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Det var en gång…

• Hälsosamtal i tandvården – samarbete med barnmorskor

• Använder vi våra resurser effektivt?

• Hur många och vilka når vi?



Barn gör som vi gör…

• Matvanor 

• Tandborstvanor

• Tandhälsa under graviditet

• Förundersökning….

• Information på nätet, olika sociala medier



Nytt sätt att arbeta

• Filmer, tandborstning, vad de helst dricker och 

hur ofta man kan äta  godis

• Väcka intresse! Öppna upp för diskussion/dialog

• För mer information - hänvisning till 1177.se

• Kontakt med Folktandvården erbjuds via e-post: 

folktandvarden.salut@vll.se

• www.1177.se/tander



Tillsammans får vi det att fungera

• Barnmorskans viktiga roll

• Folktandvårdens preventionsgrupp: 

Ulla Sundström, Emelie Larsson, 

Helen Grahn och Linnea Westberg

• Alla medarbetare i Folktandvården 



Kampanj i sociala medier

Målgruppsanpassning

• Humbly har gjort målgruppsrekommendationer. 

• Planen är två kampanjperioder, en period i början av 
mars och en period i början/mitten av april.  P.g.a. av 
målgruppsinställningarna blir räckvidden lägre men 
annonserna kommer ha högre relevans för mottagaren.

• VLL som avsändare.

• Alla url-adresser som visas är satta till 1177.se/tander.

• Den bakomliggande landningssidans url-adress är satt till 
1177.se/Vasterbotten/tander (visas inte för mottagaren).



Exempel



Sammanfattning

• Hälsosamtalet hos Folktandvården upphör 1 mars 2017.

• De hälsoformulär som redan är skickade till Folktandvården 

erbjuds hälsosamtal. Utfasning sker successivt.

• Barnmorskan skickar foldern “ Till dig som ska bli förälder” till 

de blivande föräldrarna inför första barnmorskebesöket. Här 

finns tandhälsa med.

• Barnmorskan rekommenderar de blivande föräldrarna att se 

filmer med barn och deras tankar om  tandhälsa. 



Ta hand om hälsan under graviditeten



Sammanfattning

• Kontaktkort lämnas av barnmorskan till föräldrarna.

• All kontakt via e-post och telefon med Folktandvårdens 

preventionsgrupp är kostnadsfri.

• Hälsoformulären skickas direkt till Salut-satsningen, 

Folkhälsoenheten.

• Mer information kommer via MHV och FTV!






