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Sammanfattning 
 

För att åstadkomma ett optimalt utnyttjande av fastigheterna, utifrån verksamhetens lokal och 

servicebehov behövs en lokalförsörjningsstrategi. Med lokalförsörjningsstrategin vill man 

uppnå flexibilitet så att lokalerna snabbt kan anpassas i takt med att verksamhetens behov 

förändras, samt eliminera lokalernas begränsningar som påverkar lokalerna på ett negativt vis 

och tillfredställa företagets behov av att öka eller minska fastighetsytorna.1 En av nycklarna 

till framgång i framtiden kommer att vara företagets möjlighet att utveckla en teknologisk 

strategi och arkitektur som stödjer företagets kärnverksamhet2. 

Idag tillämpas det olika styrmedel för att kunna nå ett så effektivt utnyttjande av 

vårdlokalerna som möjligt. Ett av dessa verktyg är nyckeltal, vilket är ett värde eller mått som 

ligger till grund för att ge information och för att underlätta jämförande analyser. Nyckeltal 

har många användningsområden och används bland annat för att uppmärksamma och driva 

något väsentligt, sammanfatta information, ge indikationer om var utvecklingen har gått och 

är på väg och används även som hjälpredskap för mätning av resultat3.  Nyckeltal används 

dessutom inför beslutsfattande rörande lokalutnyttjande, men också inför långsiktiga 

strategiska beslut4. Måttet används ofta som ett försök att förenkla eller konkretisera ett i 

grunden komplicerat tillstånd5.  

I den här rapporten beräknas nyckeltal över ett antal Folktandvårdskliniker i 

Falun/Borlänge området för att visa hur väl anpassade lokalerna är för verksamheten och 

belysa vad som faktiskt skulle kunna förbättras inom lokalutformningen. Som referens till 

folktandvårdens lokaler har även motsvarande nyckeltal beräknats för en 

privattandvårdsklinik. 

Folktandvården Dalarna har idag en väldigt hög produktivitet, där man egentligen inte kan ta 

emot fler patienter med rådande antal tandläkare och behandlingsrum. Däremot har 

Folktandvården en lokaleffektivitet som visar att man har alldeles för stora ytor för sin 

verksamhet, om man sätter dessa i relation till den privata tandvårdskliniken.  

                                                 
1 www.newsec.se 2007-05-09 14:15 
2 Hampton, 2003, sid. 6 
3 www.esv.se/amnesomraden/verksamhetsstyrning/nyckeltal.4.1faf3f4fcea3ced188000265.html 2007-05-06 
19:02 
4 Widlund och van Dijk 2003, sid. 27 
5 www.esv.se/amnesomraden/verksamhetsstyrning/nyckeltal.4.1faf3f4fcea3ced188000265.html 2007-05-06 
19:02 
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Förord 

Jag vill med detta förord tacka alla berörda parter som har hjälpt till med material för att 

sammanställa studien och ställt upp på att bli intervjuade. Med dessa personer menar jag 

privattandläkaren Göran Ganters, folktandvårdschefen Conny Konradsson samt 

folktandvårdens ekonomichef Björn Hedman. Jag vill även framföra ett stort tack till mina två 

handledare på Landstingsfastigheter Dalarna, Meta Skoog och Martin Bergdahl som har hjälpt 

mig med kontakter och råd genom arbetet. Ett sista tack vill jag ge min handledare på 

Högskolan i Gävle Stig Sörling som även han har funnits som stöd och givit råd över 

utformningen av arbetet. 
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Inledning 
Under 1960-talet började en mycket expansiv period för hela den offentliga sektorn och inte 

minst landstingen. Som ett exempel kan nämnas att Landstinget Dalarna ökade sina ägda ytor 

med ca: 400 % under perioden 1960 till 1990, vilket bland annat fick en effekt att 

lokalkostnaderna ökade kraftigt.6 Detta bidrog i sin tur till ökade krav på 

kostnadsanpassningar inom verksamheten och bland annat införde flera landsting 

internhyressättning som ett medel för att få verksamheten att se lokalerna som en kostnad.  

Idag tillämpas det olika styrmedel för att kunna nå ett så effektivt utnyttjande av 

vårdlokalerna som möjligt. Förutom internhyror för prissättning används även kalkylverktyg 

vid investeringar och olika nyckeltal som mått för verksamhetsstyrning och redovisning.  

För att kunna värdera en anläggnings effektivitet behövs mätningar av 

produktion per ytenhet, yta per vårdfunktion eller dyl. Kopplingen av denna typ av 

fastighetsmått till verksamhetsmått saknas generellt inom vårdsektorn i dagsläget och skulle 

behöva utvecklas. Med dessa mått skulle man i framtiden kunna skapa styrande parametrar i 

samband med såväl projektering av ny- om- och tillbyggnad, samtidigt som dessa skulle 

kunna användas vid mätning av lokaleffektiviteten i landstingen.7 För att kunna mäta eller 

bedöma effektivitet och produktivitet gäller det att sätta det som fastighetsorganisationen 

skapar i relation till resurserna som förbrukas8. 

I regel krävs det tre komponenter för att kunna skapa relevanta och korrekta 

nyckeltal. Det första som bör tas i beaktning är vad nyckeltalen ska mäta. Det andra vilken 

enhet som ska användas i mätningen och den tredje komponenten är vilket resursmått som ska 

användas.9

Landstingsfastigheter Dalarna har under en längre tid arbetat med 

lokaleffektiviseringen och man kan under de senaste åren se en klart positiv trend bland annat 

genom minskade lokalytor inom den egna verksamheten.10 Men det finns åtskilligt mer att 

utveckla vilket förhoppningen är att kunna belysa i rapporten. 

 

                                                 
6 Landstingsfastigheter Dalarnas årsredovisning 2005 
7 Sjöberg, 2007-02-15  
8 Oresten 1997, sid.57 
9 Oresten 1997, sid.56 
10 Landstingsfastigheter Dalarna Årsredovisning 2005. 
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Syfte 

Syftet med studien är att genom beräkningar av nyckeltal på folktandvårdskliniker i 

Falun/Borlänge området belysa klinikernas lokaleffektivitet. Genom att koppla fastighetsmått 

till verksamhetsmått kan relevanta nyckeltal skapas för styrning av lokaleffektiviteten i 

landstingen. Då det råder brist på liknande studier är förhoppningen att denna studie kan bidra 

till ett nytt sätt att se och beräkna lokaleffektiviteten inom vården. 

Avgränsning 

Studien kommer att behandla fem landstingsstyrda tandvårdskliniker i Falun och Borlänge 

dessutom behandlar studien en privat klinik, för att om möjligt se någon direkt skillnad mellan 

privat och offentligtstyrda klinikers lokaleffektivitet. För att kunna få en så rättvis bild som 

möjligt ligger samtliga kliniker i studien i Falun och Borlänge, då dessa i stort sätt har samma 

geografiska upptagningsområde och kundutbud att konkurrera om. Därmed kan bl. a. 

felbedömningar som kan uppstå genom skillnader i glesbygd och tätort uteslutas. Falun och 

Borlänge är två städer med nästan identisk folkmängd. Att de geografiskt inte är mer än två 

mil mellan städerna och att de ligger i samma län gör dessa städer jämförbara. Då olika 

behandlingar tar olika lång tid behandlar studien endast allmänna tandvårdskliniker 

(folktandvård och privat) som erbjuder vård och förebyggande insatser efter individuellt behov, 

ett besök hos tandläkaren behandlas som ett patientfall. Alla olika specialkliniker har därmed 

lagts åt sidan vid denna studie. Detta för att ta fram ett så precist resultat som möjligt. 

Folktandvårdsklinikerna som studien behandlar är i Borlänge; Jakobsgårdarnas 

folktandvårdsklinik, Kvarnsvedens folktandvårdsklinik och Borlängesjukhus 

folktandvårdsklinik. I Falun har folktandvårdsklinikerna i Norslund och Britsarvet studerats, 

samtidigt som privattandläkaren Göran Ganters tandvårdsklinik i Falun har använts som 

referens i studien. 
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Metod 

Vetenskapligt förhållningssätt 

I vår värld är inte allting svart eller vitt, utan det finns ständigt nyanser som tolkas. Då 

verkligheten kan tolkas på olika sätt beroende på hur den upplevs, försöker författaren i 

arbetet belysa hur informationen tolkats utifrån dennas helhetsuppfattning. 

