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1 Med utgångspunkt i regionfullmäktiges budget 

Regionfullmäktiges budget är Västra Götalandsregionens viktigaste styrdokument. Ur 

regionfullmäktiges (RF:s) tre strategiska mål har tre prioriterade mål, ett från vardera 

strategiskt mål för 2018 – 2020, bedömts som tillämpliga för tandvårdsstyrelsen. Dessa är: 

- Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska 

- Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras 

- Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras 

Dessutom har tandvårdsstyrelsen lagt till det egna målet: Samverkan med kommun och 

närsjukvård ska öka. 

De prioriterade målen kopplas till och påverkar Folktandvårdens långsiktiga mål och 

prioriterade aktiviteter för 2018. 

En skiss på sambandet mellan regionfullmäktiges mål och Folktandvårdens långsiktiga mål 

och prioriterade aktiviteter visas i bilaga 1 

2 Folktandvårdens vision och strategiska arbete 

Vår vision är ”Frisk i munnen hela livet” och tar utgångspunkt i Västra Götalandsregionens 

vision "Det goda livet" med särskild fokus på god hälsa. Frisk i munnen innebär att vi ska 

arbeta för att våra patienter ska uppnå och behålla god munhälsa. Hela livet innebär att vi ska 

finnas till för alla, från den yngste till den äldste, från den som är frisk till den som är svårt 

sjuk, med god tillgänglighet i hela Västra Götaland. Visionen har kompletteras med 

ambitionen att Folktandvården ska bidra till ökad allmän hälsa i Västra Götaland. 

Arbetet mot visionen är långsiktigt. Vision, mål, strategier och affärsplan hanteras i en 

process där alla i organisationen involveras, från medarbetare till tandvårdsstyrelse. 

Utvecklingsdagar för all personal, klinikledningsdagar och tandvårdsstyrelsens seminarier är 

exempel på aktiviteter som resulterar i en gemensam affärsplan och klinikkontrakt för 

kommande år. Aktiviteterna genomförs under mars till september i syfte att skapa gemensam 

förståelse för mål och strategier och följa hur verksamheten utvecklas. 

Prioriterat är att vården ska vara hälsostyrd. Vi ska sträva efter en resurseffektiv vård i 

väldefinierade processer och vården ska vara kunskapsbaserad. 

3 Sammanfattning 

I stort följer Folktandvården sin plan i de mål som satts upp för verksamheten 2018, vilket är 

särskilt värt att uppmärksamma i en period med en bekymmersam bemanningssituation. 

Kommentarer per långsiktigt mål: 

Friskare patienter 
God prognos: Måluppfyllelsen inom förebyggande insatser och behandling följer årets plan. 

Både uppsökande verksamhet och antalet patienter med frisktandvårdsavtal bedöms ha god 

prognos att klara årets mål. Remissinflödet till specialisttandvården är i nivå med samma 

period 2017. Åtgärder för att säkra rätt remisser pågår. Under perioden har samarbete inletts 

med fyra kommuner för pilotverksamhet med Tandhygienist i kommun. Dessutom har förslag 

till operativa mål för närvårdssamverkan tagits fram. 

Osäker prognos: På grund av bemanningsbrist på sjukhusen ställs ett antal narkospass in 

under våren 2018, vilket medför svårigheter att säkra en god tillgänglighet av narkosresurser. 
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Hållbart utvecklingsutrymme  
God prognos: Prognosen att nå resultatmålet för Folktandvården 2018 är god. 

Osäker prognos: Målet att 85 procent av klinikerna ska ha ett positivt resultat bedöms redan 

nu som mycket osäkert, framför allt mot bakgrund av bemanningsläge och bristen på 

tandhygienister. Andelen kliniker med positivt resultat är efter mars månad endast 50 procent 

i jämförelse med 70 procent mars 2017. Ett flertal aktiviteter som bidrar till ökad 

måluppfyllelse pågår, däribland att förenkla klinikernas administration. 

Ökad marknadsandel  
God prognos: Tillgängligheten för patienter med hög prioritet är god, såväl inom allmän- som 

specialisttandvård. Väntetiden för patienter som remitterats till specialisttandvården inom 

köprioritet 1 och 2 har förbättrats i jämförelse med samma period 2017. Införandet av 

betalkiosker och journal på nätet pågår enligt plan. Tio kliniker är utvalda att delta i 

pilotprojekt för digitala konsultationer under året. 

Osäker prognos: Tillgängligheten för oprioriterade patientgrupper. 

Ledande universitetstandvård  
God prognos: Arbetet med att definiera kriterier och föreslå enheter för universitetstandvård 

pågår i samverkan med institutionen för odontologi. Utredning rörande patientrekrytering till 

utbildningskliniken beräknas bli klar under våren. Teknik för virtuell simulerad 

färdighetsträning är under implementering. Dessutom pågår aktiviteter inom ökad 

kunskapsspridning inom odontologi, bland annat inom omställningsområdet kvalitetsdriven 

verksamhetsutveckling. 

Rätt kompetens och bemanning  
God prognos: I jämförelse med samma period 2017, har antalet nettoårsarbetare ökat med 65. 

Dessutom har den externa personalomsättningen under perioden minskat från 1,8 procent till 

1,5 procent. 

Osäker prognos: Trots ett ökat antal medarbetare finns behov av ytterligare 17 tandläkare, 16 

specialisttandläkare, 13 tandsköterskor och 50 tandhygienister inom Folktandvården. Andelen 

tandhygienister per tandläkare är låg på grund av för få utbildningsplatser för tandhygienister. 

Särskilda insatser vidtas för att stärka bemanningen på kliniker med bristsituation. Dessutom 

genomförs ett antal arbeten för att bland annat minska bristen, såsom uppgiftsväxling och 

arbetsfördelning, utveckling av samverkan mellan kliniker i landsort och storstad samt 

aktiviteter för att behålla och utveckla medarbetare. 

4 Långsiktiga mål - nulägesbeskrivning 

Folktandvården Västra Götaland ska vara den ledande tandvårdsaktören. De långsiktiga målen 

stödjer oss i denna ambition. Här redovisas en nulägesbeskrivning av prioriterade mål, 

aktiviteter och uppdrag 2018 som ska styra mot Folktandvårdens långsiktiga mål. 

4.1 Vi har friskare patienter och bättre resultat av förebyggande insatser 

och behandling 

Beskrivning 

Vår verksamhet ska styras så att all vårdverksamhet ges efter behov. Vårdplanering och 

behandling ska vara hälsostyrd med en medveten inriktning att nå så lågt framtida vårdbehov 

som möjligt hos våra patienter. De vårdinsatser och behandlingar ska väljas som ger största 
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möjliga hälsovinster inom tillgängliga resurser. 

 

Frisktandvård är Folktandvårdens främsta koncept för den vuxna befolkningens tandvård. Den 

långsiktiga målsättningen är att den absoluta huvuddelen av Folktandvårdens vuxna patienter 

ska vara frisktandvårdskunder. Andelen frisktandvårdskunder bland folktandvårdens vuxna 

revisionspatienter har sedan starten 2007 successivt ökat och bedöms från 2018 utgöra en 

majoritet. 

  

Vi mäter hälsoutvecklingen över tid och utvärderar effekten av hälsofrämjande insatser och 

sjukdomsbehandlingar. Utvecklingsbehov i verksamheten, lokalt vid kliniker och samlat i 

förvaltningen, ska tydliggöras och åtgärdas i ett ständigt pågående förbättringsarbete. 

Uppföljningskommentar 

Måluppfyllelsen inom förebyggande insatser och behandling är god. Som exempel 

kommenteras utfallet för vissa mätetal: 

Alla barn 0-2 år ska erbjudas en munhälsobedömning som 1- respektive 2-åring. Vid utgången 

av första kvartalet 2018 har 28 procent (motsvarande period 2017: 22 procent) av antalet 

berörda barn för 2018 fått en munhälsobedömning. 

Täckningsgraden för uppsökande verksamhet är första kvartalet 2018 i nivå med motsvarande 

period 2017. Prognosen för uppdraget bedöms som god, motsvarande mer än en 80-procentig 

täckningsgrad. 

Ett väsentligt mål utifrån ett hälsoperspektiv är att så många vuxna kunder som möjligt 

tecknar sig för Frisktandvård. Vid utgången av kvartal 1 2018 har mer än 205 000 avtal 

tecknats, vilket motsvarar 95 procent av målet för hela 2018. 

Andel friska patienter: Måttet definieras som den andel av Folktandvårdens patienter som uppfyller samtliga av följande tre kriterier: 1) 

upplever sin tandhälsa som bra eller mycket bra 2) har låg risk att utveckla karies och 3) har låg risk att utveckla parodontal sjukdom. De 

patienter som uppfyller samtliga dessa kriterier betecknas som friska i munnen. 

 
Frisktandvårdsavtal - Antal avtal: Måttet anger totalt antalet nytecknade och omtecknade avtal och som är aktiva i Folktandvården Västra 

Götaland per den 31 december aktuellt år. 

 
Systematiskt förbättringsarbete: Allmäntandvård (ATV): Utvärdering enligt matris. Mål, 100 %. Specialisttandvård (STV): Andel kliniker 

som genomfört minst 15 förbättringsarbeten enligt mall, varav minst fem utifrån avvikelser. Mål: 100 %. 

