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Vi går mot ljusare tider
Nu har jag varit enhetschef på HO 
i över fyra månader. Tiden har gått 
jättefort, tack vare de fantastiska 
kollegorna på hälsoodontologin 
och alla er andra som gör att det 
är roligt att gå till jobbet!
   Den mobila enheten rullar vidare 
under 2023 mellan äldreboenden 
och även på någon skola, ni gör 
en viktig insats för tandhälsan där!   
   Vi har också fokus på de 
reviderade nationella riktlinjerna 
för tandvård, där vi redan är på 
banan inom många områden och 
fokuserar nu på MI, bettfysiologi 
och att öka överlevnaden på våra 
fyllningar och kronor. 
   Kvalitetsgruppen och Samverket 
blir en grupp och kommer att heta 
Kvalitetsgruppen från och med 
2023, där jag tar över som ordfö-
rande efter Christina. 
   Vi startar PUV (Projekt uppsö-
kande verksamhet) i april nästa 
år, vi ska inom kort börja intervjua 
sökande till projektet. 
   Jag önskar alla en härlig decem-
ber med ljus som kan ses i våra 
fönster och att ni får ha lite ledigt 
under kommande storhelger.
   Ta hand om er, som en tidigare 
kollega sa 
till mig: Man 
ska vara 
rädd om 
sig så länge 
man har sig! 

Vi jobbar vidare med 
kariesstrategierna
Folktandvården fortsätter att arbeta med strategierna för att minska 
karies hos barn, där vi bland annat arbetar med MI till föräldrarna, 
tandborstvanor och kostvanor.

Vi behöver också vara rationella när det gäller vilka insatser tandläkarna ska 
göra på de barn som har mycket karies.  
   Tänk på huvudspåren primär prevention – förhindra; sekundär prevention – 
stoppa sjukdomsutveckling och tertiär prevention – fyllningsterapi.  

   En behandling 
per tand är ett bra 
motto! Vid djupa 
kariesskador ska 
man alltid övervä-
ga extraktion. 
   Den kliniska 
mognaden hos 
barnet avgör om 
barnet behöver 
skolas in före be-
handling, läs gär-
na instruktionen i 
VIDA, INS-25194.

Förändringar inom hälsoodontologin

Christina jobbar kvar två dagar i veckan under våren. 

Camilla ska vara tjänstledig för att vikariera som klinikchef i 
Filipstad – grattis Camilla och Filipstad!

Malin är ett välkommet tillskott med sin energi, erfarenhet 
och driftighet.

Vi kommer att förstärka på HO med ytterligare en tandlä-
kare och bredda det odontologiska innehållet. Det blir en 
del satsningar på kariesstrategier och parodontala strate-
gier för alla patienter framöver.

Elisabeth Wennerberg
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Tandborstning på förskolan i 
Munkfors
Folktandvården är mycket tack-
sam för att vi äntligen har kommit 
i gång igen med tandborstning på 
förskolan!       
   – Och för det goda samarbetet 
med berörda inom Munkfors 
kommun samt barnens vårdnads-
havare, säger munhälsostrateg 
Lena Östlund.

Barnen på förskolan som är 4 och 
5 år, samt barnen på fritids, borstar 
själva med fluoridtandkräm efter 
frukost tillsammans med pedago-
gerna på ett strukturerat sätt. Detta 
blir ett extra tillfälle att få in fluorid i 
munnen samt att få till en god vana 
och ersätter inte vårdnadshavarnas 
insatser och ansvar för sina barns 
munhälsa. 
   – Vårdnadshavarna fortsätter att 
borsta med fluoridtandkräm mor-
gon och kväll på sina barn, vilket vi 
noggrant informerar om vid uppstart, 
säger Lena.

Överenskommelse
Klinikchefen på Folktandvården 
Munkfors, Jeanette Israelsson, och 
skolchefen i Munkfors, Anna Falk, 
har skrivit på en överenskommelse 
mellan folktandvården och kommu-
nen.  
   – Vi har besökt barnen på försko-
lan och samtalat om tandborstning, 

visat tandborstning på draken samt 
läst ur boken ”Pelle Svanslös borstar 
tänderna”, förklarar Lena. 
   Vårdnadshavarna och pedago-
gerna träffade de på föräldramöten. 
De flesta hade redan fått informa-
tionen via informationsbladen som 
vi skickat ut i förväg, så de var väl 
förberedda och positivt inställda till 
att barnen borstar tänderna med 
fluoridtandkräm på förskolan varje 
morgon. 