Genom att under arbetets gång hela tiden fylla på med såväl praktisk som 

teoretisk erfarenhet ökar även förförståelsen av kunskapen. Detta synsätt benämns som 

hermeneutiskt och handlar om hur tolkning av delar och tolkning av helheter samspelar.11  

Det hermeneutiska synsättet brukar återspeglas som en spiral, där man går från 

delar till helhet och från helhet till delar. Efter varje varv ses nya helhetsuppfattningar växa 

fram och ny förståelse för helheten tack vare arbetet med de olika delarna. Man startar 

exempelvis med sin förhandsuppfattning av helheten och med nya delar av kunskap och 

förståelse så förändras helhetsbilden. Tolkningar av dessa sammanfattningar kan leda fram till 

en större förståelse.12

Efter all efterforskning som gjorts och intervjuer som genomförts kommer 

författaren att kunna koppla samman de olika delarna till helheter och av helheterna utskilja 

de delar som är av störst betydelse och genom detta skapa egna slutsatser. 

Figur 1. Den hermeneutiskaspiralen 

13  

                                                 
11 Lindholm, 2001, sid. 7 
12 Ibid. 
13 Eriksson och Wiedersheim, 2001, s.222 
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Förförståelse 
Den diagnostiska förförståelsen ska fungera som en språklig brygga mellan kunskaparen och 

aktörens verklighetsbilder. För att kunna utveckla denna förförståelse krävs en ordentlig 

förundersökning av aktörerna och organisationen som undersöks. Inte förrän en sådan studie 

gjorts kan en förförståelse av de verklighetsbilder som styr aktörernas handlande göras enligt 

den diagnostiska förförståelsen.14  

Författarens tolkning är att vi aldrig är utan förväntningar när vi tolkar en text 

eller något vi får berättat för oss, vi är inte objektiva och neutrala utan subjektiva och med 

förutfattade meningar. Vi tolkar alltid utifrån vår förförståelse. Därför är det av yttersta vikt 

att en ordentlig förundersökning görs redan innan arbetet startar, så att vår egen förförståelse 

redan från början har en relativt korrekt bild över verkligheten. Förförståelse gör det möjligt 

för oss att börja tolka kunskapen men den kan också ändras under tolkningens gång.  

Förståelse 
Förståelsen är nästa led i förståelseutvecklingen och bygger vidare på dialogen och relationen 

som skapats under förförståelsen. Det är väsentligt att se förståelseutvecklingen som en 

gemensam förståelse mellan kunskaparen och aktören.15 Reflektion och dialog ansågs redan 

under antiken vara den bästa metoden att nå ”sanningen”16. Genom dialog kan en ömsesidig 

utveckling och kunskapstillväxt ske. Kunskaparen utvecklar under detta skede successivt ett 

sätt att beskriva kunskapen i språk.17  

Förståelsen uppfattar författaren som något som växer fram genom tidigare 

kunskap som möts av ny kunskap och då måste tolkas för att skapa en ny förståelse. Med 

synen att ingenting är fakta utan att allt som berättas och står skrivet inte behöver vara en 

absolut sanning, står författaren inför en uppgift där förståelse och tolkningar står i fokus. 

Författaren försöker att arbeta efter insikten att förståelsen påverkar vår tolkning men att 

tolkningen också påverkar vår förståelse. 

Efterförståelse 
Under efterförståelsen skapas en process där de utvecklade språken sätts i relation till aktuell 

teori och kopplar samman dessa. Språket kommer här att innehålla grunderna för de fortsatta 

                                                 
14 Abnor och Bjerke, 1994, sid. 182. 
15 Ibid. 
16 Abnor och Bjerke, 1994, sid. 178. 
17 Abnor och Bjerke, 1994, sid. 182. 
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handlingar och meningsskapande som sker och kommer att användas som ett verktyg till 

fortsatt kunskapsutveckling.18  

Efterförståelsen tolkar författaren som slutsteget i förståelseprocessen, där 

kunskapen börjar falla på plats och kunskapen kan relateras mot tidigare kunskap för att skapa 

en helhetsbild. Vilket i sin tur betyder att varje individ skapar sig en egen efterförståelse som 

bärs med till framtida kunskapsutveckling. 

Hur har arbetsprocessen fortlöpt? 

 

 Val av problemområde 

 

 
Metod för undersökningen  

 

 

     

 

    

Fördjupning i teorin Datainsamling 

Bearbetning/analys  

 

 
Slutsats  

19

Hur togs problemområdet fram? 

Studien är utförd på uppdrag av Landstingsfastigheter Dalarna (LFD) och problemområdet 

har kommit fram genom diskussion med mina handledare vid LFD, chef över förvaltningsstöd 

Meta Skoog och direktör Martin Bergdahl. Målet med studien är att kunna redovisa ett 

resultat som LFD kan dra nytta av, men samtidigt vara tillämpbart som en studie vid 

akademin, Högskolan Gävle. Med dessa förutsättningar togs ett beslut om att 

lokaleffektiviteten i Landstinget Dalarnas tandvårdskliniker skulle studeras. 

                                                 
18 Abnor och Bjerke, 1994, sid. 182 
19 Egen modell 
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Vilket arbetssätt har följt arbetet? - Metod 

Samtidigt som en aktör uppträder och blir observerad, observerar aktören själv sina 

observatörer. Vad mina handlingar är och blir, bestäms av andras flertydiga tolkning av mina 

handlingar.  Detta förhållningssätt benämns dialektik och kommer från latinets dia = genom 

lektos = samtal.20 Detta synsätt har karakteriserat studien och vid samtliga samtal och möten 

har författaren reflekterat över hur han har observerats som aktör samtidigt som han har 

observerat vad som sagts.  

Teoretisk fördjupning 

För att få en god inblick i vad som tidigare har gjorts inom ämnet, krävdes en fördjupad 

undersökning över tidigare forskning och utvecklingsarbeten inom ämnesområdet. Detta för 

att sätta mig in i arbetet och för att resultatet av arbetet skulle kunna ge så bra nytta till 

uppdragsgivaren som möjligt. 

Efter en stor del efterforskning visade det sig att det idag är svårt att uttrycka 

något korrekt sätt att beräkna lokaleffektiviteten, många rapporter visar ett resultat där besök 

per kvm, kvm per anställd och hyra per kvm tas upp. I den här uppsatsen valdes att analysera 

ett fåtal tandvårdskliniker för att kunna mäta olika nyckeltal. En noggrann ämnesinlärning har 

även hjälpt till vid intervjuerna, då kunskap och förståelse av ämnet man undersöker är av stor 

vikt vid en så öppen informationsinsamling som en intervjuundersökning.21

Vilken empiri har använts – Datainsamling 

För att utveckla förståelsen över hur folktandvården Dalarna arbetar med sina lokaler togs 

beslut om att genomföra en intervju med folktandvårdschef Conny Konradsson samt 

folktandvården Dalarnas ekonomichef Björn Hedman. För att kunna relatera informationen 

som erhölls från folktandvården togs beslut att relatera informationen mot en 

privattandvårdsklinik som arbetat mycket med att effektivisera sitt lokalutnyttjande. Därmed 

intervjuades även privattandläkare Göran Ganters. 

Vid intervjuerna har både halvstrukturerade frågor och mer precisa detaljfrågor 

använts för att få intervjuerna att fortlöpa som ett normalt samtal i så stor grad som möjligt, 

men samtidigt kunna få fram den specifika information som behövs för att slutföra studien. 

Genom att använda detta arbetssätt har ambitionen varit att informanten inte ska känna sig låst 

till att svara på ett visst sätt utifrån över hur samtalet fortskrider, samtidigt som samtalet hela 

                                                 
20 Abnor och Bjerke, 1994, sid. 178 
21 Kvale, 1997, sid. 138 
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tiden styrts av författaren för att inte helt lämna ämnesområdet. Innan intervjuerna togs 

kontakt med informanterna för att ge dessa en möjlighet att plocka fram material och 

uppdatera sina tankar och kunskaper inom ämnesområdet. För att minimera misstolkningar 

vid intervjuerna användes en bandspelare som arkiverare av intervjun, samtidigt som flitiga 

anteckningar togs. Med bandspelare har författaren möjlighet att upprepade gånger efter 

intervjun lyssna på tonfall och ordval från informanterna. En annan fördel med att banda 

intervjun är att man slipper försöker lista ut vad man som egentligen sagts, då man enkelt kan 

gå tillbaka i intervjun för att säkerställa detta.22 Genom att samtidigt anteckna och sedan 

sammanställa anteckningar och bandning så snart intervjun är slut kan kringhändelser som 

hänt under intervjun enkelt tolkas till sammanställningen.23 När informationen sedan 

sammanställts, togs ytterligare kontakt med informanten för att kunna redigera eventuella 

feltolkningar. Författaren har valt att inte redovisa intervjuerna som en separat del i studien, 

utan väljer istället att baka in kunskapen och förståelsen som utvanns av intervjuerna i studien 

och genom efterförståelsen föra vidare kunskapen över vad som sagts under intervjuerna. 

