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Välkommen till Västernorrland!
Mitt i Sverige och mitt i Norden hittar du Västernorrland, som består av två landskap: Medelpad
och Ångermanland. Folktandvården har kliniker i
samtliga sju kommuner – Ånge, Sundsvall, Timrå,
Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik –
som utgör länet Västernorrland. Vi har även en fullt
utrustad mobil tandklinik.
Vi är cirka 375 medarbetare i Folktandvården
Västernorrland. Folktandvården är indelad i fyra
verksamhetsområden för allmäntandvård med en
verksamhetschef för varje område. Specialisttandvården är samlad under en verksamhetschef.
Länet har ungefär 243 000 invånare. Cirka 91 % av
barnen är revisionspatienter hos Folktandvården.
Av de vuxna i länet har Folktandvården cirka 50 %
som revisionspatienter.

Moderna & smarta kliniker

Våra kliniker upplevs som moderna och fräscha.
Alla är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och har
den teknik som du behöver för att kunna arbeta
smart.

arbetsmiljö/trivsel

Trevligt att gå till jobbet

Inom Folktandvården Västernorrland har vi tagit
fasta på att det ska vara trevligt att gå till jobbet.
Man tillbringar en stor del av sin vakna tid på arbetsplatsen. Därför har den en stor påverkan på hela vår
tillvaro. Atmosfären bland ledning och medarbetare,
utvecklingsmöjligheter och de dagliga rutinerna är
grunden för hur vi mår och hur vi lyckas.
Det är viktigt att ett sådant synsätt genomsyrar hela
organisationen. Varje individ ska känna samhörighet
och tillfredsställelse i sin roll.
Genom en bra introduktion vill vi välkomna och lotsa
in nya medarbetare i organisationen, så de redan
från början ska känna sig som en i laget.

Att leva och bo i Västernorrland

Vi är säkra på att du kommer att älska Västernorrlands underbara natur och den mentalitet du finner
bland människorna här.

Här har du stor valfrihet – stadsliv, landsbygd eller
ett boende vid kusten. Många älvar och sjöar samt
närheten till fjällen inbjuder till ett rikt friluftsliv.
Här finns allt du kan önska dig i fråga om shopping,
nöjen, kultur och sport.

Är du en av oss?

Hos oss hittar du engagemang och delaktighet. Här
tillför alla sin kompetens i samarbetet runt patienten.
Varje ny medarbetare får starta sin anställning med
ett introduktionsprogram och en handledare som
lotsar dig in i arbetet på kliniken. Vi hjälper dig att
växa i yrket!
Se vidare på www.vasternorrland.se

möjligheter/förmåner

”En lyckad introduktion och en bra handledning av
nya medarbetare är viktiga delar i processen och
ska prioriteras på samtliga arbetsplatser.”

De viktiga ”mjuka värdena”
• En i laget – alla tar ansvar för att den nyanställde
snabbt kommer in i gemenskapen och trivs.
• Ta tillvara nyanställdas tankar och idéer. Vi är 		
lyhörda och ser personen – ny kompetens, nytt
synsätt, nya ögon ser nya möjligheter.
• Hos oss har delaktighet, inflytande och utveckling
blivit medvetna verktyg för ökad arbetsglädje.

Introduktion

För tandsköterskor:
Du som är nyutbildad tandsköterska får en gedigen
introduktion på din nya klinik. Det gör det lättare
och roligare att komma in i arbetet med rutiner och
lära känna dina kollegor.
För tandläkare och tandhygienister:
Vårt introduktionsprogram för nyanställda tand-

läkare och tandhygienister ger dig möjlighet att
successivt växa in i din nya yrkesroll.
I programmet varvas den kliniska tjänstgöringen
med teoritillfällen och auskultation.
Din handledare lägger upp den individuella introduktionen tillsammans med dig så att du får en
allsidig klinisk träning för att utvecklas i din roll som
allmäntandläkare eller tandhygienist.
I inledningen av handledningsprogrammet avsätts tid
regelbundet så att du tillsammans med handledaren
kan gå igenom patientfall för terapiplanering och
kliniska rutiner, samt att du assisterar din handledare
vid olika tillfällen. Dessutom kan du få ytterligare
handledning på vår utbildningsklinik.

Kompetensutvecklingsplan

En individuell kompetensutvecklingsplan tas fram och
den utgör grunden för utbildningar och kompetenshöjande insatser.

möjligheter/förmåner

Odontologiska utbildningar

Vår bredd med allmän-, specialist- och sjukhustandvård innebär stora möjligheter till kompetensöverföring. Vi har ett gediget och uppskattat internt
utbildningsprogram.

Teamledarutbildning

I Folktandvården jobbar vi tillsammans runt patienten i så kallad teamtandvård. Vi har därför en
återkommande teamledarutbildning gemensamt
inom de fyra norra landstingen. Genom teamtandvård får patienten tillgång till olika yrkesgruppers
kompetens, samtidigt som alla i teamet utvecklar
sig genom kalibrering och terapidiskussioner.

Nätverksträffar inom länet

Två nätverksträffar anordnas för nyanställda.

Auskultation specialisttandvård

Tillsammans med handledaren och representant
för specialisttandvården planeras för auskultation
på specialistenhet.
Finner du ovanstående intressant och vill gå vidare

efter denna period, finns dessutom en möjlighet att
arbeta upp till sex månader som assistenttandläkare/
meriteringstandläkare inom valfri specialitet där vi
har behov.

Utbildningsklinik

Här kan nyexaminerade få handledning av erfaren
handledare.

ST-utbildning

Vi uppdragsutbildar kontinuerligt ST-tandläkare
inom de specialiteter som vi har brist på.

Friskvård

Friskvårdsersättning 1 500 kronor per år.

Premie vid nyanställning

Premie till tandläkare och tandhygienister utbetalas
efter tre år med kliniskt arbete.

Flyttbidrag

I samband med flyttning från annan ort, kan för
svårrekryterade grupper flyttbidrag utbetalas.

vision

Sveriges friskaste tänder
Vår vision innebär att vi med fokus på Frisktandvård
ska erbjuda länets alla medborgare all typ av vård, i
rätt tid och med bästa effektiva omhändertagande.

Vår verksamhetsidé

”Att säkerställa en god munhälsa på lika villkor för
hela länets befolkning.”
Vår verksamhetsidé innebär att vi har ett ansvar
för en tillgänglig tandvård, för alla åldrar i alla delar
av länet, med utgångspunkt från vårdbehovet och
fastställda prioriteringar.

kontakt
• Jenny Edling,
verksamhetschef Medelpad sydväst
070-229 28 89, jenny.edling@rvn.se
• Martin Marklund,
verksamhetschef Medelpad norra
073-035 81 02, martin.marklund@rvn.se
• Ingela Skopac Sedin,
verksamhetschef Ångermanland södra
073-050 56 71, ingela.skopac.sedin@rvn.se
• Karin Vallgren,
verksamhetschef Örnsköldsvik
073-271 00 01, karin.vallgren@rvn.se
• Sofi Christensen,
verksamhetschef Specialisttandvården
072-233 49 40, sofi.christensen@rvn.se
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• Helena Johansson HR-konsult
073-662 09 94, helena.johansson5@rvn.se

