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Vi utvecklar oss  
tillsammans med  
dem vi finns till för

Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdsdirektör  
Folktandvården Västra Götaland

” Jag ser fram emot att  
sätta Folktandvården Västra  
Götaland på kartan som en  
stor hälsofrämjande aktör  
med mycket kompetens  
och erfarenhet.”

Under 2021 började vi arbetet med att positionera 

Folktandvården Västra Götaland som en hälsofrämjande 

aktör, både för att stärka vårt varumärke som arbets

givare och som vårdgivare.

Att positionera innebär att tydliggöra vilka vi är och 

vad vi står för – en aktör som arbetar hälsofrämjande 

och som stödjer och uppmuntrar våra patienter att ta 

ansvar för sin hälsa. Att en allt större andel av befolk

ningen är frisk i munnen har många positiva effekter, 

inte minst att vi får mer möjligheter att säkra resurser 

för de som verkligen behöver vård.

På tal om frisk i munnen så har vi sett en glädjande 

utveckling under 2021. Andelen friska patienter har ökat 

och en större andel sexåringar är kariesfria – för tredje 

året i rad! Den utvecklingen vill vi hålla i och vi fortsätter 

våra satsningar på riskgrupper, riskåldrar och riskområden. 

Till exempel har vi inom FRAMM ett utökat skol program 

i de områden som har sämre tandhälsa och vi satsar på 

hälsopromotörer som stöttar familjer i att hitta goda 

vanor.

Inspiration till förändringar hämtar vi från våra 

patienters behov, men också från våra medarbetare. 

Vi finns ju till för våra patienter och att utveckla 

verksamheten tillsammans med dem är en framgångs

faktor. Under året har vi därför gjort en stor kartläggning 

där vi frågat våra patienter vad som är viktigast för dem, 

vilket ledde till vår nya position som hälsofrämjaren. 

Ett annat exempel är Folktandvården 2030, ett 

utvecklings och framtidsprojekt där vi löpande tar in 

feedback från patienter och medarbetare för att hitta 

nya, smarta arbetssätt. Bland annat provar vi att ge 

digital ”pepp” till patienter mellan besök. 

Den digitala utvecklingen har tagit fart ordentligt, 

delvis på grund av pandemin, och under året har vi 

infört ekallelser, digital avtryckteknik och fortsatt 

utveckla digitala vårdmöten. För att nämna några saker. 

Jag ser så många möjligheter med digitaliseringen. 

Förutom att det knyter an till Regionfullmäktiges mål 

om att invånarnas tillgång till den vård de behöver ska 

öka, blir vården mer tillgänglig och vi sparar både miljö 

och resurser. 

Jag är stolt över allt vi lyckats åstadkomma under ett 

år som framför allt varit kantat av restriktioner och nya 

rutiner. Den största elogen går till Folktandvårdens alla 

medarbetare som har hållit sig uppdaterade på nya 

restriktioner och rutiner, samtidigt som vi har fortsatt att 

leverera god vård. Utan deras fantastiska arbete hade vi 

tillsammans inte kunnat nå så många av våra mål och 

samtidigt utveckla oss. Jag vill också rikta ett varmt tack 

till våra patienter för ett fint förtroende och samarbete.

I år hoppas jag att pandemin ska släppa sitt grepp om 

oss och att vi ska kunna gå tillbaka till en mer normal 

vardag. Jag ser också fram emot att sätta Folktandvården 

Västra Götaland på kartan som en stor hälsofrämjande 

aktör med mycket kompetens och erfarenhet.

Även 2021 blev ett år präglat av pandemins vågor och alla konsekvenser detta medfört 

– för såväl patienter som medarbetare. Men det har också hänt mycket positiva saker. 

Vi har fortsatt att ge god tandvård samtidigt som vi har utvecklats med hjälp av våra 

patienter. Nu är vi på väg mot en ny, spännande position som hälsofrämjaren.
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57   59%
Andel friska patienter

Sammanfattning

Andra exempel där pandemin påverkat förvalt-
ningens måluppfyllelse under 2021:

• Marginell minskning av antal kunder, där en anledning 

troligen är att patienter avvaktat undersökning.

• Andelen medarbetare som inte upplever stress 

minskade från 76 procent 2020 till 73 procent.

• En fortsatt kraftigt ökad sjukfrånvaro och frånvaro för 

vård av barn, vilket påverkat bemanningssituationen 

på klinikerna.

• Ökat antal uteblivande och sena återbud.

I årsredovisningen finns dock många exempel 
på positiva resultat och att Folktandvården lyck-
ats leverera ett flertal uppdrag, trots pandemin:

• Munhälsobedömningar på barn 0–2 år har, liksom 

uppdraget om uppsökande verksamhet inom ramen 

för nödvändig tandvård, genomförts enligt plan och 

med mycket god täckningsgrad.

• Andelen friska patienter har ökat från 57 procent 

2020 till 59 procent.

• Årets mål för skillnad mellan kliniker med den högsta 

respektive lägsta andelen kariesfria sexåringar nåddes 

(34 procentenheter).

• Tillgängligheten för prioriterade patientgrupper är 

fortsatt mycket god. Exempelvis kallades 98 procent 

av alla 3–19åringar i rätt tid. Dessutom erbjöd 100 

procent av alla kliniker i specialisttandvården tid inom 

en månad till patienter remitterade med köprioritet 1.

• Leverans av ett positivt ekonomiskt resultat om 54 mnkr 

och en resultatmarginal om 4,8 procent.

Förutom ovan har ett stort antal utvecklings och 

förbättringsarbeten genomförts under året. Ett prioriterat 

sådant har varit att behålla och utveckla nya resurs

effektiva arbetssätt, såsom digitala kallelser och digitala 

vårdmöten för att exempelvis genomföra konsultationer 

med specialister, följa upp genomförda behandlingar 

eller att handleda på distans. Fokus på en ökad digitali

sering av verksamheten ses även i årets investeringar om 

35 mnkr.

Under 2021 har Folktandvården även genomfört ett 

positioneringsarbete för att definiera vår roll som en 

attraktiv vårdgivare och arbetsgivare i konkurrensen på 

tandvårdsmarknaden. Vår position Hälsofrämjaren 

inne bär att vi är det hälsofrämjande valet inom svensk 

tandvård genom expertkompetens, omtänksamt 

bemötande och god tandvård.

Sedan 2020 pågår även ett omfattande framtids 

och utvecklingsprojekt ”Folktandvården 2030”. Under 

2021 har bland annat fem prototyper startat; kontakt 

mellan besök, resursklinik, tandhälsoklinik, karriär

utvecklingsmodell och översyn av utvecklingsprogram.  

I såväl positioneringsarbetet som i Folktandvården 2030 

utgör vår kultur och våra värderingar engagemang, 

samarbete och glädje, en viktig grund i arbetet.

Covid 19pandemin har även under 2021 haft märkbara effekter på Folktandvårdens  

verksamhet. Exempelvis ses en fortsatt ökad väntetid till tandbehandling under narkos på 

grund av behov av omprioriteringar inom anestesivården. Ett annat exempel är att Folktand

vården för första gången inte riktigt lyckades nå årets mål för antal frisktandvårdsavtal, 

vilket troligen beror på förseningar och avbokningar med anledning av pandemin.

