på 

att läsa tidningen, svara på något mejl och kanske 
ringa lite. Det är ärligt talat en ganska bra start på 
dagen, säger han.

Framme i Ljusdal promenerar han till kliniken, 
arbetar hela dagen och åker hem 16.10.

– Jag kanske läser lite på tåget eller bara debrie-
far, skrattar han.

Han låter nöjd, inte bara för att han råkar bo i 
Arbrå, mitt emellan Bollnäs och Ljusdal med en 
halvtimme till jobbet åt båda håll.

– Jag ser många fördelar med det här sättet att 
arbeta. Jag har kompetensutvecklat och vidareut-
bildat mig inom protetik och får på det här sättet 
arbeta mycket med protetisk rehabilitering. Det 
utvecklar mig. Dessutom är det rätt roligt och sti-
mulerande att vara på olika kliniker med trevliga 
medarbetare på båda. Det är som uttrycket säger 
att ’ombyte förnöjer’, konstaterar han och lägger 
sedan till:

– Fast det allra viktigaste är förstås att det här är 
bra för patienterna också. Jag tror det tillför verk-
samheten mycket att snappa upp idéer från olika 
håll.

Hela 20 procent av Folktandvården Gävleborgs 
medarbetare i både Hälsingland och Gästrikland 
arbetar, precis som Anders Hedmo, på flera klini-
ker, och Maria Lönnbark, vd, menar att det inne-
bär kompetensöverföring och är ett sätt att klara 
att hålla hög nivå på verksamheten i tider då det 
kan vara svårt at rekrytera inom tandvårdsyrken.

Vissa dagar är de flera från Bollnäs som åker till 
Ljusdal.

– Jag är och har genom åren varit handledare för 
unga tandläkare och vissa dagar försöker vi pendla 
samtidigt. Då kan vi både på kliniken och under 
resan prata igenom saker som dykt upp. Jag upple-
ver det som väldigt bra.

Just i Hälsingland har Bollnäs blivit något av ett 
nav för pendlandet.

Anders Hedmo, som varit tandläkare i 42 år och 
kom till Hälsingland 1985, har tidigare arbetat på 
de numera nedlagda klinikerna i Arbrå och Kila-
fors. Han har varit klinikchef och haft olika posi-
tioner inom Folktandvården. Han menar utifrån 
sin erfarenhet att det här arbetssättet bidrar till att 

de 19 klinikerna som numera finns kvar känns som 
ett företag – inte 19 små företag.

Från Gävle kommer käkkirurgen Arne Mordenfeld 
från specialisttandvården regelbundet till Ljusdal 
för att göra operationer.

– Vi ser till att jag är där samtidigt. Det är bra för 
mig och vi får en bra kommunikation som gynnar 
patienterna. Överhuvudtaget tycker jag att vi har 
en fin kommunikation med specialisttandvården 
om och när vi undrar något.

Han skrattar och tillägger:
– Apropå pendla blir det längre resor ibland. Min 

sambo och jag har en lägenhet i Gävle också, mitt 
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PENDLARNA

Anders Hedmo 
kan det här 
med att åka 
tåg. Halva 
arbetstiden är 
han i Bollnäs 
och halva tiden 
i Ljusdal. Många 
av Ftv Gävle-
borgs medar-
betare delar sin 
tid mellan olika 
kliniker.
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emot stationen, så det händer att jag pendlar till 
både Ljusdal och Bollnäs därifrån. Då hinner jag 
verkligen utveckla tankar och debriefa både själv 
och tillsammans med kirurggänget. Och tröttnar 
jag på dem kan jag ju alltid hoppa av hemma i 
Arbrå. Perfekt!

Han funderar lite och säger sedan:
– Allvarligt talat. Egentligen kan man se det här 

sättet att arbeta som en kalibrering av Folktand-
vårdens verksamhet, hur vi jobbar, hur vi tänker. 
Det är ju viktigt både för oss som arbetar och för 
patienterna att vi gör det på samma sätt i hela vårt 
område. n

PENDLINGSSPECIALISTERNA
4 Specialisttandvården finns lokaliserad i Gävle 
(Gävle sjukhus och två kliniker på stan) och i Hudiks
vall tillsammans med allmäntandvården. För att 
underlätta för patienterna och för att sprida kunskap 
reser specialisterna också ut i länet.

Några exempel:
4 Alla på ortodonti och pedodonti reser ut i länet på 
konsultationer och håller även ibland mindre föreläs
ningar på kliniker som önskar 
det.
4 Anja Mediaty, pedodonti, åker 
till Hudiksvall. Kristina Palm, 
pedodonti, träffar patienter 
och föräldrar på andra instan
ser än FTV runt om i länet, till 
exempel BUP (barnoch ung
domspsykiatrin, BUS (barn och 
familjehälsan), BUH (barn och 
ungdomshabiliteringen) och So
cialtjänsten.
4 André Partos, Anke Krämer, 
Niels Ganzer och Karin Apel 
Eriksson arbetar på ortodontikli
niken i Hudiksvall.
 