 

4.1.1 Säkra rätt remisser till specialisttandvården 

Beskrivning 

I syfte att öka tillgängligheten i specialisttandvården har ett antal åtgärder vidtagits. Bland de 

största är införandet av en strukturerad process för att ta fram underlag inför beslut, vilken 

stöds av produktions- och kapacitetsplanering. Arbetet har lett till ett antal aktiviteter, såsom 

fördjupad analys av inkommande remisser, årlig remisskalibrering, flytt av resurser och 

Mars 2018 Mätetal Utfall 2017 
Utfall Mars 
2018 

Målvärde 2018 
Målvärde FTV 
2023 

 
Andel friska 
patienter 

57 %  58 % 60 % 

 
Frisktandvårdsavtal 
- Antal avtal 

202 076 205 045 215 000 300 000 

 
Systematiskt 
förbättringsarbete 

 100 %   100 % 100 % 
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remisser mellan specialisthusen, genomgång av kölistor samt ändrade arbetssätt. 

 

Dessutom genomförs ett antal åtgärder för kompetenshöjning i allmäntandvården, såsom 

patientrelaterade konsultationer, auskultationer, verksamhetsförlagd kompetensutveckling 

(3.6.3) och ökad kunskapsspridning inom odontologi (3.5.1). Under 2018 planerar 

Folktandvården att påbörja införandet av distanskonsultationer (3.4.3) för att bland annat öka 

antalet konsultationstillfällen i allmäntandvården. 

Uppföljningskommentar 

Remissflödet är stabilt jämfört med samma period 2017. Ytterligare aktiviteter planeras där 

det bland annat ingår att erbjuda konsultation innan remiss skickas. Syftet är bland annat att 

göra en bedömning av aktuell frågeställning och möjliga terapiförslag med ungefärlig kostnad 

för information till patient och behandlare inför remiss, att säkra att remiss ska skickas samt 

kunskapshöjning till allmäntandvården. För att ett sådant arbete ska bli effektivt behövs 

tillgång till telemedicin där vi under 2018 kommer att testa ett koncept. Den 

verksamhetsförlagda kompetensutvecklingen fortsätter och antalet platser ökar. 

4.1.2 Säkra tillgängligheten av narkosresurser 

Beskrivning 

I vårdöverenskommelsen för 2018 är fortfarande anestesiresurser för patienter som behandlas 

under narkos inom Folktandvården identifierade som ett utvecklingsområde. Under 2018 ska 

status i narkosarbetet, avseende exempelvis avtal, finansiering och växling av ersättning, 

dokumenteras. Dessutom ska en översyn av priserna genomföras, initierad av ägaren, med 

möjlighet till harmonisering. Parallellt arbetar Folktandvården tillsammans med sjukhusen för 

att samordna produktionsplaneringen och effektivisera genomförandet av tandvårdens 

narkoser. 

Uppföljningskommentar 

För dokumentering och harmonisering av priser för anestesiresurser är ett första möte 

inplanerat under våren. Arbetet med att samordna och effektivisera narkospassen pågår och på 

grund av ett stort antal inställda narkospass på framförallt Mölndals Sjukhus är detta 

högprioriterat. Det är bemanningsbrist som är orsaken till att sjukhuset måste ställa in 

narkospass. 

4.1.3 Utveckla Frisktandvården 

Beskrivning 

Med utgångspunkt från ny kunskap har ett utvecklingsarbete av frisktandvårdskoncept 

påbörjats under 2017. Exempel på ny kunskap är resultat från en undersökning gjord av SIFO 

där patienters attityder mätts. Viktiga positiva faktorer i Frisktandvård som patienterna lyfter i 

undersökningen är det ömsesidiga kontraktet, månatlig betalning, garanterad vård och nöjdhet 

med frisktandvårdsmodellen. Ytterligare exempel är forskningsresultat som pekar på en något 

mindre risk att drabbas av ny karies för patienter med Frisktandvård. Aktuell forskning visar 

också bland annat på att möjligheten att betala mindre för tandvård kan vara en drivkraft att 

hålla sig frisk och att kunder värderar själva överenskommelsen mer än vad behandlare tror. 

Folktandvården som den ena parten i avtalet bör än mer individualisera egenvårdsprogrammet 

och på så vis fånga den motiverade patienten. 
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Utvecklingen av Frisktandvård ska fokusera på tre områden: 

- Större tydlighet i vad frisktandvårdsavtalet innebär 

- Individualisering av egenvårdsprogrammet 

- Utveckla möjligheten att ansluta patienter med hög risk att utveckla sjukdom. 

 

Under 2018 ska också förändringar kring undersökningsintervall genomföras, i samband med 

införande av ny frisktandvårdsmodul i Folktandvårdens journalsystem. 

Uppföljningskommentar 

Aktiviteten pågår enligt plan. Under perioden har förslag till nya kallelsemallar kopplat till 

riskbedömningsmodulen R2 tagits fram. Arbetet utgör en väsentlig del i anpassningen till 

införande av journal T4 version 3, liksom uppdatering av kallelsesystemet inom 

barntandvården till följd av ändrade revisionsintervall. 

4.1.4 Utveckling av tjänster i den nära vården 

Beskrivning 

Västra Götalandsregionens mål med nära vård är att skapa ökad trygghet, kvalitet, kontinuitet 

och effektivitet i hälso- och sjukvården och tandvården. Nära vård definieras utifrån tre olika 

dimensioner – geografi, relation och tillgänglighet, och formuleras i ett invånarlöfte som 

bland annat innebär att vården ska erbjudas när invånarna behöver den, att bedömning av 

vårdbehovet ska ges utifrån invånarnas egna förutsättningar och behov och att vård som 

behövs ofta ska ges så nära invånarna som möjligt. Målet om nära vård gäller för all hälso- 

och sjukvård och tandvård i Västra Götalandsregionen.  

 

Utveckling av Folktandvårdens tjänster i den nära vården berör tre prioriterade aktiviteter: 

 

1. Tandhygienist i kommun 

Utifrån erfarenheterna från Mariestadsprojektet ska pilotverksamhet i andra delar av Västra 

Götaland initieras och genomföras under 2018-2020. Syftet är att utveckla ett koncept där en 

tandhygienist är en integrerad del i kommunens verksamhet genom att vara sakkunnig i 

tandvårdsfrågor och genom att kvalitetssäkra kompetens och rutiner inom kommunens 

omvårdnad med avseende på munvård. I förlängningen är målet att uppnå och bevara god 

munhälsa hos kommunens äldre befolkning.  

 

2. Folktandvården i familjecentral 

Konceptutveckling med tandvårdspersonal från Folktandvården i familjecentralens 

verksamhet ska ske i Borås-Boda, som ordinarie verksamhet, och vid åtta till tio 

familjecentraler i Göteborg och Skövde, som pilotverksamhet. Samverkan ska ske med 

familjecentralens olika verksamheter och på externa arenor utifrån lokala behov och utifrån 

erfarenheter från det genomförda projektet ”Tandhygienist på familjecentral Boda”. Syftet är 

att ytterligare utveckla och tillvarata tandvårdens hälsofrämjande och förebyggande ansvar i 

folkhälsoarbetet, speciellt med fokus på att stärka hälsosamma levnadsvanor. Målet är att i 

socioekonomiskt utsatta områden skapa bättre förutsättningar för befolkningen att förbättra 

både munhälsa och allmän hälsa och således bidra till att minska hälsoskillnader mellan olika 

grupper.   

 

3. Utveckla mobil hemtandvård 

I pilotprojekt ska möjligheten att ge tandvård i hemmiljö utvecklas. I första hand ska 
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förutsättningar för hemtandvård som palliativ vård eller vård till äldre sköra personer 

utvärderas. 

Uppföljningskommentar 

Folktandvården har under perioden inlett samarbete med fyra kommuner för pilotverksamt 

med Tandhygienist i kommun. Rekrytering av projektledare pågår. Aktiviteter kopplat till 

Folktandvården i familjecentral fortgår helt enligt plan. Under perioden har utvidgning i 

pilotverksamhet för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd påbörjats. 

4.1.5 Vi ökar vår samverkan med kommun och närsjukvård 

Beskrivning 

Folktandvårdens roll i regional och lokal samverkan ska stärkas, vilket sker på två nivåer. 

Regionalt: Tandvårdsstyrelsen deltar i närvårdssamverkan. Tandvårdsstyrelsen har utsett 

ledamöter som deltar i politisk samverkan i de olika regiondelarna. I dessa finns även 

representanter från kommuner, primärvård och sjukvård. Allmäntandvårdschefen och 

områdescheferna deltar i motsvarande grupperingar för tjänstemän. Lokalt: Klinikcheferna 

har i uppdrag att samverka lokalt med primärvården och delta i kommunens folkhälsoråd eller 

motsvarande där beslutsmandat finns. 

 

All samverkan kräver tid därför är det viktigt att rätt samverkansgrupperingar väljs och att 

möten prioriteras. Utgångspunkter för prioriteringar av olika samverkansgrupper och möten är 

Folktandvårdens affärsplan, klinikkontrakt eller särskilda beslut i tandvårdsstyrelsen. 

Samverkan syftar till att tillsammans lösa problem och utmaningar som är gemensamma. 

Ytterst ska samverkan bidra till att skapa förutsättningar för alla grupper i befolkningen att 

vara friska i munnen och leva hälsosamma liv. 

Uppföljningskommentar 

Under perioden har förslag till operativa mål för förvaltningens och klinikernas 

närvårdssamverkan tagits fram. Dessa berör omfattning av samverkan och insatser i 

vårdsamverkan som riktas till småbarn och äldre under perioden 2018-2019. Beslut och start 

för implementering väntas under andra kvartalet. 