Vår position Hälsofrämjaren inne  
bär att vi är det hälso främjande 
valet inom svensk tandvård genom 
expertkompetens, omtänksamt  
bemötande och god tandvård.
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Vi vill bygga hälsa  
tillsammans med  
våra patienter
Samhället står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning, färre i arbetsför 

ålder och en ökad urbanisering. Samtidigt blir såväl sjuka som friska människor alltmer 

medvetna om sin egen hälsa och hur viktig den är för livskvaliteten. Både omvärlden 

och människors behov är i ständig förändring och därför även Folktandvården.  

2021

• Munhälsobedömningar på 

barn 0–2 år och uppsökande 

verksamhet med mycket god 

täckningsgrad

• Andelen friska patienter har 

ökat från 57 procent 2020 till 

59 procent

• Årets mål för skillnad mellan 

kliniker med den högsta 

respektive lägsta andelen 

kariesfria sexåringar nåddes8 9



Fokus på hälsa och 

förståelse för vikten av egen

vård genom kontinuerlig 

kontakt med patienter.

Folktandvårdens mål är att barn 

och ungdomar ska gå in i vuxen

livet med de bästa förutsätt

ningarna för en god munhälsa 

och satsar därför stort på 

förebyggande insatser.

Folktandvården främjar äldres 

möjligheter att vara friska i 

munnen hela livet exempelvis 

genom att öka kunskapen kring 

äldres munhälsa och genom 

särskilt riktade insatser.

Vårt mål är att hela tiden vidareutvecklas. Med hjälp av 

dialoger där vi fångar upp våra kunders behov, kompetens

utveckling för våra medarbetare och fokus på digital 

innovation tror vi att vi kan komma en bit på vägen  

– men det behövs mer! Vi vet nämligen att även hälso

främjande insatser är mycket viktiga. 

Hälsofrämjande insatser  
ger resultat 
Under 2021 kan vi se att våra hälsofrämjande insatser 

fortsätter ge resultat. Andelen friska patienter har ökat, 

munhälsobedömningar och uppsökande verksamhet har 

haft mycket god täckningsgrad, tillgängligheten för 

prioriterade patientgrupper har alltjämt varit god och 

årets mål för skillnaden mellan kliniker med den högsta 

respektive den lägsta andelen kariesfria sexåringar har 

nåtts.

Den allra viktigaste insatsen för en god munhälsa på 

lång sikt är dock egenvården, det vi alla gör varje dag 

året om. Vi på Folktandvården bidrar gärna med 

motivation och pepp – oavsett vem du är och hur du har 

det så vill vi finnas där med ett omtänksamt bemötande, 

ett stort engagemang för din hälsa och genom att dela 

med oss av vår kunskap. 

Stora digitala kliv
År 2021 har Folktandvården Västra Götaland även tagit 

stora kliv i den digitala utvecklingen. Vår app för patient

möten har börjat användas mer frekvent och genom den 

har vi bland annat lärt oss mer om våra kunders behov. 

Att snabbt få prata med tandvårdspersonal när treåringen 

har ramlat och slagit i tänderna eller att som tandvårds

rädd få en första kontakt med oss utan att behöva besöka 

kliniken är två exempel på värden som detta verktyg 

skapar. Även våra utrustningar för konsultation med 

specialisttandläkare på distans har öppnat upp för en 

större trygghet och förutsägbarhet för våra patienter. 

Folktandvården har en bred verksamhet med såväl 

allmän som specialisttandvård och med unika kompe

tenser för en mängd olika behov. Vi finns till för alla, 

från den yngsta till den äldste, från den som är frisk till 

den som är svårt sjuk och i hela Västra Götaland. 

Erbjudande efter behov
Vi har en mycket bred kompetens, hos oss arbetar 

exempelvis tandsköterskor, tandhygienister, tand läkare, 

hälsopromotörer, logopeder, psykologer och många fler 

för att kunna möta våra kunders behov i alla delar av 

livet. Vi vill att så många invånare som möjligt ska vara 

friska i munnen, därför erbjuder vi bland annat:

Allmäntandvård, specialisttandvård, uppsökande 

verksamhet åt äldre, KBTbehandling mot tandvårdsrädsla, 

Frisktandvårdsavtal, avgiftsfri tandvård för barn och 

unga till och med 23 år, mobil hemtandvård, samarbeten 

med kommunal verksamhet, nationellt center för 

sällsynta diagnoser, akuttandvård, forskning och 

utbildning.

Appen Folktandvården Västra Götaland, digitala 

avtrycksscannrar och konsultation med specialisttand

läkare på distans är exempel på digitala tjänster som 

leder till att våra patienter kan få råd och vård utefter 

deras behov och med en ännu högre tillgänglighet.
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Vår verksamhet

Hälsopromotörer
Under 2021 har arbetet för att minska skillnader i 

tandhälsa fortsatt och en prioriterad grupp har varit 

barn i åldrarna 0–6 år. Som en viktig del i denna satsning 

har Folktandvården sökt och erhållit sociala investerings

medel från Regionala utvecklingsnämnden för att starta 

upp ett 3årigt projekt med fem hälsopromotörer 

anställda på de kliniker med högst andel 6åringar med 

hög kariesbelastning. Under året har samtliga hälso

promotörer rekryterats och introducerats och arbetar nu 

enligt projektplanen.

Ökat värde för invånarna
Folktandvården arbetar strukturerat med ett flertal 

aktiviteter för genomförandet av omställningen av 

hälso och sjukvården, vars syfte är att öka värdet för 

invånarna inom ramen för tillgängliga resurser. Genom 

att arbeta mer med att förebygga och främja invånarnas 

hälsa, minskar behovet av vård. Förändringarna ska 

bidra till en god vård.

Omställningen ryms under rubrikerna Nära vård, 

Utveckla digitala vårdformer, Koncentration av vård, 

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling samt Barnupp

draget. Flera av pågående aktiviteter inom digitalisering, 

såsom införande av digitala vårdmöten, kommer 

medföra att vården kan genomföras närmare invånarna. 

Enstaka aktiviteter, såsom digital avtrycksteknik, är mer 

renodlade digitaliseringsprojekt i syfte att höja vårdens 

kvalitet, att effektivisera vårdprocesser och att bidra till 

en hållbar miljö.

Sedan lång tid har tandvården genomfört en koncen

tration av högspecialiserad vård, såsom kraniofacial 

kirurgi, käkprotetik, kirurgi relaterad till tumörbehand

ling, kirurgi relaterad till multitrauma med behov av 

neurokirurgisk och plastikkirurgisk kompetens samt 

käkortopedi.

Aktiviteter 2021:
• Familjecentrerat arbetssätt och verksamhet på 

familjecentraler.

• Rekrytering av annan kompetens, hälsopromotörer, 

för att bland annat minska andelen små barn med 

karies. 

• Tandhygienist i kommun.

• Utveckling av Folktandvårdens onlinetjänst.

• Utveckling av digitala vårdmöten, för exempelvis 

konsultation med specialist, planering och uppföljning 

av vård med patient samt handledning.

• Utveckling av digitala kallelser.

• Uppsökande verksamhet på distans.

• Utveckling av mobil hemtandvård.

• Fortsatt införande av 1177tjänster.

• Införande av digital avtrycksteknik.