Fler kliniker får gärna kom-
ma igång
Agneta Backström, tandsköterska 
på Folktandvården Munkfors som 

jobbar med externprofylax, har 
tillsammans med Lena besökt och 
informerat alla berörda. Det har fun-
nits möjlighet att ställa frågor samt 
att påverka genom att komma med 
förslag på förbättringar.
   – Och Rocka Munnen är ett bra 
och kul hjälpmedel som vi naturligt-
vis tar tillfälle i akt att tipsa om! säger 
Lena.
   Hör gärna av er till henne om ni på 
er klinik är intresserade av att veta 
mer samt om intresse finns av att 
starta upp tandborstning på försko-
lor i ert område! Hon hjälper er att 
ta fram statistik vid behov samt att 
komma igång!

Förändring av uppsökande verksamhet
Det har under de senaste åren kommit önskemål från verksamheten om en förändring av den upp-
sökande verksamheten.  

Vi har även sett att beroende på var patienten bor har varit avgörande för om hen får en munhälsobedömning. 
Idag ligger ansvaret på varje enskild klinik att sköta uppdraget. Under 2023 kommer en stor förändring att ske. 
Från och med mitten av nästa år kommer den uppsökande verksamheten att skötas av en central enhet.    
   Enheten kommer att bestå av tandhygienister och tandsköterskor och vara placerad inom den Hälsoodonto-
logiska enheten. Genom denna förändring kan vi lättare följa uppdraget och se till så att alla värmlänningar har 
samma möjlighet att få en munhälsobedömning. Uppdraget blir då frivilligt och det tror vi kommer göra stor 
skillnad vad det gäller arbetsmiljön.



3

Fredric Thyberg 
Område nödvändig tandvård 

fredric.thyberg@regionvarmland.se

Pernilla Södersten 
Område äldre 

pernilla.sodersten@regionvarmland.se

Lisette Axelgård 
Område äldre 

lisette.axelgard@regionvarmland.se

Camilla Nordin 
Område asyl, barn och unga 

camilla.nordin@regionvarmland.se

Christina Carlson 
Tandläkare 

christina.carlson@regionvarmland.se

Lena Östlund 
Område barn och unga 

lena.m.ostlund@regionvarmland.se

God jul önskar vi på hälsoodontologin!

Vi ligger före föreskrifterna!
Socialstyrelsens tidigare föreskrif-
ter och allmänna råd om våld i 
nära relationer har reviderats och 
ersätts av en ny författning som 
trädde i kraft den 1 november i år.

Den stora förändringen i föreskrifter-
na är att flera bör-krav nu har blivit 
skall-krav.
   – Men för Folktandvården Värm-
land blir det ingen skillnad, för vi 
genomför redan de punkter som 
föreskrifterna ställer krav på, säger 

munhälsostrateg Pernilla Södersten. 

Tandvårdens ansvar  
De krav som finns på tandvårdens 
verksamhet, som vi redan gör är:
• De rutiner som behövs för att 

utveckla och säkra kvaliteten i 
arbetet med våldsutsatta och 
barn som bevittnat våld ska 
fastställas. 

• Det ska finnas rutiner för hur 
anmälningsskyldigheten ska 
utföras vad gäller ett våldsutsatt 

barn eller ett barn som bevittnat 
våld. Barn under 18 år ska oros-
anmälan göras till Socialtjänsten 
i kommunen.

• Det ska säkerställas att det är 
möjligt att föra patientjournal om 
en patient har skyddade person-
uppgifter. 

Läs mer om föreskriften i Socialsty-
relsens föreskrifter och allmänna råd 
om våld i nära relationer. 

Ny mottagning för våldsutsatta
Under hösten 2022 öppnade Behand-
lings- och samtalsmottagningen, en kost-
nadsfri hälso- och sjukvårdsverksamhet i 
Värmland. 

Den riktar sig till vuxna som är eller har varit 
utsatta för våld i nära relation och som behö-
ver vård för att må bättre.
Mottagningen erbjuder psykologisk behand-
ling och samtalsstöd. Den ligger i Karlstad och 
har planerad verksamhet dagtid på vardagar.

Läs mer om mottagningen här.

Malin Wallerius 
Verksamhetsutvecklare 

malin.wallerius@regionvarmland.se

Elisabeth Wennerberg 
Enhetschef 

elisabeth.wennerberg@regionvarmland.se

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2022-6-7967.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2022-6-7967.pdf
https://regionvarmland.se/besam
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