Vissa citat kommer dock att delges i rapporten, för att belysa hur verkligheten ser ut. 

I samband med intervjuerna hämtades även siffror från bokslut in, för att vidare 

skapa nya beräkningar av dessa. Genom boksluten kunde författaren utveckla sin uppfattning 

av verksamheten och genom siffrorna skapa nyckeltal av beräkningarna. De uppgifter som 

inte gick att tillgå genom årsbokslut, har tagits fram genom vidare diskussion med 

informanterna, kontakt med de enskilda klinikerna och genom egna beräkningar. Vad som 

kunde utläsas direkt genom att bara titta på siffrorna var; att antal behandlingsrum har en 

differens mellan 6 och 12 rum, en differens på tandläkare per klinik mellan 3 och 5,8 

tandläkare samt en personaluppsättning som varierar mellan 13.85 och 22.1 anställda. 

Kliniken med flest anställda och flest behandlingsrum (Jakobsgårdarna) hade även den största 

ytan, men kliniken som hade minst antal behandlingsrum (Norslund) hade bara den tredje 

minsta ytan. Kliniken som hade den minsta ytan (Britsarvet) hade dock fler besökare än både 

Norslund och Kvarnsveden. Slutligen kan man även utläsa att kliniken som har minst antal 

öppetdagar (Ganters) och kliniken som har näst minst antal öppetdagar (Norslund), ändå är de 

kliniker med flest öppettimmar. Detta beroende på längre öppettider per dag, genom viss 

skiftgång. För att kunna skapa ett nytt tankesätt inom folktandvården Dalarnas 

lokalutformning försöker författaren till den här studien beräkna och analysera följande tio 

                                                 
22 Trost, 1997, Sid. 50-52 
23 Ibid. 
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nyckeltal över de allmänna folktandvårdsklinikerna i Falun/Borlänge, samt över 

privattandläkare Göran Ganters lokaler: 

• Antal besök/öppettid (h)/antal behandlingsrum 

• Total yta/Tandläkare 

• Total yta/Personal 

• Total yta/Behandlingsrum 

• Yta behandlingsrum/Total yta 

• Öppettid/Total tillgänglig tid 

• Besök/Tandläkare 

• Antal besök/behandlingsrum 

• Antal besök/Total yta 

• Antal behandlingsrum/Tandläkare 

Definitioner 

Allmän tandvård = bastandvård = vård och förebyggande insatser efter individuellt behov 

BRA = Bruttoarea (all area innanför väggarna som omsluter lokalen) 

Verksamhetsmått = mått över produktionen exempelvis antal patienter, besökande mm.  

Fastighetsmått = mått som utmäts ur fastigheten exempelvis kvm BRA. 

LFD = Landstingsfastigheter Dalarna 
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Teoretisk referensram 

Tandvården  

Dålig tandstatus var förr mycket vanligare än i dag. Viktiga åtgärder för förbättrad tandhälsa 

har framförallt varit fri tandvård för skolungdomar, införande av ”flourtanter” under 1950-

talet, samt utbildning och information till såväl den äldre som den yngre befolkningen. En 

annan viktig händelse är lagstiftningen som trädde i kraft 1985 där det framgår att 

folktandvårdens mål är; en god tandhälsa och tandvård på lika villkor för hela befolkningen (2 

§ tandvårdslagen). Landstingen har ansvar att tillgodose samtliga medborgares tandvård. Från 

och med 1999 skall fri konkurrens råda inom tandvården. 

Folktandvården i Dalarna har ett uttalat mål att ”vara länets ledande 

kunskapsforum i munhälsofrågor och vara det självklara valet för kunder och personal.”24 

Enligt en rapport som Ernst & Young har gjort under 2007 för folktandvården i Värmland 

kännetecknas en effektiv folktandvård av hög kvalitet, god tillgänglighet, effektivt 

resursutnyttjande och konkurrensneutralitet.25 För att kunna uppfylla dessa mål krävs det inte 

bara att personalen är påläst inom munhälsofrågor, utan det gäller samtidigt att vara så 

kostnadseffektiva som möjligt för att kunna erbjuda den bästa möjliga servicen till bästa 

möjliga pris, då det också finns uppenbara konsumentintressen för en bra tandvård till låga 

priser.  

Barn och ungdomar får gratis tandvård till och med det år de fyller 19 år (7 § 1:a 

punkten tandvårdslagen). Varje medborgare har rätt att själv välja fritt mellan privattandläkare 

och Folktandvården. Alla som har meddelat att de väljer en privattandläkare för sin 

allmäntandvård, får ett tandvårdsbevis hemskickat. Tandvårdsbeviset gäller i två år.26 Fram 

till det år man fyller 20 år kommer en kallelse minst vartannat år för undersökning hos 

tandläkaren. Från det år man fyller 20 år får den egna tandvården betalas för egen räkning och 

dessutom får man stå för kontakten med sin tandläkare själv. Det kommer då inte automatiskt 

längre någon kallelse till tandläkarbesök, såvida man inte avtalar om detta med sin tandläkare.  

 

 

 

                                                 
24 http://www.ltdalarna.se/templates/Base____853.aspx 2007-05-12 12:34 
25 http://www.liv.se/sidkat/13/Rapport%202%20-%20Folktandvården%20Värmland.pdf 2007-05-05 17:36 
26 http://www.vardguiden.se 2007-05-05 13:10 
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Folktandvården har helt andra krav på sig än de privata tandvårdsklinikerna. Enligt 5-10 §27 

ska Landstingen förutom att erbjuda regelbunden och fullständig tandvård för barn och 

ungdomar till och med det år då de fyller nitton år också ansvara för specialisttandvård för 

vuxna samt övrig tandvård för vuxna i den omfattning som landstinget bedömer lämplig. 

Under de senaste tio åren har priset för en rutinkontroll ökat med ca: 60 % i 

Dalarna. De senaste åren har tandvården även gått ifrån att vara en mer statligt reglerad 

marknad till en delvis avreglerad marknad där det nu råder fri konkurrens på 

vuxentandvården. 

Den största anledningen till denna var att priset för en tandläkarundersökning 

fram till 1999 styrdes av staten, som bestämde en nivå för hur mycket tandläkaren fick ta ut i 

ersättning för ett besök. 1999 togs prisspärren bort och fri prissättning på tandvård infördes. 

En tandläkarundersökning kostar normalt mellan 400 och 1000 kronor. Att laga ett hål kan 

kosta från 500 kronor. Den Landstingsdrivna tandvården ska i likhet med övrig tandvård 

finansieras av intäkterna man får genom verksamheten, för att uppfylla kraven om 

konkurrensneutralitet.28

Under 2003 var 11,4 miljarder kronor av intäkterna patientavgifter varav nästan 

9 miljarder kronor var inom privat tandvård och endast 2,4 miljarder kronor inom 

folktandvården inom riket. En stor anledning till den stora skillnaden är att den privata 

tandvården utför mer special tandvård som protetik. Med protetik menas behandling med till 

exempel kronor, broar, implantat och avtagbara proteser. I relation till detta kan nämnas att 

endast 30 % av den nödvändiga tandvården utförs av privata tandläkare. Inom folktandvården 

uppgick nettokostnaden 2003 till 4,4 miljarder kronor, underskottet balanserades dels genom 

bidrag av staten via tandvårdsförsäkringen, dels genom landstingsanslag.29

Studien försöker som tidigare påpekats exkludera specialbehandlingar som 

utförs av specialistkliniker och istället fokusera på kliniker som utför bastandvård, såsom 

lagningar, rotfyllningar och utdragningar30. 