Specialisttandvården  
Gävle sjukhus
Käkkirurgerna
Tomas Strandqvist åker till Sö
derhamn, Hartmut Feldmann 
till Bollnäs, Hudiksvall och 
Slottstorget, Arne Mordenfeld 
till Ljusdal, Mats Hallman till 
Bollnäs och Christer Lindgren till 
Hudiksvall och Slottstorget.
Endodonti
Håkan Lönnbark åker till Hudiks
vall.
Protetik
Sigrid Gadde Jennische, Richard 
Axelsson och Maria Gunnerius
son har konsultationsresor till 
Hudiksvall och Ljusdal
Parodontologi
Parodontologi åker regelbundet 
till Hudiksvall. De har även konsultationsdagar på vissa 
kliniker, vilket även även bettfysiologi och röntgen har.
Hela specialistkliniken på sjukhuset har konsulta
tionsuppdrag.

Anja Mediaty.

Anke Krämer.

Niels Ganzer.

Arne
Mordenfeld.
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Ulla Segerkvist och Susanne Tidlund fick 
stipendium från Ftv Gävleborg och åkte till 
ett äldreboende i Thailand för att visa hur 
tandvård ska gå till.
Men världen upphör aldrig att förvåna.

Tack för  lektionen!

STIPENDIER
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Gapa stort! Open your mouth! 
Susanne Tidlund fick använda 
både sina språkkunskaper och 
tecken och tolk när patienterna 
undersöktes i Thailand. Ett volon-
tärptojekt som blev möjligt tack 
vare Folktandvården Gävleborgs 
stipendieprogram.

Vi skulle definitivt rekommendera  
andra att åka. Det ger så mycket att se 

hur man gör på andra håll. Dessutom är det 
roligare än vilken semesterresa som helst, 
det går inte att jämföra. Här kom vi nära det 
riktiga Thailand och människorna där.

»Vi skulle definitivt rekommendera  
andra att åka. Det ger så mycket att se 

hur man gör på andra håll. Dessutom är det 
roligare än vilken semesterresa som helst, 
det går inte att jämföra. Här kom vi nära det 
riktiga Thailand och människorna där.
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tipendiaterna Ulla Segerkvist och Susanne 
Tidlund berättar:

– Vi trodde att vi skulle kunna åka dit och 
berätta och lära dem saker men det var ju 
vi som fick lära oss en massa om omsorg av 
äldre. Vi kände oss som praktikanter snarare 

än volontärer.
För Ftv Gävleborg är det viktigt att vara en del 

av världen. Det gäller på många sätt och stipendie-
programmet är en del av detta. 

Det var i januari förra året som de båda kollegerna 
på Folkhälsofunktionen packade ner tandborstar 
och tandkräm till både sig själva och thailändska 
äldre och åkte till Chiang Mai i norra Thailand i 
två veckor utan att egentligen veta vad som vän-
tade.

De bodde på ett volontärcenter och jobbade på 
ett äldreboende för de allra fattigaste pensionä-
rerna i en by i bergen.

– I Thailand har man inte äldreboenden på 
samma vis som vi. De här hade inga anhöriga 
och hade ägodelar för mindre än motsvarande 
20 svenska kronor. Det låg vid ett område med 
bungalows där rika pensionärer bodde och beta-
lade för hemtjänst och hemvård och det de rika 
betalade subventionerade en del av äldreboendet 
för de fattiga pensionärerna, berättar Susanne 
Tidlund.

– Men fattigdomen märktes på något sätt ändå 
inte. De hade inte många saker men fick den 
omsorg de behövde, säger Ulla Segerkvist.

De två visar bilder och berättar om att det bodde 
16 personer i varje sovsal på boendet, om hundar 

som sprang lösa, om att de gamla hjälpte till med 
köksarbete, om att det var rent och prydligt och 
luktade gott av bergamottkok.

– Vi upplevde att omsorgen på många sätt var 
bättre än i Sverige och det hade vi kanske inte rik-
tigt förväntat oss. De verkade vara lyckliga och tog 
hand om varandra. Det var mycket personal, och 
den av de äldre som kan får vara delaktig i arbetet 
och ses inte bara på som en person som ska vår-
das, berättar Ulla Segerkvist.

Varje morgon och kväll åkte Ulla och Susanne en 
timme på flaket i en öppen lastbil. Chauffören satt 
sedan i bilen väntade hela dagen. På äldreboendet 
blev de varmt mottagna av både personal och pen-
sionärer.

– I början gjorde vi inte så mycket. Hjälpte till att 
mata lite och gick runt och hälsade och kramades. 
Vi ville visa vilka vi var och försökte få kontakt.

Men efter ett tag gjorde de också munhälsobe-
dömningar. Susanne undersökte och Ulla assiste-
rade och fotograferade.

– De flesta hade tänder men det var väldigt 
skralt. Det var rätt rent och fint i munnen för de 
hade ju inte så många. Vissa hade lösa tänder och 
det kan ju bli farligt om de får ner tänder i lung-
orna. Vi tipsade sköterskorna om att ta bort 
dem vid nästa sjukvårdsbesök. Från början 
var pensionärerna lite tveksamma men sen 
satt de och köade, berättar Susanne.

