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>> 2017 satte oss på både verksamhetsmässiga och ekonomiska prov.
Men trots att vi under hela året var fem till tio behandlare kort lyckades vi
ändå minska väntetiderna till undersökning för våra befintliga kunder.

2017 | Framgångsrikt lagarbete!
vid årets slut var vi dessutom tolv fler arbetskompisar än ett år tidigare trots landsomfattande
brist på tandvårdspersonal. Vi lyckades också genomföra viktiga utbildningar och med en massa
små och stora åtgärder vände ett negativt resultat under våren till ett positivt resultat vid årets
slut. Det vi åstadkom var frukten av ett framgångsrikt lagarbete, där var och en av oss bidrog,
och det tar vi med oss 2018. Under 2017 byggde vi också ut Katrineholmskliniken med fem
behandlingsrum och specialisttandvården i Eskilstuna med två behandlingsrum. Det här
kan vi också dra nytta av 2018. Utöver detta hann vi också fira att vi startade den första
folktandvårdskliniken i Sverige – i Vingåker 1937.

Sveriges
bästa
munhälsa
2025

resultatet 2017 uppgick till 10,8 miljoner kronor efter resultatdelning till medarbetarna och
pensionsuppbokningar. Företagets likviditet och soliditet ökade och vi kan se tillbaka på ett år
som stärkt våra förutsättningar för att klara både utmaningar och fortsatt utveckling.
På sidorna 22–23 listas några av de utmaningar och aktiviteter vi står inför 2018. Målet är att
sörmlänningarna ska ha Sveriges bästa munhälsa 2025. Nu kör vi!

peter vrager

Vd Folktandvården Sörmland AB
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>> Vi var med 142 686 kunder och 480 medarbetare på 21 kliniker störst
i länet på allmän- och specialisttandvård. Verksamheten var certifierad
enligt miljöledningssystemet ISO14001 och hbtq-diplomerad.

Verksamheten | Många superhjältar
allmäntandvården undersökte under året
39 129 barn och ungdomar mellan 1 och 21
år. Det var 205 fler barn än 2016. Utöver detta
undersöktes 47 495 vuxna som var 22 år eller
äldre, vilket var en ökning med 4 384 undersökningar. Den totala vårdtiden under året
ökade med 1 758 timmar, en minskning med
714 timmar för barn och en ökning med 2 472
timmar för vuxna.

specialisttandvården fick under året
7 450 (8 368) remisser. Väntetiderna till olika
specialiteter varierade beroende på specialitet
men blev generellt sett bättre än 2016.
Specialisttandvårdens vårdtid ökade under året
med 835 timmar, en ökning med 1 497 timmar
för barn och en minskning med 662 timmar
för vuxna.
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frisktandvården1) – 1 552 nya avtal tecknades samtidigt som 1 031 avtal avslutades.
Förutom avbrutna avtal avslutades ett
antal överflyttade avtal (till annan folktandvårdsorganisation i landet).
Vi hade totalt 38 417 aktiva avtalskunder. Detta motsvarade cirka 51 procent av
alla revisionskunder vilket var högst i landet. Det var nästan enbart nya kunder som
tecknade avtal eftersom vi nått taket för våra
revisionskunder.
Den förlängda barn- och ungdomstandvården bromsade upp rekryteringen av ungdomar
till frisktandvården. En försiktig beräkning
visar att om den fria ungdomstandvården inte
förlängts hade vi sannolikt tecknat cirka 2 000
frisktandvårdsavtal i åldersgrupperna 20-21 år.

BÄST PÅ
FRISKTANDVÅRD!

1)
Den som är 23 år
eller äldre kan teckna
avtal om frisktandvård
– tandvård till fast pris.
Frisktandvård ger full
kontroll på både tandhälsa
och tandvårdskostnader.