 

 

                                                 
27 Lag (1985:125) Tandvårdslagen 
28 http://www.liv.se/sidkat/13/Rapport%202%20-%20Folktandvården%20Värmland.pdf 2007-05-05 13:38 
29 http://www.liv.se/sidkat/13/Rapport%202%20-%20Folktandvården%20Värmland.pdf 2007-05-06 18:08 
30 http://www.lj.se/index.jsf?childId=6219&nodeId=33583&nodeType=12 2007-05-08 10:27 
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Lokaleffektivitet 

Lokaleffektivitet är ett fastighetsrelaterat samlingsbegrepp för att beskriva hur effektiva 

fastigheter är, det vill säga hur väl lokaler/lokalbestånd nyttjas i area, nyttjande och 

användbarhet.31 Med lokaleffektivitet menas alltså, ett effektivt utnyttjande av lokalerna, det 

vill säga att den primära verksamheten har rätt mängd och utformning av lokaler och 

stödtjänster för sin verksamhet. Bra lokaler ska tillhandahållas till långsiktigt låga 

kostnader.32

Lokaleffektivitet kan uttryckas och beräknas på många olika sätt. De vanligaste 

sätten är att beräkna antal utförda moment per yta eller yta per invånare inom ett visst 

geografiskt område33. Att effektivisera sina lokaler är något fastighetsavdelningen hos 

Landstinget Dalarna har lagt stor vikt vid. I dagsläget kan Landstinget Dalarna visa upp en 

organisation som ligger i täten vad gäller utvecklingen av många områden inom 

fastighetsbesparingar hos landstingen i Sverige34. Trots detta utgör lokalerna en stor kostnad 

och ett fortsatt utvecklingsarbete med att identifiera andra tänkbara lokaleffektiviserings 

möjligheter är angeläget.   

Lokaleffektivitet förutsätter rätt mängd yta, i rätt tid, på rätt plats35. För att 

bedöma hur stor yta verksamheten verkligen använder för varje moment, måste bedömningar 

och beräkningar över yta, tid och utförda moment göras. Maximal lokaleffektivitet uppnås 

genom att, för en given verksamhetsnytta hitta den bästa lösningen där verksamhetskostnaden, 

driftskostnaden och kapitalkostnaden ger den lägsta möjliga totalkostnad över tiden.  

Inom Landstinget Dalarnas tandvårdsverksamhet utgör hyreskostnaden drygt 8 % av de totala 

kostnaderna.36 Ett viktigt incitament att minska lokalkostnaden är att man därigenom kan 

frigöra medel till kärnverksamheten. 

För att beskriva begreppet lokaleffektivitet kan man ge ett exempel. Uppdraget 

är att undersöka/laga så många tänder som möjligt under en viss tid och med fastställd 

produktionsresurs.  För att klara detta uppdrag till lägsta möjliga kostnad krävs en samverkan 

mellan den som ansvarar för verksamheten som skall bedrivas i lokalen, den som har till 

                                                 
31 Johansson Walter, 1997 sid. 2 
32 Sandgren och Lundström, 1995 sid. 12 
33 Sjöberg, 2007-02-15 
34 Lindqvist och Frid, 2002, sid. 24-39 
35 Sandgren och Lundström, 1995 sid. 13 
36 Årsredovisning Folktandvården Dalarna, 2006 
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uppgift att anskaffa lokalen och den som skall sköta drift och underhåll.37 Ett sätt att koppla 

samman dessa delar kan vara att skapa nyckeltal genom att koppla fastighetsmått till 

verksamhetsmått och därigenom skapa ett samarbete mellan de olika delarna. 

Nyckeltal 

Nyckeltal är ett värde eller mått som ligger till grund för att ge information och för att 

underlätta jämförande analyser. Nyckeltal används för att uppmärksamma och driva något 

väsentligt, sammanfatta information, ge indikationer om var utvecklingen har gått och är på 

väg och används även som hjälpredskap för mätning av resultat. Måttet används ofta som ett 

försök att förenkla eller konkretisera ett i grunden komplicerat tillstånd.38

Det behövs tre grundelement för att ta fram korrekta nyckeltal. Till att börja med 

ska det bestämmas vad nyckeltalet ska mäta, exempelvis hur effektivt, produktivt eller 

hållbart något är. Därefter vilken enhet som ska användas i mätningen, exempelvis kvm eller 

timmar. Det tredje elementet som bör beaktas är vilket resursmått som ska användas, 

exempelvis kronor eller timmar.39  

Nyckeltal används mest inför beslutsfattande rörande lokalutnyttjande, men 

används också inför långsiktiga strategiska beslut. De flesta företagen använder nyckeltal 

rörande sitt lokalutnyttjande, men det råder stor skillnad på vilka nyckeltal som används och 

även hur de används.40

Inom folktandvården Dalarna har man tidigare försökt att beräkna nyckeltal på 

bland annat patienttid/kvm BRA. 

Före 1996 fanns inga studier som mätte tillgänglighet, nyttjandegrad, bokningsgrad, kvm per 

patient alternativt besökande inom landstingens lokaler. Anledningen till att studier inte hade 

genomförts tros vara att:  

1. De primära verksamheterna inte hade något intresse för att arbeta med 

lokaleffektivitetsfrågor.  

2. Fastighetsorganisationen hade normalt inte ansvar för lokaleffektiviteten. Även om de 

hade detta ansvar så sågs det ofta som svårt och kostsamt att ta fram relevanta 

uppgifter vilka måste inhämtas från de primära verksamheterna. 

                                                 
37 http://www.goteborg.se/prod/G-
info/kskfhandl.nsf/38bae1c1059a1422c1256ce9003a9253/7bb3dc278dd5ff29c125707e0043c135!OpenDocumen
t&AutoFramed&Click= 2007-05-12 13:21 
38 www.esv.se/amnesomraden/verksamhetsstyrning/nyckeltal.4.1faf3f4fcea3ced188000265.html 2007-05-06 
19:02 
39 Oresten, 1997, sid.56 
40 Widlund och van Dijk, 2003, sid. 18  
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3. Det saknades praktisk, kostandseffektiv och fungerande metodik.41 

. 

                                                 
41 U.F.O.S 1996 sid. 1 
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Vilka nyckeltal som ska användas vid mätning av lokaleffektivitet är inte självklart, utan det 

gäller att värdera vilka mått som kan ge mest nytta för styrning av lokaleffektiviteten. Att 

mäta eller bedöma effektivitet handlar om att sätta det som fastighetsorganisationen skapar i 

relation till de resurser som faktiskt förbrukas.42

I dagsläget råder det fortfarande en brist på nyckeltal som kopplar fastighetsmått 

till verksamhetsmått inom vårdsektorn och dessa kopplingar behövs i regel för att kunna 

värdera en anläggnings effektivitet.43 Vissa studier med nyckeltal över vårdsektorn i Dalarna 

finns dock. 1997 togs en modell över nyckeltal fram, vilken beräknade; yta/invånare, 

lokalkostnad/totalkostnad, bokad tid/tillgänglig tid, nyttjad tid/tillgänglig tid, nyttjad 

tid/bokad tid, verklig kapacitet/teoretisk kapacitet, lokalkostnad/yta, yta/vårdplats, 

yta/vårddygn, kostnad/vårddygn, kostnad/intagen, kostnad/vårdplats och patienttid/yta i 

landstingens lokaler.44 Liknande försök har även gjorts över att beräkna nyckeltal på hur man 

kan effektivisera bl.a. vårdcentralernas lokaleffektivitet.45 Som tidigare uttryckts råder 

fortfarande brist på nyckeltal över lokaleffektiviteten hos Landstinget Dalarna, vilken 

förhoppningen med studien är att täcka. 

                                                 
42 Oresten 1997, sid. 57 
43 Sjöberg, 2007-02-15  
44 Johansson Walter, 1997 sid. 37-43 
45 Andrén, 2006, sid. 76-83 
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Beräkningar  
Det är som tidigare påpekats inte självklart att avgöra vilka nyckeltal som ska användas vid 

mätning av lokaleffektivitet, utan det gäller att värdera vilka mått som kan ge mest nytta för 

verksamheten. För att underlätta för läsaren och eventuell beslutsfattare rörande 

lokalbeståndet hos folktandvården Dalarna, försöker författaren att göra en egen värdering 

över vilka nyckeltal som kan komma att utgöra mest nytta för folktandvården Dalarna och 

deras lokalutformning. 

Valen över vilka nyckeltal som beräknas i studien har författaren beslutat, efter 

vissa förslag från uppdragsgivaren. Efter noggrant övervägande valdes 10 olika nyckeltal att 

använda i studien. Antal besök/öppettid/antal behandlingsrum är ett nyckeltal skapat av 

författaren, när denna försökt komma fram till hur man kan beräkna lokalernas effektivitet. 

