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Folktandvården Sörmland AB är med ansvar för drygt 153 000 kunder störst i
länet på allmän- och specialisttandvård. 36 074 har tecknat avtal om frisktandvård.
Vi är totalt 489 medarbetare på 23 kliniker. Verksamheten är certifierad enligt
det internationella miljöledningssystemet ISO14001 och Silviahemmet. Vi jobbar
för att sörmlänningarna ska ha Sveriges bästa tandhälsa 2025.
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styrkebeskeD
I PANDEMItider
Pandemiår två till trots. 2021 blev på många
sätt ett rekordår för Folktandvården Sörmland
med många nya kunder, fler vårdtimmar och
”all time high” på intäktssidan.
dessutom fick både verksamhet och företag återigen mycket
höga betyg i de årliga kund- och medarbetarundersökningarna. Lägg därtill ett nytt chefsförsörjningsprogram, ombyggnationer, vår nya digitala klinik och organisatoriska förberedelser inför 2022, så inser man att rekord inte är att ta i.
Jag hade hört mycket gott om Folktandvården Sörmland
innan jag i februari började som vd och fick snabbt den positiva bilden bekräftad. Jag mötte från första stund en familjär
atmosfär, en stark och genuin vi-känsla och förståelse för att
vi finns till för att våra kunder ska få bästa möjliga tandvård.
Det råder inget tvivel om att detta var starkt bidragande
orsaker till det vi lyckades åstadkomma.

Huvudkontor: Brunnsgatan 40, 611 32 Nyköping, 0155-24 76 00
info.folktandvarden@regionsormland.se, folktandvardensormland.se
Kontaktperson: Anna Frau, 0155-24 59 66, anna.frau@regionsormland.se
Produktion: Folktandvården Sörmland , Mikael Jeppe
Tryck: Österbergs Tryckeri, Nyköping 2022.

2021 innehöll också många utmaningar i skuggan av
pandemin, bland annat i form av avbokningar, höga sjuktal
och hög personalomsättning. Men vi lyckades hålla igång
verksamheten, fylla behandlingsstolarna och rekrytera nya
arbetskamrater i en hårt konkurrensutsatt bransch. Och detta
utan externt pandemistöd, bortsett från statlig ersättning för
ökade sjuklönekostnader. Det här är styrkebesked
och lovar gott inför de utmaningar vi står inför
kommande år.
nyköping i februari 2022
caroline klofelt

Vd Folktandvården Sörmland AB
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Verksamheten var igång nästan som vanligt. Det gjordes
ett fantastiskt jobb ute på klinikerna där medarbetare
arbetade flexibelt med att fylla tidböcker och hjälptes åt
när det saknades bemanning även om det innebar att
man fick resa mellan klinikerna.

