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Tjänsteutlåtande   Folktandvården 

Datum 2018-12-12   Handläggare: Kjell Einarsson 

Diarienummer FTV 2018 – 0355  Telefon 0707-95 33 51 

    E-post: kjell.einarsson@vgregion.se 

 

 

 

Till Tandvårdsstyrelsen 

 

 

 

INVESTERINGSPLAN 2019 (2020 – 2021) 

Tandvårdsstyrelsen föreslås besluta 

 

1. Fastställa föreslagen investeringsplan för 2019 (2020 – 2021) 

 

2. Uppdra åt tandvårdsdirektören att genomföra investeringar för 2019 

enligt denna plan, bilaga 1 

 

3. Uppdra åt tandvårdsdirektören att till styrelsen rapportera utfallet av 

investeringsverksamheten under 2019 vid styrelsemötet i april och 

september samt i samband med årsredovisning 2019 

 

Sammanfattning  

 

Investeringsplanen för 2019 (2020 – 2021) innehåller nya projekt 2019, 

finansiering av projekt beslutade i tidigare investeringsplaner och en utblick 

mot 2020 – 2021. Folktandvårdens investeringsutrymme för 2019 uppgår 

enligt beslut i Regionstyrelsen till 64 mnkr. Eventuella avvikelser ska 

kommuniceras och förankras med koncernkontoret innan genomförande. 

 

Ett årligt investeringsutrymme om ca 60 mnkr motsvarar det behov som 

Tandvårdsstyrelsen tidigare framhållit som långsiktigt nödvändigt, och är 

kommunicerat med Koncernkontoret för kommande planering 2020 – 2022. 

 

Investeringsplan 2019 omfattar resurser för: 

 

Utrustning vid genomförande av lokalprojekt                   26,0 mnkr 

Mindre lokalanpassningar, varumärkeshöjande åtgärder                  4,5 mnkr 

Reinvesteringar i dental- steril- och radiologisk utrustning            17,5 mnkr 

Digitalisering av verksamheten – digitala intraorala scanners, 

sensorer för digital intraoral röntgen, 3D-skrivare samt  

utrustning för distanskonsultationer                                                 16,0 mnkr 

 

Summa                      64,0 mnkr 
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Folktandvårdens investeringsbehov 

 

Folktandvården har ett kontinuerligt investeringsbehov på ca 60 mnkr per 

år. 

 

Med drygt 100 utbudspunkter inom allmäntandvård, ca 30 inom 

specialisttandvård på 15 orter samt utbildningskliniker förlagda till 

Odontologen har förvaltningen ett kontinuerligt 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 utrustning utgörs av utrustning i form av 

behandlingsunitar, sterilutrustning, röntgenutrustning samt inredning i 

behandlingsrum. Kostnaden för ett komplett behandlingsrum uppgår till ca 

450 – 500 tkr. I Folktandvården finns idag cirka 1 100 behandlingsrum. I 

samband med lokalanpassningar sker ofta även översyn av möblering i 

väntrum, reception och personalutrymmen. 

 

Den digitala utvecklingen påverkar verksamheten positivt. Förberedelser för 

implementering av ny teknik och nya arbetsmetoder har pågått under 2017 – 

2018. Under 2019 och närmast kommande år sker investeringar som 

möjliggör att förändringar kan genomföras. 

 

Investeringsplan för 2019 (2020 – 2021) 

 

Utrustning vid genomförande av lokalprojekt – 26 mnkr 

 

• Stöpen, Skövde – ombyggnad. Förändringen innebär en ökning med 

ett behandlingsrum. Förändringar i reception, väntrum, personalrum 

och steril. 

• Karlsborg – ombyggnad. Förändringar i reception, väntrum, steril 

och expeditioner. 

• Viskafors – ombyggnad. Förändringar i entré, personalrum och steril. 

Ny inredning och ytskikt i behandlingsrum. 

• Kungälv – ny lokalisering. Nuvarande klinik på Kristinedalsgatan 

etableras vid Kongahälla köpcenter. Förändringen innebär en ökning 

med sex behandlingsrum. 

• Hisingen, Göteborg – ny lokalisering. Nuvarande klinik på Selma 

Lagerlöfs torg etableras i stadsdelen Selma stad. Förändringen 

innebär en ökning med tre behandlingsrum. 

• Tanumshede – ombyggnad. Två ytterligare behandlingsrum skapas. 

Därutöver ny utrustning och inredning i befintliga behandlingsrum, 

nytt personalrum och nytt omklädningsrum. 
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• Ortodonti, Borås – ny lokalisering. Nuvarande klinik på 

Västerbrogatan etableras på Österlånggatan. Förändringen innebär 

en minskning med ett behandlingsrum. 