Nyckeltalet öppettid/tillgänglig tid, är ett tal författaren skapat efter att ha tagit influenser av 

tidigare studier, nyckeltalet har då kallats nyttjandegrad. För att ta fram hur stor yta varje 

behandlingsrum tar upp har författaren, genom att ta del av en rapport REPAB gjort drygt tio 

år tidigare beslutat att använda nyckeltalet yta/behandlingsrum46. Vidare vill författaren 

genom att bilda och visa upp nyckeltalet yta behandlingsrum/total yta, visa hur stor del av den 

totala ytan som faktiskt tas upp av den primära verksamheten, i det här fallet behandling och 

undersökning av patienter. Valet över att använda nyckeltalet besök/yta har tagits för att 

kunna visa hur väl ytorna på klinikerna används47. Nyckeltalen yta/personal och 

yta/tandläkare har författaren skapat på egen hand och försöker genom dessa visa hur stor yta 

kliniken har i relation mot hur många anställda man har. Måttet besök/behandlingsrum är 

skapat efter intryck som tagits från REFABs rapport, där intagen/vårdplats räknats fram48. 

Behandlingsrum/tandläkare och besök/tandläkare är två nyckeltal som skapats av författaren 

för att kunna visa hur produktiv verksamheten är på klinikerna. 

Nyckeltalen kommer att delas in i tre grupper, där den första gruppen med 

nyckeltalen antal besök/öppettid/antal behandlingsrum och öppettid/total tillgänglig tid finns. 

Den första gruppen består av nyckeltal som anses vara viktiga för att komma tillrätta med hur 

effektivt lokalerna används och författaren rekommenderar läsaren att vara extra noggrann när 

han tar del av denna. Gruppen benämns som lokaleffektivitet  

                                                 
46 Johansson Walter, 1997 sid. 6 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
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Den andra gruppen bestående av nyckeltalen total yta/antal behandlingsrum, 

Yta behandlingsrum/Total yta, antal besök/total yta, total yta/antal personal och total 

yta/antal tandläkare ses av författaren även den som viktig för att skapa rätt lokaleffektivitet 

och ytanvändning i folktandvårdens lokaler. Gruppen benämns som ytanvändning 

Den tredje gruppen som består av nyckeltalen besök/tandläkare, 

besök/behandlingsrum och behandlingsrum/tandläkare är inte fullt lika viktiga sätt till 

lokaleffektivitet. Utan nyckeltalen kan snarare ses som produktivitets mått som borde tendera 

att reagera i takt med att övriga nyckeltal över lokaleffektiviteten förändras likt en 

synergieffekt. Gruppen benämns som produktivitet 
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Grupp1. Lokaleffektivitet 

(Antal besök/öppettid)/Behandlingsrum  
Mäter hur effektivt klinikens behandlings rum nyttjas. Ett lågt tal kan bero på att man inte 

fyller sina behandlingsrum tillräckligt, att man har för långa öppettider eller att man har 

onödigt många behandlingsrum. Ett högt tal visar att man har ett bra flöde i 

behandlingsrummen. Med antal besök menas antal patienter som får tandläkarvård. Öppettid 

är den tid kliniken är öppen för sina patienter och med antal behandlingsrum menas rum där 

tandläkarvård bedrivs. 

Ganters klinik – (18 128/2 472)/11 =0,67 

Norslund – (13 513/2 200)/6 = 1,02 

Britsarvet – (14 677/2 000)/8 = 0,92 

Jakobsgårdarna – (24 569/2 000)/12 = 1,02 

Borlänge sjukhus – (15 171/2 000)/8 = 0,95 

Kvarnsveden – (14 302/2 000)/8 = 0,89 

 

(Besök/Öppettid)/Behandlingsrum

-  

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

Ganters
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Jakobsgårdarna
Borlänge sjukhus
Kvarnsveden

 
Ett bra flöde i behandlingsrummen, anser författaren att 1 besök/öppettid/behandlingsrum är 

och folktandvårdsklinikerna uppfyller i stort det målet. Kliniken i Kvarnsveden är den klinik 

som visar svagast flöde i sina behandlingsrum, men trots det kan 0,89 

besök/öppettid/behandlingsrum inte anses som dåligt. Det som är häpnadsväckande med det 

här talet är snarare vilket dåligt flöde privattandläkare Ganters visar. Detta har sin förklaring i 

att Ganters inte klarar av att fylla sina lediga lokaler under sina något längre öppettider. 
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Öppettid/Total tillgänglig tid 
Mäter hur ofta lokalerna nyttjas i förhållande till den totala tillgängliga tiden. Ett lågt tal kan 

antyda att kliniken har för korta öppettider. Med öppettid menas den tid som lokalerna faktiskt 

används. Total tillgänglig tid avser tiden som lokalerna är möjliga att nyttja, den anses vara 

8 640 timmar om året. 

Ganters klinik - 2 472 (12 timmar x 206 dagar)/8 640 = 28,61 % 

Norslund – 2 200 (9 timmar per dag x 245 dagar)/8 640 = 25,46 % 

Britsarvet –2 000 (8 timmar per dag x 250 dagar)/8 640 = 23,33 % 

Jakobsgårdarna 2 000 (8 timmar per dag x 250 dagar)/8 640 = 23,15 % 

Borlänge sjukhus – 2 000 (8 timmar per dag x 250 dagar)/8 640 = 23,15 % 

Kvarnsveden – 2 000 (8 timmar per dag x 250 dagar)/8 640 = 23,15 % 

 

Öppettid/Total tillgänglig tid

-  

0,05 
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Vid en första anblick på diagrammet kan samtliga kliniker se ut att utgöra ett likvärdig 

öppethållande, men om man tittar noggrannare på beräkningarna, kan man fråga sig om det 

verkligen är försvarbart att endast använda lokalerna under 25 % av den tillgängliga tiden. 

Ganters har de dagar han har öppet för sina patienter, patienttid under 50 % av dagen, medan 

folktandvården endast ligger inom intervallet 33-37,5 %. Då Ganters har öppet 57 % av de 

tillgängliga dagarna och folktandvårdsklinikerna 68-70 % frågar författaren sig om klinikerna 

verkligen har en effektiv användning. Då man får betala för lokalerna under 8 640 timmar av 

året är det märkligt att man bara använder lokalerna runt 2 000 timmar per år. 
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Grupp2. Ytanvändning 

Yta/Behandlingsrum
Anger hur stor yta lokalen för kliniken har utslaget på varje behandlingsrum. Ett högt tal kan 

antyda att man inte har så många behandlingsrum som lokalen faktiskt skulle kunna vara 

dimensionerad för eller att man har onödigt stora lokaler för sin verksamhet. Med yta menas 

den totala bruksarean på hela kliniken och med antal behandlingsrum menas rum där 

tandläkarvård bedrivs. 

Ganters klinik –325/11 = 29,55 

Norslund – 450/6 = 75,00 

Britsarvet – 414/8 = 51,75 

Jakobsgårdarna – 912/12 = 76,00 

Borlänge sjukhus – 525/8 = 65,63 

Kvarnsveden – 442/8 = 55,25 
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Det råder en stor differens mellan klinikernas olika lokaldimensionering. Bara genom att titta 

på skillnaderna kan man se att klinikerna i Jakobsgårdarna och Norslund utgör nästan 50 % 

högre yta/behandlingsrum än kliniken i Britsarvet, vilken i sin tur utgör 75 % större 

yta/behandlingsrum än Ganters privatklinik. Det kan självklart råda omständigheter som det 

inte tagit del av i denna studie, vilket skulle kunna förklara hur denna stora differens kan 

uppstå. Om så inte är fallet är det ytterst häpnadsväckande att se att flera folktandvårds- 

kliniker har mer än dubbel yta/behandlingsrum jämfört med privattandläkare Ganters. 
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Yta behandlingsrum/Total yta
Anger hur stor del av den totala ytan som faktiskt används inom den primära verksamhet det 

vill säga, behandling och undersökning av patienter. Ett lågt tal kan antyda att lokalen är 

oproportionerligt stor för verksamheten som bedrivs eller att onödigt mycket av ytan används 

till annat än den primära verksamheten. Med yta behandlingsrum menas den yta som faktiskt 

används för att behandla och undersöka patienter. Med total yta menas den totala bruksarean 

på hela kliniken. 

Ganters klinik – 100/325 = 0,31 

Norslund – 88/450 = 0,20 

Britsarvet – 128/414 = 0,31 

Jakobsgårdarna – 191/912 = 0,21 

Borlänge sjukhus – 128/525 = 0,24 

Kvarnsveden – 119/442 = 0,27 
 

Yta behandlingsrum/Total yta
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Endast 20 % av folktandvårdskliniken i Norslund används för den primära verksamheten och 

borde vara en tankeställare för Landstinget Dalarna, vad används resterande 80 % till? 