verksamheten

tandvård utan
avbrott
det resulterade i att kliniker endast
i undantagsfall behövde hålla stängt.
Länets invånare kunde därmed erbjudas tandvård utan avbrott. Det gjordes
visserligen 7 434 färre besök 2021 än året
innan – 290 603 besök inom allmänoch specialisttandvården – men antalet
vårdtimmar inom allmäntandvården
ökade. Det kan tyda på att det lades ned
mer tid på varje kund, bland annat för att
i pandemitider undvika återbesök.
Den totala vårdtiden inom allmäntandvården ökade med 1 785 timmar
för vuxna och minskade för barn med
4 558 timmar. Detta som en följd av att
det 2020 utfördes mer barntandvård och
mindre vuxentandvård. Specialisttandvårdens vårdtid minskade under året
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med 1 160 timmar, en nedgång med 203
timmar för vuxna och med 957 timmar
för barn och ungdomar.
Under helgjourerna togs det emot 916
(969) samtal, varav 27 procent avsåg barn
(26). 262 samtal (345) medförde besök
på klinik. Av vuxna kunder som tog kontakt med jouren saknade 10 procent (16
procent) regelbunden tandvårdskontakt.
andelen kariesfria sexåringar fortsatte att minska i Sörmland precis som i
landet som helhet. 2008 var 82 procent
av alla undersökta sexåringar i Sörmland kariesfria mot 65 procent 2021 (67
procent pojkar, 63 procent flickor). En
projektgrupp bestående av medarbetare
med extra kunskap om barn och karies
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startades för att skapa ökat fokus på
problemet. Syftet är att på sikt förbättra
munhälsan hos de sörmländska
förskolebarnen.
frisktandvård
Antalet frisktandvårdskunder minskade
till 36 074 (36 599). Det tecknades
visserligen 953 nya avtal, men 1 666 avtal
bröts. Antalet frisktandvårdskunder
motsvarar nära hälften av alla revisionskunder, vilket är näst högst i landet.
munhälsoteamet
Munhälsoteamet, som främjar munhälsan genom kunskapslyft hos barn
och unga, träffade 5 305 (6 949) elever
i 7-, 10- och 13-årsåldern och elever i
särskola. Totalt gjordes 17 454 (12 487)
fluorsköljningar.
Skoltävlingen Gaddarna, där eleverna
på egen hand arbetar med munhälsa
under två veckor, genomfördes för tionde
året i rad. 71 (69) klasser deltog i tävlingen vilket var ett bra resultat. Vinnarna
i årskurs 1 och 4 besökte Kolmården
tillsammans med medarbetare från Folktandvården Sörmland. Vinnande klassen
i årskurs 7 vann biobiljetter.
Munhälsoteamet är också ansvarigt för
Folktandvården Sörmlands arbete med
barnrätt. Eftersom FN:s barnkonvention
numera är lag tog engagemanget ny fart.
Bland annat sjösattes under våren en ny
hanteringsrutin kring oro för barn. Det
utbildades även nya barnrättspiloter som
arbetade internt med att informera om
och driva på barnrättsfrågor. Folktand6 FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND 2021 / VERKSAMHETEN						

vården Sörmlands 14 barnrättspiloter
fungerade även som klinikstöd i just
barnrättsfrågor.
hemtandvården
Folktandvården Sörmland erbjuder på
uppdrag av Region Sömland hemtandvård till alla sörmlänningar som har svårt
att ta sig till en vanlig klinik. Detta gäller
både om man bor i eget eller i särskilt
boende. Det gjordes 2 994 munhälsobedömningar vilket var 1 115 fler än
2020. 438 (261) behandlingar utfördes av
tandläkare, 750 (220) av tandhygienister
och 363 (150) av tandsköterskor. Totalt
genomfördes 1 551 behandlingar jämfört
med 631 året innan.
Antalet munvårdsutbildningar av omvårdnadspersonal mer än fördubblades,
från 40 till 95. Så många som 901 (339)
medarbetare deltog vid utbildningarna
som bland annat genomfördes i digital
form via Teams.
lokalinvesteringar
Ombyggnationen av specialisttandvården
Åsidans lokaler i Nyköping blev klar i
början av året. Specialisttandvården, som
under ombyggnationen höll till i allmäntandvårdens nya lokaler på samma adress,
kunde därmed flytta in i sina nya lokaler.
Östra Kyrkogatan kunde i sin tur flytta
till nya lokaler på Åsidan före sommaren.
I samband med detta bytte kliniken också namn till allmäntandvården Åsidan.
Under året påbörjades även arbetet
med att utöka Eskilshems lokaler, det
genomfördes också lokalförbättringar på

