
Frisktandvård kan ses som 
en utveckling av abonne-
mangstandvård som infördes i 
början av 90-talet. Frisktand-
vård finns nu i 17 av Sveriges 
21 landsting och hittills har 
140 000 patienter tecknat ett 
avtal med Folktandvården.

– Frisktandvård innebär att 
patienten tecknar ett avtal för 
kontinuerlig bastandvård till 
ett fast pris i tre år. Kostnaden 
för patienten ligger mellan 45 
kronor per månad upp till 465 
kronor per månad, beroende 
på vilket skick tänderna är i 
vid avtalets start, säger Mah-
nush Owji och fortsätter:

– I avtalet, som är treårigt, 
ingår regelbunden bastand-
vård, men också ett skräddar-
sytt program för personlig 
egenvård. Friskvård bygger 
alltså på regelbunden tand-
vård till ett fast pris samt ett 
större ansvar hos den enskil-
de.

Att målgruppen i första 
hand avser personer i åldern 
20-29 beror på att man vill få 
unga vuxna att fortsätta med 
den goda vanan man skaffar 
sig under uppväxtåren, med 
regelbundna besök hos tand-
vården.

– Hela 95 procent av alla 
barn och ungdomar går till 
tandläkaren inom Folktand-
vården. För att bibehålla den 
tandhälsa man inom barn- och 
ungdomsverksamheten byggt 
upp, är det viktigt att fler unga 
vuxna fortsätter med regel-
bunden tandvård. Många gör 
ett lång uppehåll efter den av-
giftsfria tandvården innan de 
besöker oss igen. Fördröjda 
kontroller kan innebära risk 
för försämrad tandhälsa och 
högre kostnader, säger Mah-
nush Owji och tillägger:

– Frisktandvården kan 
motverka detta genom att 
fånga upp många av de unga 
vuxna som lämnar barn- och 
ungdomsverksamheten. Vi 
ger människor möjlighet att 
behålla sina tänder friska hela 
livet. På det sättet svarar vi 
upp mot vår vision som lyder 
”Frisk i munnen hela livet”.

Den som är intresserad av 
att teckna ett avtal för Frisk-
tandvård får först göra en 
noggrann undersökning. Om 
det vid den undersökning-
en visar sig att behandling är 
nödvändig, så görs det. Där-
efter blir patienten riskbe-
dömd för Frisktandvård. Be-
dömningen baseras på det 
skick tänderna befinner sig i, 
och med hjälp av bedömning-
en placeras patienten i lämp-
lig premiegrupp och därefter 
kan avtalet tecknas.

– Målsättningen är att vi 
under 2007 ska uppnå 17 000 
avtal i hela Västra Götaland 
plus de 6 000 avtal som pa-
tienter redan har tecknat på 
våra två pilotkliniker i Gö-
teborg, avslutar Mahnush 
Owji.
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Fredag 13 april

Anlagd brand
Vid nio-tiden på kvällen 

sker en anlagd brand utanför 
tobaksaffären på Ale Torg. En 
ruta spricker.

Skadegörelse sker av ett 40-
tal lyktstolpar i Älvängen (se 
separat artikel).

Lördag 14 april

Sönderslagen busskur
Klockan halv två på mor-

gonen kallas en patrull till 
Nödinge sedan två perso-
ner setts krossa en ruta till en 
busshållsplats. Eftersom poli-
sen fått goda signalement på 
gärningsmännen hoppas man 
kunna lösa ärendet.

Söndag 15 april

Lägenhetsinbrott
Lägenhetsinbrott i Surte. 

Delar till en hemmabioanlägg-
ning tillgrips.

Stöld av en propeller och ett 
dragrör sker i Nols småbåts-
hamn. 

Måndag 16 april

Gräsklippare stals
Inbrott i en lagerlokal på 

Carlmarks industriområde. 
Flera gräsklippare tillgrips.

Tisdag 17 april

Glaskrossning
Glaskrossning rapporte-

ras från Folkets Hus-fören-
ingen i Nol.

Inbrott i en företagslokal i 
Kilanda. Det är ännu okänt om 
något tillgripits.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Region Stomsystem
söker

Medarbetare till produktionen
– som arbetar med framgång

Vill du ha stimulerande arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, ansvar och
engagerade arbetskamrater? Skanska ger dig möjligheten.

Till enheten i Bollebygd söker vi

Affärs- industricontroller
Vi söker en controller som är intresserad av att arbeta övergripande för fabriken
i Bollebygd samt Affärsområde Syd/Väst. Vår industriverksamhet befinner sig i
utvecklingsskede och vid fabriken i Bollebygd görs investeringar för att skapa en
modern tillverkningsindustri med effektiva processer.

