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Folktandvården Gävleborg 
Folktandvården Gävleborg är ett bolag, helägt av Region Gävleborg, och ett av Sveriges fyra största 

tandvårdsbolag. Uppdraget är att erbjuda tandvård på lika villkor till befolkningen i Gävleborgs län. 

På 21 kliniker från Bergsjö i norr till Hedesunda i söder på totalt 15 orter bedriver bolaget sin 

verksamhet. Dessutom finns vid två länsövergripande enheter med specialisttandvård inom 

käkkirurgi, tandreglering, tandlossningssjukdomar, barn- & ungdomstandvård, kron- och bro, 

röntgen, rotfyllningar och bettfysiologi. 

 

I det uppdrag Folktandvården har ligger att verksamheten ska bidra till en god munhälsa och att 

utjämna skillnader i hälsa i länet. Ett lyckosamt arbete bygger på att ha samarbetspartners som kan 

bidra med hälsobudskap och att ge förutsättningar för sådan egenvård att besöket till tandvården kan 

ske mindre frekvent och vara av mer coachande än reparerande karaktär. En friskare mun är mer 

hållbar, för både individ och miljö. 

 

Vision 
Bevara det friska friskt. 

 

Affärsidé  
Vi inbjuder alla till hälsofrämjande tandvård. 

 

Värdegrund 

 Professionalism & ansvar 

 Respekt & ödmjukhet 

 Öppenhet & ärlighet 

 

Varumärke  

Hälsa och nyskapande.  
 

 
 

Vi ser de olika delarna i verksamheten - medarbetare, patienter och intressenter ur ett holistiskt 

perspektiv. De hänger ihop och är varandras förutsättningar 

också när det gäller hållbarhet. Vi arbetar med begreppen 

”innan”, ”under” och ”efter” för att förbättra och utveckla de 

enskilda delarna. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Antal anställda 

Kvinnor 392 

Män 48 

Totalt 440 

 

Professioner i företaget 

Tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, receptionister, lärlingar och administrativ 

personal. 

Medarbetarvård – förmåner 

Flertalet förmåner erbjuds till de anställda. En enkät 

har genomförts för att ta reda på nyttjandegraden 

och hur förmånerna uppskattas. Enkäten gav ett 

positivt resultat.  

Arbetsmiljö   

Folktandvården följer det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och genomför daglig styrning på 

klinik, arbetsplatsträffar, skyddsronder, samverkan 

med fackliga parter, medarbetarsamtal, medarbetarenkäter och riskbedömningar. 

Kompetensutveckling 

Här ingår interna utbildningar, seminarier och forskning. Verksamheten är kunskapsintensiv och 

under 2017 erbjöds 14 interna utbildningar, flertalet introduktionsutbildningar, sex 

specialistseminarier med totalt 306 deltagare från folktandvård såväl som privata tandläkare. Även 

auskultationer på specialistklinik och ST-platser har varit aktuella. 

Medarbetardialog  

Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkansavtalet genomförs klinikmöten, 

medarbetarenkät och utvecklingssamtal med de anställda. Information- och kommunikationsplanen 

tydliggör förutsättningarna för en dialog.   

Specialisttandläkarutbildning 

Under 2017 blev våra första egenutbildade specialister färdiga. En specialist i 

tandlossningssjukdomar och två specialister i tandreglering.  

 

Medarbetare 



 

 

 

Rekrytering 

Rekrytering pågår som en löpande del av verksamheten och vi är alltid på jakt efter rätt 

medarbetare. Genom långsiktigt arbete kan vi anställa flera av våra tidigare lärlingar, 

sommarjobbare och studenter. Vi besöker flertalet skolor och mässor. 

Ett stort antal studenter, prova på jobbare, sommarjobbare och tandläkare utan svensk legitimation 

har passerat under året. En fantastisk möjlighet att visa 

upp verksamheten och en del i en långsiktig 

rekryteringsstrategi.  

Strategi för kompetensförsörjning 

Kompetensutveckling är en viktig del av verksamheten 

och årligen genomförs utvecklingssamtal med våra 

medarbetare. Resultatet genererar en utbildningsplan och 

ett urval av utbildningsinsatser. Vi jobbar aktivt med vårt 

arbetssätt för att kunna erbjuda kunderna den bästa vården.  

Lärlingsprogram 

Vårt uppskattade lärlingsprogram är inne på sitt 19e år och 

under 2017 hade vi 19 lärlingar på våra kliniker. En unik möjlighet att prova på tandvårdsbranschen 

innan utbildning. 

Pension 

 Folktandvården erbjuder som en av förmånerna pensionsrådgivning till de medarbetare  

som fyllt 61 år. 

 Tjänstepension – betalas in årligen för alla anställda. 

 Löneväxling – en attraktiv förmån som erbjuds de anställda. 

 

 

 

Kallelser och återbesök  

Dessa sker individuellt och efter behov. 

Profylax/hälsofrämjande  

Strategin är att tillsammans med patienten förebygga ohälsa i munnen. Vi stödjer, samtalar och 

informerar om levnadsvanor som främjar god mun- och allmänhälsa.  

Långsiktiga behandlingar   

Strävan är att erbjuda kvalitativa, långsiktiga terapier som ger hållbarhet för patienten. 

Behandlingsplaner görs i samråd med patienten. 

Kvalitetsarbetet  

Arbetet präglas till stor del av patientdelaktighet. Vi lyssnar och uppmuntrar patienter att lämna 

Patient 



 

 

 

synpunkter på vård och bemötande. Vi förbättrar oss genom att analysera inkomna synpunkter, men 

följer också upp vården genom systematiskt kvalitetsarbete. 

