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Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 

Folktandvården, Ola Fernberg 2019-05-08 Utredning 
 

Utredning angående Folktandvårdens klinik 
i Fellingsbro 

Bakgrund: 
Kliniken i Fellingsbro stängdes i maj 2017. Klinikens patienter har istället erbjudits 

tandvård vid Folktandvården Frövi som ligger 17 kilometer från Fellingsbro. Innan 

stängningen var kliniken öppen 1,5 dag i veckan och bemannades med personal från 

kliniken i Frövi.  

 

Anledningen till att kliniken stängdes var att det fanns stora arbetsmiljöproblem. På 

grund av bristande underhåll var lokalen angripen av mögelangrepp, 

skadedjursinvasion och fuktskador. 

 

Investeringskostnaderna för att få en modern klinik med fyra behandlingsrum  

beräknades 2017 till 6,3 miljoner kronor. I regionfullmäktiges budget för 2017 fanns 

0,3 miljoner kronor avsatta till planering av ombyggnation av kliniken och i budgeten 

för 2018 avsattes 1,5 miljoner kronor för fortsatt planering. I regionfullmäktiges 

budget för 2019 har 4,5 miljoner kronor anslagits till byggprojektering. 

Driftskostnaden efter investeringen beräknas till 2 miljoner kronor om året.  

 

I tätorten Fellingsbro bor det 1436 personer (2017-12-31, källa SCB). Antalet 

patienter i Fellingsbro har minskat stadigt och i januari 2019 är 482 barn (varav 185 

är i åldersgruppen 14-23 år) och 873 vuxna registrerade som Fellingsbroklinikens 

patienter. Det kan jämföras med 2011 då antalet barn var 656 och antalet vuxna 1425. 

 

Redovisning: 
Folktandvården har fått i uppdrag från Folktandvårdsnämndens presidium att besvara 

följande frågor: 

1. Varför har inte renoveringen startat? 

Folktandvården har tillsammans med lokalplanerare på Regionfastigheter gjort 

lokalplaneringen i september 2017. Därefter har frågan vilat i väntan på beslut.  
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2. Är den beräknade investeringskostnaden fortfarande 6,3 miljoner kronor? 

Ja, det stämmer utifrån budgetbeslut i Regionfullmäktige. Däremot vet man inte vad 

byggkostnaden blir i slutänden eftersom det är beroende av de anbud som kommer in 

från byggentreprenörerna.  

 

3. Hur mycket ökar driftskostnaden på grund av investeringen? 

För att klara bemanningsfrågan behöver ytterligare en tandsköterska anställas i 

receptionen. För enheten Frövi/Fellingsbro så behöver tandvårdspersonal resa från 

Frövi till Fellingsbro på arbetstid vilket innebär minskad behandlingstid och 

minskade intäkter. Hyresökning och ökade avskrivningskostnader till följd av ny 

klinik och inredning innebär att driftskostnaderna beräknas öka med 1 miljoner 

kronor per år.  

Sammantaget så kommer driftskostnaderna att öka med 2 miljoner kr på årsbasis.  

 

4. Hur har tandvården fungerat för barn, äldre och asylsökande i Fellingsbro under 

den tiden som kliniken varit stängd? 

Det har fungerat bra, samtliga patienter har fått precis samma vård som de skulle fått i 

Fellingsbro men i Frövi istället. Barnpatienter och asylsökande barn har vi kallat 

enligt samma rutin som för alla barn i länet. Detta gäller även äldre och 

funktionsnedsatta patienter som har  erbjudits och fått sin vård i Frövi.  

Asylsökande vuxna har precis som tidigare fått sin tandvård vid Folktandvårdens 

jourklinik i Örebro. 

 

5. Vilka synpunkter har Folktandvården fått från patienter i Fellingsbro på att kliniken 

är stängd? 

