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Fakta:

Folktandvården i Sverige hjälper alla oavsett ålder med olika tand-
vårdsfrågor. Tillsammans med patienterna kan Folktandvården hitta 
individuella lösningar för tandvård.

Folktandvården har kliniker för allmäntandvård, specialisttandvård 
och sjukhustandvård. Inom Folktandvården kan man välja såväl kli-
nik som tandläkare. Folktandvården i Uppsala län har kliniker från 
Skutskär i norr till Bålsta i söder. Hälften av länets invånare har valt 
Folktandvården som har cirka 600 anställda som möter 85 000 patien-
ter årligen.

Tierpskliniken expanderar
Folktandvården – ditt bästa val
Folktandvården i Tierp har 
de senaste åren rekryterat 
mera personal vilket gör att 
patienterna kan få avancerad 
tandvård i Tierp. 
 – Vi har ökat från tre till 
åtta tandläkare på några år, 
bekräftar Rolf Emilsson, kli-
nikchef på Folktandvården i 
Tierp. 

Idag arbetar hela 24 personer på 
Folktandvården i Tierp – ett samlat 
kompetenscentrum för Nordupp-
land. Förutom de åtta tandläkarna, 
arbetar även fyra tandhygienister 

och tolv tandsköterskor på kliniken.
– Vi är också stolta över klini-

kens mångkulturella blandning. Det 
innebär att vi kan erbjuda våra kun-
der behandling med svenska, engel-
ska, italienska, ryska, serbokratiska 
eller arabiska som stöd. 
 
Barn ges tandhälsoundersökning 
i skolan
Med en mobil tandvårdsutrustning 

Alla är välkomna till Folktandvården i Tierp – Folktandvårdens kompetens-
centrum i norra Uppland. På bilden: tandsköterska Gun Norlin, tandläkare 
Jadranka Papec och tandhygienist Laila Evertsson.

Tel: 0293-153 00
Fax:0293-141 70
tierp.folktandvarden@lul.se
www.folktandvarden.se

kan kliniken även erbjuda externa 
tandhälsovårds-undersökningar för 
eleverna i Örbyhus och Söderfors på 
respektive ort så att de slipper åka 
in till Tierps köping för en vanlig 
undersökning.

– Vi har även uppsökande tand-
vård för äldreboenden, förklarar 
Liselott Emilsson arbetsledare på 
kliniken.

Mer kompetens till Tierp
Från och med januari 2005 kom-
mer Folktandvården i Tierp att 
ytterligare förstärkas med specia-
listtandvård i tandreglering en dag 

i veckan.
Specia l ist tandvård 

i tandreglering i Tierp 
innebär att fl ertalet för-
äldrar och patienter inte 
behöver åka till Uppsala 
för tandregleringsbe-
handling.

Liselott Emilsson 
räknar upp fl er områden 
där kliniken i Tierp 
samarbetar direkt med 
Uppsala Folktandvårds 

specialister:
– Vi har ett väl fungerande sam-

arbete med specialister inom såväl 
protetik, barntandvård, endodonti 
som sjukhustandvård.

Klinikens team som arbetar med 
implantatbehandling har till exem-
pel ett mycket nära samarbete med 
käkkirurgen i Uppsala och inom 
en snar framtid kommer även tand-

vårdsrädda patienter att erbjudas 
lustgasbehandling i Tierp.  

Kvalitets- och miljöarbete
I höst har alla patientjournaler 

överförts till datasystemet T4 vilket 
innebär en förenkling av många 
rutiner och högre kvalitet på jour-
nalarbetet under mottot ”En patient 
- En journal”. Patientens journal blir 
åtkomlig på alla Folktandvårdens 
kliniker i Uppsala län med den nya 
datajournalen.   

