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Tjänsteutlåtande   Folktandvården 
Datum 2017-12-03   Handläggare: Kjell Einarsson 
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    E-post: kjell.einarsson@vgregion.se 
 
 
 

Till Tandvårdsstyrelsen 
 
 
 

INVESTERINGSPLAN 2018 (2019 – 2020) 

Tandvårdsstyrelsen föreslås besluta 
 

1. Fastställa föreslagen investeringsplan för 2018 (2019 – 2020) 
 

2. Uppdra åt tandvårdsdirektören att genomföra investeringar för 2018 
enligt denna plan, bilaga 1 

 
3. Uppdra åt tandvårdsdirektören att till styrelsen rapportera utfallet av 

investeringsverksamheten under 2018 i samband med delårsrapport 
per mars och augusti samt i årsredovisning 

 
Sammanfattning  
 
Investeringsplanen för 2018 (2019 – 2020) innehåller nya projekt 2018, 
finansiering för projekt beslutade i tidigare investeringsplaner och en utblick 
mot 2019 – 2020. Folktandvårdens investeringsutrymme för 2018 uppgår 
enligt förslag till beslut i Regionstyrelsen till 52 mnkr. Eventuella avvikelser 
ska kommuniceras och förankras med koncernkontoret innan genomförande. 
 
Ett årligt investeringsutrymme om 55 – 60 mnkr motsvarar det behov som 
Tandvårdsstyrelsen tidigare framhållit som långsiktigt nödvändigt. Det 
innebär att nuvarande volym av lokalanpassningar och övriga 
reinvesteringar i klinikmiljö kan bibehållas. 
Investeringsplan 2018 omfattar resurser för: 
 
Utrustning vid genomförande av lokalprojekt  27 mnkr 
Mindre lokalanpassningar      3 mnkr 
Övriga reinvesteringar i dental- steril- och radiologisk utrustning 16 mnkr 
Betalstationer i reception/väntrum     3 mnkr 
Digitala intraorala scanners, sensorer för digital röntgen samt  
utrustning för distanskonsultationer       8 mnkr 
 
Summa                         57 mnkr 
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Folktandvårdens investeringsbehov 
 
Folktandvården har haft ett kontinuerligt investeringsbehov på ca 55 – 60 
mnkr per år. 
 
Med drygt 100 utbudspunkter inom allmäntandvård, ca 30 inom 
specialisttandvård på 15 orter samt utbildningskliniken förlagd till 
Odontologen har förvaltningen ett stort behov av att ajourhålla och anpassa 
lokaler och utrustning till verksamhetens behov. En majoritet av 
Folktandvårdens lokaler ägs av extern hyresvärd. Ombyggnad finansieras i 
normalfallet av hyresvärden och betalas via hyra. 
 
Folktandvårdens utrustningar utgörs främst av utrustning i form av 
behandlingsunitar, sterilutrustning som autoklaver och diskmaskiner, 
röntgenutrustning samt inredning i behandlingsrum. Kostnaden för ett 
komplett behandlingsrum med utrustning och inredning, uppgår till ca 450 – 
500 tkr. I Folktandvården finns idag cirka 1 100 
behandlingsrum/motsvarande. I samband med lokalanpassningar sker ofta 
även översyn av möblering i väntrum, reception och personalutrymmen. 
 
Den digitala utvecklingen går snabbt framåt vilket påverkar verksamheten. 
Inför 2018 och kommande år kommer investeringar behöva genomföras för 
att implementera arbetsmetoder med digital teknik 
 
Vid klinikerna inom specialisttandvård tillkommer olika typer av specifik 
utrustning. Samverkan enligt TUA-avtalet med Göteborgs Universitet 
förutsätter viss infrastruktur och utrusning för forskning och utbildning vid 
Odontologen. 
 
Investeringsplan för 2018 (2019 – 2020) 
 
Ombyggnader och ny lokalisering 
  
Föreslagna ombyggnader och nya lokaliseringar är definierade behov från 
allmäntandvård och specialisttandvård. I investeringsplanen finns även 
objekt initierade av omvärldshändelser som påverkar vår verksamhet i form 
av nödvändiga investeringar.  
 
Utrustning vid genomförande av lokalprojekt – 27 mnkr 
 

• Skara – ombyggnad, flytt av steril samt lokalanpassning 
• Mariestad – utbyggnad, tre ytterligare behandlingsrum samt 

lokalanpassning 
• Stöpen, Skövde – ombyggnad, ett ytterligare behandlingsrum samt 

lokalanpassning 
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• Björkekärr, Göteborg – utbyggnad, tre ytterligare behandlingsrum 
samt ombyggnad av befintlig klinik 

• Partille – ombyggnad av reception och väntrum samt byte av 
dörrmiljöer 

• Viskafors – ombyggnad, ny entré samt ytskiktsrenovering 
• Tanumshede – ombyggnad, två ytterligare behandlingsrum samt 

lokalanpassning 
• Åmål – ny lokalisering i centrala Åmål 
• Länsmansgården, Göteborg – ny klinik 
• Torslanda, Göteborg – ny lokalisering i Amhult 

 
Mindre lokalanpassningar – varumärkeshöjande åtgärder på klinik – 3 
mnkr 
 
Sedan 2013 har genomförts investeringar på klinik benämnda 
varumärkeshöjande åtgärder. Resurserna disponeras i första hand till 
åtgärder i reception och väntrum samt möbler i dessa utrymmen. Syftet med 
insatserna är att med relativt små resurser skapa en modern miljö i 
utrymmen som möter kunden och därmed stärka varumärket 
Folktandvården Västra Götaland. Åtgärder under 2013 – 2017 har haft ett 
mycket positivt utfall. Planering pågår därför för ytterligare insatser under 
2018 till en omfattning om 3 mnkr.  
 