4.2 Vi har hållbart utvecklingsutrymme 

Beskrivning 

Våra klinikers ekonomiska resultat är grunden för en stabil ekonomi. Målet är att hela 

organisationen fortsatt präglas av hög ekonomisk medvetenhet och att vi tillsammans skapar 

ett hållbart utvecklingsutrymme både med hänsyn till ekonomi, socialt ansvarstagande och 

miljö. Målet för 2018 är att skapa ett positivt resultat på 15 mnkr. 

 

Ett positivt resultat över tid skapar ekonomisk stabilitet som gör att vi klarar förändringar i ett 

kort perspektiv och möjliggör satsningar av engångskaraktär utan stor inverkan på ordinarie 

verksamhet. Folktandvården driver ur många perspektiv utvecklingen i branschen och har 

högt satta långsiktiga mål för att nå visionen. För att genomföra detta krävs finansiering som i 

huvudsak skapas inom den egna organisationen. För att säkerställa en stabil ekonomi målsätts 

och följs också andel kliniker med positivt resultat. 
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Ett ytterligare perspektiv på hållbarhet är organisationens samhällsansvar, begreppet 

Corporate Social Responsibility (CSR), vilket både innehåller perspektiven ekonomi, miljö 

och socialt ansvarstagande. Socialt ansvarstagande innebär att bidra till att samhället, där 

företaget verkar, förbättras på olika sätt genom samverkan med den sociala ekonomin. Inom 

den sociala ekonomin verkar olika typer idéburna organisationer och föreningar. 

Folktandvården stödjer och engagerar sig i CSR-projekt i Kapstaden, Sydafrika, i Rumänien 

samt på Universeum i samverkan med det lokala föreningslivet. 

 

Hållbarhet och långsiktighet präglar även organisationens miljöengagemang. Klinikernas 

miljödiplomering säkerställer att miljöarbetet på kliniken sker på ett strukturerat och konkret 

sätt och att kliniken arbetar med att kontinuerligt minska sin miljöpåverkan. Som en del i 

miljödiplomeringen har man separata handlingsplaner och dessa kan omfatta områden från 

Folktandvårdens miljömål, till exempel minska resandet med privat bil, eller något annat 

område som är viktigt för kliniken att arbeta med ut miljösynpunkt. 

Uppföljningskommentar 

Den ekonomiska utveckling för första kvartalet följer i princip samma kurva som tidigare år 

(se avsnitt 5) och resultatet uppgår till 16,6 mnkr. Kostnader för planerad disposition av eget 

kapital är inte medräknade. Motsvarande resultat för föregående år samma period var 18,0 

mnkr. Prognosen för att nå resultatmålet för 2018 är god. 

Andelen kliniker med positivt resultat är endast 50 procent, vilket är betydligt lägre än 

föregående år då motsvarande andel var 70 procent. Trots att antalet nettoårsarbetare ökat är 

det fortsatt bekymmer att ha god bemanning i hela Västra Götaland både vad gäller 

allmäntandvårds- och specialisttandvårdsverksamhet, detta har stor påverkan på den enskilda 

klinikens ekonomi. Det är fortsatt stor brist på tandhygienister vilket innebär att tandläkare 

utför uppgifter som skulle kunna utföras av tandhygienister. Dessutom är specialisttandvården 

mitt i ett generationsskifte bland tandläkarna samtidigt som en stor utbildningsinsats av 

specialisttandläkare pågår. Det är en stor osäkerhet om målet att 85 procent av alla kliniker 

ska ha ett positivt resultat, kommer att nås. 

En viktig aktivitet under året är att förenkla det administrativa arbetet så att tid för vård och 

andra uppdrag kan frigöras, vilket i sin tur kommer att bidra till ökad måluppfyllelse. Se 

vidare punkt 4.2.1 nedan. 

Vi har fortsatt fokus på hållbarhet och miljöfrågor inom förvaltningen, se vidare avsnitt 8.6. 

Mars 2018 Mätetal Utfall 2017 
Utfall Mars 
2018 

Målvärde 2018 
Målvärde FTV 
2023 

 

Resultat före 
disposition av 
eget kapital 

48mnkr 17mnkr 15mnkr 20 mnkr 

 

Andel kliniker 
med positivt 
resultat 

73 % 50 % 85 % 90 

4.2.1 Administrativa förenklingar med fokus på det särskilda tandvårdsstödet 

Beskrivning 

Administrativa förenklingar i syfte att skapa bättre förutsättningar för både chefer och 

medarbetare för att kunna utföra sina uppdrag. Under 2018 kommer tyngdpunkten vara att 

titta på möjligheter till förenklingar av regelverket kopplat till det särskilda tandvårdsstödet. 
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Detta arbete kommer att bedrivas gemensamt mellan Koncernkontoret, enhet tandvård och 

Folktandvården.  

 

Även vid analys av vårddata finns administrativa förenklingar att göra. Genom att 

Folktandvården och enhet tandvård får tillgång till samma uppföljningssystem och rapporter 

frigörs tid för analys och dialog. 

Uppföljningskommentar 

Arbetet med administrativa förenklingar har kommit i gång. Ett prioriterat område är 

förenklingar av regelverk kopplat till det särskilda tandvårdsstödet, ett samarbete mellan 

Folktandvården och enhet tandvård har etablerats och förslag på förenklingar håller på att 

bearbetas hos enhet tandvård för återkoppling till Folktandvården innan sommaren. Även 

arbetet med tillgång till gemensamma uppföljningssystem är på börjat och ett första möte 

inplanerat och målet är att ha detta klart inom kort. 

4.2.2 Utveckling av den digitala arbetsplatsen 

Beskrivning 

Folktandvården fortsätter arbetet med att skapa en digital arbetsplats med verktyg och 

funktioner för att underlätta vardagen för alla medarbetare. Digitalisering av klinikernas 

administration och interna kommunikation pågår med hjälp av samarbetsytor (SharePoint) 

och plan och styr (Stratsys). För att få en bra helhet behöver detta arbete samordnas med 

verktyg i Office 365 och utveckling av intranätet.   

 

Arbetet med att ta fram ett nytt intranät kommer att göras i flera steg. Nya mallar och 

funktioner tas fram i samarbete med Koncernstab kommunikation i VGR, där Folktandvården 

är pilot. Flera olika system ska integreras, BI, plan och styr och samarbetsytor, för att skapa 

ett intranät med en sömlös upplevelse.  

 

Intranätet och Folktandvårdsportalen ska vara en mötesplats där medarbetare kan diskutera 

och utbyta kunskap och därmed utveckla sig själva och verksamheten. Det ska bidra till att 

stärka samarbete, öka medarbetarnas engagemang i arbetet och stärka upplevelsen av 

Folktandvården som arbetsgivare och organisation. Det nya intranätet kommer vara 

mobilanpassat och ge nya möjligheter till personalisering och målgruppsanpassning. 

Uppföljningskommentar 

Samarbetsytor och i viss mån portalen är i drift inom ledning, stöd och service och inom 

allmäntandvården. Utveckling och framtagning av driftsorganisation av plan och styr pågår. 

Utveckling av intranätet pågår enligt plan och Folktandvården är delaktig i projektet. 

4.3 Vi ökar vår marknadsandel 

Beskrivning 

Vi har som mål att öka vår marknadsandel för att möta behov och efterfrågan i olika delar av 

Västra Götaland. Det innebär att Folktandvården måste upplevas som en attraktiv och 

tillgänglig vårdgivare i konkurrensen på tandvårdsmarknaden. Vi mäter och följer vår 

kundnöjdhet och tillgänglighet till allmän- och specialisttandvård.  

För att vara en attraktiv vårdgivare och öka vår marknadsandel arbetar vi kontinuerligt med 
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att förbättra tillgängligheten och att utveckla vår service och kommunikation med kunder och 

övriga medborgare. I kundundersökningen som genomfördes våren 2017 är nöjd kund-index 

85. Resultatet är fortsatt mycket högt och betraktas som oförändrat från 2015 (86) eftersom 

det inte är en signifikant skillnad.   

 

Marknadsandel mäts på årsbasis för hela Västra Götaland och lokalt på kommunnivå. I 

december 2017 hade Folktandvården 52 procent av marknaden i Västra Götaland, mätt på 

andel av befolkningen i åldern 3 år och uppåt. 

 

Inom allmäntandvården ska akuttandvård, tandvård till barn, ungdomar och unga vuxna, samt 

till personer som omfattas av det särskilda tandvårdsstödet prioriteras. Pågående behandlingar 

där överföring (remiss) sker från specialisttandvård eller mellan allmäntandvårdskliniker är 

också prioriterad vård. Som en konsekvens av prioriteringsordningen ska eventuella brister i 

tillgänglighet beröra vuxna patienter, som inte tillhör någon prioriterad grupp. Med hänsyn till 

målet att vara en attraktiv vårdgivare med allt större marknadsandel är det väsentligt att 

Folktandvården även har god tillgänglighet för vårdmässigt oprioriterade vuxna patienter. Vi 

mäter därför tillgängligheten för nya vuxna patienter. 

 

Definition för kund hos Folktandvården Västra Götaland är: 

• Listade barn 3–19 år  

• Vuxna 20 år och uppåt som undersökts fullständigt under senaste 3-årsperioden. 

Uppföljningskommentar 

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. Vid en fjärdedel av allmäntandvårdens 

utbudspunkter finns en begränsad tillgänglighet för nya vuxna patienter. Orsaken är brist på 

personal inom samtliga behandlarkategorier. Tillgängligheten är dock något förbättrad sedan 

årsskiftet men försämrad jämfört med motsvarande period föregående år. 