Under året infördes en egenvårdsbonus för
frisktandvårdskunder i de lägre avgiftsklasserna.
Egenvårdsbonusen ska stimulera till en
fortsatt god egenvård och kan ge kunden en
bonus om vissa kriterier uppnås. Totalt fick 860
kunder bonus under året.
hemtandvården bedrevs tidigare i projektform, men är sedan 1 januari 2017 ordinarie
verksamhet och organiserad i en länsövergripande klinik med team bestående av tandhygienister, tandsköterskor och tandläkare.
Hemtandvården fyller hålet mellan det
uppsökande arbetet hemma hos sörmlänningar
som av olika anledningar inte kan ta sig till
klinikerna, och tandvården på länets allmänoch specialistkliniker. >>

Madeleine Eriksson, tandläkare på kliniken i Oxelösund, framför
konstnären Catharina Warme Hellströms konst som pryder
behandlingsrummens innertak.
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Här har vi samlat den uppsökande verksamheten för äldre med munhälsobedömningar
på äldreboenden och i egna hem, utbildningar
till omsorgspersonal och ”bedside” tandvård i
individens boende.
2 707 munhälsobedömningar genomfördes
2017 på uppdrag av Landstinget Sörmland.
Jämfört med 2016 ökade vi med 3 539 besök
till äldreboenden och egna hem. Vi utbildade
också 1 300 anställda inom äldreomsorgen om
äldres munhälsa. Vi fick också förnyat förtroende av Landstinget Sörmland vad gäller den
uppsökande verksamheten i länets samtliga
kommuner till och med 2021.

skolverksamheten, som bestod av nio tandsköterskor och tandhygienister, mötte cirka
10 200 sörmländska skolelever, från särskoleklass till årskurs sju. De samtalade, lekte och
agerade superhjältar som en mycket viktig del
i vårt förebyggande munhälsoarbete. Teamen
träffade även 3 000 elever på högstadiets
temadagar där fluorsköljning erbjöds. Dessutom anordnades en utbildning för sjuksköterskor inom landstingets barnhälsovård.
110 sörmländska skolklasser i årskurserna 1,
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Anki Åden och Bengt Adèrn visar hur det kan gå till i ett
av specialisttandvårdens två käkgym. Laserpekaren
på huvudet riktas mot en rullgardin med cirklar och
streck, detta för att träna nacken.

Skolverksamheten
bLIR EGEN
KLINIK

4, 7 och grundsärskolan deltog i vår populära
tävling Gaddarna som går ut på att barn
och unga ska avstå från godis under två
veckor, borsta tänderna morgon och kväll
och dessutom föra dagbok om detta.
Under 2017 togs beslut om att utveckla
skolverksamheten och att låta den bli en
klinik med namnet munhälsoteamet.
Verksamheten ska nu utökas och även
omfatta besök på förskolor, gymnasieskolor, företag och organisationer.

vård till flyktingar och asylsökanden
minskade med 600 personer, vilket motsvarar
en minskning på 21 procent. Det utfördes
betydligt mindre vård till framförallt barn och
ungdomar än 2016. Antalet undersökningar
och behandlingar minskade med 46 procent.
Minskningen har bidragit till att vi kunde
minska väntetiderna för våra befintliga kunder.

härbärget – vi samarbetade under året med
Eskilstuna Stadsmission för att kunna erbjuda
dem som kommer i kontakt med härbärget en
bättre tandhälsa. Arbetet utförs av tandläkare,
tandhygienister och tandsköterskor på kvällstid
och är helt ideellt.

Försäljningen av bra tandvårdsprodukter till
bra priser i klinikernas munapotek uppgick
till 1 893 000 kronor inklusive moms – en
minskning med 442 000 kronor jämfört med
2016. Vi sålde för 13,27 kronor per kund. Resultatet ska nu analyseras för att hitta lämpliga
åtgärder för att öka försäljningen,

utvecklingen av det digitala stödet pågår
ständigt för att underlätta för våra kunder och
medarbetare. Stödet hjälper oss också att kvalitetssäkra olika moment i verksamheten och
att stärka vårt varumärke. Under 2017 fortsatte
utvecklingen av vår hemsida för att förenkla
för besökaren att navigera och snabbt få svar på
sina frågor. Vi fanns också på Facebook med
3 200 följare. Målsättningen är att utveckla informationen på sociala medier för att förbättra
kommunikationen med kunden. Vi utvecklade
också vårt intranät, Insidan, där all information
finns samlad för medarbetare.
En ny betalningsmodul i vårdinformationssystemet Lifecare har utvecklats och kommer
framöver att möjliggöra betalningssätt som
Swish och bättre integration till betalterminaler. >>
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Arbetet med att utveckla rapportering till
barntandvårdssystemet har gjorts under 2017.
Syftet är att minska tiden för hantering och att
öka kvalitén på inrapporterad data.