• Medverkan i den regionala modellen för kunskaps

styrning.

• Framtagande av kompetensutvecklingsinsatser 

rela terade till identifierade kompetensutvecklingsbehov.

Utförd vård 2021

• Antal patientbesök:  

1 679 023 
• Antal behandlade patienter 

inom allmäntandvården: 

648 827 
• Antal behandlade patienter 

inom specialisttandvården: 

50 305
• Antal mottagna remisser 

inom specialisttandvården: 

50 847

Flera av pågående aktiviteter inom digitalise

ring, såsom införande av digitala vård möten, 

kommer medföra att vården kan genomföras 

närmare invånarna.
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Långsiktiga mål –  
nulägesbeskrivning
Folktandvården har fem långsiktiga mål som styr mot regionfullmäktiges prioriterade mål 

för en tillgänglig och produktiv hälso och sjukvård samt mot Västra Götalandsregionens 

och Folktandvårdens vision.

Folktandvårdens långsiktiga mål

15
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Friska patienter, andel: 

Utfall 2021: 

59%
Frisktandvårdsavtal – antal avtal:

Utfall 2021: 

239 324 

Folktandvårdens verksamhet ska styras så att vård 

ges efter behov. Vårdplanering och behandling ska 

vara hälsoinriktad för att våra patienter ska uppnå 

ett så lågt framtida vårdbehov som möjligt. De 

vård insatser och behandlingar som ger största 

möjliga hälsovinster inom tillgängliga resurser ska 

väljas. 

Vi mäter hälsoutvecklingen över tid och 

utvärderar effekten av hälsofrämjande insatser och 

sjukdomsbehandlingar. Utvecklingsbehov på olika 

nivåer i verksamheten hanteras inom ett ständigt 

pågående förbättringsarbete.

 

Hälsofrämjande insatser  
ger resultat
Andelen friska patienter 2021 ligger på 59 procent 

(2020: 57 procent). Utfallet ligger över målvärdet 

2021, och helt i linje med Folktandvårdens lång

siktiga mål.

Genomförande av munhälsobedömningar (mhb) 

för barn 0–2 år har fullföljts helt enligt plan. 

Verksamheten har under året genomfört 36 167 

mhb, inklusive 2 395 barn som är kallade men ej 

avhörda (2020: 36 239 respektive 2 592). Verksam

heten uppvisar en täckningsgrad av 89 procent i 

helt genomförda mhb och 95 procent inklusive 

barn som inte avhörts (2020: 87 respektive 94 

procent). Utfallet visar att verksamheten, trots 

pågående pandemi, har genomfört uppdraget 

med i huvudsak samma goda resultat som tidigare 

år. Inga omotiverade skillnader finns i utfallet för 

flickor respektive pojkar.

Även Folktandvårdens uppdrag om uppsökande 

verksamhet inom ramen för nödvändig tandvård 

har genomförts enligt plan. Täckningsgraden 

inklusive avvikelser är sammantaget för året >100 

procent (2020: 60 procent), vilket motsvarar en 

täckningsgrad i verksamheten vid LSS/enskilt 

Friskare  
patienter

boende med 91 procent (2020: 36 procent) och i 

äldreboende med >100 procent (2020: 72 procent). 

För de knappt 16 000 som tackat ja har samtliga 

fått erbjudande om och planerats eller bokats för 

hembesök, varav drygt 11 500 har kunnat genom

föras fullt ut. Ett fortsatt genomgående problem 

för verksamheten är det stora antalet avvikelser 

utanför Folktandvårdens kontroll och som hindrar 

möjligheten att fullt ut genomföra uppdraget. 

Andelen misslyckade försök att genomföra 

uppdraget uppgick sammantaget till 29 procent, 

varav huvuddelen berörde LSS/enskilt boende.

Under 2021 har antalet frisktandvårdsavtal ökat 

med 3 626 till totalt 239 324 avtal. För att nå årets 

mål om 242 000 fattas därmed 2 676 avtal (1,1 

procent) och målvärdet för året nåddes inte, trots 

att prognosen vid delårsuppföljningen bedömdes 

som god.

Orsakerna till den minskande avtalsvolymen har 

ännu inte fullt ut analyserats. En anledning som 

hittills har identifierats är att många avtal inte 

tecknats om i slutet av året som planerat på grund 

av pandemin, då antingen patienterna lämnat 

återbud till sitt undersökningstillfälle eller klinikerna 

försenats i sina kallelser mot bakgrund av stor 

sjukfrånvaro. Frisktandvårdsavtalet registreras 

under denna period som ”ej gällande” men 

kommer att tecknas om efter genomförd under

sökning, om patienten så önskar. Då perioden när 

avtalet är ”ej gällande” vanligtvis är kort, betraktas 

patienten som frisktandvårdspatient även under 

denna.

Utfallet visar att verksamheten, 
trots pågående pandemi, har 
genomfört uppdraget med i 
huvudsak samma goda resultat 
som tidigare år.
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Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda 

livsvillkor för alla människor nu och i framtiden. 

Människan i centrum, ekologin som sätter ramarna 

och en sund ekonomi är förutsättningar och medel 

för hållbar utveckling. Genom att ta hänsyn till 

både de sociala, miljömässiga och ekonomiska 

aspekterna i alla beslut och processer skapas ett 

långsiktigt värde för medarbetare, kunder, 

samhälle och miljö.  

Ett konkret exempel på hållbar utveckling, där 

flera perspektiv samverkar, är införande av 

konsultation på distans och digitala scannrar.

Socialt, ekologiskt och  
ekonomiskt 
Hållbar utveckling följs upp med indika torer/

mätetal kopplat till samtliga perspektiv.

Det ekonomiska perspektivet mäts genom 

måttet: resultatmarginal före avkastningskrav, 

kostnader hänförda till eget kapital och eventuell 

kostnad för resultatdelning. Målet för 2021 är 3,3 

procent och utfallet blev 4,8 procent. Anledningen 

till detta positiva utfall analyseras vidare i avsnittet 

”Ekonomi”. För att ha en långsiktigt hållbar ekonomi 

och skapa utrymme för utveckling är målet för 

resultatmarginal på lång sikt satt till 4,5 procent.

Hållbar  
utveckling

Folktandvårdens mål är att andelen kariesfria 

sexåringar i hela regionen ska öka, medan skillnaden 

mellan de kliniker som har den högsta respektive 

lägsta andelen kariesfria sexåringar ska minska. 

2019 var denna skillnad 37 procentenheter. Målet 

för 2020 och 2021 sattes till att skillnaden ska 

minska till 34 procentenheter, utan att medelvärdet i 

regionen sjunker. Redan 2020 uppnåddes målet då 

skillnaden blev 33 procentenheter. Under 2021 var 

skillnaden 34 procentenheter, vilket innebär en 

stor förbättring från 2019, men samtidigt en viss 

försämring jämfört med 2020. De insatser som 

pågår i detta arbete beskrivs i Folktandvårdens 

folkhälsorapport.

Nytt arbetssätt vad gäller miljödiplomering samt 

ny utbildning i miljödiplomering har lett till att 

målet 2021 är uppfyllt, med god marginal.

Hållbar utveckling handlar  
om att säkerställa goda 
livsvillkor för alla människor, 
nu och i framtiden.