Vid utgången av första kvartalet 2018 har 28 av 107 utbudspunkter väntetid för nya patienter 

(första kvartalet 2017: 28). För 12 av dessa är väntetiden 3-6 månader, för 11 är väntetiden 3-

12 månader och för fem är väntetiden mer än 12 månader. På väntelista för undersökning som 

ny patient i allmäntandvården finns totalt 2652 personer (1891). Samtliga är vuxna (25+) och 

har inte något prioriterat tillstånd. Av dessa fördelas 1682 personer (1243) vid kliniker med 6-

12 månaders väntetid eller längre. 

Under perioden 2018 remitterades 13 175 patienter till specialisttandvården. Det är ungefär 

samma antal som under motsvarande period föregående år och kan innebära en stabilisering 

av antalet inkommande remisser. Tillgängligheten för patienter remitterade till 

specialisttandvården med köprioritet 1 och 2 har förbättrats något i form av kortare väntetider 

jämfört med 31 mars 2017. Totalt nådde 100 procent av klinikerna väntetidsmålet (1 månad) 

för remisser med köprioritet 1 och totalt 62 procent av klinikerna lyckades nå sitt väntetidsmål 

(3 respektive 6 månader) för remisser med köprioritet 2. 
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Tillgänglighet för nya patienter i ATV: Antal nya patienter i kö med en väntetid över tre månader. Källa är T4 med köID Kölista med urval 

av patienter med mer än tre månader. 

 

Tillgänglighet STV, för remitterade patienter med köprioritet 1: Andel kliniker som uppfyller målet för väntetid för patienter med remisser 
med köprioritet 1 (högsta prioritet). Definition: maximal väntetid i antal månader för patient med remiss som inte omhändertagits.  

 

Tillgänglighet STV, för remitterade patienter med köprioritet 2: Andel kliniker som uppfyller målet för väntetid för patienter med remisser 
med köprioritet 2 (näst högsta prioritet). Definition: maximal väntetid i antal månader för patient med remiss som inte omhändertagits.  

 

Nöjd kund-index: Från kundenkät där kunderna graderar hur starkt de samtycker till påståendet ”Jag är nöjd med Folktandvården och 
rekommenderar dem gärna till mina bekanta”.  Maxvärde 100. 

 

4.3.1 Utveckla digitala tjänster 

Beskrivning 

Folktandvården ska utveckla digitala tjänster som gör oss attraktiva och underlättar för våra 

kunder och vår verksamhet. De tjänster som efterfrågas mest och som vi prioriterar under 

2018 är Swish som betalfunktion, journal på nätet, inloggning med mobilt bank-id till 

webbtidbok samt hälsodeklaration via webben. Betalkiosker kommer införas på de flesta 

kliniker under 2018. 

Uppföljningskommentar 

Det är nu 43 betalkiosker i drift och 25 till kommer implementeras i maj. Arbetet med journal 

på nätet pågår enligt plan och införande planeras runt årsskiftet. 

4.3.2 Digitala konsultationer 

Beskrivning 

Med digital teknik kommer vi kunna erbjuda nästan lika bra tillgänglighet av konsultationer i 

hela Västra Götaland och därmed minska antalet remisser, köer och resande. Vi startade ett 

projekt med en POC (proof of concept) 2017 och kommer under våren 2018 starta 

pilotverksamhet för att sedan under hösten 2018 påbörja implementering på våra kliniker. 

Uppföljningskommentar 

Pilotprojekt på 10 klinker är under uppstart. Utrustningar är beställda och kliniker utvalda. 

Mars 2018 Mätetal Utfall 2017 
Utfall Mars 
2018 

Målvärde 2018 
Målvärde FTV 
2023 

 Marknadsandelar 52 %  53 % 55 % 

 Nöjd kund-index 85 - - 90 

 
Tillgänglighet för 
nya patienter i ATV 

81 % 74 % 95 % 95 % 

 

Tillgänglighet STV, 
för remitterade 
patienter med 
köprioritet 1 

97 % 100 % 95 % 95 % 

 

Tillgänglighet STV, 
för remitterade 
patienter med 
köprioritet 2 

61 % 62 % 75 % 95 % 
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4.4 Vi har landets ledande universitetstandvård. 

Beskrivning 

Universitetstandvård kan definieras i följande sex punkter: 

1. Bedriva utbildning av hög kvalitet. 

2. Bedriva forskning av hög nationell och internationell kvalitet. 

3. Följa den internationella utvecklingen inom tandvårdsforskning, utbildning och tandvård. 

4. Bidra till evidensbaserad tandvård genom att överföra egna och andras forskningsresultat 

till praktisk tandvård och fortlöpande utvärdera etablerade och nya metoder. 

5. Förmedla resultatet av sin verksamhet till övriga delar av tandvården. 

6. Samverka med näringslivet och patientorganisationer. 

 

Punkterna 3,4 och 5 har genererat ett prioriterat uppdrag 2018 som benämns ökad 

kunskapsspridning inom odontologi. Uppdraget beskrivs nedan. 

 

Vad gäller punkten 2 finns det behov av robustare mätetal. Vi börjar följa vetenskapligt 

kapital och vetenskapliga publikationer som nyckeltal under 2018. Parallellt behöver mål för 

vetenskapligt kapital fastställas inom såväl allmän- som specialisttandvård. Det arbetet är 

starkt kopplat till samarbetet med institutionen för odontologi gällande Universitetstandvård 

som påbörjas efter årsskiftet. 

Uppföljningskommentar 

Parterna i odont-sam har av hälso-sam fått i uppdrag att definiera kriterier för 

universitetstandvård och föreslå enheter som kan utgöra universitetstandvård. Arbetet ska 

rapporteras 1 oktober. 

Vad gäller grundutbildning har en utredning gällande simulerad färdighetsträning 

färdigställts. Ett resultat av detta är inköp av två så kallade Simodonter för virtuell simulerad 

färdighetsträning vilka är under implementering. Vidare är utredningen rörande 

patientrekrytering till utbildningskliniken i sitt slutskede och beräknas bli klar under maj 

månad. 

 

Nöjd student-index: Andel studenter som uppger sig vara nöjda med den kliniska delen av utbildningen. Detta mäts på utbildningskliniken på 

odontologen och på VFU-klinikerna i regionen. Mätningen gäller tandläkar- och tandhygienistprogrammet.  

4.4.1 Ökad kunskapsspridning inom odontologi 

Beskrivning 

Folktandvårdens uppdrag att bidra till evidensbaserad tandvård omfattar ett flertal processer, 

bland annat en kartläggning av vårdens kunskapsbehov. Denna inventering baseras på resultat 

i förvaltningens odontologiska bokslut men också på en dialog med institutionen för 

odontologi kring det aktuella vetenskapliga kunskapsläget. Dessutom ska systematiska 

metoder utvecklas för att kartlägga behovet hos både patienter och första linjens behandlare. 

Detta arbete genomförs i enlighet med metoder som gjorts tillgängliga av statens beredning 

för medicinsk utvärdering (SBU). Det utvidgade uppdraget kommer troligen förutsätta fler 

medarbetare på universitetsklinikerna.  

Mars 2018 Mätetal Utfall 2017 
Utfall Mars 
2018 

Målvärde 2018 
Målvärde FTV 
2023 

 
Nöjd student-
index 

  90 90 
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Planerade aktiviteter 2018: 

Avdelningen för odontologisk psykologi och folkhälsa vid institutionen för odontologi 

kommer genomföra en kvalitativ studie med syfte att kartlägga behandlares subjektiva behov 

av kunskap. Dessutom kommer avdelningen utreda möjligheter att på motsvarande sätt 

kartlägga patienters subjektiva behov. Resultatet beräknas vara sammanställt innan 

sommaren. 

 

Kartläggningen av tandvårdspersonalens subjektiva behov ska, tillsammans med resultatet av 

förvaltningens vårdanalys samt utfallet av dialog med ämnesföreträdare på institutionen för 

odontologi, ligga till grund för en prioritering avseende utvecklingen av evidensbaserad 

tandvård. Prioriteringsprocessen beräknas vara färdig tidigt under hösten 2018. Arbetet med 

att utreda prioriterade frågeställningar kan sedan inledas. Motsvarande aktiviteter bör kunna 

startas under slutet av året. 

Uppföljningskommentar 

Kartläggningen av tandvårdspersonalens subjektiva kompetensbehov fortgår enligt plan och 

kommer, tillsammans med resultaten av vårdanalys och den akademiska dialogen, att 

sammanfattas under hösten 2018. 

Sedan hösten 2017 har framkommit att uppdraget kring evidensbaserad tandvård gränsar till 

regionens modell för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Detta kommer att beaktas i det 

fortsatta arbetet. 

4.5 Vi har rätt kompetens och rätt bemanning. 

Beskrivning 

Rätt kompetens och rätt bemanning på våra kliniker är en förutsättning för god vård, 

tillgänglighet och service samt en möjlighet att ge invånarna jämlik vård. Genom rätt 

kompetens och bemanning skapar vi ekonomiskt utvecklingsutrymme till tid för alla att 

engagera sig i verksamhetsutveckling. Vi skapar också utrymme till konkurrenskraftiga löner, 

utvecklings- och karriärmöjligheter och god arbetsmiljö. En fortsatt stor utmaning under de 

närmaste åren är att öka andelen tandhygienister, då antalet nyexaminerade kommer att vara 

på nuvarande nivå under de närmaste fem åren.    