klinikerna i Gnesta och Åkers styckebruk och på Nyckeln.
miljö
Folktandvården Sörmland arbetade
vidare mot målet att bli ett i alla avseenden hållbart företag. Bland annat minskades användningen av plast och antibiotika samtidigt som klinikerna fortsatte
att fasa ut miljö- och hälsofarliga kemikalier, riskbedömde kemiska produkter
och utbildades i riskbedömningsarbete.
Även den sociala och ekonomiska hållbarheten utvecklades. 2021 blir ett basår
för kommande klimatbokslut. Bolagets
klimatavtryck i form av koldioxidutsläpp
kommer därmed att kunna beräknas mer
noggrant utifrån specifika indikatorer för
verksamheten.
Många fysiska möten ersattes med
digitala möten. När smittspridningen
minskade under hösten kunde en del fysiska möten genomföras, om än i begränsad omfattning. När smittspridningen
återigen tog fart återgick verksamheten
till digitala möten.
För att minska utsläppen av kvicksilver
fortsatte saneringen av de rör som är anslutna mellan unitar och suganläggning.
Det ledde till minskade kvicksilvervärden i utgående vatten.
Regionens uppdaterade webbaserade
miljöutbildning introducerades under
året. Målet är att samtliga medarbetare
ska gå utbildningen. Det gäller även
medarbetare som tidigare genomfört
utbildningen.

munapoteket
Sortimentet i Folktandvårdens
munapotek består av utvalda hjälpmedel för förebyggande munvård.
Under året såldes produkter för
1 195 000 (1 252 000) kronor.
Sortimentet har setts över för
att ännu bättre svara upp till
kundernas behov.
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Omsättningen uppgick till 484,7 mkr (451,9 mkr), vilket var både bättre
än budget och 7,3 % bättre än 2020. Rörelseresultatet uppgick till 16,4 mkr
(2,5 mkr) vilket var ”all time high” och främst berodde på ökade intäkter
för vuxna styckepriskunder och frisktandvård, bra kostnadskontroll
och bra processer och flöden.

EKONOMIN

STARKA RESULTAT
I VERKSAMHETEN
en del av överskottet var en följd av
att vissa saker fick stå tillbaka på grund
av pandemin, exempelvis utbildningar.
Resultatet överstiger kravet som styrelsen
hade fastställt och därmed utgår resultatdelning till moderbolag och medarbetare.
Moderbolagets utdelning går indirekt
tillbaka till Region Sörmland och till
medborgarna samtidigt som Folktandvården Sörmlands medarbetare erhåller
extra pensionsavsättning.
Bokslutsdispositioner har gjorts,
återföring av överavskrivningar med +0,7
mkr och avsättning till periodiseringsfond med -4,2 mkr (-1,5 mkr). Netto
-3,5 mkr som avser obeskattade reserver.
Vinstmarginalen uppgick till 2,6 % efter
bokslutsdispositioner.

Vuxentandvårdens intäkter ökade
med 26,3 mkr. Frisktandvårdens intäkter
ökade med 5,8 mkr exklusive allmänt
tandvårdsbidrag.
15 av 16 allmänkliniker hade ett
positivt ekonomiskt resultat, vilket var en
mer än 2020. 13 av 16 klarade också resultatkraven. Endast en klinik redovisade
röda siffror. Främsta skälet var obalans i
bemanning med återkommande vakanser
av tandläkare. Specialistverksamheten
klarade resultatkravet på 4 %.
de totala kostnaderna ökade med
5,1 % (3,2 %) jämfört med 2020 och
följde i stort sett plan. Arbetskraftskostnaderna var 13,6 mkr högre än året innan vilket motsvarade 4,6 %. De fortsatt
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höga sjuktalen innebar höga sjuklönekostnader även under 2021 även om de
var lägre än 2020. Sjuklönekostnaderna
uppgick till 5,4 mkr vilket var cirka 1,5
mkr mindre än 2020. Under året erhölls
statlig ersättning för ökade sjuklönekostnader på cirka 2,5 mkr.
årets investeringar uppgick till
7,1 mkr (6,2 mkr) och bestod av reinvesteringar i bland annat stolar, unitar och
autoklaver.
Såväl likviditet som företagets långsiktiga betalningsförmåga (soliditet)
stärktes. Soliditeten ökade till 32,4 %
(28,6 %), likviditeten ökade till 125,9 %
(115,8 %).

uppföljning av mål för 2021:
Målet på minst 3 000 fler kunder
överträffades. 3 087 (2 485) fler
kunder ger totalt 153 764 (150 677)
kunder.