Norslund är dock inte den enda kliniken som visar ett lågt resultat. Trots att Ganters klinik 

och Britsarvet visar mer än 50 % högre yta behandlingsrum/total yta, borde inte 31 % anses 

vara en yteffektiv fördelning av lokalen. 
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Antal besök/Yta   
Mäter hur väl ytorna används på kliniken. Är antalet besökare per yta lågt kan det bero på att 

den totala bruksarean för ändamålet är hög, eller att kliniken inte maximerar antal besök. Med 

antal besök menas antal patienter som får tandläkarvård. Med yta menas den totala bruksarean 

på hela kliniken. 

Ganters klinik - 18 128/325 = 55,78 

Norslund – 13 513/450 = 30,03 

Britsarvet – 14 677/414 = 35,45 

Jakobsgårdarna – 24 569/912 = 26,94 

Borlänge sjukhus – 15 171/525 = 28,90 

Kvarnsveden – 14 302/442 = 32,36 
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Ganters privatklinik visar en dubbel besöksfrekvens/yta jämfört med Jakobsgårdarna och även 

ett mycket högre mått än de övriga folktandvårdsklinikerna. Enligt nyckeltalet 

besök/öppettid/behandlingsrum har samtliga folktandvårdskliniker en hög besöksfrekvens sett 

till sina behandlingsrum till skillnad mot Ganters som visade ett lågt mått. Slutsatsen av det 

blir att folktandvårdsklinikerna i studien har för hög total BRA. 
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Yta/Antal personal  
Mäter vilken yta kliniken erbjuder sin personal. Ett högt tal kan ge indikationer på att ytan är 

onödigt stor i förhållande mot hur många anställda man har, eller att man har för liten 

personaluppsättning i relation till ytan. För att visa en effektiv ytanvändning vill man visa ett 

lågt resultat. Med yta menas den totala bruksarean på hela kliniken. Personal utgår från antal 

årsarbetare enligt bokslutet 2006. Då personalen på den privata kliniken endast arbetar 75 % 

är de 24 egentliga anställda omräknade till 18 stycken anställda som arbetar 100 %. 

Ganters klinik – 325/18 = 18 

Norslund – 450/13,85 = 32 

Britsarvet – 414/14,42 = 29 

Jakobsgårdarna – 912/22,1 = 41 

Borlänge sjukhus – 525/14,1 = 37 

Kvarnsveden – 442/13,65 = 32 
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Diagrammet över yta/personal visar att uppdelat på varje anställd arbetare på 

folktandvårdskliniken i Jakobsgårdarna har kliniken 41 kvm BRA. Vilket är mer än 40 % mer 

än vad Britsarvets folktandvårdsklinik har. Britsarvets 28 kvm BRA/personal kan dock inte 

ses som ett positivt resultat, när man jämför kliniken med Ganters privata klinik som visar 

nästan 40 % lägre resultat än Britsarvet, som ändå visar den effektivaste ytanvändningen av 

de landstingstyrda klinikerna enligt måttet yta/personal. 
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Yta/Antal tandläkare 
Mäter vilken yta kliniken erbjuder sina tandläkare. Ett högt tal kan ge indikationer på att ytan 

är onödigt stor i förhållande mot hur många tandläkare man har, eller att man har för få 

tandläkare i relation till ytan. För att visa en effektiv ytanvändning vill man visa ett lågt 

resultat, men ett lågt tal kan även ge indikationer på att man har onödigt många tandläkare på 

kliniken. Med yta menas den totala bruksarean på hela kliniken. Antal tandläkare utgår från 

antal årsarbetande tandläkare vid bokslutet 2006. Då de privata tandläkarna endast arbetar 75 

% är de 4 egentliga tandläkarna omräknade till 3 stycken tandläkare som arbetar 100 %. 

Ganters klinik – 325/3 = 108,33 

Norslund – 450/3,5 = 128,57 

Britsarvet – 414/3,95 = 104,81 

Jakobsgårdarna – 912/5,8 = 157,24 

Borlänge sjukhus – 525/3,3 = 159,09 

Kvarnsveden – 442/3,4 = 130,00 
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Britsarvet är den klinik i studien som visar det lägsta och därmed yteffektivaste resultatet, sett 

till yta/tandläkare. Vad som ligger till grund till att man kan visa ett så pass mycket lägre 

resultat än flera av de andra folktandvårdsklinikerna är troligtvis än blandning över att endast 

kliniken i Jakobsgårdarna har fler anställda tandläkare samtidigt som man är den 

folktandvårdsklinik med minst yta. 

  26 



Grupp3. Produktivitet 

Besök/Tandläkare  
Mäter vilken frekvens tandläkarna har för varje besök. Ett högt tal kan bero på att inte 

tillräckligt många tandläkare finns på kliniken, eller att de som jobbar på kliniken jobbar 

väldigt hårt. Medan ett lågt tal kan indikera att man har ett överflöd av tandläkare eller att 

man inte tar emot så många patienter som tandläkarna faktiskt skulle klara av. Med antal 

besök menas antal patienter som får tandläkarvård. Antal tandläkare utgår från antal 

årsarbetande tandläkare vid bokslutet 2006. Då de privata tandläkarna endast arbetar 75 % är 

de 4 egentliga tandläkarna omräknade till 3 stycken tandläkare som arbetar 100 %. 

Ganters klinik - 18 128/3 = 6 043 

Norslund –13 513/3,5 = 3 861 

Britsarvet –14 677/3,95 = 3 716     

Jakobsgårdarna –24 569/5,8 = 4 236     

Borlänge sjukhus –15 171/3,3 = 4 597 

Kvarnsveden –14 302/3,4 = 4 206 
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Hur hårt tandläkarna arbetar mäts ut genom besök/tandläkare. Samtliga folktandvårdskliniker 

ligger runt 4 000 besök om året för varje tandläkare, medan den privata klinikens tandläkare 

tar emot omkring 6 000 besök. Vilket kan tyckas vara en normal skillnad mellan en privat och 

landstingsstyrd verksamhet, framförallt då de privata tandläkarna inte har lika långa 

arbetsdagar och därmed borde kunna arbeta mer effektivt medan man väl arbetar. 
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Antal besök/Behandlingsrum   
Mäter hur yteffektiva klinikens behandlingsrum är. Är antalet besökare per behandlingsrum 

lågt kan det bero på att det finns onödigt många behandlingsrum. Med antal besök menas 

antal patienter som får tandläkarvård. Med kvm behandlingsrum menas den totala ytan 

behandlingsrum. 

Ganters klinik - 18 128/11 = 1 648 

Norslund – 13 513/6 = 2 252 

Britsarvet – 14 677/8 = 1 834     
Jakobsgårdarna – 24 569/12 = 2 047     

Borlänge sjukhus – 15 171/8 = 1 896     

Kvarnsveden – 14 302/8 = 1788 
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Att folktandvårdens behandlingsrum används effektivare än den privata klinikens 

behandlingsrum är ett intressant konstaterande man kan dra av diagrammet ovan. Framförallt 

med föregående diagram i minnet, vilket visade att de privata tandläkarna tog emot omkring 

50 % fler besök än de landstings drivna. Slutsatsen av detta är att Ganters privata klinik i 

effektivitets syfte har för många behandlingsrum relaterat till antal besök. Vilket samtidigt 

säger att folktandvården enligt beräkningarna besök/behandlingsrum har en hög 

besöksfrekvens per behandlingsrum jämfört med den privata tandvårdskliniken.  
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Antal behandlingsrum/tandläkare  
Mäter hur många behandlingsrum som finns på varje klinik relaterat till hur många tandläkare 

som arbetar på kliniken. Ett högt tal kan indikera att tandläkarna har fler behandlingsrum än 

de klarar av att hantera, medan ett lågt tal kan visa att det är överflöd av tandläkare eller för få 

behandlingsrum på kliniken. Med antal behandlingsrum menas rum där tandläkarvård bedrivs. 

Antal tandläkare utgår från antal årsarbetande tandläkare vid bokslutet 2006. Då de privata 

tandläkarna endast arbetar 75 % är de 4 egentliga tandläkarna omräknade till 3 stycken 

tandläkare som arbetar 100 %. 

