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Undvik uteblivanden
Antalet asylsökande minskar och 
Migrationsverket stänger boenden och 
flyttar asylsökande inom länet eller till 
andra delar av landet. En del av de som 
flyttar kan ha pågående vårdkontakter 
inom olika verksamheter, men adres-
sen i Cosmic och Carita uppdateras 
inte eftersom de asylsökande inte är 
folkbokförda.

För att undvika uteblivna besök uppma-
nas alla att gå in i Vera Asyl för att se om 
patienterna bor kvar i länet och att skicka 
kallelsen till rätt adress för att undvika 
fördröjning av patientens behandling. Om 
personen saknas i Vera Asyl kontakta Mica-
ela Fristedt på Asyl- och flyktinghälsan för 

mer information, telefon 054-614246. Ett 
uteblivet besök genererar produktionsbort-
fall, ökad administration och i många fall 
onödiga tolkkostnader.

Skaffa behörighet till Vera aSyl
För att få behörighet till sökfunktionen i 
Vera Asyl kan närmaste chef begära behö-
righet genom att maila asyl@liv.se och ange 
följande information:

• Avdelning eller enhet
• För och efternamn
• Användar-ID
• Personens funktion eller titel

(Källa: Livlinan, Nyhetsbrevet Chef)

Hans Östholm, fd 
tandvårdschef, som snart ska ut och 
resa.

Det ryktas att du ska framträda på en 
stor konferens i Genève. Vad handlar 
den om?
- Ja, det stämmer! Jag åker på måndag och 
föreläser om SKaPa på tisdag.

Så SKaPa är känt i hela världen nu?
- ITU, som arrangerar workshopen, är FN:s 
specialiserade myndighet för informations- 
och kommunikationsteknik. Konferensen 
kommer att handla om hur man får tillgång 
till kliniska och hälsodata för att träna 
AI-algoritmer, alltså betydelsen av tillgäng-
liga datakällor. 

Hur kommer det sig att du har blivit 
inbjuden till konferensen?
- Skälet till att vi är inbjudna är hur SKaPa 
kunnat hämta information från olika 
datakällor och sammanfört den till en stor 
databas. Det är det som är speciellt intres-
sant.

Wow – tänk att vi har och länge har haft 
en sån spetskunskap. För det var här 
det började när Jörgen Paulander, Inger 
von Bültzingslöwen och du tillsammans 
med IT-konsulten Jörgen Larsson la 
grunden …. 
Lycka till Hans!
 - Tack!

Det är många som undrar hur vi ska hante-
ra situationen efter det att Hemtandvården 
har upphört med nödvändig tandvård. 

Svaret är att i nästa vecka kommer Häl-
soodontologin att skicka ut en komplett 
information om vad som gäller.  

Margareta Pettersson har jobbat i folktand-
vården i 49 år och tycker det kan få vara bra 
med det. Så efter en sjukdomsperiod sedan 
maj månad går hon i pension. Som tillför-
ordnad systemspecialist träder nu Malin 
Olsén in för att ta tag i övergripande frågor. 
Det kan leda till att underbemanningen i 
supportteamet, som redan i våras märktes 
nu blir ännu mer tydlig. 
För att avhjälpa den värsta bristen kommer 
Jenny Hyttring från Norrstrandskliniken 
att jobba i supporten två dagar per vecka. 
En annons där vi söker en ny supportmed-
arbetare är ute och vi hoppas kunna tillsätta 
den tjänsten så snart som möjligt. 

Livet efter Hemtandvården

Nytt i supportteamet

Malin Olsén är tillförordnad systemspecialist.



Emelie funderade på att jobba i Värmland. 
Att det blev just Säffle beror på att hon fick bra 
kontakt med klinikchefen där på en mässa.

Fyra frågor till  
Emelie om rekrytering

När det är stressigt på kliniken kan tan-
ken på att handleda kännas avlägsen. 
Men praktiken är avgörande på vägen 
till svensk legitimation, och insatsen 
kan vara en guldchans för kliniken.
 