Målet för sjukfrånvaron var 6 %.
Utfallet blev 9,0 % (11,0 %). Det var
bättre än 2020 men ändå över målet.

Vinstkrav (före finansiella och dispositioner) var 9,7 mkr (11,3 mkr) före
skatt. Utfallet blev efter resultatdelning 16,4 mkr (2,5 mkr).
Soliditeten var 32,4 % enligt
definitionen; det egna kapitalet och
obeskattade reserver (med avdrag för
uppskjuten skatt), en ökning från
28,6 % till 32,4 %.

Avkastning (efter skatt och utdelning)
på eget kapital: 32,1 % (5,6 %).

Avrapportering av vårduppdrag enligt
särskild rapportplan och årsrapport till
Regionens tandvårdsenhet.

intäkter i miljoner kronor (mkr)
Privatpersoner

2021

2020

185,6

172,6

	Region Sörmland, uppdragsersättning

191,2

187,7

	Region Sörmland, övriga

42,6

33,1

Statliga myndigheter

61,5

55,0

	Andra regioner

3,5

2,9

	Kommuner, företag och organisationer

0,7

0,8

485,1

452

kostnader

2021

2020

	Löner med mera

307,6

294,0

Tandvårdsmaterial

33,1

27,0

Köpta tjänster

34,5

35,5

	Övriga kostnader

86,6

82,4

Summa:

	Avskrivningar
Summa:

6,9

7,1

468,7

445,9

resultatutveckling 2012–2021 (före dispositioner)
tkr
18 000

16 400

15 000
12 000
9 000
6 000
3 000

mkr betyder miljoner kronor.
tkr står för tusen kronor.

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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KUNDERNA

allt fler mycket
Allt fler sörmlänningar söker sig till Folktandvården
Sörmland. Antalet kunder ökade under 2021 med
3 087 (2 485) till 153 764 (150 677). 2 618 (1 713)
var över 24 år.
som jämförelse kan nämnas att
antalet kunder 2014 uppgick till
136 103. 4 613 vuxna revisionskunder
fick vänta längre än tre månader på
planerat besök, det var 601 fler än 2020.
Barn och 20–23-åringar kallades enligt
plan. Flera kliniker hade lyckats beta av
sina tidigare långa kölistor redan vid ingången av 2020 och kunde ifjol fortsätta
ta emot helt nya kunder.
Verksamhetens tillgänglighet låg på 99
procent (98 procent). Antalet uteblivanden, det vill säga tillfällen då kunder inte
dök upp på kallade tider, uppgick inom
allmäntandvården och specialisttandvården till totalt 15 841 (16 683) vilket
motsvarade 4 600 tandläkartimmar.
Folktandvårdens Sörmland lyckades
för andra året i rad spränga den magiska kundnöjdhetsvallen på 75 i Svenskt
Kvalitetsindex (SKI) stora kundunder-

sökning. Resultatet på 75,9 (75,1) visar
att kunderna inte bara är nöjda utan
mycket nöjda. Det gäller även specialisttandvården som deltog i kundmätningen
för första gången.
96 procent av kunderna hade förtroende för sin klinik, en ökning med fem
procentenheter sedan 2020.
de tillfrågade ombads att med ett ord
beskriva vad de tänker på när de hör eller
ser sin tandvårdsklinik, svarade de bland
annat: bra, professionell, trevlig och
När kunderna
kompetent. Enkäten visade också
ombeds
att med ett
att 37 procent kan tänka sig
ord beskriva vad de tänker
att få råd via videosamtal, en
på när de hör eller ser sin
ökning sedan 2020.
tandvårdsklinik, svarar
de bland annat: bra,
Resultaten används för vidare
professionell,
trevlig
analysarbete och eventuella
och kompetent.
handlingsplaner på respektive
klinik.
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nöjda kunder
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medarbetarnA