En dag i veckan kommer elever från skolan 
till äldreboendet. De små barnen satt i knät på 
de äldre, några masserade och andra sjöng. Pen-
sionärerna själva ritar en hel del för att på så sätt 

STIPENDIER

S
Ulla Segerkvist och Susanne Tidlund åkte till Thailand för att lära ut tandvård bland äldre. Och 

det gjorde de. Men de lärde sig även mycket själva.
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träna både finmotorik och minne. De ser det också 
som meditation. Och varje dag står gymnastik på 

schemat.
– Alla som ville fick fotvård och de hade föt-

ter som små barn. Det syntes verkligen att de 
blev omhändertagna, säger Ulla Segerkvist.

Det blev också de svenska volontärerna/
praktikanterna. 

– Alla var otroligt vänliga och maten var så 
god så att vi åt där i stället för på volontärcen-

tret. Det var sisådär med engelskan men det gick 

bra med kroppspråk och så lärde vi oss lite thai, 
berättar Susanne Tidlund. 

Väl hemma igen har båda oförglömliga minnen.
– Vi skulle definitivt rekommendera andra att 

åka. Det ger så mycket att se hur man gör på andra 
håll. Dessutom är det roligare än vilken semester-
resa som helst, det går inte att jämföra. Här kom vi 
nära det riktiga Thailand och människorna där.

Folktandvården Gävleborgs stipendieprogram 
har i flera år öppnat möjligheter för medarbetare 
som gett sig ut i världen för att sprida god tand-
vård – och ta med sig lärdomar hem. n

På väg till jobbet. Ulla Segerkvist 
och Susanne Tidlund i en något 
ovan transport som blev deras 
vardag.
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INTERVJU: BARRY GUSTAFSSON OCH MARIANNE FORSELL

arry Gustafsson konstaterar:
– Om vi börjar med vd-frågan, så signale-

rade Maria Lönnbark i god tid att hon ville 
trappa ner. Hennes uppdrag när hon tillsat-
tes var att förbättra lönsamheten och skapa 

ett lugn i organisationen. Det har hon gjort på ett 
fantastisk bra sätt. 

– Att hon meddelade i god tid att hon ville lämna 
vd-posten vittnar om hennes engagemang för 
Folktandvården Gävleborg och gav oss tid att göra 
ett riktigt bra rekryteringsarbete.

Styrelsen, ledningsgruppen och en särskild 
rekryteringsgrupp var involverade.

– Vi analyserade noga vad vi var ute efter. När 
vi började söka fick vi ett kvitto på vårt goda varu-
märke i och med att vi fick många kvalificerade 
sökande från hela landet, säger Barry Gustafsson.

Han menar att vd-valet är viktigt för framtiden.
Till slut landade man i Marianne Forsell som 

under sommaren 2017 tar över efter Maria Lönn-
bark (en kort intervju med Marianne finns här 
intill).

En annan milstolpe under året 2016, som också 
har med framtiden att göra, var starten av byggna-
tionen av en ny tandvårdsklinik i Hudiksvall.

– Folktandvården Gävleborgs uppdrag är att 
skapa bra tandvård för alla medborgare i länet. 
Alla ska ha rätt till lika bra tandvård oavsett var 
man bor. Satsningen på den här kliniken i Hudiks-
vall i Hälsingland och att det blir länets största 
tycker jag ger en bra signal att vi tar det uppdraget 
på största allvar, säger Barry Gustafsson.

Han menar att den byggsatsningen är bra för 
medborgarna – men också för både befintlig och 
framtida personal.

– Det är extremt viktigt att vi kan locka till oss 
kompetent personal även i framtiden. Rekrytering 
av personal och kunskapsöverföring, då vi haft 
stora pensionsavgångar, har vi arbetat med strate-
giskt en längre tid. Så här långt måste jag säga att 
vi har lyckats över förväntan. Det är tuff konkur-
rens inom svensk tandvård idag.

Han betonar att det därför är viktigt att han, när 
han tittar på året som gick, kan slå fast att eko-
nomin är god och att Folktandvården Gävleborg 
hållit budget och levererat goda resultat på en rad 
olika mätområden.

Sådant är viktigt – både när man blickar bakåt 
och framåt. n
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Vissa år tittar man mer framåt än bakåt.
2016 var ett sådant år för Folktandvården Gävleborgs styrelse. 
Ordförande Barry Gustafsson och hans kollegor sjösatte både 
byggandet av länets största tandvårdsklinik i Hudiksvall och 
startade ett stort arbete för att rekrytera en ny vd.

B

Ny klinik och
jakt på ny vd
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Barry Gustafs-
son, styrelse-
ordförande i 
Folktandvården 
Gävleborg, 
blickar tillbaka 
på ett hän-
delserikt och 
lyckosamt år 
och fram mot 
nya utmaningar.
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…som redan har 
upplevt värmen 
hos medarbetarna
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…Marianne Forsell, ny vd, för Folktand-
vården Gävleborg. Hur ser du från din 
horisont på Folktandvården Gävleborg 
när det gäller anseende?