Snabbokningsmodulen, som ska underlätta
för våra receptioner att fylla sena återbud, har
testats och satts i produktion under 2017.
Kunden erbjuds en återbudstid via sms och kan
bekräfta eller avböja tiden direkt.

Vår monter på Swedental & Odontologiska
Riksstämman fick mycket beröm. Totalt var
det 10 023 besökare på mässan.
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marknadsföringen. Precis som tidigare år
har vi arbetat med en bred marknadsföring
och målet har varit att synas i olika hälsosammanhang som har en naturlig koppling till vår
verksamhet och våra medarbetare. Vi stöttade
idrottsevenemang och mässor och medverkade på senior- och äldreevent i Eskilstuna och
Nyköping.
Alla nyinflyttade till länet fick under året
information om oss och ett erbjudande om att
komma till oss.
Vi medverkade dubbelt på årets Riksstämma för tandvård på Stockholmsmässan under
november. Dels i den gemensamma montern
för Folktandvården Sverige, dels med en egen
monter. Det var en rejäl satsning som rönte

NyTT
MILJÖBEVIS
2017

stor uppmärksamhet och förhoppningsvis
ska leda till att vi kan rekrytera många nya
medarbetare framöver.

lokaler. En tillbyggnad med ett behandlingsrum i Torshälla blev klart vid
årsskiftet 2016/2017. Ombyggnad av
reception och back office i Oxelösund blev
klar under våren 2017. Vi byggde också ut
Katrineholmskliniken med fem behandlingsrum och vid specialistkliniken på Mälarsjukhuset tillkom två behandlingsrum. Ytterligare
ett beräknas vara klart under våren 2018.
I Nyköping pågår ett lokalprojekt med att
bygga om specialisttandvården vid Åsidan i
befintliga lokaler, och att flytta allmänkliniken
Östra Kyrkogatan till intilliggande lokaler på
Åsidan. I Gnesta planeras en ny klinik med sju
behandlingsrum, utökning med två rum, i ett
mycket centralt läge intill järnvägsstationen.

miljö. Under året genomfördes externa och
interna miljörevisioner. De externa revisionerna
resulterade i ett nytt certifikat enligt den nya
internationella standarden ISO 14001:2015. Vi
fick fyra mindre allvarliga anmärkningar som
håller på att åtgärdas.

97 procent av våra anställda genomförde
landstingets webbaserade miljöutbildning,
vilket var ett mycket bra resultat.
Utrustning för videomöten fanns på sju av
våra arbetsplatser. Fler möten genom video och
Skype minskade vår miljöpåverkan och sparade
också arbetstid.
Samtliga kliniker hade en kemikalielista
över klinkens produkter i systemet iChemistry.
Den årliga inventeringen, som avslutades i
november, visade att antalet kemiska produkter
i företaget under året hade minskat med 60
produkter till totalt 759 kemiska produkter.
Genom att försöka åtgärda så mycket som
möjligt vid ett och samma besök minskade
miljöpåverkan. Hemtandvården med ”Bedside”
ledde till färre resor för våra kunder. Sammantaget bidrog detta positivt till miljön. Våra
kliniker är centralt belägna med tillgång till
goda kommunikationer.
Den största miljövinsten hjälper vår förebyggande tandvård till med. Kunder med en
frisk mun behöver inte komma till oss i samma
utsträckning som andra, vilket minskar både
vår och våra kunders miljöpåverkan.
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>> Resultatet uppgick till 10,8 miljoner kronor efter resultatdelning till
medarbetarna och pensionsuppbokningar. Både likviditet och soliditet
ökade och förutsättningarna för fortsatt utveckling stärktes.