Ganters klinik – 11/3 = 3,66 

Norslund – 6/3,5 = 1,71 

Britsarvet – 8/3,95 = 2,03 

Jakobsgårdarna – 12/5,8 = 2,07 

Borlänge sjukhus – 8/3,3 = 2,42 

Kvarnsveden – 8/3,4 = 2,35 
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Folktandvårdskliniken i Norslund redovisar under två behandlingsrum/tandläkare, vilket kan 

visa att det är överflöd av tandläkare eller för få behandlingsrum på kliniken. Ganters höga 

resultat kan förklaras vid arbetsmodellen som man arbetar efter där, vilken förutsätter att det 

finns flera behandlingsrum med patienter i för varje tandläkare. 
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Diskussion/Slutsats 
Genom att koppla fastighetsmått till verksamhetsmått kan relevanta nyckeltal skapas för 

styrning av lokaleffektiviteten i landstingen och syftet med studien är som tidigare skrivits att 

genom beräkningar av nyckeltal på folktandvårdskliniker i Falun/Borlänge området belysa 

klinikernas lokaleffektivitet. Då det råder viss brist på liknande studier är förhoppningen att 

denna studie kan bidra till ett nytt sätt att se och beräkna lokaleffektiviteten inom vården. 

Slutsatserna i arbetet har kommit fram allt genom att studien har fortskridit och genom 

förförståelse, förståelse och efterförståelse har författaren kunnat dra slutsatser av materialet 

som tagits fram i studien. 

Lokaleffektivitet 
Folktandvården vs Ganters 

Enligt folktandvårdschefen Conny Konradsson har folktandvården inte några problem med att 

fylla sina behandlingsrum när dom är tillgängliga. Detta verifieras om man exempelvis tittar 

på antal besök/öppettid/antal behandlingsrum på tandvårdskliniken i Jakobsgårdarna som 

visar ett resultat på över 1 patient per timme och behandlingsrum. Övriga 

folktandvårdskliniker ligger inom intervallet 0,89 – 1,02, medan Ganters klinik visar ett klart 

lägre resultat (0,67).  

Om kliniken i Jakobsgårdarna skulle utöka sina öppettider från 8 h/dag till 12 

h/dag (samma som Göran Ganters privata klinik), men fortfarande behålla antal 

besök/öppettid/antal behandlingsrum på 1,12 patienter, skulle kliniken kunna ta emot 36 750 

besök/år att jämföra med 24 500 som man hade 2006. Eller behålla 24 500 besök och istället 

minska antal behandlingsrum från 12 till 8. Troligtvis skulle detta vara fullt möjligt, då fler 

patienter troligen skulle välja att gå till folktandvården om detta skulle hända. 

– Det är alltid de tidiga och de sena tiderna som går först och det är klart 

förståligt då inte alla har möjlighet att gå ifrån jobbet under arbetstid för att besöka 

tandläkaren, förklarade Ganters när han berättade att hans klinik har öppet 07-19. Även 

folktandvårdschefen Conny Konradsson höll med om att det vore intressant att förlänga 

öppettiderna. 

- Skiftgång på klinikerna är nog framtidens melodi och då exempelvis arbeta 35 

timmar istället för 40 timmar i veckan som man gör idag. Då det finns så breda 

åldersskillnader på patienterna kan man troligtvis oftast fylla kliniken hela dagarna, men det 

är nog de anställda som inte är lika sugna på den här modellen. 

  30 



Att ett besök per behandlingsrum och timme kan anses vara en bra siffra att arbete efter 

bekräftas av folktandvården: 

– Då tandhygienisten tar lika stor plats som tandläkaren räknar inte 

folktandvården med att tandläkarbesöket ska ta maximalt 20 minuter eller liknande, utan man 

räknar med att ett barn igenomsnitt behöver 60 minuters besökstid, uppdelat på hygienist och 

läkare, vissa behöver mer och vissa mindre tid, menar Konradsson 

– Vuxentandvården har ingen direkt tidsbegränsning, men den kan uppskattas 

någorlunda, genom nyckeltalen vi använder, fyller Hedman i.  

 

Folktandvården vs folktandvården 

Om samtliga folktandvårdskliniker i studien skulle öka sina öppettider till 12 h/dag, ha öppet 

250 dagar om året och samtidigt klara målet på 1 besök/öppettid/antal behandlingsrum, skulle 

klinikerna kunna öka antal besök från 82 232 till 126 000 besök/år. Skulle man istället vilja 

behålla antal besök vid 82 232, skulle folktandvårdsklinikerna i studien kunna minska antal 

behandlingsrum från 42 till 28. 

Ytanvändning 
Folktandvården vs Ganters 

Måttet besökare/yta anger hur väl lokalens ytor används. Med ett lågt resultat kan man fråga 

sig om lokalerna verkligen är rätt dimensionerade eller om lokalerna överhuvudtaget är 

lämpade för denna användning. Att kliniken på Jakobsgårdarna visar ett resultat som är 

mindre än hälften av resultatet som Ganters klinik kan redovisa, är anmärkningsvärt och kan 

vara värt att fundera på varför. Framförallt med tanke på att Ganters inte har full beläggning i 

sina behandlingsrum, utan endast tar emot 0.67 besök per behandlingsrum i timmen.  

Att endast 21 % av Jakobsgårdarnas lokalyta används till den primära verksamheten 

(behandlingsrum) kan vara en av förklaringarna och därmed en annan tankeställare. 

Rent hypotetiskt finns ingen anledning att tro att inte folktandvården borde 

kunna ha samma grad av besök per yta i sina lokaler som privattandläkare Ganters. 

Nedanstående räkneexempel visar rent matematiskt hur mycket folktandvården Dalarna skulle 

kunna effektivisera sin lokalanvändning om de hade samma besöksgrad i sina lokaler som 

privattandläkare Ganters. 

 

• 2006 tog Folktandvårdsklinikerna i studien enligt beräkningarna emot 82 232 besök på 

sina 2 743 kvm BRA. Om man hade kunnat ta emot 55,78 besök per kvm BRA (vilket 
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Ganters gjorde 2006) istället för de 29,98 besök per kvm BRA som Folktandvården 

faktiskt gjorde, skulle Folktandvården nästan ha fördubblat antalet besök till drygt 

150 000 besök. Med dessa siffror i minnet måste vi trots allt ha i åtanke att för att 

kunna uppnå ett sådant resultat, måste folktandvården utveckla sin verksamhet i flera 

perspektiv. Lokaleffektivitet är inte bara beroende på lokalernas utformning utan 

också på arbetsorganisation, personaldimensionering mm.  

 

• Om vi skulle behålla målet från exempel 1 att försöka öka antalet besök per kvm BRA 

i Folktandvårdens lokaler från 29,98 till 55,78, men oförändrat antal besök på 82 232. 

Hur mycket lokalyta skulle då folktandvården teoretiskt kunna effektivisera bort?  

Genom att dividera antalet besök (82 232) med (55,78) Ganters siffra på besök/kvm 

BRA, får vi fram ett behov av 1 474 kvm BRA. Vilket skulle visa att folktandvården 

har en teoretisk överyta på 1 269 kvm BRA på dessa fem kliniker i Falun/Borlänge 

området. 

De båda exemplen är ganska dramatiska, men har samtidigt en hel del fakta bakom sig. Att 

rekrytera ytterligare personal och omformera sina lokaler är två väldigt kostsamma åtgärder, 

vilka dessvärre kan vara nödvändiga för att komma vidare i lokaleffektiviseringsprocessen.  

Att folktandvården skulle kunna öka antalet besök råder det inget tvivel om, 

men att göra det är en annan fråga. – I dagsläget råder det brist på tandläkare inom 

tandvården i Dalarna och folktandvården hinner egentligen inte med mer än att ta emot 

akutpatienterna, därför har landstinget Dalarna uppfört ett avtal med ett antal privata 

tandläkare, däribland Ganters. Avtalet innebär att privatklinikerna kan erbjuda barn och 

ungdomar upp till 19 år en gratis tandvård, fakturan skickas sedan till landstinget så att den 

privata kliniken fortfarande får ersättning för sitt arbete. Berättar Konradsson. 

En lösning på personalbristen skulle kunna vara att utveckla rekryteringen av utländska 

tandläkare, då man redan börjat anställa polska tandläkare49, skulle man kunna fortsätta på 

den trenden. 

 

Folktandvården vs folktandvården 

Mer häpnadsväckande kan tyckas att resultaten av nyckeltalen yta per behandlingsrum och yta 

per personal är, då folktandvårdens olika kliniker ändå ingår i samma organisation. Kliniken 

på Jakobsgårdarna har nästan 50 % större yta per behandlingsrum och mer än 40 % större yta 

                                                 
49 Årsredovisning Folktandvården Dalarna, 2006 
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per personal än kliniken på Britsarvet. Genom dessa siffror kan man fråga sig vad denna 

skillnad kan bero på. Behöver Jakobsgårdarna verkligen ha 720 kvm till den övriga 

verksamheten (omklädningsrum, toaletter, reception, väntrum, förråd mm.) och behöver man 

verkligen ha närmare 16 kvm i varje behandlingsrum?  