 

Vi har fortsatt fokus på att  

- utveckla chefers förutsättningar för att kunna bedriva ett gott ledarskap 

- insatser som stimulerar till uppgiftsväxling och nya arbetssätt 

- möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras 

- utveckla det hälsofrämjande arbetet och breddinföra goda exempel 

Uppföljningskommentar 

Andelen medarbetare som inte upplever stress i arbetet - 2017 införde tandvårsstyrelsen ett 

nytt mål i affärsplanen med fokus på hälsa. Målet mäts genom en fråga i det frågeformulär 

som är kopplat till hälsoprofilerna och målet för 2018 är 80 procent. Upplevelsen av stress är 

en viktig parameter för att följa hur den organisatoriska och sociala arbetsmiljön fungerar på 

våra arbetsplatser. Genomförande av aktiviteter kopplade till klinikernas resultat pågår och 

möjligheten att nå målet bedöms som god. 

Arbetsorganisation inom allmäntandvården - Andelen tandhygienister per tandläkare har 
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minskat i förhållande till mars 2017 från 0,73 till 0,67. Anledningen är den låga 

utbildningskapaciteten i förhållande till efterfrågan vilket leder till en allt hårdare konkurrens. 

Möjligheten att nå årets mål bedöms i dagsläget som svårt. 

Åtgärder som vidtas för att nå målet är: 

 Insatser för att attrahera de tandhygienister som avslutar sin utbildning i juni 2018 i 

Göteborg, Jönköping, Malmö, Kristianstad, Stockholm och Umeå. 

 Utlandsrekrytering av tandhygienister från Portugal pågår, avtal om anställning har 

tecknats med fem tandhygienister och planeras att skrivas med ytterligare fem 

personer. 

 Fortsatt planering inför start av tandhygienistutbildning med 40 platser på Högskolan i 

Skövde från och med våren 2020.  

 Särskilda lönesatsningar i 2018 års löneöversyn.   

Attraktiv arbetsgivare - Målet mäts genom en fråga i den vartannat år återkommande 

medarbetarenkäten. Nästa mätning sker hösten 2019. Arbete med åtgärder utifrån resultatet 

hösten 2017 pågår på kliniknivå. 

 

Bemanningsläget  
Antalet nettoårsarbetare har ökat med 65 (från 2 552 till 2 617) i förhållande till mars 2017. 

Framförallt har antalet tandläkare (+16), tandsköterskor (+38) och klinikadministratörer (+16) 

ökat men även specialisttandläkare (+10) och tandläkare under specialistutbildning (+7) 

medan tandhygienisterna minskat med 7 nettoårsarbetare. En stor del av ökningen utgörs av 

att fler heltidsanställda faktiskt arbetar heltid det vill säga nedsättning i tjänst har minskat. 

Anledningen till ökat antal tandläkare har en koppling till bristen på tandhygienister. 

Trots fler tandläkare finns behov av ytterligare 17 tandläkare varav 12 i Skaraborgsområdet 

och 3 i Dalsland samt 2 i norra Bohuslän. Den riktade satsningen för att stödja tandläkare från 

tredje land att få svensk legitimation fortsätter. För närvarande har 22 tandläkare med 

utlandsutbildning praktikanställning på våra kliniker och förbereds genom olika 

utvecklingsinsatser för att klara kompetenskraven för svensk legitimation. En ny viktig insats 

är det program (PLUS - lärande och utveckling i svensk hälso- och sjukvård) som startas av 

Västra Götalandsregionen i maj, som stärker utlandsutbildad tandvårdspersonals kompetens i 

svensk tandvård samt i svenska språket. 

Bristen på tandhygienister är fortsatt stor och för närvarande saknas 50 tandhygienister 

fördelade på 34 kliniker. 

Tandsköterskesituationen har förbättrats dels med anledning av att många nyutbildade 

avslutade sin utbildning i december och dels med anledning av att fler kliniker uppgiftsväxlat 

genom att anställa andra yrkeskategorier som övertar administrativa uppgifter som tidigare 

utförts av tandsköterskor. Det finns behov av ytterligare 13 tandsköterskor i dagsläget. 

Bemanningssituationen inom specialisttandvården har förbättrats men behov finns av 

ytterligare 16 specialisttandläkare. Vakanser finns på samtliga specialisthus. I dagsläget är 43 

tandläkare under specialistutbildning, vilket är fem fler än motsvarande tidpunkt 2017. Den 

höga utbildningskapaciteten gör att trycket på befintliga specialister är hårt men den kraftiga 

satsningen på utbildning av specialisttandläkare beräknas ge goda effekter för 

kompetensförsörjningen på några års sikt. 

Den externa personalomsättningen har minskat från 1,8 procent till 1,5 procent i förhållande 

till första kvartalet 2017. Framförallt har färre tandläkare och tandhygienister slutat. 
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Särskilda insatser har vidtagits för att stärka bemanningen på kliniker med bristsituation 

genom: 

 Samverkan mellan kliniker och verksamhetsområden som innebär att medarbetare på 

kliniker med god bemanning tjänstgör på kliniker med bristsituation. 

 Kliniker som tillfälligt utökar sitt öppethållande genom lördagsöppet. 

 Pensionerade medarbetare anställs för timtjänstgöring. 

 Kompetensväxling vid rekrytering av receptionister - från krav på 

tandsköterskeutbildning till receptionistutbildning. 

 Förstärkning genom anställning av studentmedarbetare från tandvårdsutbildningar. 

 Praktikanställda tandläkare från tredje land.  

 Riktade lönesatsningar för att behålla medarbetare. 

Arbetsorganisation - tandhygienister/tandläkare, ATV Antal nettoårsarbetare tandhygienist respektive tandläkare, per den siste i månaden. 

Hämtas från Cognos i analyskuben för nettoårsarbetare. 

 

4.5.1 Uppgiftsväxling och arbetsfördelning 

Beskrivning 

För att ytterligare stärka och stödja klinikernas arbete med uppgiftsväxling och 

arbetsfördelning genomförs verksamhetsutvecklingsprojekt på fyra kliniker. Projekten syftar 

till att öka värdet för våra patienter genom att använda medarbetarnas kompetens på ett 

effektivare sätt. Målsättningen med uppgifts- och arbetsfördelning är att stärka 

professionerna, säkra god arbetsmiljö, karriär- och utvecklingsmöjligheter samt minska den 

brist på kompetens som råder på flera kliniker. Utvecklingsprojektet har påbörjats under 2017 

och beräknas redovisa sin slutrapport under hösten 2018. Erfarenheterna av utvecklingsarbetet 

kommer att ligga till grund för att stödja uppgiftsväxling och arbetsfördelning generellt på 

våra arbetsplatser inom allmän- och specialisttandvård. 

Uppföljningskommentar 

Arbetet är igång och de kliniker som deltar i utvecklingsarbetet är Folktandvården 

Ulricehamn, Källstorp, Floda och Lindome. Arbetet går enligt plan och arbetsgruppen 

kommer att presentera förslag på uppgifter som kan växlas och/eller fördelas på annat sätt, 

metoder för genomförande samt karriär- och utvecklingsmöjligheter med fokus på 

tandsköterskor, tandhygienister, tandläkare och receptionister. 

4.5.2 Utveckla samverkan mellan kliniker på landsort och i storstad 

Beskrivning 

Vi säkrar bemanningen mellan kliniker och verksamhetsområden genom att utveckla 

samverkansmodeller som stimulerar och möjliggör för kliniker att stödja varandra med 

Mars 2018 Mätetal Utfall 2017 
Utfall Mars 
2018 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
FTV 2023 

 
Andelen medarbetare som 
inte upplever stress i arbetet 

78 %  80 % 85 % 

 

Arbetsorganisation 
- tandhygienister/tandläkare, 
ATV 

0,7 0,67 0,8 1 

 
Attraktiv arbetsgivare 
- Många ambassadörer 

81 %   85 % 
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bemanning och kompetensöverföring för att klara sitt uppdrag. Aktiviteten innebär att tre 

allmäntandvårdskliniker i landsort och tre kliniker i storstadsområdet tar fram modeller som 

kan ligga till grund för utvecklingsarbete på fler kliniker med liknande behov. Arbetet har 

påbörjats under 2017 och beräknas vara slutfört under 2018. 

Uppföljningskommentar 

Aktiviteten har startat och arbetsgruppen kommer under våren 2018 att presentera förslag på 

förutsättningar som ska gälla för kliniker med uppdrag att stödja bemanningen på kliniker på 

svårrekryterade orter och hur anställningsvillkoren för medarbetare som tjänstgör på dessa 

kliniker kan se ut. 

4.5.3 Verksamhetsförlagd kompetensutveckling 

Beskrivning 

Genom våra avgångssamtal med medarbetare som går till annan arbetsgivare vet vi att 

utvecklings- och karriärmöjligheter lyfts fram som en av de viktigaste faktorerna när man 

bedömer attraktiviteten hos en arbetsgivare. Vi har fem kompletta specialisthus vilket innebär 

att vi har unika möjligheter att erbjuda kompetensutveckling till medarbetare inom 

allmäntandvården. Vi bygger successivt ut möjligheterna till verksamhetsförlagd 

kompetensutveckling inom specialisttandvården för medarbetare inom allmäntandvården. 

Kompetensutveckling i form av klinisk tjänstgöring ska erbjudas vid alla specialistkliniker. 

