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Frisk i munnen hela livet

Fakta Folktandvården:
Folktandvårdens grundläggande uppgift är att med hög kvalitet förebygga
och behandla alla typer av tandsjukdomar. Folktandvården utför allt från
undersökningar till den mest komplicerade tandvården i samarbete med
sjukvården.
Folktandvården Västra Götaland är
organiserad så att alla invånare erbjuds
vård på lika villkor utifrån tillgängliga
resurser, oavsett var i regionen man söker vård och oberoende av vilken typ
av vård man behöver.
Folktandvårdens uppgifter är:
•Folkhälsoarbete
•Förebyggande verksamhet
•Barn- och ungdomstandvård
•Uppsökande verksamhet
•Vuxentandvård
•Specialisttandvård
•Högspecialiserad vård
•Forskning
•Grund- och vidareutbildning

Tandsköterska Annika Bernhardsson möter de små barnen och deras föräldrar på Familjecentrum i Lilla Edet. På bilden Sofie Bergman med
sonen Alvin. Foto: Kristina Mörner.
Folktandvården i Västra Götalandsregionen är till för alla
invånare och alla behov.
- Vi har ett brett uppdrag att lyfta
fram munhälsans betydelse för livskvaliteten under hela livet, säger Owe
Bertilsson, klinikchef i Lilla Edet.
Folktandvården i Lilla Edets kommun, med totalt 23 medarbetare varav åtta tandläkare, fyra
tandhygienister och 9 tandsköterskor, finns i
helt nyrenoverade lokaler på Järnvägsgatan i
Lilla Edet. Hos Folktandvården får patienterna
ett personligt bemötande, bra service och självklart en säker och trygg tandvård av god kvalitet. Kliniken hjälper både vuxna och barn med
det mesta från en vanlig undersökning till mer
komplicerad tandvård och har ett nära samarbete med Fyrbodals specialister. Inom Folktandvården i Lilla Edet råder det ingen brist på
legitimerade tandläkare.
- Vi har även utbildade nischtandläkare
inom implantatkirurgi (käkbensförankrade
titanskruvar) inklusive implantatprotetik (kronor, broar och protes på befintliga skruvar), rotspetsoperationer (infektionsbehandling) och
bettfysiologi. Inom det sistnämnda hjälper vi
patienter med störningar i bett- och tuggsystemet vilka kan leda till tuggmuskelömhet, värk
i ansikte och käkleder, skadade tänder samt
huvudvärk.
Folktandvården i Lilla Edet har även ett nära
samarbete med Tandläkarhögskolan, Odontologiska Institutionen vid Sahlgrenska Akademin.
Från de minsta …
Folktandvårdens vision ”Frisk i munnen hela
livet” speglar Folktandvårdens strävan efter att
arbeta förebyggande. Folktandvården vill lyfta

Tandhygienist Inga Woldberg och tandsköterska Agneta Vikingsson ingår i klinikens
mobila team för uppsökande tandvård.

Folktandvård på väg. Folktandvården har ett brett uppdrag att lyfta fram munhälsans betydelse för livskvalitet i alla åldrar. För att underlätta för patienterna gör Folktandvården även
hembesök, utan extra kostnad till dem som har svårt att ta sig till kliniken. På bilden tandsköterska Agneta Vikingsson.
fram munhälsans betydelse för livskvalitet i alla
åldrar genom ett hälsofrämjande synsätt.
På Familjecentralen i Lilla Edet möter Folktandvården de blivande föräldrarna.
- Vi har ett mycket gott samarbete med Mödravårdscentralen (MVC) och Barnavårdscentralen
(BVC). Vi träffar förstagångsföräldrar innan barnets födelse för att prata kost och gränssättning.
Sedan följer vi upp diskussionen när vi träffar
barnen när de är sex månader i samband med
läkarbesöket på BVC, säger Annika Bernhardsson, tandsköterska och den som håller i klinikens
kontakter med de små barnen.
Samarbetet mellan Folktandvården, MVC och
BVC har sitt ursprung i projektet ”Mål i mun –
frisk vikt och friska tänder”, ett samarbetsprojekt
inom Västra Götalandsregionen. Kliniken i Lilla
Edet har därför ett mycket unikt och ambitiöst
program för de små barnen i kommunen.

… till de lite större …
Alla elever i Lilla Edets grundskolor får regelbundna besök av Folktandvården. Vid dessa tillfällen ges information om tandhälsa och samtliga
erbjuds också fluorlackning.
- ”Fluoränglarna” besöker alla skolor i kommunen. På vissa skolor gör vi upp till fyra besök
per termin för att stärka elevernas tänder mot
kariesangrepp. Samtidigt får vi en personlig kontakt med eleverna i unga år, säger tandsköterska
Annika Bernhardsson.
… till sist de äldsta invånarna
Tandsköterskorna Agneta Vikingsson och Eva
Pettersson samt tandhygienist Inga Woldberg
ingår sedan flera år i klinikens mobila team. De
bedriver uppsökande tandvård inkl munhälsobedömning i kommunens äldre- och gruppboenden. Årligen besöks samtliga äldreboenden och

särskilda boenden där Agneta, Eva och Inga
ger personalen råd och tips men inte bara det.
De utför även enklare behandlingar på plats.
Vid behov följer även tandläkare med ut för att
ge nödvändig tandvård.
- På Pilgården, Lindkullen och Soläng har
vi förberedda rum med tandläkarstol. Därmed
slipper de äldre ansträngande resor till kliniken för tandvård, säger Agneta. Det är jätteroligt och uppskattat, inte minst bland personalen. Det känns som vi behövs och fyller en
viktig funktion. Det finns ingen anledning att
de äldsta i vårt samhälle ska känna obehag eller smärta på grund av bristande munhygien,
säger Inga.
Frisktandvård
Frisktandvård är ett bra sätt att hålla koll på
tandvårdskostnaderna. Frisktandvård innebär
att Folktandvården tecknar ett avtal som ger
patienten regelbunden tandvård till ett fast pris
i tre år. Kostnaden ligger mellan 40 kronor och
817 kronor per månad, beroende på vilket skick
patienternas tänder är i vid avtalets start. I det
avtal Folktandvården tecknar ingår den mesta
regelbundna tandvården, men också ett skräddarsytt program för hur man skall sköta sina
tänder.
Med Frisktandvård får patienten den tandvård hon/han kan behöva, till exempel laga ett
hål eller trasig fyllning, dra ut en tand, rotbehandlingar och akut tandvård i hela landet.
- Det ger en trygghet att veta sina utgifter
för tandvård. Vill du veta mer är det bara att
höra av sig till oss, säger klinikchef Owe Bertilsson.
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