vIKTIGASTE FAKTORN
TILL FRAMGÅNG
Folktandvården Sörmland hade i slutet på året 489 medarbetare (490),
varav 136 var tandläkare, 198 tandsköterskor och 57 tandhygienister.
17 medarbetare gick i pension under 2021.
personalomsättningen ökade till 10
procent (9,2 procent). En av tandvårdens
stora utmaningar var och är alltjämt
rekrytering av behandlare i en tid med
både brist och hård konkurrens om
arbetskraften. Trots detta rekryterades
47 nya medarbetare vilket innebar att
vakanta tjänster kunde fyllas. På totalen
minskade personalstyrkan med endast
en medarbetare, vilket sannolikt hänger
sammans med företagets goda rykte
och systematiska arbete med att vara en
attraktiv arbetsgivare.
Företagets framgång bygger på medarbetarnas framgång. När medarbetare
utvecklas, involveras och är engagerade
blir de ambassadörer för Folktandvården
Sörmland.
Sjukfrånvaron var periodvis hög,
detta gällde särskilt under våren. Exakt
vad detta berodde på är svårt att säga
eftersom testningen för covid-19 var

nyckeltal
	Arbetade timmar

2021

673 317 672 323

Personalomsättning
Sjukfrånvaro
Sjukdagar per anställd
Utbildningstimmar
Prestationsnivå

2020

10 %

9,2 %

9 % 10,96 %
29,1

36,1

6 120

11 280

75,4

74,5

begränsad. Sjukfrånvaron minskade dock
på årsbasis från 11 procent till 9 procent.
Under pandemin har målet varit att
hålla igång verksamheten på en nivå
som ligger så nära ordinarie verksamhet
som möjligt. Fysiska möten och utbildningar, som inte var verksamhetskritiska,
ställdes in. I stället genomfördes digitala
möten. Detta har resulterat i en kompetensutvecklingsskuld. Totalt lades 6 120
timmar (11 280 timmar) på information
och utbildning under 2021, vilket var
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6 160 timmar färre än 2020. Under 2021
pågick också ST-utbildning för fem
tandläkare från Folktandvården Sörmland, i september blev den första klar.
den senaste medarbetarenkäten som
genomfördes 2021 gav ett hållbart
medarbetarengagemang (HME) på 83
på en skala från 0 till 100, vilket var ett
mycket bra resultat. HME är ett mått
på hur organisationen mår och presterar
utifrån faktorer som motivation, ledarskap och styrning. 83 var långt över den
”kritiska” indexgränsen på 70. Dessutom
kunde 92,3 procent av medarbetarna
rekommendera andra att söka till sin
arbetsplats. Enkäten visar också att prestationsnivån, som beskriver hur man ser
på förutsättningarna att utföra sitt arbete,
ökade till 75,4 (74,5). Det är mycket
positivt och visar att medarbetarna trivs
med sina jobb, arbetskamrater och chefer.

90%
10%
antal medarbetare

		
2021
Tandläkare
136
Tandhygienist
57
Tandsköterska
198
	Ortodontiassistent
14
Tandvårdsbiträden
1
Administrativ personal
39
	Klinikchef
21
Kliniksamordnare
23
Totalt

Den arbetsrelaterade utmattningen
minskade för tredje året i rad, men låg
kvar på en nivå som behöver tryckas
tillbaka. Svarsfrekvensen i enkäten, som
är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, var som vanligt mycket
hög – 94 procent. Resultaten ligger till
grund för varje kliniks fortsatta arbete
med frågorna.
Åtta av tio medarbetare använde friskvårdsbidraget som under 2021 var 5 000
kronor per anställd.
Under 2021 startades ett nytt chefsförsörjningsprogram med deltagare från

olika kliniker runt om i länet. Programmet är ett sätt att säkra chefsförsörjningen, bland annat för att möta pensionsavgångar. Utbildningen är mycket ”hands
on” vilket innebär att de som är med i
programmet inte behöver någon längre
inskolning när det är dags att kliva in.
Chefsförsörjningsprogrammet pågår i
nio månader. Det består, förutom att
deltagarna skuggar sin mentor en dag i
veckan, av en massa olika utbildningsdelar. Det var uppstart i september och
flera av programmets deltagare har redan
klivit in i klinikchefsrollen.