Ekonomi | Ökade intäkter
efter en utmanande start på året lyckades vi
med framgångsrika omprioriteringar och en
allmän återhållsamhet på kostnadssidan, vända
ett negativt resultat under våren till ett positivt
resultat vid årets slut.
Även om arbetssituationen var väldigt påfrestande för många till följd av hög personalomsättning och höga sjuktal, kan vi konstatera
att verksamheten är på rätt väg. Arbetet med
att öka våra intäkter måste fortsätta samtidigt
som vi bör vara kostnadsmedvetna och hålla
företagets kostnader nere.
För att vi ska klara framtida investeringsbehov av personal, utrustning och lokaler krävs
fortsatt positivt resultat som är bättre än det
resultat som redovisats för 2017.

10 FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND 2017 / EKONOMI

resultaträkningen för året visar ett positivt
resultat på 1 826 tkr2) efter skatt (+ 1 396).
Bokslutsdispositioner har gjorts med
8 400 tkr, varav 2 250 tkr avser koncernbidrag och 6 150 tkr avser återföring
av obeskattade reserver. Utdelning från
resultatdelningssystemet för 2017 blir
2 520 (2 608) tkr inklusive löneskatt.

Intäkterna, jämfört med 2016, ökade under
året med 12,4 mkr3) (+18,7 mkr), vilket motsvarar 3,1 % (4,8 %) högre intäkter. Av intäktsökningen avser 5,0 (5,7) mkr vuxentandvården där huvuddelen av ökningen kommer från
patientintäkter. Frisktandvården ökade med
2,6 mkr exklusive det allmänna tandvårdsbidraget ATB (1,2). Ökningen berodde bland
annat på förändringar i avgiftsklasserna.

pLUS för
14 av 16
allmänkliniker

Tkr är förkortning
för tusen kronor.
3)
Mkr är förkortning
för miljon kronor.
2)

intäkter 2017 (2016) i miljoner kronor
Privatpersoner

174,3 (168,4 )

	Landstinget Sörmland, uppdragsersättning

156,7 (148,7 )

	Landstinget Sörmland, övriga

38,9 (44,4 )

Statliga myndigheter

45,2 (41,4 )

	Andra landsting

Intäkterna för vårdavtal med Landstinget
Sörmland har ökat med 3,7 % jämfört med
2016, vilket motsvarar en ökning med 5,8 mkr.
Ökningen beror dels på ett ökat barnantal och
dels på att antalet ortodonticheckar har ökat.
Arbetskraftskostnaderna är 2,2 mkr lägre
än under 2016, anledningen är aktualiseringen av pensioner inte kostade så mycket som
tidigare beräkningar visade, utan en återföring
av uppbokade pensionskostnader för 2016
motsvarende 9,6 mkr har belastat resultatet
positivt för 2017. Däremot har det gjorts extra
pensionsuppbokningar för aktualisering och
ökade pensionsavgifter avseende 2017 med 5,2
mkr.
Lönekostnaderna har ökat med 7,8 %
(2,8 %). >>

2,6 (1,9 )

Kommuner, företag och organisationer

0,3 (0,7 )

Summa:

418,0 (405,5 )

kostnader 2017 (2016) i miljoner kronor
	Löner med mera

270,1 (271,8 )

Tandvårdsmaterial

23,7 (25,3 )

Köpta tjänster

32,2 (27,2 )

	Övriga kostnader

70,5 (74,5 )

Summa:

396,6 (398,8)

resultatutveckling 2010–2017 (före dispositioner)
tkr
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Det tar en timme för Anna Ek, tandläkare , klinikchef och småbarnsmamma, att
ta sig från hemmet i Huddinge till kliniken i Flen: ”Jag får mycket gjort på tåget”.
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Minskade
totala
kostnader