 Patienterna undrar varför det har varit stängt så länge och när kliniken ska 

öppna igen, de undrar varför det har dragit ut så mycket på tiden och varför vi 

inte kan ge information om när det öppnar och om det eventuellt inte ska 

öppna.  

 Vissa äldre har uppgett att det har varit svårt/omständligt att ta sig till Frövi. 

 Vissa föräldrar till barn som går på låg och mellanstadiet tycker att det har 

varit mer besvärligt att ta sig till Frövi.  

 Många asylsökande åker buss vilket har gjort att det är lite svårt för dem med 

tiderna.  

 Vissa patienter undrar om och när kliniken kommer att öppna? Om inte vill de 

byta till tandvårdsklinik i Arboga där de arbetar. 

 Många patienter säger att det inte är några problem att åka till Frövi så länge 

det är samma personal. 

 

6. Vilka konsekvenser skulle en avveckling av kliniken få när det gäller 

tandhälsan för barn, äldre och asylsökande i Fellingsbro? 
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En avveckling av kliniken i Fellingsbro kommer inte att påverka tandhälsan 

för dessa grupper, då tandvård erbjuds i Frövi.  

 

7. Vilka fördelar och nackdelar ser verksamheten med att återöppna i 

Fellingsbro? 

Fördelar: 

 Ökad service till patienterna på orten. 

 Folktandvården behåller patienterna istället för att riskera tappa patienter till 

Arboga. 

  Nackdelar: 

 Mindre intäkter från behandlarna då de får restid mellan klinikerna vilket 

också leder till att färre patienter kan behandlas. 

 Behandlare får i större utsträckning stå ensamma utan kollegor att fråga på 

kliniken, då 2 kliniker ska bemannas istället för en. 

 Folktandvården måste anställa ytterligare personal, då två kliniker behöver 

bemannas.  

 Risk för att det uppstår ofinansierade driftskostnader för Folktandvården, 

medel som skulle kunna användas i annat tex kompetensutveckling, löner eller 

utveckling av arbetsmiljön på andra kliniker i Folktandvården. 

 Svårare att rekrytera, många vill inte vara på mer än 1 klinik och vill inte få 

restider. Nyutexaminerade tandläkare och tandhygienister kan inte ställas 

ensamma utan handledning.  

 En tjänstebil måste införskaffas för att möjliggöra arbetspendling till 

Fellingsbro till en rimlig kostnad.  

 

8. Vilka fördelar och nackdelar ser verksamheten med att inte återöppna i 

Fellingsbro? 

  Nackdelar: 

 Minskad service till patienterna på orten 

 Risk finns att Folktandvården tappar patienter till kliniker i annat län. 

 

 

 

 

Fördelar: 

 Ökade intäkter för behandlarna då de inte får någon restid mellan 

klinikerna vilket leder till att fler patienter kan behandlas 

 Behandlare får flera kollegor då endast en klinik ska bemannas istället 

för två. 

 Folktandvården behöver inte anställa mer personal. 

 Minskade fasta driftskostnader vilket gör att vi kan satsa mer på tex 

kompetensutveckling, löner mm. 
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 Lättare att rekrytera till enheten Frövi om man inte behöver lägga in 

arbetsresor till Fellingsbro i uppdraget och dessutom är det 

okomplicerat att åka kollektivt med tåg till Frövi, bra för miljön. 

 

 

9. Vem äger lokalerna som kliniken finns i? Om det är Region Örebro län som är 

ägaren, vilka kostnader skulle fastighetsägaren ha för lokalen om Folktandvården inte 

hyr den? 

Regionen äger lokalerna. 

Folktandvården betalar i dagsläget 195 400 kr i hyra per år. 

Det går inte att svara på vilka kostnader som fastighetsägaren får pga att man inte har 

någon känd plan för alternativ användning.  

 

10. Hur skulle lokalerna kunna användas om kliniken inte öppnar? 

Det går inte att svara på vilka kostnader som fastighetsägaren får pga att man inte har 

någon känd plan för alternativ användning.  