489

2020

137
57
197
16
1
38
23
21

490

2021 beslutades om att ytterligare
vässa organisationen med områdeschefer
som ansvarar för att utveckla samarbetet
mellan allmäntandvårdsklinikerna i
respektive område och mellan de tre
länsdelarna. Varje områdeschef är klinikchef på någon av klinikerna i området
och ansvarar dessutom för strategiska
frågor i sin länsdel. De sitter även med i
företagets ledningsgrupp.
Förändringen trädde i kraft 1 januari
2022 och innebär ett nytt karriärsteg
så att fler kan fortsätta utvecklas inom
företaget.
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digitalisering

PREMIÄR för
digital KLINIK
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Utvecklingen av det digitala stödet pågår ständigt.
Syftet är i första hand att underlätta för kunder och
medarbetare, men också att kvalitetssäkra olika moment
i verksamheten och att stärka varumärket.
digital klinik
Under våren startades en digital klinik
via Folktandvården Sörmlands hemsida
dit länets invånare kan vända sig med
besvär som inte kräver ett fysiskt besök.
Även kunder i riskgrupp, med konstaterad covid-19 och med akuta tandbesvär
kan ta kontakt via tjänsten. På så vis får
kunden möjlighet att kommunicera när
det passar dem samtidigt som vi får möjlighet att bedöma kundens besvär och
planera för ett eventuellt akutbesök på
ett både effektivt och smittsäkert sätt.
Det har även startats digitala besök för
tvååringar vid klinikerna i Flen och Fors
i Eskilstuna. Målet är att flera kliniker
kan erbjuda dessa digitala besök under
2022.
nybokning via 1177
Tjänsten gör det möjligt för kunden
att boka tid direkt via 1177. Tester och
uppgradering av system har utförts under
2021. Nya kunder kommer att kunna
boka tid för undersökning via 1177
under första kvartalet 2022. Tre kliniker
är först ut. Tanken är också att befintliga
kunder ska kunna boka undersökning via
1177 från och med 2022.

kallelsebrev
Under 2021 implementerades e-brev
direkt från bokning i tidboken. Nya
layouter för e-brev med bland annat QRkod till vår hemsida har också utvecklats.
tolken helen
Projektet med språkstöd via läsplatta
har testats i Flen och på Citykliniken i
Eskilstuna. Men den önskade effekten
uteblev varför projektet avslutades under
sommaren 2021.
uppföljning via sms
Tjänsten innebar att kunder fick möjlighet att lämna synpunkter via SMS efter
sitt klinikbesök. På grund av lågt deltagande avslutades tjänsten under 2021.

röntgensystem
Planering och installation av en ny
version av bildbehandlingssystemet
Dental Eye påbörjades under 2021.
Arbetet beräknas vara klart till halvårsskiftet 2022 och innebär bland annat att
systemet blir mer patientsäkert.
digitala avtryck
Försöket med digitala avtryck på
tandregleringen avslutades under hösten
på grund av omfattande installationsproblem. Det var också svårt att skapa
effektiva flöden. Protetikavdelningen har
fått i uppdrag att undersöka vilka andra
system som finns på marknaden för att
sedan skapa underlag inför en upphandling. Målet är fortfarande att göra
digitala avtryck som komplement till
fysiska avtryck.
nytt journalsystem
Under hösten påbörjades arbetet med
att ta fram en kravspecifikation inför
upphandling av ett nytt journalsystem.
Våra medarbetare har besvarat en enkät
för att tycka till inför ett nytt framtida
journalsystem.
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olika tekniker
ÄR lika bra

