Folktandvården
Västra Götaland
– en organisation med
unika möjligheter

Folktandvården Västra Götaland
På Folktandvården i Västra Götaland är vi 3 000 medarbetare
som arbetar på 164 mottagningar där vi erbjuder både allmänoch specialisttandvård. 2012 tog vi emot drygt 662 000
patienter.
Vår ledstjärna är visionen ”Frisk i munnen hela livet”. Vad
menar vi med det? Jo, att vi arbetar för att invånarna i Västra
Götaland ska kunna vara friska i munnen genom livet och att
vi finns till för alla, oavsett ålder, var du bor och om du är frisk
eller sjuk.

Välkommen till Västra Götaland
Västra Götaland består av 49 kommuner i Bohuslän, Dalsland
och Västergötland. Här finns den lilla orten och den stora
staden, hav och sjö, skog och jordbrukslandskap. Västra
Götaland har 1,6 miljoner invånare och 50 000 av dessa arbetar
inom Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen
består av tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och
utveckling och kollektivtrafik.

I Västra Götaland har du fri tandvård till och med det år du
fyller 23 år. Från 2014 höjs åldern till 24 år. Vi erbjuder våra
patienter som har lämnat den avgiftsfria tandvården Frisktandvård – tandvård till fast pris. Med Frisktandvård får du
både förebyggande tandvård och regelbundna undersökningar,
till ett fast pris per månad.
Vi lägger stor vikt vid förebyggande arbete, men utför även den
mest komplicerade tandvården där den behövs. Miljön är viktig
för oss och vi arbetar för en långsiktig och hållbar utveckling.
Alla våra kliniker är miljödiplomerade.

Allmäntandvård
I Västra Götaland finns 110 allmäntandvårdsmottagningar. Varje kommun har
minst en klinik och storleken på våra
kliniker varierar från fem medarbetare
på den minsta kliniken upp till 55 på den
största. En medelstor klinik har 20-25
medarbetare, därav 3-4 tandläkare och
3-4 tandhygienister.

Visste du att…
▪▪

94 % av alla barn inom
Västra Götaland går till oss.
Motsvarande siffra för vuxna
är 38 %.

▪▪

vi har fyra akutkliniker med
helgjour.

▪▪

en tredjedel av våra kliniker
har öppet kl. 7-19 på vardagar.

Våra allmäntandvårdskliniker verkar
på en konkurrensutsatt marknad. På
klinikerna erbjuder vi all typ av tandvård
och vi bedriver även samverkan mellan
olika kliniker. Allmäntandläkare som
vill nischa sig inom ett visst område
har möjlighet att arbeta som så kallade
resurstandläkare.

▪▪

vi har en poolverksamhet med

Specialisttandvård
Folktandvården Västra Götaland
är Sveriges största specialisttandvårdsorganisation med 52 mottagningar
fördelat på 13 orter. Samtliga åtta
specialiteter samt sjukhustandvård
finns inom Västra Götaland och på
fem orter finns så kallade kompletta
specialisthus, där alla specialiteter samt
sjukhustandvård är samlade på ett och
samma ställe.

Visste du att…
▪▪

Götaland har uppdrag om
kompetensöverföring till
allmäntandvården. Det skapar
förutsättningar för bred
samverkan för god vård.
▪▪

tillfälligt behöver extra hjälp.

Västra Götaland har Sveriges
största utbildning för
specialisttandvård (ST) och Post

tandläkare och tandsköterskor
som jobbar på de kliniker som

specialisttandvården i Västra

Graduate (PG).
▪▪

specialisttandvården i Västra
Götaland stimulerar kliniknära
projekt om systematisk
kvalitetsuppföljning.

Vi finns till för våra äldre patienter
Folktandvården Västra Götaland driver ett kunskapscenter
som heter Centrum för äldretandvård. Det består av ett par
heltidsanställda och ett nätverk med 25 frivilliga tandsköterskor,
tandhygienister och tandläkare från våra kliniker. Medlemmarna
i nätverket får gå på seminarier, informationsträffar och
utbildningar om äldres munhälsa. De avsätter 10 till 15 dagar
om året för insatser i det lokala närområdet. Det handlar
om information till pensionärsföreningar, seniormässor eller
kontakt med vårdpersonal som jobbar med äldre.
Centrum för äldretandvård:
▪▪ samlar, sprider och utvecklar ny kunskap om äldres
munhälsa och tandvård.
▪▪ tar fram nyhetsbrev, informationsmaterial och
presentationer.
▪▪ har i samarbete med institutionen för odontologi
utvecklat Gerioweb, ett webbaserat verktyg för regionens
tandvårdspersonal för konsultationer av äldre patienter.

