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Bolag som ingår i Smile 
Colosseum Smile AB (556689-2864)
Colosseum Smile Kommanditbolag (969790-2154)

Colosseum Smile Tillväxt AB (559046-6446)
Odontiatreio AB (559031-4406)
Colosseum Specialisttandvård (559205-7052)
KKC Sverige Kommanditbolag (969790-3079)
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där samarbetet flyter på och 
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2019 I SIFFROR

KVALITET OCH PATIENTSÄKERHET
Att säkerställa en högkvalitativ och patientsäker tandvård med stor hänsyn 
till individens behov har alltid varit en ledstjärna i vårt arbete. Det är en 
mycket viktig komponent, som till stor del handlar om den kliniska 
kvaliteten, men minst lika mycket om hur vi följer rutiner och arbetar med 
ständiga förbättringar. Sedan Smile grundades 2006 har kraven på hög 
odontologisk kvalitet och kundfokus varit två av huvudkriterierna vid valen 
av de kliniker som idag bildar Smile Tandvård. 

VÅRA MEDARBETARE
I denna rapport delar vi inte bara vår syn på patientsäkerhet och kvalitet 
utan visar också hur vi arbetar för att bli den attraktivaste arbetsgivaren i 
svensk tandvård. Våra värderingar och vår strävan att bygga en stark 
företagskultur utgör grunden för detta arbete. Under det ovanliga läge som 
världen, Sverige och även Smile befunnit sig i under våren 2020 har vikten 
av professionalitet, framåtanda, lösningsorientering och samarbete blivit än 
mer tydlig. För mig personligen har det varit fantastiskt att under 2019 och 
även under det extraordinära läge vi befunnit oss i under 2020 få träffa 
(fysiskt och numer allt oftare digitalt) så många hängivna, entusiastiska 
och kompetenta medarbetare. Det har gett mig en genuin känsla av 
optimism och framåtanda även i de stunder som varit tuffa. 

SVENSKARNA OCH TANDVÅRDEN 
Vi vill också med denna rapport bjuda på en framtidsspaning och berätta vad 
som är viktigt för alla som är bosatta i Sverige när de besöker tandvården. 
Hur våra patienter vill att svensk tandvård ska se ut. Vi har utfört två 
branschspecifika undersökningar som ger intressanta infallsvinklar.

Jag hoppas att denna rapport kan ge dig värdefulla insikter om Smile 
Tandvård och inspiration om hur vi tillsammans kan ta svensk tandvård in 
i framtiden.

850 000195 besök på smile.se
allmäntandläkare

specialisttandläkare

i genomsnittlig
kundnöjdhet

477 049
patientbesök

VD-ORD

MALIN SCHMIDT
VD SMILE TANDVÅRD

År 2019 

55

9,6/10

 var ett mycket händelserikt år i Smile Tandvårds  
 historia. Vi hade en hög takt i våra utvecklings-
projekt samtidigt som alla medarbetare har gjort en fantastisk insats. Smile 
Tandvård har under de senaste åren haft en stark tillväxt. Vi har förstärkt 
vår position som attraktiv arbetsgivare och ledande privat leverantör av 
högkvalitativ tandvård i Sverige. Under våren 2020 var vi precis i färd med 
att släppa vår första Smile Rapport som du nu håller i din hand. Sedan kom 
en global pandemi emellan och vi blev försenade med färdigställandet av vår 
första kvalitetsrapport. Men nu är den äntligen här. 
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HUR VI SKAPAR VÄRDE FÖR SAMHÄLLET
Om samhället ska klara av att erbjuda högkvalitativ 
tandvård för alla som bor i Sverige behöver vården ständigt 
utvecklas och göras tillgänglig. Smile Tandvård kombinerar 
den lilla mottagningens hjärta, värme och effektivitet 
med den stora organisationens kvalitets säk ringsmetoder 
och övriga skalfördelar. 

Varje år hjälper vi mer än 185 000 människor att för bättra 
sin tandhälsa genom både förebyggande, sjukdoms-
behandlande och reparativa behandlingar. För många 
innebär en bättre tandhälsa att livskvaliteten ökar genom 
bättre tuggförmåga och smärtfrihet. Det finns också 
tydliga samband mellan att vara frisk i munnen och att 
slippa livsstilssjukdomar som diabetes och hjärt-kärl-
sjukdomar. 

På våra kliniker behandlas 25 000 barn och unga vuxna 
årligen. Där ligger fokus på den förebyggande vård som 
är viktig för att de ska få behålla sin goda tandhälsa 
genom livet.