 

 

11. Vilka kostnader skulle en avveckling innebära för Folktandvården? 

Kvicksilversanering av lokalen, till en kostnad av ca 100 000 kr. 

 

12. Vilka investeringar krävs för att den mobila enhet som Folktandvården äger ska 

kunna tas i bruk? 

Dels krävs en uppställningsplats och  installationskostnader för el, vatten, avlopp och 

datakommunikation, dels krävs en uppdatering av utrustningen i Folktandvårdens 

mobila klinik såsom bl.a. nya unitar och ny sterilutrustning. Dessutom krävs tillgång 

till omklädningsrum och toalett för personalen. Den totala investeringen beräknas till 

ca 1 000 000 kr varav 500 000 kronor hänförs till etablering av uppställningsplats och 

installationer av media för el, vatten, avlopp och datakommunikation.   

 

13. Vilka driftskostnader finns för att den mobila enheten ska kunna användas i till 

exempel Fellingsbro?  

Ökade driftskostnader beräknas uppgå till ca 300 000 kr per år. 

 

 

14. Hur har tandhälsan påverkats för barn, äldre och asylsökande i Pålsboda och Storå 

av att de klinikerna stängts? 

Den har inte påverkats. Folktandvårdens mobila enhet har funnits på plats i Storå resp 

Pålsboda och de patienter som har ett större vårdbehov har fått sin tandvård på 

klinikerna i Lindesberg och Hallsberg. I Folktandvårdens mobila enhet är det en 

begränsning i vilken tandvård vi kan utföra.  
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15. Vilken information har Folktandvården gett till invånarna i Fellingsbro i samband 

med stängningen? 

Fortlöpande information när vi har haft ytterligare information att delge.  

 

16. Vilket patientunderlag krävs för att driva en klinik?  

En klinikstorlek bör inte understiga en bemanning på två tandläkarteam. Detta innebär 

att ca 3000  patienter behövs för att kunna bedriva rationell tandvård vad gäller 

patientsäkerhet, arbetsmiljö, ekonomi och kvalitet.  

 

17. Hur ser tillgängligheten ut vid kliniken i Frövi? 

Tillgängligheten är god med bra öppettider och inga köer till tandläkare, tandhygienist 

eller tandsköterska. Lokalerna är nyrenoverade och av god standard, med bra 

arbetsmiljö. Kliniken i Frövi är förhållandevis lätt att rekrytera personal till. 

Parkeringsmöjligheterna är goda.  

 

18. Vilka krav finns på Folktandvården när det gäller geografisk placering av 

kliniker? 

Folktandvården har i uppdrag att finnas i alla regionens kommuner, inom Lindesbergs 

kommun finns idag tre kliniker. (Folktandvården Lindesberg, Folktandvården Frövi 

och Folktandvården Fellingsbro) 
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Från: Roland Rohde 
Till: Jansson Marita, Regionkansliet Nämndsadministration 
Ärende: Tandläkarmottagning Fellingsbro 
Datum: den 8 maj 2019 11:50:11 

 

Hejsan! 
 
Tack för mötet den 8 maj i Fellingsbro. 

 
Några synpunkter, som kan beaktas vid slutligt ställningstagande: 

 
Den utredning som gjorts tycker jag är behäftad med faktafel och kanske inte alltid så 
välgrundade 
som de borde vara. 
Utredningen synes vara en partsinlaga för nedläggning. 

 
 
1. Invånarantal som angavs motsvarar knappt hälften av det faktiska antalet. 

 
2. Investeringar om verksamhet läggs ned. Kvicksilversanering lär inte stanna vid 100 000 
kr. Offert?? 

 
3. Renoveringskostnad uppskattad till 2 miljoner av en byggsektion, som inte har tid att 
göra en upp- 
handling. Alltså höftad. 