 

INDIKATORER UTFALL 2020 UTFALL 2021
 

Resultatmarginal före avkastningskrav,  

eget kapital och resultatdelning 2,5 % 4,8 %

 

 Skillnader i tandhälsa, procentenheter 33  34 

 

 Miljövänliga förbrukningsprodukter 15 % 49 %
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Rätt kompetens är förutsättningen för god vård, 

tillgänglighet och service samt en möjlighet att ge 

invånarna jämlik vård. Det är också förutsättningen 

för att skapa utrymme till konkurrenskraftiga 

löner, utvecklings och karriärmöjligheter samt god 

arbetsmiljö.

Kompetensförsörjning är vår och de flesta 

branschers och organisationers största utmaning 

under många år framåt. 

För att möta förändringarna vi står inför och 

klara kompetensförsörjningen koncentrerar vi oss 

på att:

• använda kompetens rätt genom förändrade 

arbetssätt kopplat till teknikutveckling, upp

giftsväxling och nya kompetenser samt översyn 

av utbudspunkter och tjänsteutbud.

• satsa på ledarskap, såväl ledarförsörjning som 

ledarutveckling.

• karriär och kompetensutveckling genom att 

tydliggöra karriär och utvecklingsmöjligheter 

samt utvecklingsinsatser kopplade till verksam

hetens identifierade behov av ny kunskap.

Hälsa och attraktiv  
arbetsgivare
Vi mäter arbetet mot det långsiktiga målet ”Rätt 

kompetens” genom våra indikatorer för hälsa och 

attraktiv arbetsgivare.

Hälsa kopplas till upplevelsen av stress i arbetet 

och mäts genom en fråga i den årliga hälsoscreen

ingen. Målvärdet för 2021 är att 78 procent av 

medarbetarna inte upplever stress i arbetet. 

Resultatet för mätningen 2021 landade på 73 

procent, vilket innebär att målvärdet inte nåddes. 

Inte helt oväntat har pandemin påverkat arbets

miljön och därmed upplevelsen av stress negativt. 

Rätt  
kompetens

Den yrkesgrupp vars resultat signalerar störst 

påverkan är klinikchefer som gått ner från 79 

procent till 69 procent.

Målet attraktiv arbetsgivare mäts utifrån svaren 

på en fråga i den gemensamma medarbetarenkäten 

för samtliga anställda i Västra Götalandsregionen. 

Mätningen genomfördes dock inte som planerat 

under 2021, med anledning av försening i införandet 

av nytt digitalt enkätinstrument. Enkäten planeras 

istället genomföras under 2022.

De planerade aktiviteterna att använda 

kompetens rätt genom förändrade arbetssätt 

kopplat till teknikutveckling, uppgiftsväxling och 

nya kompetenser, översyn av utbudspunkter och 

tjänsteutbud samt att tydliggöra karriär och 

utvecklingsmöjligheter redovisas under rubriken 

”Folktandvården 2030”

Nyfiken på chef
”Nyfiken på chef” som är Folktandvårdens insats 

för att säkerställa ledarförsörjning har sedan 2018 

resulterat i att 79 medarbetare genomgått 

aktiviteten, varav 16 under 2021. Insatsen vänder 

sig till anställda med intresse av karriär och 

utvecklingsmöjligheter som chef och ledare. Under 

året har också en förnyelse av introduktions och 

utvecklingsprogrammet för chefer och klinikkoor

dinatorer påbörjats.

Bemanning och  
gott samarbete
Bemanningssituationen under året avseende tand  

l äkare har haft en fortsatt positiv trend, antalet 

vakanta tjänster ligger stabilt på en lägre nivå och 

uppgår i december till 12. Vakanserna är som 

tidigare koncentrerade till kliniker i landsort.

Antalet vakanta tandhygienist och tandsköterske

tjänster har däremot ökat under året och uppgår 

för närvarande till 28 respektive 24. Den främsta 

orsaken är den sedan flera år bristande utbildnings

kapaciteten som inte möter upp mot branschens 

behov. Vakanserna är spridda på kliniker i hela 

regionen medan de vakanta tandskötersketjänsterna 

finns på kliniker i Göteborgsområdet. Som tidigare 

rapporterats kommer situationen förbättras, då 

utbildningskapaciteten för såväl tandhygienister 

som tandsköterskor utökats. Den under 2020 

startade tandhygienistutbildningen vid Karlstads 

universitet bedöms ge positiv effekt från och med 

2023 och den dubblerade utbildningskapaciteten 

av tandsköterskor i Göteborg ger effekt redan 2022.

Under året har 14 tandläkare slutfört sin 

STutbildning, men de stora pensionsavgångarna 

och den ökade volymen av remisser innebär att det 

fortfarande saknas tio specialisttandläkare.

Det som påverkat bemanningssituationen på 

våra kliniker främst under året är den kraftigt 

ökade sjukfrånvaron och frånvaron för vård av 

barn med anledning av pandemin. 

Åtgärderna för att stärka bemanningen på kort 

sikt på kliniker med vakanser och hög frånvaro har 

främst skett genom gott samarbete mellan kliniker 

och med stöd av timanställning av tidigare 

medarbetare som gått i pension.

Den dubblerade  
utbildningskapaciteten av 
tandsköterskor i Göteborg 
ger effekt redan 2022.
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Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet 

tecknade 2017 ett nytt regionalt tandläkarutbild

ningsavtal (TUA). Parterna enades därmed om att 

universitetstandvård är en gemensam angelägenhet 

och avtalet beskriver vad som ska gälla för enheter 

inom universitetstandvården. 

För att fullfölja TUAavtalets intentioner ska 

enheter som ska utgöra universitetstandvård 

identifieras. Motsvarande arbete har gjorts inom 

universitetssjukvård. Kriterier och enheter för 

universitetstandvård har fastställts. Arbete pågår 

med att identifiera vilka enheter som, efter 

prövning, kan uppnå universitetstandvårdsstatus

Det långsiktiga målet mäts genom nöjd student 

index och andel kliniska lärare med högskolepeda

gogisk kompetens.

Parterna i OdontSAM har av HälsoSAM fått i 

uppdrag att definiera kriterier och föreslå enheter 

som kan utgöra universitetstandvård. Dessa 

beslutades i HälsoSAM 2018 respektive 2019. 

Arbete pågår med att identifiera vilka enheter 

som, efter prövning, kan utgöra universitetstand

vårdsenhet. Rapport ska lämnas i HälsoSAM under 

2022.

Nöjd student-index
Utvärdering av hur studenterna inom tandläkar 

respektive tandhygienistutbildningen upplever sin 

kliniska undervisning på utbildningsklinikerna samt 

den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i 

allmäntandvården genomförs varje termin. Utfall 

nöjd studentindex är 79 procent (målvärde 85 

Ledande  
universitets- 
tandvård

procent). Värdet förklaras troligen av pandemins 

effekter med bland annat en minskad tillgång på 

patienter inom grundutbildningarna.

Pedagogisk meritering
Folktandvården tillgodoser att handledare inom 

grundutbildningarna får erforderlig högskolepeda

gogisk utbildning för att erhålla kompetens som 

undervisningstandläkare/tandhygienist. Utfall 

handledare med pedagogisk meritering är 91 

procent (målvärde 85 procent). Under 2021 har  

en satsning på högskolepedagogisk utbildning av 

handledare gjorts inom ramen för universitets

tandvård.