– Gävleborg har ett gott anseende 
i tandvårds-Sverige med en bred 
verksamhet i allt från barntandvård, 
vuxentandvård till specialistverksam-
het och framstående forskning. Folk-
tandvården Gävleborg AB är också 
ett kunskapsföretag, där man arbetar 
med kunskapsöverföringar på ett spän-
nande sätt.
Vad ser du som de stora utmaningarna 
närmaste året?

– Vi måste bli duktiga i tandvården 
på att kommunicera att munhälsan är 
en starkt bidragande faktor för den all-
männa hälsan. Att investera i hälsa hos 
olika befolkningsgrupper är en åter-
investering i samhället. Här gäller det 
att få gehör hos våra politiker för tand-
vårdsfrågorna. Demografin förändras 
och vi måste skapa tillgänglighet och 
stödsystem för våra äldre patienter. 

– Region Gävleborg vill vara en inter-
nationell aktiv region. Folktandvår-
den Gävleborg är redan en del i detta 
genom sitt starka stipendieprogram. 
Forskningen som bedrivs inom regio-
nen får ju också en internationell sprid-
ning vilket gynnar tandvårdsprofessio-
nen globalt. Men det finns mycket som 
vi kan utveckla på nationell nivå, då vi 
verkar i ett vårdlandskap som kommer 
att förändras mycket de närmaste åren.
Vilka är fördelarna för nya inom de 
olika tandvårdsyrkena att söka sig till 
ett företag som Ftv Gävleborg?

– För nyexaminerade erbjuder Folk-

tandvården Gävleborg en fantastisk 
plattform för att utvecklas inom sin 
profession. Många medarbetare med 
hög klinisk kompetens, bra kanaler 
för kunskapsöverföring bland annat 
genom introduktionsprogram och 
kompetenta handledare. Specialist-
tandvård samt forskningskompetens 
inom organisationen ger en hög akade-
misk nivå. 

– Det finns också en kultur inom 
Folktandvården Gävleborg där man 
löser problem genom ett innovativt 
arbetssätt. Men det viktigaste av allt 
är den värme som nya medarbetare, 
lärlingar och praktikanter möts av och 
som jag själv har fått uppleva. n

Marianne Forsell tillträder som ny vd 
för Folktandvården Gävleborg AB i 
sommar.

Folktandvården 
Gävleborgs upp-

drag är att skapa bra 
tandvård för alla med-
borgare i länet. Alla ska ha 
rätt till lika bra tandvård 
oavsett var man bor.

»



KRÖNIKA: OLA LILJEDAHL OM DET SVENSKA GODISBERGET
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FOTO: MOSTPHOTOS

KRÖNIKA: OLA LILJEDAHL OM SORG OCH VÄRME EN VANLIG VINTERKVÄLL

emötande är viktigt. Det pratas mycket om 
det. Det ordnas kurser i sådant. 

Men ibland räcker det att kliva ombord på 
ett sent tåg från Stockholm till Gävle. Rätt 
tom vagn. En ung pojke kommer in. Han 
har bra vinterskor.

Men han är knarkare.
Suck.

Bara han inte sätter sig vid mig, tänker jag. Bara 
han inte sätter sig vid oss, tänker alla andra.

Det syns både på mig och dem.
Jag menar, vi vill ju inte 

bli störda när vi kollar på 
roliga klipp på Youtube. En 
nerknarkad ung pojke är ju 
inte kul. Vem kan skratta 
åt Henrik Schyffert då?

Suck igen, för snett 
bredvid mig ramlar han 
ner på sätet. Kunde han 
inte gått in i en annan 
vagn?

Jag tittar i smyg på 
honom.

Han är likblek, han kan 
inte öppna ögonen, han 
andas konstigt, han svarar inte på tilltal. Jag får 
lätt panik. Utan att kunna sådant är det uppenbart 
att den här pojken har överdoserat något.

Vad ska jag göra?

Hinner jag tänka när en annan passagerare, en 
kille i 30-årsåldern, gör det vi andra inte gör. Han 
frågar bra frågor trots att han inte får svar, han 
laddar pojkens telefon med sin laddare, han frågar 
om det finns någon mamma eller pappa att ringa.

Kanske de som köpt pojken skorna, tänker jag.
Men pojken är tydligt på 

väg att glida in i en annan 
värld. Det ser väldigt, väl-
digt otäckt ut. Ordet lik-
blek får en innebörd.

30-åringen förklarar 
att han jobbar med 
missbrukare, att han 
ser vad som håller 
på att hända. Han 
går lite åt sidan. 
Medan jag hål-

ler koll så att pojken inte ramlar ner på golvet, eller 
något ännu värre händer, hör jag 30-åringen ringa 
ambulans. Han beskriver noga hur pojken ser ut, 
hur han andas, vad han verkar ha fått i sig för dro-
ger, att det inte ser bra ut.