- Även om det är tungt och högt tryck på 
kliniken får vi inte tappa bort chansen. Se 
dem som blivande kollegor, säger Camilla 
Andersson, munhälsostrateg.
För personer med tandläkarexamen från 
länder utanför EU/EES och Schweiz kan 
vägen till svensk legitimation se olika ut. 
Om utbildningen har blivit godkänd av 
Socialstyrelsen finns möjligheten att gå en 
ettårig kompletterande utbildning för tand-
läkare, KUT. I mitten av februari nästa år 
kommer åtta praktikanter som går KUT 
att göra praktik på klinikerna i Arvika, Fi-
lipstad, samt Kronoparken och Norrstrand 
i Karlstad. De som är handledare har fått 
möjligheten att gå en två dagar lång utbild-
ning i Göteborg, i odontologisk och peda-
gogisk handledning.
 
folktandVården Värmland Stöttar på Vägen
En annan väg till legitimation är att göra 

Socialstyrelsens prov, men det är tufft och 
som stöd på vägen finns det så kallade 
LIV-spåret. Målet med LIV-spåret är att 
förbereda inför Socialstyrelsens prov, och 
att ge en introduktion till svensk tandvård 
och språkkunskaper. Projektet finansieras 
med stöd av Europeiska socialfonden och är 
ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, 
Folkuniversitetet och Landstinget i Värm-
land. Under 2019 finns möjligheten att 
emot upp till tio praktikanter, varav ungefär 
hälften går på LIV-spåret idag.
 - Här är ett guldläge för ofta har personen 
redan bosatt sig i glesbygd, rotat sig och vill 
stanna, säger Camilla.

extra booSt inför proVen
För att underlätta ytterligare finns Folk-
tandvården Värmlands studiegrupp som 
ett komplement till både till LIV-spåret 
och KUT. Just nu är det 13 studenter som 
pluggar inför de teoretiska proven och som 
lärare har de Hans Lindborg, pensionerad 
tandläkare. Gruppen ses mellan sex och åtta 
gånger per termin.

Praktik med guldchans

Examen från land utanför EU/EES och Schweiz

• Gör kunskapsprov
• Gå kurs i svensk författnings-

samling
• Praktisk tjänstgörig, 6 mån
• Folktandvården Värmlands 

seminarium i samband med 
examination

• Intyga dina språkkunskaper 
i svenska (svenska 3, svenska 
C1, svenska som andraspråk 3)

• Svenska med vårdinriktning
• Praktik på klinik
• Studiebesök
• Praktisk träning på Kliniskt 

träningscenter
• Svenska på Folkuniversitetet 

via Korta vägen

Gå LIV-spåret genom  
Folktandvården Värmland
som innehåller:

Om  
utbildningen 

godkänns
Om du måste 
komplettera

Skicka intyg på utbildningen till 
Socialstyrelsen för bedömnng

Ta svensk examen på 
universitet/högskola,
5 år eller kortare

Gå kompletterande 
utbildning för tand-
läkare, KUT, 1 år 

Vägar till  
svensk  
tandläkar-
legitimation

Sök tandläkarlegitimation hos Socialstyrelsen

Möjlighet att delta i  
Folktandvården Värm-
lands studiegrupp som 
förberedelse inför proven

Emelie Åström jobbar idag som tandlä-
kare på Säfflekliniken Hermes. Redan 
som student var hon engagerad i 
rekryteringsfrågor och nu är hon med i 
Folktandvården Värmlands rekryterings-
grupp, Bemanningsovalen.

Vad är viktigt för att rekrytera?
Vi behöver tänka på hur vi visar arbetsplat-
sen utåt, mot praktikanter och sommarjob-
bare, även om det ibland kan kännas tungt 
att ta hand om en extra person. Vi vill ju 
ha bra medarbetare, så det är värt att jobba 
extra på stämningen!

Vad tycker du själv är det bästa med att 
jobba i Folktandvården Värmland?
Det finns en närhet till specialisterna, 
organisationen är liten och man kan få sin 
röst hörd. Sen finns det också möjlighet att 
skräddarsy vardagen till skillnad från i större 
organisationer. Och om du är intresserad av 
att vara på flera kliniker så kan du vara det.

Hur kom det sig att du började jobba i 
Säffle?
Jag träffade Harun, klinikchefen på Hermes 
i Säffle, på riksstämman. Sedan fixade han 
sommarjobb och sen en tjänst åt mig, an-
nars hade jag inte börjat jobba här. Jag tror 
att vi behöver mer av sådant som personlig 
rekrytering.

När du var studentambassadör, vilka 
var dina bästa knep att entusiasmera?
Att bara prata utifrån hur jag själv har upp-
levt det och inte försköna eller dölja att det 
finns saker med förbättringspotential. För 
visst finns saker att förbättra, men här är 
det en snabb väg till förändring, och jag kan 
själv påverka hur det går.


