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Att jobba aktivt med förebyg-
gande barntandvård är en av 
Folktandvårdens viktigaste 
uppgifter. Information till 
barn och föräldrar är det bäs-
ta sättet att grundlägga en god 
tandhälsa.
Vid två års ålder kommer barnen för en första 
undersökning. Föräldrarna får då information
om vikten av god tandvård och hur kosten 
påverkar tänderna. Barnen kommer sedan 
tillbaka med jämna mellanrum för att träffa 
tandsköterskor eller tandhygienister.

Birgitta Hedberg, tandsköterska, ser också till 
att barnen regelbundet får fl uorsköljning i sko-
lan. Under hela skoltiden får eleverna infor-

mation om vikten av bra tandvård och hur man 
underhåller en god tandhygien.

Uppsökande verksamhet
Ett arbete som Folktandvården gör, som inte 
alla känner till, är den uppsökande verksam-
heten hos äldre och personer med särskilda 
behov. Patienterna får årligen en bedömning 
i hemmet eller på boende och enklare behand-
lingar kan utföras utan att patienten behöver 
åka till mottagningen.

Vid årsskiftet utökar Folktandvården i Uppsa-
la län också sin verksamhet med mobila team 
och kan ge mer utförlig behandling till dem 
som behöver.

– Nu när de fl esta har sina egna tänder är det 
viktigt med god tandhygien. Vi vill gärna in-
formera fl er om hur tandvård kan ge de äldre 

en bättre levnads-
standard, bland annat 
genom utbildning av 
vårdpersonal. Bakterier som uppstår i mun-
nen när tänderna inte blir ordentligt skötta kan 
leda till sjukdomar som påverkar hela krop-
pen, berättar klinikchef Ann-Sofi e Dahlbäck.

Teckna ett frisktandvårdsavtal
Ett sätt att kontinuerligt få sina tänder under-
sökta, är att teckna ett frisktandvårdsavtal. 
Dels förhindrar man att behandlingarna blir 
stora och dels blir det ekonomiskt fördelaktigt 
eftersom kunden betalar en fast månadskost-
nad och sedan inget extra för undersökningar 
och behandlingar.

– Vårt mål är att göra det bästa för patienternas 
munhälsa. Friska tänder är värdefullt, avslutar
Ann-Sofi e Dahlbäck.

En bra och hälsofrämjande tandvård

Folktandvården Skutskär
Lillängsgatan 8 • tel. 018-611 09 20
Öppettider: Måndag - tisdag 7 – 19,
Onsdag - fredag 7 – 17
Läs mer på www.ftvuppsala.se

Personalen vid Folktandvården i Skutskär. 
Birgitta Hedberg, på den infällda bilden 
till vänster, arbetar med barn medan Mol-
lie Lenströmer, May-Gun Ferm och Gu-
nilla Andersen arbetar med uppsökande 
verksamhet hos äldre.

” Vårt mål är att
göra det bästa för
patienternas munhälsa

Ökad trygghet inom hemtjänsten
med nytt nyckelsystem

” Ett avancerat 
elektroniskt system 
har utvecklats

Älvkarleby är den första kommunen 
som bestämt sig för att byta ut den
gamla hanteringen av nycklar.

– Hemtjänstpersonalen är väldigt 
utlämnade i sin hantering av nyck-
lar. Genom det nya systemet ökar 
vi tryggheten för dem, förklarar 
Anders Holmgren, VD för Låstjänst 
Alarm.

Den vanliga hanteringen av nyck-
lar inom hemtjänsten innebär att de 
fi nns på ett centralt ställe där perso-
nalen hämtar de nycklar som behövs 
för just den dagen. Det kan innebära 
att ett larm kan komma från en kund 
i närheten men att aktuell nyckel 
fi nns fl era mil bort som först måste 
hämtas innan det går att komma in 
i lägenheten.

Sparar tid och pengar
Det nya systemet innebär att en hu-
vudnyckel går till samtliga dörrar. 
Det sparar både tid och pengar. Tid 
som istället kan läggas på mer tid på 
vårdtagarna, vilket ger högre kva-
lité på vården. Kunden själv och an-
höriga har egna nycklar. All hante-
ring av nycklar och lås sköts av Lås-
tjänst Alarm. Hemtjänsten anmäler 
bara vilken lägenhet det gäller och 
vilka som ska ha tillgång till nyckel. 
Det kan man lätt göra på företagets 
webbportal Smart Time Access.

Det var av en slump som Låstjänst 
Alarm fi ck klart för sig att det sys-
tem som hemtjänsten i Älvkarleby 
använder sig av idag inte fungerar 

tillfredsställande. Efter lite funde-
rande kom han fram till att proble-
men skulle kunna lösas på ett enkelt 
sätt. 

Ett elektroniskt system
har utvecklats
Det fi nns också ett mer avancerat 
elektroniskt system. Ur säkerhets-
synpunkt är det överlägset då hu-
vudnyckeln spärras efter arbetspas-
sets slut. På morgonen aktiveras 
den igen och det kan bara göras av 
den person, som just den dagen, ska 
ha den. Låstjänst Alarm har i skri-
vande stund fl era projekt som känns 
nära till hands, inom detta område.

– Vår förhoppning är att kunna sälja 
in lösningen till hemtjänsten till fl er 
kommuner, berättar Anders. Det 
skulle innebära att vi måste anställa 
fl er.

Ytterligare en fördel för de kom-
muner som blir avtalskund hos Lås-
tjänst Alarm är att de får tillgång 
till dygnet runt jour. Det innebär att 
personalen inom hemtjänsten när 
som helst kan ringa och få hjälp. Det 
skapar ytterligare trygghet för både 
kunder och personal.

Fakta
Låstjänst Alarm AB grunda-
des 1954. Under åren har man 
utvecklats till att bli ett före-
tag som tar sig an alla typer 
av säkerhetsentreprenader. 
Bland de 39 anställda fi nns 
bland andra snickare målare, 
elektriker och svetsare. Förut-
om huvudkontoret i Gävle har 
man kontor i Sandviken och 
Bollnäs. Låstjänst Alarm   är 
verksamma över hela Sverige.

Låstjänst Alarm tar sig an alla 
sorter av säkerhetsentrepre-
nader, allt från nyckeltillverk-
ning till totala passage, lås och 
dörranläggningar. 

www.lastjanst-alarm.se  •  anders@lastjanst-alarm.se
Tel: 070-941 42 90

Låstjänst Alarm AB ger sig in på en ny marknad. Fö-
retaget, som tar sig an alla typer av säkerhetsentre-
prenader, har utvecklat ett nytt system speciellt för 
hemtjänsten.