 
4. Ytterligare en tjänstebil skulle behövas för fortsatt verksamhet i F-bro. Då åtminstone en 
av tand- 
läkarna i Frövi har en tjänstebil, så kan väl den användas?? När den väl är i Frövi, kan väl 
vilken/vilka 
som helst ur personalen använda den att förflytta sig till Fellingsbro?? 
För tjänstebilen är väl inte förknippad med förmånsbeskattning för en specifik person? 

 
5. Jag önskar att Nämnden tar sig en grundlig funderare på alla åberopade kostnader samt 
miljökostnader 
i form av att 1 (en) bil går från Frövi till F-bro, jämfört med att 20 - 30 patienter /dag skall 
åka bil till 
Frövi, då bussen inte alla gånger är ett alternativ. 

 
6. Parkering i Frövi är inte så lätt att hitta, då mottagningen ligger nära järnvägsstationen 
och många resenärer 
och boende parkerar på "torget" utanför mottagningarna till både Vårdcentral och 
Tandvård. 

 
7. Tänk även på konsekvenserna om fastigheten ska stå tom till hälften och förfalla i de 
delarna. Vad skall då 
häda med Vårdcentralen och övrig verksamhet i bottenvåningen?? 

 
Hoppas att ovanstående kommer att ingå i era tankar och överväganden om Tandvårdens 
fortsatta utveckling 
för en liten landsbygdsort. 

 
Hela Sverige ska leva heter det ju, i alla fall före riksdagsvalen!! 
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Detta mail får gärna delas med berörda Nämndledamöter. 

Med vänliga hälsningar 

Roland Rohde 

073 077 68 13 
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Från: Ann-Katrin Skantz 
Till: Jansson Marita, Regionkansliet Nämndsadministration 
Ärende: Folktandvården Fellingsbro 
Datum: den 10 maj 2019 10:07:07 

 

 

Det är beklämmande att höra era argument och vilka beräkningar ni gjort. För det första gick ni ut med att 
lokalerna skulle repareras och kliniken skulle öppna under hösten. En lögn. Sen när ni räknar på underlaget så är 
det för litet. Precis som påpekades är det fler än bara de personer som bor i själva tätorten. Ytterligare en lögn. 
Sen var parkeringsmöjligheterna bättre i Frövi. En lögn till. Trappan och hissen på folktandvården i Fellingsbro 
är betydligt bättre än i Frövi. En till lögn. 
Om man skall komma med argument så är det väl det minsta man begär att uppgifterna är korrekta. 

 
AK Skantz 
Fellingsbro 

 
Skickat från min iPad 
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Från: gunder.ostman@telia.com 
Till: Jansson Marita, Regionkansliet Nämndsadministration 
Ärende: folktanvåreden Fellingsbro 
Datum: den 17 maj 2019 12:58:39 

 
 

 
 

folktanvåreden  Fellingsbro 
Hej!Jag var på ert möte på Folkhögskolan i F-Bro.Kan inte släppa 
tanken, som jag tror alla fick, det är redan klart.Man brukar säga att 
man ska fokusera på möjligheter och inte problem. Ola J.,ivrigt 
påhejad av en politiker,tycktes inte se några möjligheter att driva 
tandvård i F-bro.Ni ville att vi Fellingsbroare skulle höra av oss, vi 
kanske hade ideer som ni inte kände till.Det är enkelt, vi vill bara ha 
tandvården kvar. Ett starkt argument är att det finns ett visst intresse 
för att köpa hus här. Vi vill ha en levande bygd med 
tandvård,sjukvård,skola, idrottsmöjligheter och affärer.Det här är 
enkla tankar, tyvärr är nog den allmänna inställningen här i bygden 
att den politiska viljan saknas 
MVH Gunder Östman 
Sänd mig ett tecken på att detta har kommit till er kännedom. 

Avsändare: Gunder Östman, gunder.ostman@telia.com 

Detta meddelande har skickats från Handlingar 
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Klagomål och synpunkter
Analys av ärenden hos patientnämnden 

i Region Örebro län år 2018
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