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”STÄNG AV  
MOBILEN”
det händer inte så ofta, men 
det händer att den som sätter sig i 
tandvårdsstolen eller följer med vid 
ett klinikbesök, filmar, fotograferar 
och spelar in ljud. Det är inte okej och 
skapar otrygghet hos både andra 
kunder och personal. Därför uppma-
nar Folktandvården Sörmland både 
kunder och medföljare att stänga av 
mobiltelefoner och att inte använda 
annan inspelningsutrustning. 

JULKLAPPSREA  
I MUNAPOTEKET
munapoteket: Det är 10 % på 
eltandborstarna  Oral-B Professional 
Care PRO 2700 (ordinarie pris 600 kr) 
och Star Wars/Vitality Frozen 
(ordinarie pris 280 kr) under 
december 2019. 

252:-

540:-

Köerna till Folktandvården Sörm-
lands allmäntandvård har minskat 
sedan i fjol. Trots det väntade i 
oktober 3 286  kunder på att få 
komma på undersökning eller 
behandling. Därutöver väntade lika 
många helt nya vuxna kunder på 
att få en tid.
–  Den som behöver akut tandvård 
får det ofta omgående. Det finns 
inga väntetider för akut hjälp på 
någon av våra kliniker, säger Chris-
ter Stenvinkel, utvecklingschef 
hos Folktandvården Sörmland.

Det finns flera orsaker till väntetiderna 
inom tandvården. En är att det behövs 
fler händer för att kunna göra mer sam-
tidigt som det råder stor brist på tand-
vårdspersonal i nästan hela Sverige. En 
annan att det behövs fler behandlings-
rum. Båda är på gång i Sörmland. 

Ett tredje skäl är de så kallade bom-
tiderna, det vill säga inbokade tider där 
den som har fått en tid av någon anled-
ning uteblir utan att meddela kliniken. 
På ett år uppgår antalet bomtider på 
Folktandvården Sörmlands kliniker till 
cirka 17 000. Det motsvarar 4 055 tand-
läkartimmar eller, omräknat i kundtid, 
drygt 2 000 vuxna patienter baserat på en 
snittbehandlingstid på cirka 120 minuter.

– Den här verksamheten har vi sörm-
länningar ihop så det ligger i allas intres-
se att komma när man kallas. Lyckas vi få 
ned bomtiderna så minskar köerna ännu 
mer, säger Christer Stenvinkel.

Tre kliniker i Sörmland har inga  

väntetider alls utan kan ta emot kunder i 
stort sett på en gång, det gäller klinikerna 
i Strängnäs, Mariefred och Trosa. Den 
som kan ta sig till någon av de kliniker-
na slipper vänta, men det är naturligtvis 
lättare sagt än gjort. 

eskilstuna är nästan helt ikapp och 
kösituationen är också skaplig i Flen och 
Katrineholm. Nyköping och Oxelösund 
har störst uppförsbacke. 

– Processerna är slimmade så nu hand-
lar det om att få in fler medarbetare, både 
tandläkare och tandhygienister och att 
sörmlänningarna blir ännu bättre på att 
meddela när en tandvårdstid inte passar, 
säger Christer Stenvinkel.

mikael jeppe

Tomma stolar ger 
längre väntetider

Bomtider leder till längre köer eftersom  
tandvårdspersonalen står med tomma  
tandvårdsstolar på inbokade tider.
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SÖRMLÄNDSKA 
KLINIKER BYGGS 
OM OCH UT – EN 
FLYTTAS
det byggs nya behandlingsrum 
över hela länet för att Folktandvården 
Sörmland ska kunna möta efterfrågan 
på tandvård från det ständigt växande 
antalet sörmlänningar och kunder.

Citykliniken i Eskilstuna och 
kliniken i Gnesta får var sitt nytt 
behandlingsrum och tandregleringen i 
Eskilstuna utökas med två rum. 

Allmänkliniken Östra Kyrkogatan 
i Nyköping flyttar om drygt ett år in 
i helt nya och tre rum större lokaler 
bredvid specialisttandvården Åsidan 
i Nyköping. På så vis hamnar allmän-
tandvården och specialisttandvården 
vägg i vägg.

Specialisttandvården Åsidans 
lokaler både renoveras och utökas 
med ett rum. Eftersom det är frågan 
om stora lokalförändringar flyttar 
specialisttandvården tillfälligt in i de 
nya lokaler som Östra Kyrkogatan 
så småningom ska flytta till. Östra 
kyrkogatan beräknas kunna ta emot 
kunder i de nya lokalerna på Åsidan 
kring årsskiftet 2020/2021.

flera receptioner antingen ska 
eller håller redan på att byggas om 
för att förbättra både arbetsmiljö och 
flöden. I Katrineholm planeras en helt 
ny entré som även ska göra det lättare 
för sörmlänningarna med fysiska 
funktionshinder att besöka kliniken.

MUSIK OCH TV 
ÖKAR TRIVSELN
sedan i våras finns väntrumsmusik 
och digitala informationsskärmar på 
Folktandvården Sörmlands kliniker, 
både inom allmän- och specialisttand-
vården. Tanken är att både musik och 
informationsskärmar ska öka trivseln 
för den som väntar. Man kopplar 
av och upplever också att tiden går 
fortare. 

Folktandvården Sörmlands kunder 
är nöjda med den tandvård och 
service de får. Men detta innebär 
inte att alla är nöjda.  
Elva procent av de kunder som är 
missnöjda låter bli att klaga till 
tandvården. Det ska det bli  
ändring på.

– Dra dig inte för att lämna synpunkter, 
vi vill veta vad du tycker så att vi kan 
förbättra oss, säger Peter Vrager, vd Folk-
tandvården Sörmland.

Han berättar att alla som besöker 
någon av Folktandvården Sörmlands 
kliniker framöver ska få ett SMS med 
uppmaningen att tycka till om det senas-
te besöket. Så funkar det redan i en rad 
andra branscher.

– Då får vi möjlighet att rätta till even-
tuella fel, säger Peter Vrager.

Exakt när de nya rutinerna med SMS 
kan dra igång är inte helt spikat, men 
målet är i början på 2020. 

folktandvården sörmland ligger 
mycket högt i de kundundersökningar 

som regelbundet görs. 
Tre av fyra kunder 
är nöjda eller mycket 
nöjda, visar Svenskt 
Kvalitetsindex (SKI) 
senaste undersökning. 
Resultatet för Folk-
tandvården Sörmland 
är bättre än för resten av folktandvården 
och alla andra branscher, men lägre än 
privattandvården.

Folktandvården Sörmland sjösätter 
nu ett tvåårigt projekt i syfte att komma 
fram till hur kundtjänsten kan vässas 
ytterligare i fråga om tillgänglighet, kon-
taktvägar och mycket annat. 

– Det måste bli enklare att klaga sam-
tidigt som vi hanterar inkomna klagomål 
bättre. En klagande kund som bemöts på 
ett bra sätt blir nöjdare.

Peter Vrager berättar också att det ska 
bli lättare att själv boka tider. Det är i dag 
redan möjligt att via vårdguiden 1177 
avboka och boka om tider. På sikt ska 
sörmlänningarna även kunna boka helt 
nya tider den vägen.

mikael jeppe

Klagomål kan ge 
bättre tandvård 

Peter Vrager, vd.
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