Insatserna vänder sig i första hand till tandläkare men kommer även att omfatta 

tandhygienister och tandsköterskor. Efter genomgången kompetensutveckling förväntas 

behandlaren kunna hantera mer komplicerade fall inom allmäntandvårdens gränssnitt och vara 

en resurs för andra kollegor inom allmäntandvård. Modell för verksamhetsförlagd 

kompetensutveckling har prövats på tio kliniker under 2017 och kommer att utökas och 

etableras genom att aktiviteten förs in i specialisttandvårdens klinikkontrakt från och med 

2018. 

Uppföljningskommentar 

En inventering av möjliga utbildningsplatser som kan starta under året har genomförts. För 

närvarande finns en plan för start av 23 platser under 2018, vilket är mer än en dubblering i 

förhållande till 2017, då vi hade nio platser. Målet för 2018 är 30 platser. Volymen av 

utbildningsplatser påverkas dock av att vissa specialistkliniker har för få specialister för 

uppdraget, samt att det för närvarande pågår en omfattande ST-utbildning vilket kräver 

handledningsresurser. 

4.5.4 Behålla och utveckla medarbetare 

Beskrivning 

En strategi för kompetensförsörjning för de närmaste åren utarbetas med utgångspunkt från 

Folktandvårdens: 

- värderingar 

- omvärldsanalys  

- nulägesbeskrivning av åldersstruktur, personalomsättning och resultatet av 

medarbetarenkäten  

- klinikstruktur och klinikernas olika förutsättningar och behov 

- kommunikation - berättelsen om Folktandvården 
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Arbetet sker i nära samarbete med klinikledningar och fackliga företrädare. 

Uppföljningskommentar 

En omvärldsanalys med fokus på faktorer som påverkar vår kompetensförsörjning under de 

närmaste fem åren har genomförts samt en invärldsanalys kopplad till åldersstruktur, 

personalomsättning, resultatet av vår medarbetarenkät och samtal med återvändare. Arbetet 

med kultur och värderingar har påbörjats genom att samtliga chefer och klinikkoordinatorer 

medverkat i en kartläggning för att beskriva kulturen i Folktandvården Västra Götaland idag 

samt beskrivning av önskvärd förflyttning. Vidare har förslag till aktivitets- och tidplan för 

det fortsatta arbetet med kultur och värderingar tagits fram. 

4.5.5 Införande av digital avtrycksteknik 

Beskrivning 

I vårt arbete att skapa den digitala kliniken påbörjar vi 2018 skiftet till digital teknik vid 

avtryckstagning. Vi räknar med att minst en tredjedel av våra kliniker kommer växla till den 

digitala tekniken under 2018. Digitala avtryck innebär mindre obehag för patienten, färre 

felkällor och snabbare hantering. Det blir också möjligt att uppgiftsväxla i större utsträckning 

från tandläkare till tandsköterskor och tandhygienister. 

Uppföljningskommentar 

Upphandlingen pågår och ska läggas ut för anbud i juni. 

4.5.6 Införande av journalsystem T4, version 3 

Beskrivning 

Vi kommer under 2018 påbörja införandet av ett uppgraderat journalsystem som är 

webbaserat, har responsiv design och följer våra processer. Den nya versionen kommer 

införas modulvis med start i april. Utbildning i den nya journalen kommer var helt baserad på 

e-learning och gemensam för alla de 14 landsting som använder samma journalsystem. 

Uppföljningskommentar 

Första modulen (översikter) kommer implementeras i april och göras tillgänglig på klinikerna 

successivt för att undvika prestandaproblem. 

4.5.7 Produktions- och kapacitetsplanering allmäntandvård 

Beskrivning 

Utveckling av ett digitalt stöd för produktions- och kapacitetsplanering i allmäntandvård har 

pågått under 2017. Fokus i arbetet har legat på kapacitet- och kompetensstyrning för planering 

av revisionsundersökningar. Arbetet har blivit mer omfattande än förutsett, framförallt på 

grund av svårighet till automatiserad överföring av relevant data för simulering av olika 

planeringsscenarier. Pågående pilotprojekt, som omfattar sju kliniker, beräknas 

slutrapporteras under första kvartalet 2018, varefter breddinförande kan genomföras från 

andra kvartalet 2018. 

Uppföljningskommentar 

Under perioden har en mer förbättrad modell utarbetas. Modellen kommer att prövas på minst 
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fyra pilotklinker, samtidigt som it-stöd för bättre automatiserade överföringar av data och 

användarvänligt gränssnitt utarbetas. Aktiviteten bedöms under året kunna genomföras enligt 

plan. 

5 Ekonomiskt resultat 

Nedan illustreras resultatutvecklingen för årets första tre månader samt utvecklingen under 

åren 2016 och 2017. Resultatet varierar över tid under året och beräknas vara starkast i 

augusti-september. 

 

I resultaträkningen nedan visas periodens utfall, en jämförelse med budget samt föregående år 

samma period. En prognos för hela året och en jämförelse med årsbudget och utfall 

föregående år. 

 

 

Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat 

Utfall samt 
helårsbedöm-
ning 

Utfall 
t.o.m. 
1803 
mnkr 

Budget 
t.o.m. 
1803 
mnkr 

Utfall 
t.o.m. 
1703 
mnkr 

Avvikel
se 
utfall/ 
budget 
mnkr 

Förändri
ng utfall/ 
utfall % 

Prognos 
per 1803 
mnkr 

Budget 
t.o.m. 
1812 
mnkr 

Utfall 
t.o.m. 
1712 
mnkr 

Avvik
else 
prog
nos/ 
budg
mnkr 

Föränd
ring 
progno
s/ 
utfall 
% 

           

Såld vård internt 277,8 277,6 274,4 0,2 1,2 % 1 108,0 1 107,8 1 088,2 0,2 1,8 % 

Såld vård externt 80,6 84,2 80,0 – 3,7 0,7 % 310,0 318,0 310,2 – 8,0 – 0,1 % 

Patientavgifter 225,0 222,9 221,9 2,1 1,4 % 870,0 860,0 819,0 10,0 6,2 % 
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Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat 

Driftbidrag från 
nämnd inom 
regionen 

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  

Övriga erhållna 
bidrag 

35,0 30,6 22,1 4,5 58,6% 125,0 122,2 125,7 2,8 – 0,5 % 

Försäljning av 
tjänster 

3,7 4,5 4,0 – 0,8 – 7,2 % 18,0 18,0 18,4 0,0 – 2,4 % 

Hyresintäkter 2,1 2,0 2,0 0,1 2,7 % 8,0 8,0 7,9 0,0 1,3 % 

Försäljning av 
material och varor 

1,5 1,8 1,7 – 0,2 – 10,0% 7,0 7,0 6,0 0,0 17,4% 

Övriga intäkter 11,3 8,8 14,3 2,6 – 20,5% 38,5 35,0 34,5 3,5 11,5% 

Verksamheten 
intäkter 

637,1 632,3 620,4 4,8 2,7 % 2 484,5 2 476,0 2 409,9 8,5 3,1 % 

           

Personalkostnade
r, inkl. inhyrd 
personal 

– 435,6 – 424,2 – 418,2 – 11,4 4,2 % – 1 701,0 – 1 693,0 – 1 606,9 – 8,0 5,9 % 

Köpt vård – 2,9 – 3,0 – 2,9 0,1 – 0,7 % – 12,0 – 12,0 – 11,2 0,0 7,1 % 

Läkemedel – 3,1 – 3,0 – 3,1 – 0,1 – 1,8 % – 12,0 – 12,0 – 11,9 0,0 0,8 % 

Verksamhetsankn
utna tjänster 

– 39,9 – 40,0 – 38,1 0,1 4,8 % – 160,0 – 160,0 – 160,0 0,0 0,0 % 

Övriga tjänster, 
inkl. 
konsultkostnader 

– 22,2 – 27,5 – 21,9 5,3 1,5 % – 100,0 – 110,0 – 85,3 10,0 17,3% 

Material och 
varor, inkl. 
förbruknings mtrl 

– 42,2 – 42,6 – 41,7 0,4 1,3 % – 170,0 – 170,0 – 172,3 0,0 – 1,3 % 

Lokal- och 
energikostnader 

– 41,6 – 45,0 – 40,3 3,4 3,2 % – 180,0 – 180,0 – 178,2 0,0 1,0 % 

Lämnade bidrag – 0,1 0,0 – 0,1 – 0,1 – 34,0% 0,0 0,0 – 0,2 0,0  

Avskrivningar – 11,0 – 12,5 – 10,3 1,5 6,2 % – 48,0 – 50,0 – 42,6 2,0 12,8% 

Övriga kostnader – 18,4 – 20,0 – 21,6 1,6 – 15,1% – 80,0 – 80,0 – 79,2 0,0 1,1 % 

Verksamhetens 
kostnader 

– 617,0 – 617,8 – 598,3 0,9 3,1 % – 2 463,0 – 2 467,0 – 2 347,7 4,0 4,9 % 

           

Finansiella 
intäkter/kostnader 

0,1 – 0,5 – 0,6 0,6  0,5 – 2,0 – 1,7 2,5  

Bidrag, speciella 
beslut över budget 

– 6,3 – 6,3 – 6,3 0,0  – 25,0 – 25,0 – 25,0 0,0  

           

Resultat 14,0 7,7 15,3 6,3  – 3,0 – 18,0 35,5 8,0  

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 

mm 

Efter första kvartalet redovisas ett positivt resultat på 14,0 mnkr. Detta innebär en 

resultatmarginal på 2,2 procent att jämföra med 2,5 procent föregående år, vilket indikerar ett 

något svagare resultat och ett lägre belopp för resultatdelning 2018 har uppbokats än för 

motsvarande period föregående år. Verksamhetens intäkter har ökat med 2,7 procent jämfört 
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med föregående år. Kostnaderna har ökat 3,1 procent och det är personalkostnaderna som står 

för den största ökningen och där höjningen av sociala avgifter inneburit en ökad kostnad på 

3,2 mnkr för perioden. Följande faktorer har påverkat resultatutvecklingen jämfört med 

föregående period: 

 Första kvartalet innebar en arbetsdag mindre än föregående år, vilket påverkar 

produktion och ekonomi negativt.  