Sedan sätter 30-åringen sig bredvid pojken.
Han försöker få liv i honom, säger att han inte 

får somna här och nu och definitivt inte i vinter-
natten senare, att han blir orolig eftersom pojken 
är så ung, att det här kommer att bli bra.

Det är så obegripligt sorg-
ligt att se pojken. Eller 
rättare sagt är det kanske 
begripligt sorgligt. Någon 
har ju köpt varma skor till 
honom. Precis som min 
fru och jag köper till våra 
barn.

Egentligen är det kan-
ske mer tragiskt när någon 
som ingen köper vinter-
kläder till knarkar sig sjuk. 
Men det är som att de nya 
vinterskorna går med poj-
ken rakt in i mitt hjärta.

Och jag har a l d r i g sett någon möta en med-
människa så värdigt och vänligt som den där 
30-åringen på tåget gör – och vi andra inte gör. Om 
något någon gång skulle hända mina barn önskar 
jag att just han ska råka vara där.

Någon som bryr sig om.
På riktigt.
Någon som visar vad bemötande faktiskt hand-

lar om. 

Tåget rullar in i Uppsala. 30-åringen hjälper poj-
ken ut. Snöret på ena vinterskon har gått upp. Jag 

vill knyta det men låter 
bli. Tre ambulanssjukvår-

dare väntar på perrongen.
Och jag känner tårarna 

rinna. n

(Ola Liljedahl är när han 
inte borstar tänderna krö-

nikör i bland annat Tara, 
Kollega och en rad 

lokaltidningar.)

30-åringens
bemötande
träffar mig

rakt i hjärtat
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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, rotfyllningar, barn- och ungdomstand-
vård, 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 2016 har organisationen fortsatt att följa 
upp de nyckeltal som tidigare arbetats fram. Sju av 
nio nyckeltal var gröna vid årets slut. Det är kallel-
ser för vuxna samt kallelser för den fria tandvården 
som vi har haft fokus kring. Omgörningar var näs-
tan grönt och där har vi mycket data som vi kunnat 
analysera för vilken typ av omgörningar som skett. 

Vi fortsätter att öka antalet kostnadsförslag till 
patient för att möta våra samt våra kunders behov 
av att ge en välinformerad bild av den vård som 
ska utföras. Ett nytt mätetal som utvecklades bra 

var sms-kallelser till våra patienter. Sms-kallelser 
är något våra kunder efterfrågar för att enklare 
kunna tillgodogöra sig information från oss.

Vi har haft ett bra och stabilt år med en kontinu-
tet i siffrorna. Starten var positiv i början av året 
och vi har kunnat ha ett bra fokus kring kärnverk-
samheten. Investeringarna har legat enligt plan 
men vi investerade mer i slutet av året än det pla-
nerade jämna flödet under året.

Folktandvården Gävleborg AB är miljöcertifie-
rad enligt ISO 14001.

Resultat och omsättning
Folktandvården Gävleborg AB:s omsättning upp-
gick till 448 mkr (424 mkr). Resultatet efter finan-
siella poster hamnade på 13,1 mkr (-1,4 mkr). 

Finansiell ställning
Det egna kapitalet inom bolaget var vid årets 
utgång 62,8 mkr (50,7 mkr) vilket gav en soliditet 
på 50 procent (46 procent). Likvida medel uppgick 
till 57,9 mkr (57,2 mkr) vid årets slut vilket gav en 
kassalikviditet på 132 procent (118 procent). Bola-
get har inte haft några lån sedan 2014.

Investeringar
Under 2016 investerade bolaget i byggnader och 
övriga anläggningstillgångar för 11,6 mkr (12,8 
mkr).

Förvaltningsberättelse

Fem år i sammandrag
Folktandvården Gävleborg AB 2016 2015 2014 2013 2012
Intäkter 448 036 424 463 414 861 399 197 389 960
Resultat efter skatt 12 096 0 11 507 12 472 5 268
Nettomarginal, % 2,9 0,3 4,1 4,0 3,4
Soliditet, % 50 46 51 53 49
Räntabilitet på totalt kapital, % 7 0,8 10 10 11
Kassalikviditet, % 132 118 131 139 144

Styrelsen och verkställande direktören i Folktandvården Gävleborg AB, med organisations
nummer 5567021836 och säte i Gävle kommun, får härmed avge årsredovisning för verksam
hetsåret 2016. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter 
inom parentes avser föregående år.
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Personal
Antalet tillsvidareanställda i bolaget var vid års-
skiftet 438 personer (426).

Strategiska ambitioner
Folktandvården Gävleborg AB har fyra övergri-
pande 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 att: 
4 Främja god munhälsa
4 Identifiera och utjämna olikheter i befolkning-
ens munhälsa

Det här är ett ständigt pågående arbete och vi 
anser att vi levt upp till dessa ambitioner under det 
gångna året.

Risker i verksamheten
En ränterisk föreligger på bolagets pensionskost-
nader i form av sänkta garantiräntor vilket medför 
ökade kostnader.