 

• Vi fortsätter att jämföra med Göran Ganters privata klinik som är dimensionerad 

för 9 kvm per behandlingsrum och nyckeltalet (total yta BRA/behandlingsrum) 

29,55. Om Jakobsgårdarna har kvar 12 behandlingsrum men minskar ytan för 

varje enskilt behandlingsrum och den övriga ytan från sina nuvarande 76 till 

Ganters 29,55. Skulle man teoretiskt kunna minska sina lokaler från 912 kvm 

BRA till 355 kvm BRA men fortfarande ta emot lika många patienter. 

 

• Skulle samtliga Folktandvårdskliniker i studien minska total 

BRA/behandlingsrum till 29,55 och fortfarande ha kvar sina 42 behandlingsrum 

visar det att man endast skulle behöva 1 241 kvm BRA och därmed skulle 1 502 

kvm BRA vara överflödig yta. 

Att det är möjligt att förändra lokalutformning efter behoven även hos folktandvården 

försäkrar folktandvårdschefen 

– Visst råder det en viss tröghet inom Landstinget, men många beslut går att få 

igenom ändå. Framförallt på grund av att Landstinget vet att vi på folktandvården måste 

konkurrera mot de privata aktörerna. De landstingsdrivna lokalerna är funktionsanpassade 

och viss förändring råder, mellanväggar flyttas och sätts upp, lokalytorna både minskas och 

ökas efter behov, men under de senaste 15 åren har lokalerna överlag minskat. 

Vad är nytt med studien?  
I dagsläget arbetar LFD med grövre nyckeltal över hela sitt fastighetsbestånd. Men mindre 

och mer specifika nyckeltal över de olika lokalanvändarnas verksamhet där fastighetsmått 

kopplas till verksamhetsmått för de specifika verksamheterna saknas generellt. Därför hoppas 

författaren att den här studien, som går in mer specifikt över hur den enskilda 

folktandvårdskliniken arbetar och använder sina ytor ska hjälpa Landstinget Dalarna att 

urskilja vad som går att effektivisera på de olika klinikerna. 

 

  33 



Skulle effektivare lokaler bidra till mer än lägre lokalkostnader? 
Med mindre lokalytor och längre öppettider skulle patienterna kunna anpassa sina 

tandläkarbesök på ett bättre sätt. Exempelvis kan en person som idag har samma arbetstider 

som folktandvårdens öppettider ha svårt att ta ledigt från jobbet för att besöka tandläkaren, 

men med längre öppettider kan personen boka in sitt tandläkarbesök, på icke arbetstid och 

därmed slippa ta ledigt. Detta skulle kunna leda till att folktandvården kan ”vinna” tillbaka 

patienter som idag valt att gå till en privattandläkare pga. öppettiderna och de patienter som 

kanske väljer bort att gå till tandläkaren överhuvudtaget idag skulle kanske börjar gå till 

tandläkaren när de har större möjlighet att styra över när det ska gå till tandläkaren. Detta 

borde dock inte innebära att alla patienter väljer bort tiderna mitt på dagen, som 

folktandvårdschefen uttryckte sig ”det finns så breda åldersskillnader på patienterna så man 

kan troligtvis oftast fylla kliniken hela dagarna även om man skulle utöka öppettiderna”. 

Vad skulle personalen säga, skulle inte de klaga på arbetsförhållandena? 

Kanske till en början, men varför inte ge personalen en bit av kakan för de kostnader som 

effektiviseras bort, då skulle säkerligen även personalen vara nöjd med effektiviseringen.  

Med lägre lokalkostnader och högre löner, vore det kanske till och med möjligt att komma 

tillrätta med problemet över tandläkarbrist hos folktandvården. Som Ganters berättade var 

hela hans personalstyrka nöjd, det var ingen som ville tillbaka till Folktandvården och deras 

stora ytor, trots de ”trånga” ytorna hos den privata tandläkaren. 

Hur kan man utveckla studien? 
Som exemplen visar finns det många olika sätt att visa hur folktandvården skulle kunna 

effektivisera bort åtskilligt med yta, (förutsatt att man på ett kostnadseffektivt sätt kan sälja, 

hyra ut eller använda ytan inom någon annan verksamhet) utan att för den delen behöva 

minska antalet personal. En djupare studie över vad ytan som inte används till den primära 

verksamheten används till och om/hur/vad man kan anse vara överflödig yta borde vara av 

stort intresse för landstinget. Vid en möjlig vidareutveckling av studien skulle man kanske 

tydligare kunna ta fram exakt hur mycket yta som kan effektiviseras bort genom en tydlig 

modell som kunde sammanföra de olika nyckeltalen till ett. Genom att sätta upp olika mål för 

respektive nyckeltal.  

Exempelvis: Om Folktandvården skulle utöka sina öppettider till 12h/dag och 

har öppet 250 dagar per år skulle detta leda till 3 000 timmar per år i öppettid som är 

tillgänglig för patienterna. Skulle man dessutom nöja sig med antal besök man hade 2006 

(82 232) och ta emot 1 besök/behandlingsrum i timmen, skulle endast 28 (27,41) 
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behandlingsrum behövas. Om man därefter följer Ganters modell över att varje 

behandlingsrum ska vara 9 kvm, skulle 252 kvm behövas för behandlingsrum. Skulle sedan 

lokalerna utgöras av 31 % behandlingsrum 69 % övrig yta (Vilket Britsarvets klinik gör). 

Skulle det behövas 813 kvm för att ta emot 82 232 patienter. Jämfört med 2 743 kvm som 

ytorna utgör idag. Detta ger en teoretisk överkapacitet på 1 930 kvm eller 237 %.   

Poängteras bör att detta inte är någon teoretisk optimalmodell utan fakta över de 

siffror som faktiskt finns och tydligen fungerar idag. Vidare skulle man även kunna arbeta 

vidare efter dessa siffror och lägga till exempelvis vilka belopp man skulle kunna spara in 

genom lokaleffektiviseringen. Låt säga att man skulle kunna minska Folktandvårdens 

lokalkostnader med 35 %, vilket enligt siffrorna ovan borde vara fullt genomförbart. Detta 

innebär att man kan spara in närmare 10 miljoner kronor per år på folktandvårdens 

lokalkostnader, vilket borde vara av intresse för Landstinget och denna typ av nyckeltalsstudie 

borde också kunna vara av intresse för andra verksamheter inom Landtinget såsom kliniker, 

vårdcentraler med flera.  

Författarens råd 
Mitt råd till Folktandvården Dalarna och andra läsare som tar del av denna rapport, är att ta 

till sig dessa beräkningar, skapa sig en egen uppfattning om vad som kan effektiviseras utan 

att försämra servicen och om man inte tänker använda vad man lärt sig direkt, bära med sig 

kunskapen till framtida kunskapsutveckling. Genom att använda nyckeltalsberäkningarna i 

rapporten så kan man identifiera egna nyckeltal som mål för verksamhetens lokaleffektivitet 

och därefter konsekvent följa upp dessa mål. Då det i dagsläget inte finns några direkta 

tendenser på att Landstinget Dalarnas lokalbehov kommer att öka inom den närmsta 

framtiden, bör man fundera över om det lokalbestånd som finns idag verkligen behövs eller 

om man genom omflyttningar, sammanslagningar av enheter, uppsägningar av hyreskontrakt 

m.m. kan minska sina lokaler till en bättre lämpad storlek för verksamheten. Därigenom kan 

stora ekonomiska värden frigöras som kan användas till annat än lokaler. 
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Bilaga 1. 

Fakta om klinikerna 

 Ganters Norslund Britsarvet Jakobsgårdarna
Borlänge 
sjukhus Kvarnsveden 

Antal 
behandlingsrum 11 6 8 12 8 8

Antal tandläkare 3 3,5 3,95 5,8 3,3 3,4

Antal personal 18 13,85 14,42 22,1 14,1 13,65

BRA 325 450 414 912 525 442
Ytor 
behandlingsrum 100 88 128 191 128 119

Öppetdagar 206 245 250 250 250 250

Öppettid/år 2472 2 200 2 000 2 000 2 000 2 000
Totalt antal besök 
2006 18 128 13 513 14 677 24 569 15 171 14 302
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