Vetenskapligt kapital
Vetenskapligt kapital och vetenskapliga publikatio

ner följs i Folktandvårdens FoUbokslut. Parallellt 

behöver mål för vetenskapligt kapital fastställas 

inom såväl allmän som specialisttandvård. Det 

arbetet är starkt kopplat till samarbetet med 

Institutionen för odontologi gällande universitets

tandvård, vilket pågår.

91%
Handledare med  
pedagogisk meritering
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Folktandvårdens beräknade marknadsandel är 52 

procent. Vid utgången av 2021 hade vi cirka 877 

600 kunder (2020: 879 500). Minskningen är 

marginell och en bidragande orsak är säkerligen 

pandemin, där patienter avvaktar undersökning.

Kundundersökning
2021 har kundundersökningen ersatts av djupinter

vjuer med patienter och invånare, vilka genomförts 

inom ramen för Folktandvårdens positionerings

projekt och framtidsprojektet Folktandvården 

2030. En kontinuerlig kundundersökning planeras 

att införas under 2022.

En kontinuerlig kundundersökning innebär ett helt 

nytt sätt att följa kundnöjdhet och ger förutsätt

ningar att:

• använda resultaten som underlag för verksam

hetsutveckling och ständiga förbättringar.

• involvera medarbetare, patienter och kunder på 

ett enkelt och kontinuerligt sätt i Folktandvårdens 

utveckling.

Vår position –  
Hälsofrämjaren
Under 2021 har ett positioneringsarbete genomförts 

med engagemang i hela organisationen, detta för 

att bidra till Folktandvårdens roll som en attraktiv 

vårdgivare och arbetsgivare i konkurrensen på tand 

vårdsmarknaden. Vår position är Hälsofrämjaren. Vi 

Ökad  
marknadsandel

är det hälsofrämjande valet inom svensk tandvård 

genom expertkompetens, omtänksamt bemötande 

och god tandvård. Vi jobbar tillsammans med våra 

patienter och finns här för hela människan och alla 

människor – genom hela livet.

Våra kundlöften
För att vi ska nå positionen har vi också tagit fram 

kundlöften. De svarar på vad vi lovar våra patienter 

och går i linje med vårt uppdrag och den position 

vi vill ha.

Tillgänglighet

(2020: 4), för nio är väntetiden 6–12 månader 

(2020: 8) och för 18 är väntetiden mer än 12 månader 

(2020: 10). På dessa klinikers väntelista finns totalt 

5 797 personer (2020: 3 557). Samtliga är vuxna 

(24+ år) och har inte något prioriterat tillstånd.  

Av dessa fördelas 5 253 personer (2020: 3 382) vid 

kliniker med 6 månaders väntetid eller längre.

Aktuell väntetid för respektive utbudspunkt 

inom allmäntandvården redovisas på Folktand

vårdens webbplats.

Under 2021 remitterades 50 847 patienter till 

specialisttandvården. Det är till antalet 5 procent 

fler jämfört med föregående år (2020: 48 549, 

2019: 50 101), något som förklaras av minskad 

påverkan av pandemin. Vi ser en andelsmässigt 

större ökning av konsultationsremisser.

Totalt når 100 procent av klinikerna 

väntetidsmålet (en månad) för remisser med 

köprioritet 1 och totalt 49 procent av klinikerna 

når sitt mål (tre månader) för remisser med 

köprioritet 2.

Tillgänglighet 
Tillgängligheten för patienter med akuta behov 

och dem som tillhör prioriterade grupper är god i 

allmäntandvården. De prioriterade grupperna är 

barn, ungdomar, unga vuxna och personer som 

omfattas av nödvändig tandvård.

För barn och ungdomar 3–19 år är tillgänglig

heten mycket god. Vid utgången av 2021 är knappt 

325 400 3–19åringar listade hos Folktandvården 

(2020: 323 000). Av dessa har 98,2 procent kallats i 

rätt tid till ordinarie undersökning (2020: 99 

procent). Måltalet är 90 procent.

Vid knappt en tredjedel (30 procent) av allmän

tandvårdens utbudspunkter finns dock en begränsad 

tillgänglighet för nya vuxna patienter. Huvudor

saken är brist på personal inom samtliga behandlar

kategorier kombinerat med en fortsatt hög 

efterfrågan på Folktandvårdens tjänster. Under 

2021 har även pågående pandemi påverkat utfallet. 

Antalet kliniker som inte kan ta emot nya vuxna 

patienter inom tre månader har ökat jämfört med 

föregående år, liksom antalet patienter som finns 

på väntelista.

Målet för 2021 är att minst 80 procent av kliniker

na ska ha möjlighet att ta emot nya patienter. Vid 

utgången av 2021 har 70 procent av klinikerna 

klarat målet (2020: 78 procent): 31 av 105 kliniker 

har en väntelista och en väntetid som är mer än tre 

månader för nya patienter (2020: 23 av 105). För 

fyra av dessa kliniker är väntetiden 3–6 månader 

Kundlöften

• Du ska alltid känna  

vårt engagemang för  

din hälsa

• Du ska alltid kunna ta  

del av vår kunskap

• Du ska alltid få ett  

omtänksamt bemötande

Våra kundlöften svarar på vad 
vi lovar våra patienter och går 
i linje med vårt uppdrag och 
den position vi vill ha.
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För att nå såväl Folktandvårdens långsiktiga 

mål som Regionfullmäktiges prioriterade mål 

om en tillgänglig och produktiv hälso och 

sjukvård, har Folktandvården prioriterat fyra 

uppdrag under 2021:

• Universitetstandvård

• Frisktandvårdskonceptet

• Verksamhet i balans

• Folktandvården 2030

De prioriterade uppdragen styr vart och ett mot 

Folktandvårdens samtliga långsiktiga mål.

Prioriterade  
uppdrag

Kunddialogen gav även 
värdefull kunskap och ökad 
förståelse för kunders behov, 
delaktighet och förväntningar 
på tandvård och tandhälsa.

Verksamhet i balans
Samtliga aktiviteter i Folktandvårdens affärsplan syftar 

till att nå en verksamhet i balans. Under 2020 hade 

Covid19pandemin en mycket stor påverkan på delar av 

Folktandvårdens verksamhet, vilket framför allt påverka

de tillgängligheten för vissa patientgrupper samt 

medförde ett kraftigt försämrat ekonomiskt resultat. 

Indirekt har pandemin även haft positiva effekter, då 

den medfört en snabbare utveckling av den digitala 

arbetsplatsen med exempelvis nya arbetssätt för 

vårdmöten och konsultationer på distans. 

Under 2021 har fokus funnits på att framför allt nå de 

patientgrupper som av olika anledningar avstått vård, 

att återskapa en ekonomi i balans  men också att ta 

tillvara nya, effektiva arbetssätt. Dessutom tillkom 

prioriterade uppdrag i Västra Götalandsregionens 

budget avseende förbättrad tillgänglighet till specialise

rad vård och behandling samt en ekonomi i balans.