Folktandvården Gävleborg AB är endast verk-
samt inom Gävleborg vilket medför att antalet 

transaktioner och flöden i utländsk valuta är 
begränsade varför några direkta valutarisker inte 
finns.

För att minimera kundkreditrisken arbetar 
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 genomsnittlig 
kundkredit bindningstid. Sedan 2013 har bolaget 
varit kontantlöst på klinikerna för att öka persona-
lens säkerhet samt få en effektivisering av betal-
ningsprocesserna. 

Risker för prisförändringar hanteras främst 
genom att material och laboratorietjänster upp-
handlas i enlighet med lagen om offentlig upp-
handling, LoU. Detta innebär att priserna på 
aktuella produkter och tjänster är reglerade för en 
bestämd avtalsperiod. 

För att minimera risken för prisökningar beträf-
fande bolagets lokaler tecknas hyresavtal som 
sträcker sig under så långa perioder som är affärs-
mässigt försvarbart.

Framtidsutsikter
Arbetet med den strategiska inriktningen på bola-
get fortsätter och där ska vi fortsätta att stärka vårt 
varumärke. De övergripande strategiska målen är 
att öka marknadsandelarna i länet, att vara den 
attraktivaste arbetsgivaren inom tandvård, att 
vara den effektivaste arbetande tandvården samt 
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 
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goda rutiner och systemstöd för genomlysning av 
verksamheten. 

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

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

Miljö
Vi har fortsatt under 2016 med att utveckla vår 
miljöcertifiering ISO 14001. Årets genomförda 
miljörevision har fått godkänt och vi har fått bra 
kritik på det systematiska sätt vi arbetar på. Miljö-
målen är kopplade till Region Gävleborgs över-
gripande miljöprogram. Miljöledningssystemet 
ger ordning och reda där policyn och målen visar 
vägen. Vi arbetar ständig med att förbättra både 
material och arbetssätt till det bättre både ur kvali-
tets- samt miljösynpunkt.

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

Kvalitet och patientsäkerhet
Under 2016 har det kvalitets- och patientsäker-
hetsarbete som vi bedrivit gått framåt och vi fort-
sätter med ett bra koncept vilket är att ha fokus-
områden för året som utvecklas framåt. Arbete 
med strålskyddsorganisationen och nya rutiner 
inom röntgen samt vårt kvalitetsarbete på klini-
kerna ger oss bra förutsättning för vårt arbete. 
Kvalitetsarbetet sker också i samverkan nationellt. 

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

Förändring av eget kapital
  Övrigt fritt Summa
 Aktiekapital eget kapital eget kapital
Eget kapital 20150101 12 000 45 278 57 278
Utdelning enligt beslut av årsstämman  6 562 6 562
Årets resultat   
Eget kapital 2015-12-31 12 000 38 716 50 716
Årets resultat  12 096 12 096
Eget kapital 2016-12-31 12 000 50 812 62 812

Aktiekapitalet består av 12 000 st Aaktier och 0 st Baktier.
Företaget innehar 12 000 st (12 000 st) egna Aaktier.
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Styrelsens yttrande över 
den föreslagna utdelningen
Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets 
soliditet 49 procent. Soliditeten är mot bakgrund 
av att bolagets verksamhet fortsätter att bedrivas 
med betrygggande lönsamhet. Likviditeten i bola-
get 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 (försiktighetsregeln).

Utdelningen kommer att utbetalas 2017-05-09.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande 
vinstmedel:
Balanserade vinstmedel 38 715 492
Årets resultat 12 096 443
 50 811 936

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras 
så att:
till aktieägarna utdelas 416,42 kr
per aktie, totalt 4 997 000
i ny räkning överförs 45 814 936
 50 811 936

Styrelsens arbete
Styrelsen för Folktandvården Gävleborg AB har 
under året bestått av sju ledamöter. Till styrelsen 
har adjungervats två arbetstagarrepresentanter. Sty-
relseledamöterna är utsedda av landstingsfullmäk-
tige. Under året har styrelsen haft sju ordinarie sam-
manträden. Styrelsen har arbetat enligt den arbets-
ordning som fastställts och som tillsammans med 
vd-instruktionen årligen uppdateras och ses över.
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 Not 2016-12-31 2015-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER 3

Nettoomsättning  447 774 422 251

Övriga rörelseintäkter  262 2 212

Summa nettoomsättning 4 448 036 424 463
 

RÖRELSENS KOSTNADER 3 

Produktionsrelaterade kostnader   54 382 53 736

Övriga externa kostnader 2, 5 91 511 81 269

Personalkostnader 6 276 761 279 632

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 7 12 711 11 782

Summa rörelsens kostnader  -435 365 -426 419
 

RÖRELSERESULTAT  12 671 -1 956
 

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 

Finansiella intäkter 8 483 577

Finansiella kostnader 9 22 11

Summa resultat från finansiella poster  461 566
 

Resultat efter finansiella poster  13 132 1 390

 

Bokslutsdispositioner 10 2 575 1 437

Skatt på årets resultat 11 3 611 47

 

ÅRETS VINST  12 096 0

Resultaträkning
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 Not 2016-12-31 2015-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 7 58 007 61 067

