
Trots utmaningar med bemanning väntas Folktandvården nå årets
mål
 Under onsdagens styrelsemöte presenterades Folktandvårdens delårsrapport för januari-augusti 2017.
Folktandvården har en stabil ekonomi och förväntas nå målen för 2017. På grund av att det utbildas för få
tandhygienister och tandsköterskor är en av de största utmaningarna att klara bemanningen på klinikerna.

Tillgängligheten för patienter med akuta behov och de som tillhör prioriterade grupper är god i både allmäntandvård och
specialisttandvård. 
– På grund av för få behandlare har vissa kliniker svårt att ta emot nya kunder som vill börja hos Folktandvården, säger Stig-Olov
Tingbratt, ordförande i tandvårdsstyrelsen. Då kan väntan på en första undersökning bli längre än vad vi vill att den ska vara.

Folktandvården jobbar med att möta efterfrågan på flera sätt. Dels med att kliniker stöttar varandra med personal, tillfälligt
lördagsöppet där det finns ett stort behov och även med att hänvisa nya kunder till de kliniker som har bäst tillgänglighet.

– Från årsskiftet blir totalt 105 tandsköterskor klara med sin utbildning i Uddevalla, Borås och Göteborg så då räknar vi med att vi
kan anställa många av dem, säger Jens Söder, vice ordförande. Det känns också väldigt bra att planeringen för en ny
tandhygienistutbildning på Högskolan i Skövde med start 2019 löper på på ett bra sätt.

Fortsatt investering i nya kliniker

Folktandvården har även under 2017 fortsatt att investera i nya lokaler och renovering av kliniker. Hittills har nära 20 miljoner
investerats, där klinikerna i Hovås och Angered har öppnat och nya kliniker i Torslanda, Fristad, Kungshamn och Orust planeras
stå klara i slutet av 2017 och i början av 2018.

Kontakt:

Stig-Olov Tingbratt, ordförande, tel 0709-35 84 55 
Jens Söder, vice ordförande, tel 0735-33 52 55 
Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör, tel 0706-45 00 28

Om Folktandvården Västra Götaland

På Folktandvården Västra Götaland arbetar cirka 3 000 personer på 157 kliniker. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Vi forskar för framtiden
och utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Folktandvården
Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen.

Välkommen att besöka Folktandvården Västra Götalands webbsida och pressrum. 
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