För närvarande finns planerade insatser vid klinikerna: 
 

• Dalaberg, Uddevalla 
• Sjukhustandvården, Norra Älvsborgs länssjukhus 

 
Övriga reinvesteringar i dental- steril- och radiologisk utrustning – 16 mnkr 
 
Sedan det årliga investeringsutrymmet har anpassats till verkligt 
investeringsbehov har möjligheterna ökat till att genomföra reinvesteringar 
av utrustning vid kliniker som inte är föremål för ny- eller ombyggnation. 
Under 2015 – 2017 har genomförts reinvesteringar om ca 65 dentala unitar 
utöver de kliniker som omfattas av ombyggnad. En likartad volym planeras 
2018, till en investeringsutgift om 6 mnkr. 
 
Utbyte av sterilutrustning som autoklaver och diskmaskiner samt 
röntgenutrustning genomförs när utrustningen är uttjänt. Till dessa objekt 
samt till behov av övriga akuta investeringsåtgärder föreslås ett utrymme 
om 5 mnkr. 
 
Utbyte av röntgenscannrar är bedömt till 2,8 mnkr och omfattar 
reinvestering av 40 stycken. Resurs för utbyte av CBCT inom radiologin 
uppgår till 2,5 mnkr. Genomförandet i tid är ännu inte preciserat. Till 
eventuella investeringar enligt TUA-avtalet i samverkan med Göteborgs 
Universitet, avsätts årligen 0,5 mnkr. 
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Betalstationer i reception/väntrum – 3 mnkr 
 
Installation av betalstationer är påbörjad under 2017 och planerad för övriga 
organisationen under 2018 – 2019. I betalstationen genomförs patientens 
betalning utan att passera receptionen. Omfattningen för 2018 är bedömt till 
45 stycken. 
 
Digitala intraorala scanners, sensorer för digital röntgen samt  
utrustning för distanskonsultationer – 8 mnkr 
 
I investeringsplan för 2018 avsätts resurser digitala intraorala scannrar. 
Arbetet med upphandling är påbörjat och beräknas avslutas vid 
halvårsskiftet 2018. Angiven resurs avser 20 stycken. 
 
Vidare föreslås resurs för sensorer för digital intraoral röntgen, ett alternativ 
till nuvarande tillvägagångssätt vid tagning av röntgenbilder. Tekniken har 
prövats vid fem pilotkliniker och ska utvärderas inför beslut om eventuellt 
breddinförande. Angiven resurs omfattar ett införande vid 30 kliniker. 
 
Angiven resurs för distanskonsultationer kliniker emellan avser utrustning 
vid tio kliniker. 
 
Ombyggnader och ny lokalisering 2019 – 2020 
 
För närvarande arbetas inför kommande år med om- och nybyggnadsprojekt 
inom ett flertal kliniker. Nedanstående är en sammanfattning för tiden 2019 
– 2020. På grund av ärendenas art, kan tidsperioden i vissa fall förskjutas 
ytterligare något i tid. 
 
2019 
 

• Karlsborg – ny reception/entré samt lokalanpassning 
• Sandared – planerad ny lokalisering 
• Majorna, Göteborg – ombyggnad befintlig lokal 
• Kungälv – ny lokalisering av nuvarande klinik på Kristinedalsgatan 

till Kongahälla köpcenter 
• Selma Lagerlöfs torg, Göteborg – ny lokalisering av befintlig klinik 

vid torget 
• Specialisttandvårdscentrum, Skövde – ny lokalisering i färdigställd 

fastighet för tandvård och sjukhusets mottagningar 
• Ortodonti Borås – ny lokalisering i centrala Borås 

 
2020 – 2021  
 

• Hjo – planerad ny lokalisering 
• Södra Ryd, Skövde – planerad ny lokalisering 
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• Bergsjön – planerad ny lokalisering 
• Bengtsfors – planerad ny lokalisering 
• Specialisttandvårdscentrum, Uddevalla – planerad ny lokalisering 

inom Uddevalla sjukhus 
   
Samråd 
 
Samverkan om Investeringsplan 2018 (2019 – 2020) har skett i 
Folktandvårdens samverkansgrupp 2017-12-11. 
 
FOLKTANDVÅRDEN VÄSTRA GÖTALAND 
 
 
 
 
Gunnar Eriksson 
Tandvårdsdirektör 
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