 Patientintäkterna har ökat med 1,4 procent. Effekten av genomförd prisökning 15 

januari 2017 ökade intäkterna med 1,88 procent medan en minskning av volym 

minskade dem med 0,48 procent. 

 Perioden har präglats av osäkerhet kring ersättningsmodell för barn och ungdomar 

både vad gäller tillämpning av regelverk och ersättning. Detta gör att det är svårt att 

göra några djupare analyser av första kvartalet. 

 Personalkostnaderna har ökat med 4,2 procent, vilket består av 2017: års lönerevision 

på 3,5 procent, höjning av sociala avgifter med 1,2 procent, volymökning 1,3 procent, 

negativ löneglidning på 1,2 procent samt minskad uppbokning av resultatdelningen 

med 0,6 procent.  

En prognos är lagd till -3 mnkr vilket innebär en förbättring om 15 mnkr jämfört med budget 

för 2018. Prognosen bedöms som relativt stabil. I periodens resultat finns kostnader hänförda 

till planerad disposition av eget kapital med på 2,6 mnkr, prognosen för helåret är att utnyttja 

beviljat belopp på 18 mnkr.  

 

Allmäntandvårdens resultat fördelat per verksamhetsgren 

  

  
Ack utfall 

1803 
Resultat- 
marginal 

Ack utfall 
1703 

Resultat- 
marginal 

Ack utfall 
1712 

Resultat- 
marginal 

 mnkr % mnkr % mnkr % 

Tandvård för barn och unga 
vuxna 2,4  1,6 %   5,4   3,7 %   10,4   1,8 %  

Vuxentandvård 
(åtgärdsbaserad vård) 9,0  4,4 %   8,4   4,1 %   12,9   1,7 %  

Frisktandvård 0,4  0,4 %   – 1,6   – 2,1 %   6,7   2,0 %  

Summa 11,8  2,7 %   12,2   2,8 %   29,9   1,8 %  

 

Inom allmäntandvården följs resultatet på följande verksamhetsgrenar, tandvård för barn och 

unga vuxna, åtgärdsbaserad vuxentandvård samt Frisktandvård. Det är en rimlig fördelning av 

resultatet mellan de olika verksamhetsgrenarna efter första kvartalet. Åtgärdsbaserade 

vuxentandvården ska ha ett högre resultat då resultatet sjunker under semesterperioden medan 

resultatet inom barn- och ungdomstandvård samt Frisktandvård stiger under semesterperioden 

då kapiterad ersättning och frisktandvårdspremier utgår oavsett verksamhetens volym. 

Frisktandvård är grundat på treåriga överenskommelser med kunden och bör därför ses i ett 

längre perspektiv. Dock är periodens faktiska resultatmarginal om 0,4 procent låg, vilket bör 

bevakas inför kommande prissättning. 
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6 Eget kapital 

Folktandvården har beviljats att använda 18,0 mnkr av det egna kapitalet under 2018. Under 

årets första kvartal har 2,6 mnkr nyttjats, framförallt för kostnader hänförda till IT-utveckling 

och hälsostyrd vård. Årsprognosen är att beviljat belopp kommer att användas. 

7 Investeringar 

Folktandvården prioriterar att utveckla och förnya klinikmiljön. Under 2018 fortsätter den 

intensiva period som pågått sedan 2014 avseende etablering i nya lokaler eller omfattande 

renoveringar. Under 2018 beräknas ytterligare sex kliniker färdigställas. Därutöver sker 

varumärkeshöjande insatser eller andra koncentrerade insatser till delar av kliniker. 

Genomförda investeringar under januari – mars uppgår till 6 mnkr. 

Färdigställda lokalprojekt januari – mars 2018: 

Etablering i nya lokaler 

 Henån 

 Kungshamn 

 Amhult, Göteborg 

I olika faser planeras under året för teknikutveckling inom verksamheten i form av: 

 Digitala intraorala scanners 

 Sensorer för digitala intraoral röntgen 

 Distanskonsultationer 

 Betalstationer i reception/väntrum 

Helårsprognos för årets investeringar uppgår till 55 mnkr. 

8 Regionfullmäktiges mål och fokusområden 

8.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska 

Folktandvården hanterar målet genom tydlig allokering av resurser efter vårdbehov. 

Kapiteringsersättningar och övriga ersättningar till klinik tar utgångspunkt i fördelning efter 

socioekonomi. Extra insatser inom hälsopromotion, folkhälsoarbete och vårdsamverkan 

prioriteras till kliniker i områden med störst vårdbehov och socioekonomisk utsatthet. 

Utfallsmått i form av exempelvis epidemiologi sker på årsbasis. 

8.1.1 Skapa ett sammanhållet vårdsystem och förstärk den nära vården 

Se avsnitt 4.1.4 och 4.1.5 ovan. 

8.2 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras 

Möjligheter till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras redovisas under punkten 4.5.1 

och 4.5.3. 
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8.3 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska 

Sjukfrånvaron för årets första kvartal uppgår till 7,3 procent vilket är något högre än 

motsvarande period 2017 då den låg på 7,1 procent. Långtidssjukfrånvaron har minskat 

medan korttidssjukfrånvaron ökat med 0,5 procent. Sjukfrånvaron med anledning av influensa 

bedöms ha varit särskilt omfattande i år och påverkat korttidssjukfrånvaron. Klinikernas 

arbete med hälsa och arbetsmiljöfrågor har ett ökat fokus på upplevelsen av stress. Viktiga 

insatser är bland annat uppgiftsväxling, produktions- och kapacitetsplanering samt 

hälsoinsatser som stärker kondition. Folktandvården satsar under 2018 särskilt på fysisk 

aktivitet genom att anordna en Hälsokamp för alla anställda. 

Hälso- och arbetsmiljöarbete stärks också genom utbildningsinsatser för chefer i 

hälsofrämjande ledarskap. Insatserna sker med stöd av Hälsan & arbetslivet. Aktiviteterna är 

en fortsättning på den fördjupade analys av personal- och arbetsmiljöstatistik som gjordes 

förra året med syfte att identifiera orsaker till hög sjukfrånvaro och personalomsättning på 

våra olika arbetsplatser samt framgångsfaktorerna på de arbetsplatser som har mycket bra 

värden. 

8.3.1 Lönestruktur 

Prioriterade yrkesgrupper i 2017 års löneöversyn var tandhygienister och tandsköterskor. 

Syftet med prioriteringarna var att kunna rekrytera och behålla medarbetare i den allt hårdare 

konkurrensen om arbetskraft inom dessa yrkesgrupper samt för att nå den uppsatta målbilden 

för medellöner i Västra Götalandsregionen. Folktandvården har uppnått VGR:s målbild för 

tandsköterskor medan motsvarande mål för tandhygienister krävt ytterligare satsningar i 2018 

års löneöversyn. 

Särskilda satsningar för att öka lönespännvidden gjordes för fjärde året i rad för 

tandsköterskor, vilket resulterade i en ökning av lönespännvidden från 35 till 40 procent. 

Satsningar för ökad lönespännvidd har även gjorts i 2018 års löneöversyn. 

8.3.2 Chefsförutsättningar 

Planerade åtgärder för att anpassa chefers förutsättningar till normtalet har genomförts och 

arbetet med att utveckla stöd och service till klinikerna från HR-, ekonomi- och 

kommunikationsenheten och enheten för verksamhetsstöd fortsätter enligt plan. 

8.3.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys 

Förändringar i personalvolym, personalstruktur och bemanningssituation samt aktiviteter för 

att nå rätt bemanning redovisas i avsnitt 4.5."Bemanningsläget". 

Lönekostnaderna har ökat med 4,8 procent (19 mnkr) jämfört med mars 2017. 

Kostnadsökningen utgörs av 2017 års lönerevision på 3,5 procent, höjning av sociala avgifter 

sedan januari 2018 med 1,2 procent, en volymökning motsvarande 1,3 procent samt en 

negativ löneglidning med 1,2 procent d.v.s. förändring kopplad till att äldre medarbetare i 

högre löneläge ersätts med nyutbildade med lägre lön. 

8.4 Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas 

Se avsnitt 4.1.3, 4.1.4 och 4.1.5 ovan. 
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8.5 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten 

ska förbättras 

Se ovan punkt 4.3.1, 4.3.2 och 4.4.1 

8.5.1 VGR ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland 

Diskussioner pågår med Sahlgrenska Science Park om företag med tandvårdsprofil i deras 

inkubator. 

En rapport gällande incitament för innovation har färdigställts. Den bygger på intervjuer av 

medarbetare inom vår organisation. Rapporten ska presenteras för tandvårds- och 

områdeschefer i maj. 

Arbete har påbörjats gällande testbäddsverksamhet. 

Möte har hållits med materialförvaltare, inköpscontroller och kvalitetssamordnare gällande 

behovsanalys inom vår organisation. 

8.6 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt 

verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska 

Resandet med privat bil i tjänsten under första kvartalet 2018 är 12 procent lägre än resandet 

med privat bil i tjänsten första kvartalet 2016. Under första kvartalet har informationsinsatser 

genomförts för att öka medvetenheten kring alternativa sätt att resa med bil i tjänsten, än att 

använda privat bil. 