Ombyggnationer på annans fastighet 7 15 536 13 717

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 

materiella anläggningstillgångar 12 25 

Summa anläggningstillgångar  73 568 74 784

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m   

Varulager, förnödenheter och förråd  5 394 5 415

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 13 13 846 12 600

Fordringar hos koncernföretag 3 13 641 8 266

Aktuella skattefordringar  17 035 9 907

Övriga kortfristiga fordringar  536 3 311

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 11 552 7 563

Kassa och bank 15 47 918 57 233

   

Summa omsättningstillgångar  109 922 104 295

SUMMA TILLGÅNGAR  183 490 179 079

Balansräkning
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 Not 2016-12-31 2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
  
Eget kapital 
Bundet eget kapital

Aktiekapital 16 12 000 12 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst   38 716 38 716

Årets vinst 17 12 096 

  50 812 38 716
   

Summa eget kapital  62 812 50 716

Obeskattade reserver 18 37 144 39 719

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  21 915 13 549

Övriga kortfristiga skulder 19 9 764 9 055

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2, 20 51 855 66 040

Summa kortfristiga skulder  83 534 88 644

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  183 490 179 079

Balansräkning
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Kassaflödesanalys

 Not 2016-12-31 2015-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat efter finansiella poster  13 132 1 390

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 21 12 950 11 752

Betald inkomstskatt  3 611 

  22 471 10 362

Ökning/minskning varulager  21 283

Ökning/minskning kundfordringar 13 1 246 627

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  13 716 3 790

Ökning/minskning leverantörsskulder  8 366 4 614

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  13 476 15 525

Kassaflöde från den löpande verksamheten  2 420 17 827
   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i anläggningstillgångar 7 11 735 12 844

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -11 735 -12 844

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utbetald utdelning   6 562

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 -6 562

Årets kassaflöde  -9 315 -1 579
Likvida medel vid årets början  57 233 58 812
Likvida medel vid årets slut  47 918 57 233
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Noter

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

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

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som 
skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år 
samt justeringar avseende tidigare års aktuella 
skatt. Skatteskulder/-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 balansda-
gens 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 
Folktandvården Gävleborg AB:s verksamhet akti-
veras som anläggningstillgångar. Avskrivnings-
perioden sätts mellan 10 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
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I de fall en tillgångs redovisade värde översti-
ger dess beräknade återvinningsvärde skrivs till-
gången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde.

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

Avsättningar
Avsättningar redovisas när bolaget har eller kan 
anses ha en förpliktelse som ett resultat av inträf-
fade händelser, där det är sannolikt att ett utflöde 
av resurser kommer att krävas för att reglera åtag-
andet 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 justeringar i redovisade värden 
för tillgångar och skulder under nästkommande år 
behandlas i huvuddrag nedan.

Tvister
Folktandvården Gävleborg AB har under decem-
ber 2016 erhållit ett krav från ISS Facility Servi-
ces AB avseende ersättning för utförd lokalvård. 
Vid genomgång av kravet har det inte framkommit 
något som ger vid handen att någon ytterligare 
ersättning utöver det som regleras i avtalet mellan 
parterna och den överenskommelse som däref-
ter tecknats rörande förhöjda arbetsavgifter skall 
utgå.
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Not 3 Transaktioner med närstående
  2016-12-31 2015-12-31
Inköp  17% 14%

Försäljning  31% 31%
Ovan anges årets inköp och försäljningar avseende Region Gävleborg. Vid inköp mellan Folktandvården Gävle
borg AB och Region Gävleborg tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa 
parter.

Not 4 Intäkternas fördelning
  2016-12-31 2015-12-31
Försäljning av tandvård  269 758 263 055

Försäljning av tandvård till Region Gävleborg  178 017 159 195

Övrigt  262 2 212

Summa  448 037 424 462

Not 5 Ersättning till revisorerna
  2016-12-31 2015-12-31
PwC
Revisionsuppdrag  392 411

Skatterådgivning  84 25

Summa  476 436

Not 6 Personal
  2016-12-31 2015-12-31
Medelantalet anställda  
Kvinnor 388 375

Män 50 51

Totalt 438 426
  

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 1 558 1 406

Löner och ersättningar till övriga anställda 166 823 165 130

Totalt 168 381 166 536
  

Sociala avgifter enligt lag och avtal 61 066 61 930

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 1 013 1 013

Pensionskostnader för övriga anställda 27 026 37 713

Totalt 257 486 267 192
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För VD gäller vid uppsägning från företagets sida sex månaders uppsägningstid med oförändrade anställnings
förmåner under uppsägningstiden.   