De totala kostnaderna har minskat med
-0,5 % (9,0 %) jämfört med 2016 och har
i stort följt årets plan när man tar hänsyn till de extra pensionsbokningar som
gjorts. Bland annat har omförhandlingar
av några hyresavtal genomförts samt att en
rimlig prisutveckling av våra leverantörsavtal ägt rum under året.
Löneöversynen för tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister resulterade i 3,1
% löneökning och en kostnadsökning på årsbasis med 8,3 (7,1) mkr.
14 av 16 allmänkliniker har ett positivt
ekonomiskt resultat medan 11 kliniker inte
klarade sitt ekonomiska resultatkrav på 8 %.
Specialistverksamheten har klarat resultatkravet på 4 %. Positivt är att både intäkterna
som resultatet för tandreglering och medicinsk
tandvård har ökat under året. Den bokade
vårdtiden för tandläkare inom allmäntandvården är 70 % av arbetad tid, vilket är samma
nivå som 2016.
Årets investeringar uppgår till 5,8 (7,3)
Mkr och består av reinvesteringar i stolar, unitar, autoklaver etc och en tjänstebil. Reinvesteringarna understiger 250 tkr per objekt.

Bolagets likviditet uttryckt i omsättningstillgångar/korta skulder redovisas till 90,9 %
(83,6 %) för året.

uppföljning av fastställda mål:
Justerat vinstkrav (före
dispositioner) var 9,1 mkr före skatt.
Utfallet blev +10,8 mkr (efter
resultatdelning och uppbokning
av pensioner).
Soliditeten är 23,1 % enligt
definitionen det egna kapitalet och
obeskattade reserver (med avdrag
för uppskjuten skatt). En ökning
från 18,6 % efter utdelning till
ägaren till 23,1 %.

Avkastning före dispositioner och
skatt/obeskattade reserver och eget
kapital 35,7 % (-12,9 %)
Folktandvården har inga lån
att redovisa.
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>> Sista december 2017 hade vi 142 686 kunder, en ökning med
1 104 kunder. Av dem var 644 barn eller unga vuxna och 460 vuxna.
Den totala ökningen var lägre än målet på 2 700 fler kunder.

Våra kunder | Allt fler är nöjda
våra kunder är generellt sett nöjda eller
mycket nöjda med den tandvård de får hos
oss och ger oss betyget 74,4 på en 100-gradig
skala. Det är inte bara en förbättring med 0,7
procentenheter sedan 2015, det är en ökning i
en tid då Folktandvården Sverige och många
andra branscher tappar i kundnöjdhet. Det
konstaterar Svenskt Kvalitetsindex som bland
annat genomfört 2 344 webb- och telefonintervjuer med kunder som besökt någon av våra
17 allmänkliniker de senaste 24 månaderna.
Riktmärket för mycket nöjd går vid 75 och
uppåt.
Undersökningen genomfördes under januari
månad och vi fokuserade under året på att
förbättra både klagomålshanteringen och
noggrannheten med att kalla avtalskunderna
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i tid. Utvecklingsområden är bland annat att
hantera klagomål snabbt och att vara noga
med att våra kunder med frisktandvårdsavtal kallas i tid.
Hela 94,6 procent av de sörmländska
barnen och unga vuxna valde oss medan
34,8 procent av länets vuxna befolkning
valde oss som vårdgivare. Det betyder att 49,6
procent av alla sörmlänningar valde att komma
till oss. Sedan bolagsstarten 2011 har vi ökat
med 12 269 kunder.
Vi hade 5 463 fler besök i allmäntandvården 2017 (251 459 besök) jämfört med 2016
(245 996).
Inom specialisttandvården gjordes 2 201
fler besök 2017 (46 336) än 2016 (44 135).
Totalt ökade antalet besök, på klinik och

1 104 nya
kunder:
644 barn,
460 vuxna

kundutveckling 2010–2017
160 000

142 686

140 000
120 000
100 000

Totalt
Vuxna
n Barn
n Avtal
n

80 000

Hemtandvård, med 8 530 jämfört med 2016.
Ökningen av antal besök speglade väl övrig
verksamhetsuppföljning.
Vi genomförde flera åtgärder per kundbesök
vilket också var vår ambition och något som
uppskattades av kunden.
Antalet inkommande samtal ökade från
204 500 till 207 166 men var en minskning sedan 2013 (223 000 ) vilket berodde på att fler
gjorde av- och ombokningar på webbplatsen
Mina vårdkontakter och att vi har blivit bättre
på att ge ”rätt tider” till våra kunder.
väntetider över 3 månader (revisionsundersökningar): 5 701 vuxna kunder väntade längre
än tre månader på planerat besök hos oss mot
8 413 kunder under 2016. Barn och 20–21åringar följde i stort plan. Åtgärder i form