Aktiviteter 2021
1. Öka tillgängligheten till specialiserad vård och 

behandling. I aktiviteten ingår bland annat att 

utveckla en gemensam kö per specialitet, en genom

gång av befintliga remissköer samt åtgärder för att 

möjliggöra en ökad kapacitet. Arbetet med att skapa 

en gemensam kö är fördröjt med anledning av 

behovet av att först genomföra en sammanslagning 

av T4databaser, vilket beräknas vara färdigställt 

tidigast 2023. Övriga åtgärder har pågått under året 

och bidragit till en ökad kapacitet.

2. Behålla och utveckla nya resurseffektiva arbetssätt. 

Under året har antalet samtal till Folktandvården 

Online, där invånarna via en app kan träffa en 

tandläkare i videosamtal och få hjälp och råd på 

distans, ökat successivt. Dessutom testas möjligheter 

till digitala besök som respektive klinik initierar med 

befintliga patienter, exempelvis för konsultation med 

specialister, för terapidiskussioner eller för att följa 

upp genomförda behandlingar.

3. Återskapa en ekonomi i balans genom att kunna 

erbjuda alla patienter vård samt genom att öka 

vårdtiden. Under året har andelen patienttid succes

sivt ökat både inom allmän och specialisttandvård. 

Detta har haft en positiv påverkan på både tillgäng

lighet och ekonomi. Tandvårdsintäkterna har ökat 

jämfört med föregående år (se vidare under kapitel 8. 

Ekonomi). Det är dock mycket viktigt att ha en balans 

mellan de olika verksamhetsgrenarna; frisktandvård, 

barntandvård och vuxentandvård enligt prislistan. 

Frisktandvårds-
konceptet
Med stöd av kunskap från nationella undersökningar 

och forskningsrapporter vill vi fortsätta utveckla 

Frisktandvården. Viktiga positiva faktorer som patienterna 

lyfter är det ömsesidiga kontraktet, månatlig betalning, 

garanterad vård och nöjdhet med modellen. Forskning 

visar dessutom på en mindre risk att drabbas av ny karies 

och att möjligheten att betala mindre för tandvård kan 

vara en drivkraft att hålla sig frisk. Vi bör därför än mer 

individualisera egenvårdsprogrammet för att på så vis 

fånga den motiverade patienten.

Konceptutveckling 
Utfallet av antalet frisktandvårdsavtal har under perioden 

varit påverkat av pandemin. 

Till följd av regionens beslut att från 2021 inte längre 

erbjuda fri tandvård till 24åringar har riktad information 

om frisktandvård gått ut under året till åldersgrupper 

födda 1997 och 1998.

Arbetet med konceptutveckling har pågått inom fyra 

områden, men med ett lägre tempo än planerat mot 

bakgrund av pandemin.

1. Ökat antal patienter med Frisktandvårdsavtal. 

Målgrupper av vuxna patienter som kan och bör 

omfattas av Frisktandvård har tydliggjorts, för riktad 

information. Under våren 2021 genomfördes en 

marknadsföringskampanj, framför allt mot ålders

gruppen 40–65 år.

2. Kunddialog Frisktandvård. Kunddialog med fokus  

på hur patienterna själva bedömer mervärdet av 

Frisktandvård har genomförts. Dialogen gav även 

värdefull kunskap och ökad förståelse för kunders 

behov, delaktighet och förväntningar på tandvård 

och tandhälsa.

3. Individualiserat hälsobudskap. En utveckling av 

individualiseringen av de hälsobudskap som ges vid 

klinikbesök och att ge motsvarande budskap löpande 

under avtalsperioden prövas inom projektet Folktand

vården 2030, delprojekt Kontakt mellan besök.

4. Uppföljning och prissättning. Arbetet med att 

utveckla uppföljning av Frisktandvård utifrån tre 

perspektiv; hälsoutveckling, verksamhet och ekonomi, 

har tillfälligt pausats, men planeras att återupptas 

under 2022.

Universitetstandvård
Arbetet med att utveckla kunskapsbaserad vård har 

koppling till Västra Götalandsregionens omställningsom

råden kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och 

koncentration för ökad kvalitet samt regionuppdraget 

om universitetstandvård. Betydande delar av dessa båda 

uppdrag syftar till att förbättra förutsättningarna för att 

bästa tillgängliga kunskap ska användas i vården. 

Mot bakgrund av ovan har Folktandvården valt att 

som ett första steg utveckla och utvärdera metoder som 

underlättar användandet av bästa kunskap. För att 

uppnå önskat resultat krävs samarbete mellan flera olika 

kompetenser, varför såväl beteendevetare, förändrings

ledare, odontologiskt sakkunniga som linjechefer deltar i 

arbetet.

Enhet för kvalitet och utveckling
Folktandvården främjar kvalitetsdriven verksamhets

utveckling både genom sitt engagemang i arbetet med 

universitetstandvård och den regionala kunskapsstyr

ningen. I och med att vårdrelaterade kvalitetsfrågor 

sedan 2020 koncentrerats till en enhet för kvalitet och 

utveckling skapas förutsättningar för ett mer systematiskt 

arbetssätt.

Kompetensutveckling
Folktandvården har slutfört en kartläggning av vård

personalens självupplevda kompetensutvecklingsbehov. 

Kartläggningen utgör en av flera aktiviteter som ska 

underlätta implementeringen av ny kunskap. Kompetens

utvecklingsinsatser relaterade till de identifierade 

behoven och inom ramen för universitetstandvård är 

under framtagande.
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4. Karriärutvecklingsmodell. Under de medarbetarinter

vjuer som gjordes under kartläggningsfasen framkom 

bland annat att man önskar sig fler utvecklingsmöjlig

heter. Målsättningen med uppdraget är att ta fram en 

karriärutvecklings modell för medarbetare inom 

kärnverksamheten och med koppling till den framtida 

strategiska inriktningen för Folktandvården.

5. Översyn av utvecklingsprogrammet. Målsättningen 

med uppdraget är att genomlysa och reformera 

utvecklingsprogrammen för tandläkare, tandhygienister, 

tandsköterskor och receptionister inom kärnverksam

heten så att det anpassas och har koppling till den 

framtida strategiska inriktningen för Folktandvården.

I och med att vården i allt större 
utsträckning digitaliseras öppnas 
nya möjligheter att möta våra 
patienters behov, både vad gäller 
tillgänglighet, jämlikhet och 
motivation till egenvård.

Folktandvården 2030
Folktandvården står, liksom övriga verksamheter i 

regionen, inför stora utmaningar såsom en ökande 

befolkning, demografiska förändringar, arbetskraftsbrist 

inom vissa områden, minskande skatteintäkter och en 

fortsatt urbanisering. Utmaningarnas effekter märks 

redan idag i Folktandvården.

Folktandvården 2030, som är ett utvecklingsprojekt, 

ska ta fram en långsiktig målbild avseende verksamhetens 

struktur, organisation, arbetssätt och kompetensbehov 

samt förslag på aktiviteter för att nå denna målbild. 

Målbilden ska sträcka sig fram till år 2030. 

Fem prototyper
Projektet genomförs helt enligt plan. Fas 1 och 2 har 

genomförts och delrapporterats under hösten 2021.  