– År 2006 kompletteras journal-
systemet med ett digitalt röntgen-
system, som innebär säkrare och 
bättre rutiner såväl arbetsmiljömäs-
sigt som miljömässigt, berättar Rolf 
Emilsson och fortsätte: 

– I samma utvecklingsanda 
genomför vi nu även en miljöcer-
tifi ering enligt ISO 14001 i hela 
Uppsala län som kommer att vara 
klar i början av  år 2006.
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Den 1 juli 2001 tog Tierpsbyggen över 
det mesta av förvaltningen av Tierps 
kommuns fastigheter inkluderat gator 
och grönområden utanför köpingen. 

– Så här stora förändringar tar tid 
att genomföra fullt ut. Nu börjar vi 
på allvar se vinsterna med effektivi-
seringsåtgärderna, säger driftschef 
Tomas Edström.

 
Bilden för fyra år sedan var tydlig: varför ska 
Tierps kommuns personal klippa gräset på 
ena sidan staketet när kommunägda Tierps-
byggens personal skulle göra detsamma på 
andra sidan nästa dag? Varför inte samordna 
resurserna på de tolv orterna inom kommu-
nen?

– Resultatet blev att vi tog över 42 personer 
från kommunen - gatu- och parkpersonal, ma-
skintekniker och lokalvårdare - och därmed 
förvaltningen av kommunens fastigheter och 
grönområden utanför Tierps köping, inklu-
derat fritidsanläggningar som ishall, isbanor 
och badhus. Dessutom ansvarar vi även för 
den inre fastighetsskötseln inom köpingen. 
Med ny planering kunde den totala skötseln 
för såväl Tierps kommun som för Tierpsbyg-
gen effektiviseras vilket innebär bättre utnytt-
jande av kommunens skattemedel. Det här 
vinner vi alla på, förklarar Tomas.

Allt mer entreprenör
Resultatet av förändringarna har varit mycket 
positiva även om det funnits komplikationer 
med att föra samman två företagskulturer 
och att Tierpsbyggen, över en dag, mer än 
fördubblade sin personalstyrka. 

– En positiv effekt är att vi har utvecklats 

Effektivare förvaltning i Tierp
Bovärdar håller kontakten med hyresgästerna

Nyckelpersoner och Tierpsbyggens ansikte utåt i bostadsområdena. Företagets fyra nyutnämn-
da bovärdar: Fr. v. Patric Hamlin, Sune Nyman, Thomas Tidstrand och Gunnel Wappsell.

Tel: 0293-130 25 • Fax: 0293-142 29
info@tierpsbyggen.se • www.tierpsbyggen.se

från att ha skött om våra egna hyresfastigheter 
till att bli aktiva entreprenörer som genom 
avtal ansvarar för externa uppdragsgivares 
fastigheter och grönområden. Det kan för-
utom Tierps kommun även vara bostadsrätts-
föreningar, företag samt andra fastighetsä-
gare. Det krävde en förfl yttning av fokus som 
resulterade i en ny organisation, vilket vi nu 
kan känna att vi etablerat, menar förvaltare 
Kenneth Johansson, Boservice.

Nya bovärdar
I september utnämndes fyra medarbetare 
inom Tierpsbyggen, alla med lång erfarenhet 
av fastighetsförvaltning, till bovärdar inom 
respektive geografi ska område. Dessa bovär-
dar, tillsammans med fastighetsskötarna, är 
företagets ansikte utåt och de som ska ansvara 
för underhåll och kommunikation med kunder 
och hyresgäster.

– Bovärdarna har som nyckelpersoner det 
övergripande ansvaret och ska leda och sam-
ordna verksamheten. Det är till bovärdarna 
hyresgästerna på orterna ska vända sig till vid 
problem eller andra frågor, förklarar Tomas 
Edström. 
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Fakta:

Tierpsbyggen är ett kommunägt bostads-
företag som förvaltar ca 1 800 bostäder 
fördelade på 62 områden och tolv orter. 
Tierpsbyggen, med långsiktigt engage-
mang, erbjuder ett tryggt och varierat 
boende med god service.

Tierpsbyggen är ett av få bostadsfö-
retag i Sverige som erbjuder fi beranslut-
ning ända in i lägenheten.