… och för dem som är yngre

FRAMM består av:
▪▪ information som delas ut på mödravårdscentraler.
▪▪ utskick med tandvårdsinformation till alla barn som är sex
månader.
▪▪ munhälsobedömning för barn som är ett år.
▪▪ fluorlackning och munhälsolektioner på alla skolor.
▪▪ munhälsoinformation på träningsskolor för barn med
funktionsnedsättning.
▪▪ fluoranalys av privata brunnar.
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Fluor, Råd, Arena, Motivation, Mat

2008 startade FRAMM – en metod som bygger på förebyggande tandvård för barn och ungdomar. I dag jobbar
över 100 personer med FRAMM, framför allt tandsköterskor
som arbetar ute på skolorna. Modellen har spritt sig till andra
landsting och många kommer på studiebesök till Västra
Götaland för att lära sig mer om FRAMM.

Kunskapscenter för sällsynta diagnoser
Inom Folktandvården Västra Götaland finns Mun-H-Center,
ett nationellt orofacialt (mun-ansikte) kunskapscenter som
dokumenterar och utvecklar kunskap kring sällsynta diagnoser.
Mun-H-Center:
▪▪ är ett nationellt resurscenter för rådgivning om orofaciala
hjälpmedel för personer med funktionshinder
▪▪ bedriver forskning inom området sällsynta diagnoser
▪▪ bedriver klinisk verksamhet för barn och ungdomar med
sällsynta diagnoser.

Hos oss finns många möjligheter till utveckling!
Från tandhygienist till...
Irene Pehrson
Glada dagar på

hygienistutbildningen,
Tandläkarhögskolan i
Stockhom 1991.

Börjar på Folktandvården
Olskroken, Göteborg

Utbildningsledare tandsköterskeutbildningen,
Uddevalla

2001

2010

...klinikchef

1992

2008

2012

Examen från tandhygienistutbildningen, Stockholm,
jobb på privat klinik

Byter klinik till Folktandvården Kärna-Marstrand,
klinikkoordinator

Klinikchef Folktandvården
Vara-Grästorp

Från tandläkare till...
Bent Petersen

...utvecklingschef
Tjänstledig
1987-1988 för att
vidga sina vyer i
Saudiarabien.

Påbörjar ST-utbildning
inom ortodonti

Tandvårdsdirektör
Folktandvården Bohuslän

Ordförande Folktandvårdsföreningen Sverige

1988

1999

2013

1996

2007

Klinikchef
ortodontikliniken Mölndal

Utvecklingschef
Folktandvården Västra
Götaland

1978
Examen tandläkarutbildningen i Göteborg, jobb på
Folktandvården Partille

Från tandsköterska till...
Marian Granlund
Marian tillsammans med

sin tandvårdslärare vid examen
från tandsköterskeutbildningen
i Vänersborg.

...klinikchef
1:a tandsköterska
Folktandvården Noltorp

Klinikkoordinator
Folktandvården Herrljunga

Huvudhandledare
för tandläkare

1978

1995

2011

1971

1993

2003

Färdig tandsköterska, jobb
på Folktandvården Alingsås

Startar kompetenshöjande utbildning för
tandsköterskor

Klinikchef Folktandvården
Herrljunga

Forskning för framtiden
För en kunskapsorganisation som Folktandvården Västra
Götaland är forskningen oerhört viktig. Vår forskning, som
bedrivs i samarbete med Institutionen för Odontologi vid
Göteborgs universitet, ska vara nyttig i vår vardag, leda
fram till nya behandlingsmetoder och utveckla framtidens
tandvård. Samarbetet med Göteborgs universitet innebär
att vi är engagerade i både grundutbildning, forskning och
efterutbildning.

Hallå där...
… Eva-Karin Bergström, som forskar om
fluorlackning i skolan.
Hur länge har du
forskat?
Jag började som doktorand 2007. Normalt

Vi har två utbildningskliniker, en för vuxentandvård och en för
barntandvård, och vi bedriver klinisk forskning på många av
våra kliniker.

sett tar en doktorandutbildning cirka fyra år
men forskar man inte på
heltid tar det längre tid

Utveckling i fokus

som för mig.
Varför började du forska?