n

60 000
40 000
20 000
0

2010

2011

2012 2013 2014 2015

av fler behandlingsrum och nyanställningar
minskade väntetiderna med hela 2 712 kunder
under 2017.
Väntetiderna till specialisttandvården ökade
något under 2017 jämfört med 2016. Under
2017 lyckades vi rekrytera nya medarbetare till
specialisttandvården vilket minskade väntetiderna i slutet av året. Och trenden ser ut att
hålla i sig även 2018.

2016 2017

74,4
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2017 års tandvårdsdagar samlade cirka 400 medarbetare. Temat var hälsa
och hur vi kan samarbeta på bästa sätt för att må bra på jobbet. Föreläsaren
Michael Södermalm uppmanade alla att ta kontroll över sin tillvaro.
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>> I vår värdegrund har ordet tillsammans en framskjuten placering.
Det är ingen överdrift att påstå att vi under 2017 hade en rad rejäla
utmaningar, utmaningar som vi övervann tillsammans.

Våra medarbetare | Fler anställda
antalet medarbetare uppgick vid årets
slut till 480, det vill säga tolv fler än när året
inleddes. Gott rykte, konkurrenskraftiga
anställningsvillkor och att länet ligger bra till
rent geografiskt är tre viktiga orsaker. Sörmland är också ett litet län där det är lätt att ha
kontakt med varandra. Stora pensionsavgångar
och lockrop från nystartade tandvårdsföretag är
dock utmaningar som kommer att bestå.

antalet arbetade timmar uppgick till
677 264 timmar, en ökning med 23 071
timmar mot 2016. Summan inkluderar
tillsvidare-, visstids- och timanställda.

personalomsättningen uppgick till 10,8 %
(8,97 %). Vi har tillsvidareanställt 58 (47) nya
medarbetare under året och 52 (42) har slutat
sin tillsvidareanställning, varav 20 (9) har gått
i pension.

medarbetarenkäten är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket innebär att vi
arbetar med resultatet genom att göra riskbedömning och genomföra handlingsplaner både
övergripande och på kliniknivå. >>

Av våra 480 medaretare har cirka 140
medarbetare gått vidare till nya arbetsuppgifter
inom företaget till och med 2017.

sjukfrånvaron minskade under året
till 7,2 % (8,5 %). Räknat i antalet dagar
är det 22,9 (28,3) dagar/anställd. Det betyder att sjukfrånvaron i timmar minskade med
8 580 timmar 2017. Sjukskrivningar över 90
dagar stod för minskningen, medan den korta
frånvaron ökade. Vårt mål med högst 5 procent
sjukskrivning per år kvarstår.

vi talar
29 olika
språk
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Folktandvårdens medarbetarindex är 72,9
(75,3) och 88,7 % (89,7 %) av våra medarbetare rekommenderar Folktandvården Sörmland
som arbetsgivare. 90 % (93 %) av våra medarbetare svarade på enkäten, vilket var minskning
jämfört med 2016.

kompetensutveckling är viktigt. 2017 satsade vi 22,7 mkr för att medarbetare och företag
ska ligga i framkant. Totalt genomfördes
16 091 information- och utbildningstimmar.
Dessutom genomfördes en ledarskapsutbildning för ledningsteamet och alla klinikchefer.
Vi genomförde också flera utbildningar som
erbjöds i vår interna utbildningskatalog. Sex
centrala introduktioner för nya medarbetare
genomfördes.
I början av året genomfördes två tandvårdsdagar med fokus på hälsa med tanke på förra
årets höga sjuktal. En obligatorisk utbildning
genomfördes i oktober för samtlig tandvårdspersonal i äldretandvård.