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen  

Kvinnor 1 1

Män 6 6

Totalt 7 7
  

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

Kvinnor 4 4

Män 4 4

Totalt 8 8

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer  2016-12-31 2015-12-31
Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde 149 984 138 755

– Inköp under året 8 456 11 229

– Försäljningar och utrangeringar 8 174 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 150 266 149 984

Ingående avskrivningar 88 918 78 384

– Avskrivningar 11 276 10 533

– Försäljningar och utrangeringar 7 934 

Utgående ackumulerade avskrivningar 92 260 88 917

  

Utgående restvärde enligt plan 58 006 61 067
  

Ombyggnationer på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde 19 817 18 170

– Inköp 3 254 1 647

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 23 071 19 817

  

Ingående avskrivningar 6 100 4 851

– Avskrivningar 1 435 1 249

Utgående ackumulerade avskrivningar 7 535 6 100

Utgående restvärde enligt plan 15 536 13 717
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Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
  2016-12-31 2015-12-31
Övriga ränteintäkter 483 577

Summa 483 577
 

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
  2016-12-31 2015-12-31
Övriga finansiella kostnader 22 10

Summa -22 -10

Not 10 Bokslutsdispositioner
  2016-12-31 2015-12-31
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar

enligt plan 2 575 1 437

Summa 2 575 1 437

Not 11 Skatt på årets resultat
  2016-12-31 2015-12-31
Redovisat resultat före skatt 15 707 47

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) 3 456 10

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 155 43

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter  6

Summa -3 611 -47

Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
 materialla anläggningstillgångar
  2016-12-31 2015-12-31
Under året nedlagda kostnader 25 

Utgående nedlagda kostnader 25 0

Not 13 Kundfordringar
  2016-12-31 2015-12-31
Kundfordringar  10 552 9 892

Fordringar Försäkringskassan 3 294 2 708

Summa 13 846 12 600
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Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
  2016-12-31 2015-12-31
Förutbetalda hyror 4 288 1 905

Upplupna intäkter 3 305 3 672

Övriga poster 3 959 1 987

Summa 11 552 7 564

Not 15 Kassa och bank
  2016-12-31 2015-12-31
Koncernkonto Region Gävleborg 47 814 57 123

Övrigt 105 110

Summa 47 919 57 233

Checkräkningslimit 15 Mkr (15 Mkr)  

Not 16 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 12 000 st aktier med kvotvärde 1 000 kr.

Aktiekapitalet är fördelat på 12 000 st Aaktier och 0 st Baktier. 

Not 17 Förslag till disposition av resultatet
  2016 2015
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserade vinstmedel 38 715 38 715

Årets vinst 12 096 

  50 811 38 715
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

till aktieägarna utdelas 416,341 kr per aktie  4 997

i ny räkning överförs  45 814 38 715

  50 811 38 715

Not 18 Obeskattade reserver
  2016-12-31 2015-12-31
Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar

och avskrivningar enligt plan 37 144 39 719

Summa 37 144 39 719
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Not 19 Övriga skulder
  2016-12-31 2015-12-31
Personalens källskatt 4 271 3 997

Arbetsgivaravgifter 4 519 4 251

Övriga skulder 975 807

Summa 9 765 9 055
 

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  2016-12-31 2015-12-31
Semesterlön och övertidslön, inkl sociala avgifter 16 777 16 966

Pensionskostnader, avgiftsbestämd del 8 701 28 407

Övriga poster 8 898 9 758

Särskild löneskatt pensioner 17 479 10 908

Summa 51 855 66 039

Not 21 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
  2016-12-31 2015-12-31
Avskrivningar 12 711 11 782

Förlust vid avyttring 239 

Övriga ej likviditetspåverkande poster  31

Summa 12 950 11 751

Not 22 Ställda säkerheter
Bolaget har inga ställda säkerheter under 2016 eller 2015

Not 23 Eventualförpliktelser
Bolaget har inga eventualförpliktelser under 2016 eller 2015.
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Resultat och balansräkningen kommer att föreläggas

årsstämman 20170502 för fastställelse.

Gävle 20170418

Barry Gustafsson, ordförande, Maria Lönnbark, vd

Erik Holmestig, Bengt Sahlin

Jan Näsholm, Tommy Cavallin

Annika Huber, Hans Olsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 25 april 2017

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Pär Månsson

Auktoriserad revisor
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Styrelsen 2016
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Folktandvården Gävleborgs styrelse 2016. 
Stående från vänster: 
Hans Olsson,
Tommy Cavallin,
Jan Näsholm,
Bengt Sahlin,
Ulrika Sjöstrand, vd-assistent,
Johan Hedqvist, ekonomi- och IT-chef.

Sittande från vänster:
Sara Hed Rann, facklig företrädare för STHF,
Clara Stålnacke, facklig företrädare för TT,
Erik Holmestig, vice ordförande,
Barry Gustafsson, ordförande,
Maria Lönnbark, vd.
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Ledningsgruppen 2016
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Folktandvården Gävleborgs ledningsgrupp 2016.
Stående från vänster:
Sara Karlsson, HR-chef,
Lars Wetterberg, klinikchef,
Maria Lönnbark, vd,
Bengt Vikman, cheftandläkare,
Anette West, klinik- och utvecklingschef,

Sittande från vänster:
Karin Apel Eriksson, klinikchef,
Mats Hallman, klinikchef,
Johan Hedqvist, ekonomi- och IT-chef,
Ulrika Sjöstrand, vd-assistent.