• Specialisttandvården vid Skaraborgs sjukhus, Skövde – ny 

lokalisering. All specialisttandvård vid Skaraborgs sjukhus flyttar till 

gemensamma, nyproducerade lokaler tillsammans med sjukhusets 

organisation för käkkirurgi. Investeringen är en ägarstyrd investering 

inom VGR, med innebörden att investeringen inte belastar 

Folktandvårdens utrymme. Återstående investeringar uppgår till ca 6 

mnkr, vars driftkonsekvenser belastar verksamheten. 

 

Därutöver finns resurser avsatta om 3 mnkr för eventuellt tillkommande 

projekt under året.  

 

Mindre lokalanpassningar – varumärkeshöjande åtgärder – 4,5 mnkr 

 

Sedan 2013 har genomförts investeringar på klinik benämnda 

varumärkeshöjande åtgärder. Resurserna disponeras i första hand till 

åtgärder i reception och väntrum samt inredning 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. Åtgärderna har haft ett mycket positivt 

utfall och planering pågår därför för ytterligare insatser under 2019 till en 

omfattning om 4,5 mnkr.  

 

För närvarande finns planerade insatser vid klinikerna: 

 

• Vänersborg 

• Mellerud 

• Majorna 

 

Övriga reinvesteringar i dental- steril- och radiologisk utrustning – 17,5 

mnkr 

 

Resurser för reinvesteringar av utrustning vid kliniker som inte är aktuella 

för ny- eller ombyggnation. Under 2015 – 2018 har genomförts 

reinvesteringar om ca 85 dentala unitar. Inför 2019 är avsatt en resurs om 9 

mnkr, motsvarande ca 30 utrustningar. 

 

Utbyte av sterilutrustning som autoklaver, diskdesinfektorer samt 

röntgenutrustning genomförs vid uttjänt utrustning. Till dessa objekt samt 

till behov av övriga akuta investeringsåtgärder är avsatt ett utrymme om 8,5 

mnkr. 
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Digitalisering av verksamheten – digitala intraorala scanners, sensorer för 

digital intraoral röntgen, 3D-skrivare samt utrustning för 

distanskonsultationer – 16 mnkr 

 

I investeringsplan för 2019 avsätts resurser digitala intraorala scannrar. 

Fördelar med digital avtrycksteknik är bland annat att inte behöva använda 

avtrycksmaterial i patientens mun och att arkivering förenklas.  

Upphandling är avslutad och ett införandeprojekt påbörjas under året. 

Angiven resurs avser 40 stycken. 

 

Vidare föreslås resurs för sensorer för digital intraoral röntgen, ett alternativ 

till nuvarande tillvägagångssätt vid tagning av röntgenbilder och som 

framför allt medför en snabbare åtkomst till exponerade bilder. Beslut om 

införande har tagits under 2018, efter utvärdering av fem pilotkliniker. 

Angiven resurs omfattar en investering vid 30 kliniker. 

 

Under 2018 har prövats ny teknik och arbetsmetod för distanskonsultationer 

kliniker emellan, företrädesvis mellan allmän- och specialisttandvård. 

Tekniken möjliggör exempelvis en ökad tillgänglighet till 

specialisttandvård, ett ökat kompetensstöd till allmäntandvård samt minskat 

resande. Beslut om ett bredare införande sker efter utvärdering under våren 

2019. Avsatt resurs avser utrustning vid 30 kliniker. 

 

Resurser för 3D-skrivare är avsatta för test av egen tillverkning av relevanta 

produkter. Verksamheten prövas under 2019 – 2020 inför beslut om 

breddinförande. Avsatt resurs avser sju enheter. 

 

Ombyggnader och ny lokalisering 2020 – 2021 

 

För närvarande planeras för om- och nybyggnadsprojekt kommande år vid 

ett flertal kliniker. Nedanstående är en sammanfattning för tiden 2020 – 

2021. 

 

• Hjo – planerad ny lokalisering 

• Skara – planerad ny lokalisering 

• Södra Ryd, Skövde – planerad ny lokalisering 

• Bengtsfors – planerad ny lokalisering 

• Specialisttandvårdscentrum, Uddevalla – planerad ny lokalisering 

inom Uddevalla sjukhus 
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Samråd 

 

Samverkan om Investeringsplan 2019 (2020 – 2021) har skett i 

Folktandvårdens samverkansgrupp 2018-12-17. 

 

FOLKTANDVÅRDEN VÄSTRA GÖTALAND 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Sundelin 

Tandvårdsdirektör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