Fas 3 pågår och omfattar fem prototyper:

1. Kontakt mellan besök. Ur den kundundersökning som 

genomfördes under kartläggningsfasen framkom att 

det finns tydliga men dolda behov där vi behöver 

stärka dels goda vanor och egenvård, dels relationen 

med de vi är till för. Därför kommer detta uppdrag 

fokusera på att i liten skala testa, pröva och utvärdera 

en modell och arbetssätt för kontakt med patienterna 

mellan besöken.

2. Resursklinik. Något vi tidigare kunnat se och som 

bekräftas i de kartläggningar som gjorts i projektet 

blir viss vård alltmer sällanförekommande i allmän

tandvården. Detta innebär att all vård inte kan göras 

överallt eller av alla om vi ska bibehålla en jämn och 

god kvalitet. Det finns ett behov av en struktur för 

överföring av vård, och det är just detta som uppdraget 

”Resursklinik” kommer att fokusera på. För att kunna 

arbeta på ett effektivt sätt har endodonti valts ut som 

testområde, detta på grund av att det är en väl 

avgränsad specialitet, men resultatet ska kunna 

utgöra modell även för andra specialiteter.

3. Tandhälsoklinik. Uppdraget grundar sig i ett antal 

olika parametrar som dels framkommit under 

kartläggningsfasen, dels tydliggjorts i samband med 

andra parallella projekt. I och med att vården i allt 

större utsträckning digitaliseras öppnas nya möjlig

heter att möta våra patienters behov, både vad gäller 

tillgänglighet, jämlikhet och motivation till egenvård. 

Tanken med uppdraget ”Tandhälsoklinik” är att ta 

fram en modell på hur en modern framtida tandhäl

soklinik skulle kunna se ut, exempelvis vad gäller 

bemanning och uppgiftsväxling
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Våra medarbetare

Hälsa och arbetsmiljö
Sjukfrånvaron har minskat i förhållande till 2020 från 8,9 

till 8,1 procent men är dock fortsatt betydligt högre än 

under 2019, då den uppgick till 6,2 procent. Framförallt 

har korttidssjukfrånvaron ökat men även den medell

ånga sjukfrånvaron har påverkats. Orsaken till ökningen 

är pandemin.

Arbetsmiljöarbetet under året har haft stort fokus på 

rutiner, riktlinjer och bemanningssituation på våra 

arbetsplatser för att säkerställa arbetsmiljön. En konti

nuerlig dialog har förts med alla chefer genom digitala 

möten för att hantera och omhänderta aktuella frågor. 

Även dialogen med fackliga företrädare har förstärkts 

genom extra möten i förvaltningens samverkansgrupp 

samt kontakten med Hälsan och Arbetslivet.

Det långsiktiga arbetsmiljöarbetet är inriktat på 

återhämtning och Folktandvården har sökt och beviljats 

medel från Västra Götalandsregionens särskilda arbets

miljösatsning. Utvecklingsarbetet genomförs i nära 

samarbete och med stöd från Hälsan och Arbetslivet. 

Insatserna har fokus på att stärka det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ur ett organisatoriskt och socialt 

perspektiv, på såväl organisatorisk som gruppnivå. 

Sjukfrånvaron varierar stort mellan klinikerna och en 

fördjupad analys av orsakerna till den stora variationen 

kommer att göras.

Personalvolym, personalstruk-
tur och personalkostnadsanalys
Antalet nettoårsarbetare har minskat med 34 i förhållande 

till december 2020, från 2 589 till 2 555. Volymminskning

en är främst kopplad till avvecklingen av entrévärdar 

under hösten. Viss förändring av personalmixen har skett 

under året, anledningen är fortsatt uppgiftsväxling för 

att möta upp bristen på tandsköterskor genom att 

anställa fler receptionister. Under året har även nya  

kompetenser, såsom hälsopedagoger anställts, för att 

anpassa behovet av kompetens till verksamhetens behov.

Med utgångspunkt i Folktandvårdens kompetensförsörj

ningsplan för 2021 konstateras att planerade aktiviteter 

genomförts och att beskrivningen av bemanningsläget i 

planen stämmer väl överens med den aktuella situationen 

på klinikerna.

Arbetsmarknadsinsatser
Folktandvården har totalt 16 personer i anställning med 

stöd av PILA och vårt måltal är 19. Anledningen till att 

måltalet inte nåtts under 2021, till skillnad från tidigare 

år, är pandemin och de svårigheter som den inneburit 

för att introducera nya personer på våra kliniker och 

enheter. I början av 2022 genomförs en informations

insats till klinikerna för att ge dem möjlighet att anställa 

unga arbetslösa personer med stöd av de regionala 

medel som avsatts för arbetsmarknadsinsatser. Syftet är 

att marknadsföra tandvårdsyrken för att säkra kompetens

försörjningen inför framtiden.

Företagshälsovård
Verksamhetsplanen som tecknats med Hälsan och 

Arbetslivet för 2021 har genomförts och följts upp under 

året genom kontinuerliga uppföljningsmöten med 

representanter från HRenheten och Hälsan och Arbets

livet.

Folktandvården har sedan många år haft stort fokus 

på återskapande och förebyggande insatser genom att 

regelbundet erbjuda hälsoprofiler och coachsamtal till 

samtliga medarbetare vartannat år och genom hälso

screening varje år.

Folktandvården har sedan  

många år haft stort fokus på 

återskapande och förebyggande 

insatser genom att regelbundet 

erbjuda hälsoprofiler och coach

samtal till samtliga medarbetare 

vartannat år och genom 

hälsoscre ening varje år.
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Ekonomi och verksamhet i balans
Nedan illustreras den ackumulerade resultatutvecklingen för åren 2019, 2020 och 2021 i 

mnkr. Grafen illustrerar tydligt hur kraftigt covid19 påverkade resultatutvecklingen under 

2020 vilket gör att det i vissa fall är mer relevant att jämföra årets utfall med resultatet 

2019, även om årets resultat delvis påverkats av covid19 (dock inte i samma omfattning 

som under 2020). Resultatet relaterat till verksamhetens omsättning ger en resultatmarginal 

(före eget kapital, avkastningskrav och preliminär kostnad för resultatdelning) på 4,8 

procent. En förändrad redovisningsprincip påverkade utfallet i november och december.

Resultat
I resultaträkningen nedan visas årets utfall, en jämförelse med budget samt föregående 

års utfall. Nedanstående kommentarer baseras i huvudsak på en jämförelse av utfall 

mellan åren – budgetavvikelser är oftast inte av intresse när det finns en tydlig koppling 

mellan intäktssidan och kostnadssidan.

Såld vård internt = ersättning via vårdöverenskommelsen, ersättning barn och ungdomstandvård och 
vård ersatt enligt det utökade tandvårdsstödet. Såld vård externt = ersättning från Försäkringskassan. 
Övriga erhållna bidrag = ersättning via tandläkarutbildningsavtalet med mera.