Förskrivning av antibiotika  

Den har under flera år följts upp på såväl organisations- 

klinik- som individnivå vilket medfört att vi nu kraftigt 

reducerat antibiotikaanvändandet inom Folktandvården. 

Vård på lika villkor  

Vi följer prioriteringsordningen i våra ägardirektiv. Andra 

aktiviteter är:   

 Specialister reser ut i länet.  

 Ett nybyggt kompetensnav för att skapa närhet  

för fler. 

 Forskning och utveckling.  

 Mobil tandvård.  

 Utvecklar resurspersoner i allmäntandvården 

gällande kirurgi, tandlossning, barn, äldre, personer 

med funktionsnedsättning och tandvårdsrädsla.  

 Vi strävar efter effektivt tillvaratagande av och utvecklat samarbete mellan alla 

yrkeskategorier som kan arbeta på toppen av sina kompetenser. 

 Insatser för att främja en god och jämlik hälsa ur ett befolkningsperspektiv. 

Kund/patient dialog 

 Arbetssätt – teamtandvård där vi i ”lyckosamma team” gör patienten delaktig som en del av 

teamet.  

 NKI – Nöjd-Kund-Index genomförs årligen genom telefonintervjuer med patienter. 

Totalbedömningen ligger på 4,21 (5 gradig skala) där medarbetarnas förmåga att möta 

patienterna ligger i topp och bland patienterna finns en stark rekommendationsvilja.  

 Lämna synpunkter på vården  

o Formulär på externa webbplatsen 

o Tryckt information om formuläret i väntrum 

o Sociala medier – lyfter fram formuläret och bemöter dialogen dagligen 

o Mail – finns angivet på externa webbplatsen till kliniker, huvudkontor och 

cheftandläkare 

o Öppet på klinikerna mellan 47-57 timmar varje 

vecka (även lördagar) 

o Patientdialoger har utförts  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

För oss är det viktigt att förstå våra intressenters behov och förväntningar då 

externa och interna frågor påverkar möjligheterna att nå resultat. Alla våra 

intressenter är relevanta för vårt hållbarhetsarbete. Vi utvecklar verksamheterna 

tillsammans med intressenter. 

 

Intressentdialogen  
Vi är nåbara via telefon, mail, sociala medier, webb. Vi finns på plats på kliniker och 

huvudkontor. Vi finns ute hos intressenter, samverkar, utbildar, vårdar, förebygger, bjuder in 

och rapporterar. 

 

Vi möter regionens invånare i samverkan med mödrahälsovården, barnhälsovården, skolor, 

elevhälsovård, gode män, vuxenutbildningar, olika intresseorganisationer, hälso- och sjukvård 

samt kommunal omsorg där samverkan är en framgångsfaktor. Studenter på Högskolan i Gävle 

har utvärderat vår utveckling av samverkan med BHV. 

 

Intressenter 

 Patienter/kund 

 Befolkningen i länet 

 Anhöriga 

 Samarbetspartners kommuner  

o Skolor  

o Förskolor 

o Äldreboenden  

o Asylboenden  

 Intresseorganisationer 

 Regionen – beställaren, politiker, styrelse 

 Leverantörer 

 Entreprenörer 

 Branschen – FTV Sverige, PT, nätverk 

 Myndigheter – TLV, FK, Socialstyrelsen, IVO, SKL 

 Utbildningsinstitutioner   

 Forskare 

 Studenter 

 Lärlingar 

 Fackliga organisationer 

 Medarbetare  

 

 

 

 

 

Intressent 



 

 

 

Miljö och hållbarhet 

 Vi är miljöcertifierade enligt den senaste miljöstandarden ISO 14001:2015. Vi har bl.a. 

identifierat intressenter, analyserat de betydande miljöaspekterna inom livscykelstadierna 

för produkter och tjänster, bindande krav samt risker och möjligheter för en hållbar 

utveckling.   

 Tandtekniska verksamheten jobbar för en uppdatering av ledningssystemet FR2000:2017. 

 Folktandvårdens materialgrupp besöker kontinuerligt länets kliniker för information och 

samtal runt rekommenderade tandvårdsmaterial, lämplig hantering och arbetsmetoder. 

 Nybyggnationer och renovering – hänsyn tas till miljön och vi följer BOV (Byggenskap och 

vårdhygien). 

 Teknik – Teknikutveckling med analytiskt IT-verktyg och digitala visningsskärmar ger 

förutsättningar för en snabb, kontinuerlig och likvärdig uppföljning av mätresultat till 

verksamhetens alla arbetsplatser vilket gynnar kvalitet, delaktighet och ett hållbart sätt  

att arbeta. 

 Vi analyserar vid planerade större förändringar eller vid behov utifrån händelser/incidenter i 

vården. Trenden är att antalet riskanalyser ökar även vid utredning av händelser.  

 

När det gäller hållbarhetsarbetet arbetar vi med det i samtliga delar i verksamheten men har i 2017 

års hållbarhetsredovisning valt att fokusera på åtta av de globala hälsomålen. 

Anti-Korruption 

Folktandvården Gävleborg jobbar ständigt med att vara en transparant och öppen organisation. Vi 

försöker att förhindra möjligheten till korruption genom att bland annat ha flera attestled för våra 

inköp/fakturor. Vi har även policys och riktlinjer till hur vi ska förhålla oss mot både våra kunder 

och leverantörer för att undvika mutor och korruption. Då vi även lyder under Lagen om offentlig 

upphandling så ger det oss ett givet ramverk till hur vi kan förhålla oss till våra leverantörer utan att 

förfördela någon part.  

 

I vår värdegrund ligger öppenhet och ärlighet som en motsats till att vara tillåtande emot mutor och 

korruption. Vi har nolltolerans mot mutor och korruption. 

 