löneöversynen motsvarade en kostnadsökning på årsbasis med 8,3 mkr (7,1). 2,5 mkr
har avsatts till resultatdelning i form av
individuellt pensionssparande, vilket motsvarar 5 100–5 400 kronor per heltid. Vi
har satt av cirka 36,9 mkr till individuellt
pensionssparande sedan starten 1999. Det
innebär en extra pensionsavsättning på nära
90 000 kronor för en heltidsanställd som varit
med sedan resultatdelningen infördes.

friskvård: Vårt friskvårdsbidrag på 2 500
kronor per anställd och år utnyttjades av 71
procent av våra medarbetare. Totalsumman
var 657 944 kronor, en ökning med 51 810 kr
under 2017.
Under året genomförde vi även vår egen
friskvårdsaktivitet ”Håll i gång”. Tandvårdsdagarna följdes upp med ”Aktiva tillsammans”,
ett friskvårdskoncept för våra medarbetare med
två friskvårdsaktiviteter, en under våren och en
under hösten.

Kompetensutveckling för 22,7 miljoner.
7:e största arbetsgivaren i Sörmland4).
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6:e största
tandvårdsföretaget
i sverige

Exklusive
kommuner och
landsting.
4)

antal medarbetare

		
Tandläkare
Tandhygienist
Tandsköterska
Ortodontiassistent
Tandvårdsbiträden
	Administrativ personal
Klinikchef
Kliniksamordnare
Totalt

2017
131
60
197
15
1
34
20
22

2016
129
61
185
13
4
32
23
21

480

468

90%
10%

Ewa Melkner har 40 års erfarenhet från tandvårdsklinikens hjärta – receptionen. Sedan
1 januari 2017 är hon chef för vår näst största klinik, Forskliniken i Eskilstuna.
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En bild inifrån kliniken i Vingåker. Tandläkare
Evert Nilsson slutade 1972. Bilden är från slutet
på 1950-talet.
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>> Folktandvården fyllde 80 år 2017 och det var
i Sörmland den första kliniken öppnade efter
ett landstingsbeslut 1936.

I backspegeln | Sörmland först ut
när riksdagsbeslutet om folktandvård
kom 1938 fanns redan välutrustade och moderna kliniker i Nyköping, Trosa, Vingåker,
Valla, Flen, Katrineholm och Strängnäs. I juli
1938 invigdes också landets första centraltandpoliklinik i Eskilstuna.
Skapandet av folktandvården inleddes
1904 med en motion till riksdagen skriven av
Edvard Wavrinsky. Sedan gick det några år
innan den första kliniken öppnades i Vingåker
12 april 1937.
Bakom införandet av folktandvården i
Sörmland låg ett stort politiskt och organisatoriskt arbete inom landstinget. Förgrundsgestalter var landstingets dåvarande ordförande
riksdagsmannen A J Bärg och dåvarande
landstingsdirektören G Beijbom som båda

trodde på folktandvårdens idé och kraftfullt
och framsynt arbetade för att genomdriva
den.
kliniken i vingåker var först i landet,
men den var även först i ett annat avseende. Den fick sin nuvarande utformning
2001 och har sedan dess stått modell för alla
folktandvårdskliniker i Sörmland.
Jubileet uppmärksammades bland annat 12
maj med festligheter på kliniken på Storgatan i
Vingåker. Nuvarande och tidigare medarbetare
träffades för att prata och titta på gamla bilder.
Man delade också ut små gåvor till kunderna,
både till barn och vuxna.

DET VAR
I VINGÅKER
DET HELA
BÖRJADE

fotnot: Det finns mer att läsa om hur allting började i både jubileumsskrifter och personaltidningen
Tandrader 1 och 2 (2017).
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>> Vi har många viktiga utmaningar och aktiviteter som behöver
genomföras 2018. En del är helt nya, andra är vi väl bekanta med sedan
tidigare. Målet är fortsatt detsamma: Sveriges bästa munhälsa 2025!