Utveckling är en ledstjärna för Folktandvården Västra Götaland
och det finns en enhet som arbetar med verksamhetsutveckling.
Det handlar både om att ta den fysiska miljön liksom olika
stödverktyg till nya nivåer. Exempel på utvecklingsprojekt som
vi driver är:

Jag blev nyfiken på forskning när jag läste
till tandhygienist. Efter några år uppstod en
chans och då uppmuntrade min chef mig att
ta rollen som projektledare.
Hur ser fördelningen av din arbetstid ut?

Framtidens tandvård
Sommaren 2014 öppnar Folktandvården en ny allmäntandvårdsklinik i Göteborg där två kompletta behandlingsrum
kommer att användas i utvecklingsarbete tillsammans med
externa aktörer. De erbjuds en möjlighet att utveckla idéer
och produkter i samarbete med Folktandvården i en autentisk
klinikmiljö.

Jag arbetar en dag i veckan på klinik som
tandhygienist och övriga dagar med min
forskning och på Folktandvårdens hälsoodontologiska enhet.
Vad är roligast med att forska?
Att det innefattar allt från praktisk datainsamling till forskarutbildning, skrivande och

R2 – beslutsstöd baserat på vårdbehov
R2 ger stöd vid riskgruppering, kallelser och inplacering i Frisktandvårdsgrupp. Verktyg som R2 är viktiga för att kunna ge
rättvisa besked till patienterna.

kontakt med andra inom forskningsvärlden.
Och att resultaten kan användas i verksamheten.

Eva-Karin tipsar
▪▪

Gerioweb
Ett webbaserat system där en större eller mindre grupp av behandlare kan terapiplanera komplicerade äldre patienter via ett
mötesrum på nätet. Mötena leds oftast av en sjukhustandläkare.

välj ett ämne som verkligen
intresserar dig.

▪▪

se till att hitta bra stöd hos dina
handledare.

Sommarskola – för våra framtida
medarbetare
Tandläkarstudent? Se hit!
I vår populära sommarskola får du som läser till tandläkare en
unik chans att delta i vardagen på en av våra kliniker i Västra
Götaland. Under fyra veckor får du följa det dagliga arbetet på
kliniken. Du får en mentor till ditt stöd och en ersättning på
cirka 15 000-16 000 kronor.
Sommarskolan är öppen för dig som studerar till tandläkare i
Sverige eller utomlands och det räcker att du har slutfört den
första terminen.
Tandhygieniststudent? Läs mer här!
Läser du till tandhygienist och vill få erfarenhet från den dagliga
verksamheten? Då kan du ansöka till vår sommarskola. Alla
studenter som läser vid någon av utbildningarna i Sverige är
välkomna att ansöka om en plats och det räcker att du har läst
en termin. Praktiken pågår upp till fyra veckor och du får en
ersättning på cirka 15 000-16 000 kronor.
Ansökan till våra sommarskolor görs via rekryteringssystemet
MyNetwork.

Förmåner
Vi är måna om att våra medarbetare mår bra. Därför erbjuder vi
förmåner som bidrar till en god hälsa, och vi uppmuntrar dem
som vill utvecklas vidare. Några av våra förmåner är:
▪▪ förmånliga lönevillkor enligt särskild modell
▪▪ individuell hälsoprofil (regelbunden hälsokontroll och
konditionstest)
▪▪ massage (på vissa kliniker)
▪▪ motion på arbetstid, till exempel pausgympa
▪▪ friskvårdskuponger för träning på fritiden
▪▪ fri öppen hälso- och sjukvård (beskattningsbar förmån)
▪▪ rikskuponger som lunchsubvention
▪▪ resultatdelning (extra lön vid klinikens måluppfyllnad)
▪▪ löneväxling - ger dig möjlighet att placera en del av din lön
innan skatt i en extra tjänstepension och på så sätt förbättra
din framtida pension.

Vänersborg
Skövde

Folktandvården Västra Götaland
– Sveriges största tandvårdsorganisation

Göteborg

Varmt välkommen att höra av dig till oss på
Folktandvården Västra Götaland om du har några
frågor eller vill veta mer om oss.
info.folktandvarden@vgregion.se
folktandvarden.se/vgregion
Allmäntandvård
Specialisttandvård
Administrativa kontor
Huvudkontor

folktandvarden.se/vgregion