Arbetssättet för centralt kemikaliearbete har processkartlagts, där behovet av att säkerställa 

korrekt arbetsflöde ansågs vara av stor vikt. Förbättringsområden och behov av rutiner, mallar 

eller dylikt har identifierats. 

Arbete pågår för att säkerställa att amalgamavfall sorteras på korrekt sätt och att samtliga 

amalgamavskiljare på Folktandvårdens kliniker fungerar tillfredsställande, allt i enlighet med 

nya EU-förordning om kvicksilver och för att nå uppsatta mål. 

9 Bokslutsdokument och noter 

  

Bokslutsdokument RR KF BR    

Folktandvården Västra 
Götaland 

   

 Not Utfall Utfall 

Resultaträkning  1803 1703 

    

Verksamhetens intäkter 1 637 084 620 442 

Verksamhetens kostnader 2, 3 -606 008 -587 995 

Avskrivningar och 
nedskrivningar 

4 – 10 953 – 10 312 

Verksamhetens 
nettokostnader 

 20 123 22 135 

    

Finansnetto 5 133 – 560 
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Bokslutsdokument RR KF BR    

Erhållna/lämnade bidrag 
spec. beslut 

 – 6 250 – 6 250 

    

Årets resultat  14 006 15 325 

    

 Not Utfall Utfall 

Kassaflödesanalys  1803 1703 

    

Löpande verksamhet    

Årets resultat  14 006 15 325 

Avskrivningar 4, 7 10 953 10 312 

Utrangeringar/nedskrivningar 7 14 65 

    

Kassaflöde från löpande 
verksamhet före förändring 

   

av rörelsekapital  24 973 25 702 

    

Förändring av rörelsekapital    

Ökning-/minskning+ av 
kortfristiga fordringar 

10 17 042 – 39 217 

Ökning+/minskning- av 
kortfristiga skulder 

11 – 9 985 24 102 

    

Kassaflöde från löpande 
verksamhet 

 32 030 10 587 

    

Förändring av eget kapital  0 1 

    

Investeringsverksamhet    

Investeringar 6 – 6 160 – 11 494 

    

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

 – 6 160 – 11 494 

    

Finansieringsverksamhet    

Ökning-/minskning+ av 
långfristiga fordringar 

9 – 16 109 0 

    

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 – 16 109 0 

    

ÅRETS KASSAFLÖDE  9 761 – 906 
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Bokslutsdokument RR KF BR    

Ingående likvida medel och 
kortfristiga placeringar 

 113 628 82 338 

Utgående likvida medel och 
kortfristiga placeringar 

 123 387 81 432 

    

Kontroll av årets kassaflöde  9 759 – 906 

    

 Not Utfall Utfall 

Balansräkning  1803 1712 

Anläggningstillgångar    

Materiella 
anläggningstillgångar 

   

– maskiner och inventarier 7 226 791 233 313 

– pågående investeringar 8 2 995 1 278 

Finansiella 
anläggningstillgångar 

9 213 807 197 698 

Summa 
anläggningstillgångar 

 443 593 432 289 

    

Omsättningstillgångar    

Förråd  2 133 2 133 

Kortfristiga fordringar 10 385 676 402 718 

Likvida medel  123 387 113 628 

Summa 
omsättningstillgångar 

 511 196 518 479 

Summa tillgångar  954 789 950 768 

    

Eget kapital    

Eget kapital  164 020 137 428 

Bokslutsdispositioner  0 – 8 920 

Årets resultat  14 006 35 511 

Summa eget kapital  178 026 164 020 

    

Skulder    

Kortfristiga skulder 11 776 763 786 748 

Summa skulder  776 763 786 748 

Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 

 954 789 950 768 

    

Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. 
Anvisningarna 

bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av 
Rådet för 
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Bokslutsdokument RR KF BR    

kommunal redovisning.    

    

1. Verksamhetens intäkter 1803 1703  

Patientavgifter med mera 225 002 221 865  

Såld vård internt 277 825 274 449  

Såld vård externt 80 559 80 038  

Försäljning av tjänster, 
internt 

374 805  

Försäljning av tjänster, 
externt 

3 365 3 226  

Hyresintäkter 2 069 2 015  

Försäljning av material och 
varor, externt 

1 501 1 668  

Statsbidrag 19 959 20 286  

Övriga bidrag, internt 14 177 11 455  

Övriga bidrag, externt 912 – 9 638  

Övriga intäkter, internt 4 873 11 726  

Övriga intäkter, externt 6 468 2 547  

Totalt 637 084 620 442  

    

2. Verksamhetens kostnader 1803 1703  

Personalkostnader 435 648 418 238  

Köpt vård internt 503 488  

Köpt vård externt 2 402 2 437  

Läkemedel 3 088 3 144  

Lämnade bidrag, internt 0 147  

Lämnade bidrag, externt 97 0  

Lokal- och energikostnader, 
internt 

9 188 8 663  

Lokal- och energikostnader, 
externt 

32 436 31 668  

Verksamhetsanknutna 
tjänster, internt 

6 667 5 095  

Verksamhetsanknutna 
tjänster, externt 

33 206 32 955  

Material och varor, internt 14 239 13 401  

Material och varor, externt 27 978 28 274  

Övriga tjänster, internt 19 627 19 238  

Övriga tjänster, externt 2 565 2 626  

Övriga kostnader, internt 6 081 6 596  

Övriga kostnader, externt 12 283 15 025  

Totalt 606 008 587 995  
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Bokslutsdokument RR KF BR    

    

3. Personalkostnader, 
detaljer 

1803 1703  

Löner 282 365 271 615  

Övriga personalkostnader 25 809 28 121  

Sociala avgifter 127 474 118 502  

Totalt 435 648 418 238  

    

4. Avskrivningar och 
nedskrivningar 

1803 1703  

Avskrivningar    

Maskiner och inventarier 10 953 10 312  

Totalt 10 953 10 312  

Totalt avskrivningar och 
nedskrivningar 

10 953 10 312  

    

5. Finansnetto 1803 1703  

Finansiella intäkter    

Ränteintäkter, externt 143 225  

Totalt 143 225  

    

Finansiella kostnader    

Räntekostnader, internt 2 27  

Räntekostnader, externt 0 3  

Övriga finansiella kostnader, 
externt 

8 755  

Totalt 10 785  

Totalt finansnetto 133 – 560  

    

6. Investering i 
anläggningstillgångar 

1803 1703  

Årets investering i maskiner 
och inventarier 

4 378 10 946  

Årets pågående investering 1 782 548  

Totalt 6 160 11 494  

    

7. Maskiner och inventarier 1803 1712  

Ackumulerade 
anskaffningsvärden 

   

Vid årets början 658 781 623 997  

Nyanskaffningar 4 378 57 476  

Omklassificeringar 65 291  
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Bokslutsdokument RR KF BR    

Försäljningar/utrangeringar – 61 – 22 988  

Korrigering 
anskaffningsvärde 

0 5  

Utgående ackumulerade 
anläggningstillgångar 

663 163 658 781  

    

Ackumulerade avskrivningar    

Vid årets början 425 468 402 669  

Årets avskrivning och 
nedskrivning 

10 953 42 554  

Försäljningar/utrangeringar – 46 – 19 755  

Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

436 375 425 468  

Utgående restvärde 226 788 233 313  

    

8. Pågående investeringar 1803 1712  

Ackumulerade 
anskaffningsvärden 

   

Vid årets början 1 278 416  

Nyanskaffningar 1 782 1 153  

Omklassificeringar – 65 – 291  

Utgående ackumulerade 
anläggningstillgångar 

2 995 1 278  

    

9. Finansiella 
anläggningstillgångar 

1803 1712  

Långfristiga fordringar 213 807 197 698  

Totalt 213 807 197 698  

    

10. Kortfristiga fordringar 1803 1712  

Kundfordringar, internt 4 943 8 801  

Kundfordringar, externt 245 251 254 574  

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter, internt 

56 999 40 774  

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter, externt 

34 684 34 817  

Övriga fordringar, internt 29 456 42 187  

Övriga fordringar, externt 14 343 21 565  

Totalt 385 676 402 718  

    

11. Kortfristiga skulder 1803 1712  

Leverantörsskulder, internt 627 607  

Leverantörsskulder, externt 69 138 111 751  



Folktandvården Västra Götaland Delårsrapport 

Diarienummer FTV 2018-00158  

 

- 30 - 

Bokslutsdokument RR KF BR    

Semesterskuld 68 385 51 868  

Löner, jour, beredskap, 
övertid 

4 345 3 139  

Upplupna sociala avgifter 32 855 24 091  

Övriga upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter, 
internt 

1 230 483  

Övriga upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter, 
externt 

598 892 594 377  

Övriga kortfristiga skulder, 
internt 

1 021 0  

Övriga kortfristiga skulder, 
externt 

270 432  

Totalt 776 763 786 748  
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Samråd och beslut 

 

Information om delårsrapport för mars 2018 har skett i Folktandvårdens samverkansgrupp den 

23 april 2018.  

  

Tandvårdsstyrelsen föreslås besluta:  

  

    

1. Godkänna delårsrapporten för mars 2018  

  

  

2. Översända delårsrapporten till regionstyrelsen  

  

  

  

  

  

  

  

FOLKTANDVÅRDEN VÄSTRA GÖTALAND  

  

  

  

  

  

Ann-Charlotte Sundelin                      Ulrika Söderberg           

 Tandvårdsdirektör                      Ekonomichef  

 