2018 | Viktiga fokusområden!
kunder och verksamhet:
Vi får cirka 8 500 nya barn och unga vuxna
till oss 2018, men alla kallas inte in under
året. Ett normalår ökar vi med cirka 3 000.
Cirka 2 000 kommer via LOV, lagen om
valfrihetssystem. 2 800 är 22-åringar och
3 700 är nya barn. Här gäller att ha ett
extra fokus på planeringen av kallelserna.
Fortsatt fokus på att minska väntetiderna
till revisionsundersökningar och att kalla
in nya vuxna kunder som önskar komma
till oss. Efter 2017 har vi cirka 1 500 nya
kunder som väntar på tid.
Munhälsoteamet (skolverksamheten) blir
en egen klinik och utökar med besök på
förskolor, gymnasieskolor och ska även
testa att besöka företag och organisationer.
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Hemtandvården vann upphandlingen för
den uppsökande verksamheten till äldre
i alla länets kommuner. Bedside kommer också att utöka sina besök under
året vilket underlättar för våra äldre
som har svårt att ta sig till en klinik.
Frisktandvårdens egenvårdsbonus ska
utvärderas.
Fokus på att ta rätt betalt och i den mån
det går genomföra multipla behandlingar
vilket underlättar för kunden. I stället för
två eller tre besök klaras allt av under ett
besök.
Sätta mål på hållbarhet i olika
behandlingar
Ökat samarbete mellan allmänkliniker
och specialister.

NYHETSBREV I VÅRA
DIGITALA
KANALER

kunder och verksamhet forts:
Nyhetsbrev till våra kunder på hemsidan
– start våren 2018. Även Facebook.
Brev till nya kunder som väntar på att bli
kallade skickas under februari 2018.
utveckling av it-stöd:
Swish-betalning införs våren 2018.
Nybokning införs hösten 2018.
Sms-kallelser införs hösten 2018.
Integration mellan Lifecare och betalterminalen.
Lifecare – version 3.0 och 4.0 installation
förbereds. Versionerna innehåller uppgradering av administrativa funktioner.
Installeras under 2019.
Munhälsobedömningen får digitalt stöd.
Utveckling av applikationen ”Kliniken på
nätet”. Införs under året.
Virituella lösningar. Vi kikar på virituella
hjälpmedel både för kunden och för medarbetaren. Beslut under våren -18 om hur
vi går vidare.

medarbetare:
Fortsatt stöd till klinker och
medarbetare som är långtidssjuka.
Fortsatta kontakter med tandläkaroch tandhygienistutbildningar.
Det uppgraderade introduktions- och
handledningsprogrammet införs under
våren 2018.
Upplägg för kompetensutveckling
förtydligas.
Hot/våld/säkerhet – checklista och
handlingsplan om det händer.
Fortsatt hälsosatsning.

Swishbetalning
införs
till våren

miljö:
Åtgärder från 2017 års miljörevision, totalt
fyra anmärkningar, ska vara åtgärdade
senast 15 mars 2018.
Nya mål och inriktningar inom 		
miljöperspektivet.
Hållbarhetsprogram. Vi ska arbeta fram
ett upplägg som utgår från landstingets
upplägg för start 1 januari 2019.
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Folktandvården Sörmland | Här finns vi!
Eskilstuna
City • Kungsgatan 41
Eskilshem • Kjulavägen 3
Fors • Brunskogsgatan 7
Torshälla • Germundsgatan 39
Mälarsjukhuset
Kungsgatan 21A
FLEN
Södra Järnvägsgatan 2
GNESTA
	Nygatan 29

STRÄNGNÄS
	Finningevägen 40

MARIEFRED
Solvändan 3

TROSA
Tomtaklintgatan 2

NYKÖPING
Ekensberg • Hälsovägen 1
Nyckeln • Västra Trädgårdsg. 41
	Östra Kyrkogatan 14
Åsidan • Visornas väg 2
Brunnsgatan 40

VINGÅKER
Storgatan 9B

OXELÖSUND
Biblioteksgatan 2

Katrineholm
Trädgårdsgatan 1C
ALLMÄNTANDVÅRD

malmköping
Siegrothsvägen 14

SPECIALISTTANDVÅRD

HUVUDKONTOR

facebook.com/folktandvardensormland

TANDREGLERING

ÅKERS STYCKEBRUK
	Lohes väg 22