En viktig uppgift för dig som controller blir att ansvara för analys av de 
ekonomiska utfallen samt utveckling och förbättring av de ekonomiska styrinstru-
menten för verksamheten. Specifikt för industrin får du bland annat ansvar för
översyn och utveckling av nyckeltal och produktkalkylering. För affären kommer
du att arbeta med stöttning till projekten och övergripande ekonomiansvar.
Närmast rapporterar du till fabrikschef och affärschef, men arbetet bedrivs även 
i nära samarbete med regionens ekonomichef och vår utvecklingschef.

Du är civilekonom och har några års erfarenhet av motsvarande arbete,helst 
från industrin. Du har god analytisk förmåga och tycker om att delta i förän-
drings- och utvecklingsprocesser. Har du kunskaper om logistik och produk-
tionstekniska system ser vi det som ytterligare en merit.

KMA-ansvarig
Du kommer att ansvara för och utveckla kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbetet 
på den producerande enheten i Bollebygd. Du arbetar löpande med befintligt 
ledningssystem samt säkerställer att aktuella lagar och föreskrifter uppfylls. Vidare
stöttar du arbetsledare vid frågor inom området samt introducerar, utvecklar och
utbildar produktionspersonal. Tillsammans med andra lokala KMA-ansvarig
deltar du även i det övergripande KMA-arbetet i regionen. Du rapporterar till 
fabrikschefen samt ingår i fabriksledningen.

Du har eftergymnasial utbildning med inriktning mot produktion, kvalitet 
eller miljö. Du har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Erfarenhet 
från producerande företag är meriterande. Vidare är du är kommunikativ och
uttrycker dig tydligt i såväl tal som skrift.

Du är en kvalitetsmedveten och strukturerad person som på ett pedagogiskt sätt
kan förmedla dina kunskaper inom området. Vidare är du handlingsinriktad och drivs
av att starta upp och avsluta aktiviteter. Är du dessutom en person som engagerar dig 
i nya arbetsuppgifter kommer du att trivas i din nya roll som KMA-ansvarig.

Då vi önskar öka vår mångfald välkomnar vi sökande som är kvinnor 
och personer med annan etnisk bakgrund än svensk.

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2007 

Skicka din ansökan och CV till 
Agneta Svensson, Administratör, agneta.svensson@skanska.se

För ytterligare information 
Joakim Gullmark, Industrichef, 070-550 92 22, joakim.gullmark@skanska.se

Region Stomsystem
söker

Vi på Region Stomsystem
arbetar med att utveckla meto-
der och system i syfte att effek-
tivisera byggprocessen. Vi till-
verkar, levererar och monterar
stommar i stål och prefabricerad
betong för hus-, bostads-,
industri- och hallbyggnader.

Vi är en del av Skanska Sverige.
Det innebär att du får cirka 
11 000 arbetskamrater som
dagligen arbetar för att
utveckla och skapa nya möjlig-
heter för människor att bo, 
resa och arbeta.

Skanska är ett av världens
ledande byggföretag med
expertis inom byggande,
utveckling av kommersiella
lokaler, bostäder och projekt i
offentlig-privat samverkan.
Koncernen har idag 54 000
medarbetare på utvalda
hemmamarknader i Europa,
USA och Latinamerika. Om-
sättningen år 2005 uppgick till 
125 miljarder kronor.

Välkommen!

www.skanska.se

TANDTROLL
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

VAD INGÅR I 
FRISKTANDVÅRD?

• Regelbundna kallelser, under-
sökningar och förebyggande vård.
• Skräddarsytt program för per-
sonlig egenvård.
• Lagningar vid karies eller tra-
siga tänder.
• Kirurgiska behandlingar, t ex 
tandutdragningar när det krävs.
• Rotbehandlingar.
• Akuttandvård, även på andra 
Folktandvårdskliniker i Sverige 
när den ”egna” kliniken är stängd 
eller när man är på resa inom 
landet.
• Man kan flytta med sig sitt avtal 
inom hela Sverige.
• Man kan betala premien per 
månad via autogiro eller per år, 
kontant eller via faktura.
• Vid avtalsperiodens slut erbjuds 
man att skriva nytt treårsavtal 
med Frisktandvården.

Mahnush Owji är frisktandvårdscoach på Folktandvården Västra Götaland. Konceptet med 
Frisktandvård syftar i första hand till att fånga upp unga vuxna som lämnat den avgiftsfria 
barn- och ungdomsverksamheten.

Frisktandvård har införts 
i Västra Götaland
KUNGÄLV. I måndags infördes så kallad Frisktand-
vård inom Folktandvården Västra Götaland.

Det innebär att samtliga tandvårdskliniker 
erbjuder nya och gamla patienter regelbunden 
tandvård till ett fast pris.

– Framförallt är det unga vuxna som vi vill fånga 
upp med det här konceptet och som på sikt ska 
generera en bättre tandhälsa, säger tandläkare 
Mahnush Owji, tandläkare och tillika frisktand-
vårdscoach på kliniken i Kungälv.

– Hoppas fånga upp unga vuxna