tandvårdssaker från
förr
en gammal behandlings-

stol med borr, gamla gipsmodeller av tänder, tandvårdsmöbler och tillbehör,
journaler och fotografier.
Sakerna fanns tidigare på
Folktandvården Sörmlands
huvudkontor, men kan komma att visas på Sörmlands
museum i Nyköping i stället.
På så vis får fler möjlighet
att ta del av hur det såg ut
på en tandvårdsklinik förr i
tiden. När sakerna ställs ut
är inte klart.

margitha björksved är

HANS FICK fin MEDALJ FÖR
FÖRTJÄNSTFULLA INSATSER
hans göransson, tandläkare
och ansvarig för inköps- och
patientfrågor i Sörmland,
tilldelades under 2021 Sveriges
Tandläkarförbunds finaste pris –
Gotthard Dahlén-medaljen – för
förtjänstfulla insatser.
Hans Göransson har bland
annat suttit med i förbundets
styrelse i elva år, varav fem år
som ordförande. Sedan ett par år

tillbaka ingår han i de europeiska
tandläkarförbundens arbetsgrupp för dentala material och
medicintekniska produkter –
Council of European Dentists.
Chaim Zlotnik, förbundsordförande, lämnade över diplom
och medalj vid en ceremoni på
förbundsmötet på IVA konferenscenter i Stockholm 10
december.

EMMA pluggar med studieförmån
emma woelms, tandsköterska
i Katrineholm, pluggar till tandhygienist på distans. Hon får
10 000 kronor före skatt i månaden i studieförmån av företaget.
Hon beskriver studieförmånen
som en jättechans:

– Utan studieförmån hade jag
tvingats att ta studielån, men det
slipper jag nu, vilket känns skönt
småbarnsförälder som jag är.
Emma fick reda på förmånen via mejl från HK och sin
klinikchef.
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säker på sin sak efter att ha
forskat på kirurgiska behandlingstekniker kring felställda
hörntänder:
– De tekniker jag har undersökt är lika bra, det är andra
saker som bör avgöra valet av
behandlingsteknik.
Margitha Björksved är specialist i ortodonti på tandregleringen i Eskilstuna. Hon har vid sidan
om jobbet på tandregleringen
forskat kring två kirurgiska
behandlingstekniker kring retinerade hörntänder. Forskningen
talar sitt tydliga språk: Resultaten skiljer sig inte åt, till exempel
är behandlingstiden lika lång,
men teknikerna gör olika ont
under olika behandlingsperioder
och kostar lite olika även om de
hälsoekonomiska skillnaderna
är små.
– Det handlar därför om att
läsa in både patient, föräldrar
och kirurg och först därefter
välja teknik, säger hon.

kombinerar
jobb med
forskning
hur påverkas tuggförmåga

och tuggmönster när tänder
ersätts av implantat?
Zahra Athab, övertandläkare
inom oral protetik på specialisttandvården, vet svaret. Hon
har forskat i ämnet och kommer
snart att publicera resultaten.
Hon kombinerar kliniskt
arbete på Mälarsjukhuset med
handledning och forskning.
Zahra har bland annat tittat på
om tuggmönster påverkas när
tänder ersätts med implantatstödda proteser i en del
av munnen och var patienten
väljer att tugga vid förlusten av
sinnesorgan.
– Jag tycker att det är jätteroligt att forska på det jag möter
på kliniken. Det är viktigt att
veta vad som gör patienten nöjd,
ger ökad livskvalitet och vad
som är mest kostnadseffektivt
för både patienter och samhälle.

