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HÄLSOODONTOLOGISKA ENHETEN

• 6 tandhygienistutbildning

• 5 tandläkarutbildning

• 1 dietist



HÄLSOODONTOLOGISKA ENHETEN

• Lena Ljungkrona-Falk

• Leg dietist, med. mag.

• Anställd på Centrala 

Barnhälsovården

• Arbetar sedan 1 mars 2016 

50% för Folktandvården Västra 

Götaland



• Frisk- och risk-faktorerna är i många fall 

gemensamma för den allmänna hälsan och 

munhälsan. Ohälsosamma matvanor bidrar kraftigt 

till försämrad munhälsa. 

• Viktigt med en enhetlig kommunikation från hälso-

sjukvården samt tandvården för att stärka 

personalens kunskap kring hälsa, mat, matvanor 

och beteendeförändringar. Särskilt som en motvikt 

till vad som sprids i massmedia.

Hur kan en dietist bidra till Folktandvårdens vision?



Utvecklingsområden för Folktandvården

• Att kunna påverka matvanor

• Samverkan 

• Att möta våra patienter, och vår 

befolkning, på nya sätt som bygger 

förtroende



”En djupare 

förståelse för 

komplexiteten 

när det gäller 

mat.”



Kunskapsstöd
Trendspanare

Utbildningar och föreläsningar 

Allmänna 

kostråd

Kostråd för 

särskilda 

grupperSpecifika 

kostråd

”En fot” i Barn-

hälsovården

”En fot” i 

Folktandvården

Utbildar andra dietister om 

vikten av samverkan



• Ökad kunskap  

• Ökad samverkan mellan 

tandvårdspersonal, vårdpersonal och 

dietister

• Utveckla gemensamma metoder och 

material till personer med hög risk för 

karies 
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• Att kunna påverka matvanor

• Samverkan 
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Utbildning 
och ökad 
kunskap

Ökad 
förståelse för 
matens 
betydelse

Bättre samtal 
och större 
förtroende 
från våra 
patienter och 
befolkning



Sammanfattningsvis

• Genom att vi har anställt en dietist 

har vi ökat vår kompetens som 

förvaltning.

• Vi försöker fördjupa vår syn på 

matvanor.

• Vi fokuserar på matens betydelse för 

hälsan.

• Dåliga kostvanor är inte enbart ett 

personligt misslyckande utan ett 

samhällsproblem.
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TACK FÖR ATT NI LYSSNADE!

eva-karin.bergstrom@vgregion.se