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2021 Budget 2021 Utfall 2020 Avvikelse 
budget-utfall

Förändring 
utfall-utfall %

Såld vård internt 1 135,5 1 157,6 1 110,4 22,0 2,3 %

Såld vård externt 358,7 350,0 316,1 8,7 13,5 %

Patientavgifter 845,4 840,0 762,2 5,4 10,9 %

Driftbidrag från nämnd inom regionen 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga erhållna bidrag 124,8 121,0 169,3 3,8 26,3 %

Försäljning av tjänster 16,9 14,0 14,8 2,9 14,4 %

Hyresintäkter 1,9 1,0 8,2 0,9 77,0 %

Försäljning av material och varor 3,9 5,0 4,3 1,1 9,2 %

Övriga intäkter 32,7 29,4 29,6 3,3 10,5 %

Verksamheten intäkter 2 519,8 2 518,0 2 414,9 1,8 4,3 %

Personalkostnader, inkl. inhyrd personal 1 685,1 1 740,0 1 653,6 54,9 1,9 %

Köpt vård 13,0 12,0 11,0 1,0 18,2 %

Läkemedel 14,7 13,0 12,7 1,7 15,9 %

Verksamhetsanknutna tjänster 149,8 168,0 138,2 18,2 8,4 %

Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader 98,8 97,0 92,0 1,8 7,4 %

Material och varor, inkl. förbrukningsmtrl 185,5 180,0 167,4 5,5 10,8 %

Lokal och energikostnader 172,7 167,0 170,2 5,7 1,5 %

Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar 51,8 54,0 50,9 2,2 1,8 %

Övriga kostnader 67,6 82,0 71,0 14,5 4,8 %

Verksamhetens kostnader -2 439,0 2 513,0 -2 366,9 74,0 3,0 %

Finansiella intäkter/kostnader 1,8 1,0 1,9 0,8

Bidrag, speciella beslut över budget 25,0 25,0 25,0 0,0

Resultat 54,1 -21,0 21,1 75,1
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Ekonomin har successivt stabiliserats under året, 
även om pandemin fortfarande påverkar. Resul-
tatet för 2021 blev 54,1 mnkr att jämföra med 
föregående år 21 mnkr. Nedan redovisas några 
faktorer som påverkat resultatet:

• En ökning av patientintäkter och intäkter från 

Försäkringskassan med cirka 126 mnkr bidrar stort till 

det positiva resultatet.

• Årets resultat påverkades av en förändrad redovis

ningsprincip/förändrad hantering av ersättning till 

pågående STutbildningar. Denna engångseffekt har 

påverkat årets resultat positivt med cirka 16 mnkr. 

• En effekt av pandemin är att vissa uppdrag inte har 

kunnat utföras fullt ut, exempelvis tandvård under 

narkos på grund av omprioriteringar på sjukhusen, 

medan ersättning för detta har erhållits, drygt 10 

mnkr. Detta kommer att regleras via särredovisningen.

• Under året har Folktandvården erhållit kompensation 

för ökad sjuklönekostnad med cirka 6,7 mnkr. Att 

jämföra med 2020 då kompensationen uppgick till 

cirka 21 mnkr.

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter har totalt ökat med cirka 105 

mnkr jämfört med föregående år. Den största ökningen 

står patientintäkter och såld vård externt (ersättning 

från Försäkringskassan) för. Detta beror på en ökad 

vårdproduktion, fler patienter och ökad patienttid. 

Ökningen gäller både den åtgärdsbaserade vuxentand

vården och Frisktandvård.

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader har ökat med drygt 70,0 mnkr 

jämfört med föregående år.

Av denna kostnadsökning står personalkostnaderna 

för cirka 31 mnkr, motsvarande 1,9 procent. 

Verksamhetsanknutna tjänster och material och varor 

Enligt beslut i regionstyrelsen ska tandvårdsstyrelsens 

egna kapital fördelas mellan konkurrensutsatt verksam

het och icke konkurrensutsatt verksamhet från och med 

2014. En uppdelning har till och med 2013 skett i samråd 

med koncernkontoret, därefter har uppdelningen skett 

löpande enligt framtagen modell.

Det sammanlagda egna kapitalet efter 2020 på 217,1 mnkr 

fördelar sig på 201,4 mnkr för konkurrensutsatt verksam

het och 15,7 mnkr på icke konkurrensutsatt verksamhet. 

Innan uppdelning och redovisning av 2021 års resultat 

på 54,1 mnkr slutligen görs i samband med separat 

redovisning (se avsnitt 7.1 ovan), är summan eget kapital 

271 232 mnkr.

Investeringar
Folktandvården har under många år prioriterat att 

utveckla och förnya klinikmiljön genom ombyggda eller 

nya lokaler. Detta har fortsatt 2021 och kommer så även 

att ske framåt, om än i något lugnare takt. Under året 

har verksamheten i Bengtsfors flyttat till nybyggd 

fastighet och på klinikerna i Karlsborg och Olskroken i 

Göteborg har anpassningar genomförts. Under 2021 har 

fokus legat på möjligheterna till ökad digitalisering av 

verksamheten. Införandet av distanskonsultationer är 

vad gäller infrastrukturen färdigställd 2021. Även 

användandet av digitala intraorala scannrar har accele

rerats under året och beräknas slutfört under 2022.

har ökat med cirka 30 mnkr. Detta kan i huvudsak 

hänföras till mer utförd vård vilket medfört ökade 

kostnader för vårdmaterial och kostnader för tandtek

nik. Kostnaden för skyddsmaterial är på en högre nivå 

både 2020 och 2021 än tidigare år.

Eget kapital och  
obeskattade reserver
I affärsplan 2021 finns beslut om disposition av eget 

kapital om sammanlagt 21,0 mnkr. I bokslut 2021 

redovisas kostnader om totalt 20,4 mnkr fördelat enligt 

nedan:

• Digitalisering omställning: Fortsatt implementering av 

version 3 av journalsystemet T4, införande av distans

konsultationer, utveckling av Folktandvården online, 

införande av avtrycksscannrar, utveckling av övriga 

digitala tjänster inklusive RPA och artificiell intelligens. 

12,2 mnkr.

• Tandhygienist i kommun: 2,8 mnkr.

• Hälsostyrd vård inklusive den nära vården: Fortsatt 

genomförande av uppdrag i hälsostyrd vård, fram

förallt mobil hemtandvård och projektstöd. 0,8 mnkr.

• Strategiska kompetensutvecklingsinsatser och 

kompetensförsörjning: såsom insatser kopplade till 

rekrytering av tandvårdspersonal med utbildning från 

icke EUland, VGR:s PLUSprogram, verksamhetsförlagd 

kompetensutveckling för allmäntandvårdstandläkare/

team i specialisttandvården samt ledarutvecklings

insatser. 0,9 mnkr.

• Fortsatt införande av nytt arbetssätt kring riskbedöm

ning av kemiska riskkällor: 0,2 mnkr.

• Engångskostnader för införande av kontinuerlig 

kundenkät, positioneringsarbete och kundlöfte: 2,4 

mnkr.

• Folktandvården 2030: externa kostnader för fram

förallt kundbehovsanalys. 1,1 mnkr.

Genomförda investe-
ringar under 2021  
uppgick till 35 mnkr.

• Investeringar i samband med lokal

projekt: 6 mnkr

• Digitala intraorala scannrar: 12 mnkr

• Utrustning för distanskonsultationer: 

3 mnkr

• Reinvestering i behandlings och 

radiologisk utrustning: 9 mnkr

• Reinvestering i övrig dental och 

sterilutrustning: 4 mnkr

• Övriga investeringar: 1 mnkr

Under 2021 har fokus legat på 
möjligheterna till ökad digitali-
sering av verksamheten.

Ekonomi
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