klinikmöten
i det gröna
strängnäskliniken

Peter avtackadES efter 21 år
i folktandvårdens tjänst
peter vrager, Folktand-

vården Sörmlands tidigare vd,
avtackades formellt i mars 2021.
Själva avtackningen var på grund
av pandemin digital och livesändes från en studio i Eskilstuna via
plattformen Zoom. Åsa Kratz,
ordförande i bolagsstyrelsen, höll i avtackningen
som ägde rum i Scenkonst Sörmlands lokaler
i Munktellstaden. Deltog
på plats gjorde även Jan

Grönlund, regiondirektör, och
Monica Johansson, ordförande
i regionstyrelsen. Ett 50-tal
folktandvårdare, bland annat tidigare arbetskamrater, fack- och
bolagsstyrelserepresentanter,
deltog i avtackningen digitalt.
Det gjorde även företagets
nya vd Caroline Klofelt.
Peter Vrager hade vid
avtackningen varit i Folktandvården Sörmlands
tjänst i cirka 21 år.

har hållit många personalmöten utomhus på grund av
pandemin.
– Det har funkat bra. De
flesta tycker att det har varit jättetrevligt att få komma
ut och så har vi haft tur med
vädret. Det har nästan alltid
varit soligt, säger Jessica
Lönnfors, kliniksamordnare.
De drygt 30 medarbetarna i Strängnäs har samlats
på en äng i närheten av
kliniken ungefär en gång i
månaden. De har haft med
kaffe och te och ibland
också något gott.
Det har ocksp anordnats
pausgympa.

MATautomat skapar lite lyx i vardagen
två slags sallader, paj,

kebabtallrik, dagens rätt, mackor
och Risifrutti. Men också godis,
läsk och mjölk. Matautomaten i
Katrineholmsklinikens personalrum var laddad till bristningsgränsen under fjolårets

testperiod. Matautomaten blev så uppskattad
att den numera är ett
permanent inslag i
personalrummet.
– Jag glömmer själv
ibland att ta med något

att äta och närmaste
butik ligger en bit bort,
säger Sophie Alväng,
teamledare för klinikens
reception, och tillägger:
– Det är smidigt och
lyxigt.
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2021 gjordes flera förändringar i företagets ledning
och i chefsgrupp vilket skapar bra förutsättningar
för att forma en långsiktig strategi. Här listas några
viktiga överväganden inför kommande år.

överväganden

rätt vårdnivå
till rätt kund
Folktandvården Sörmlands familjära atmosfär och laganda är en stark framgångsfaktor. En ”nystart” med tandvårdsdagar
planeras hösten 2022.
Klinikernas ekonomiska bidrag till
företagets samlade ekonomi har utjämnats,
men fortfarande är det främst den norra
länsdelen inom allmäntandvården som
har bidragit till företagets ekonomiska
överskott.
Vi har 3 000 helt nya kunder som vill
komma till oss. En överenskommelse med
alla kliniker och en plan behöver göras
som visar på en effektiv hantering.
Arbetet med kunder som uteblir till
bokade besök behöver ske kontinuerligt.
Kompetensutvecklingen behöver växlas
upp efter att ha körts på sparlåga under
pandemin.
Arbetet med hållbar utveckling och det
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fortsatta miljöarbetet tas till nästa nivå för
att nå målet om klimatneutralitet 2045.
Folktandvården kommer att vara representerad i styrgruppen för arbetet med Region
Sörmlands hållbarhetsplan 2024–2027.
Under 2022 fortsätter arbetet med att
förbättra och effektivisera processer inom
kundtjänst och kundservice. Det gäller
alla processer före, under och efter kundbesöket. Målet är fler mycket nöjda kunder
och att fler kunder som kommer på bokade
besök.
Arbetet med att effektivisera vårdprocesserna fortsätter för att kunna planera
rätt tid och rätt vårdnivå till rätt kund.
Folktandvården Sörmland – en bra
arbetsgivare helt enkelt! Fullt bemannade
och med rätt kompetens och mycket nöjda
medarbetare och kunder fortsätter vi att
arbeta mot våra mål och vår vision.
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