VÅRA VÄRDERINGAR
Vi tror att Sveriges bästa arbetsplatser är leende arbets -
platser. Det är effektiva kliniker med nöjda medarbetare 
där samarbetet flyter på. Där vi inte utför några onödiga 
moment och där vi möter varje kund efter deras individu-
ella behov. Vi är övertygade om att det är medarbetarna 
på varje klinik som vet vad som krävs för att vi ska nå dit.

VÅRA KÄRNVÄRDEN

PASSION PEOPLE

ENTREPRENURSHIP

CONTINUOUS IMPROVEMENT

SIMPLICITY COLLABORATION

”Den övergripande målsättningen med 
Smiles förvärvsarbete är att hitta de 
mest utvecklade klinikerna med de 
bästa medarbetarna. På så sätt ökar vi 
den kliniska kunskapen inom Smile som 
helhet. Genom att ha en noggrann och 
strukturerad process försäkrar vi oss 
om att vi enbart förvärvar verksamheter 
med den högsta kliniska kvaliteten och 
att dessa kliniker alltid har stort fokus 
på patientsäkerheten.”

PER FÄGERBLAD
FÖRVÄRVSCHEF SMILE TANDVÅRD

VILKA ÄR SMILE?
Smile Tandvård bildades 2006 med ambitionen att för - 
ändra svensk tandvård. Då var vi först med att skapa 
ett alternativ till Folktandvården och små, privata kliniker. 
2014 slogs företaget samman med Colosseum och med 
tiden har vi blivit Sveriges största privata tandvårdskedja. 
Sedan 2017 är Smile Tandvård en del av Colosseum 
Dental Group som har tandvårdskliniker över hela Europa. 

VÅRT ARBETSSÄTT
Smile levererar tandvårdstjänster för vuxna inom 
odontologins samtliga områden. De flesta av våra kliniker 
erbjuder även kostnadsfri tandvård för barn och unga 
vuxna. Vi arbetar ständigt med systematisk förbättring av 
den medicinska kvaliteten och patientsäker heten. Det gör 
vi genom att driva utveckling av såväl odont ologiska 
riktlinjer som egenkontroll. Vi jobbar kontinuerligt med att 
säkerställa korta väntetider, kompetenta med arbetare 
och hög kvalitet i allt vi gör. Vi kvalitets säkrar våra 
kliniker på flera olika sätt och jobbar enbart med pålitliga 
leverantörer av material och teknisk utrustning. Självklart 
har vi också höga krav på hygien och bemötande. Alla 
kliniker som blir en del av Smile är utvalda med stor 
omsorg och måste uppfylla ett antal kvalitetskriterier för 
att vara aktuella.

Smile Tandvård erbjuder modern tandvård med hög kvalitet till för mån för 
patienter och medarbetare. Med patienten i fokus strävar vi efter kontinuerlig 
tillväxt, utveckling och förbättring i allt vi gör. Vi har för närvarande 40 
kliniker, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.

BESKRIVNING AV SMILE

Med patientfokus 
genom hela Sverige
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Smile Tandvård är en del av Colosseum Dental Group –  
en ledande europeisk tandvårdskedja med fler än 4 500 
medarbetare och 300 kliniker fördelade på åtta länder. 
Kedjans majoritetsägare är Jacobs Holding som är ett 
globalt investeringsföretag med säte i Zürich. Jacobs 
Holding engagerar sig i långsiktig utveckling av tandvården 
genom sina investeringar i europeiska Colosseum Dental 
Group och amerikanska North American Dental Group. 
Företagets slutgiltiga ekonomiska förmånstagare är Jacobs 
Foundation – en icke-vinstdrivande organisation som arbetar 
för att stötta barn och ungdomar över hela världen. Därmed 
är syftet för Colosseums Dental Group inte bara att erbjuda 
tandvård av högsta kvalitet. Vi bidrar även till välgörenhets-
arbete för utsatta grupper. 

COLOSSEUM DENTAL GROUP

JACOBS FOUNDATION 
Jacobs Foundation är en av världens största välgörenhets-
stiftelser. Dess syfte är att säkerställa bästa möjliga 
inlärningsvillkor för barn och ungdomar runt om i världen. 
Stiftelsen anser att unga människor bör ges bättre möjlig-   
 heter till personlig utveckling och tillgång till utbildning. 
Alla bör få chansen att uppnå sin verkliga potential, 
oavsett bakgrund, hemvist eller socioekonomiska förhåll-
anden. Sedan starten 1988 har Jacobs Foundation 
investerat mer än fem miljarder svenska kronor i forskning 
och utbildning för barn och ungdomar. 

Stiftelsen är en viktig värdegrund för Smile Tandvård och 
hela Colosseum Dental Group. Vi erbjuder inte bara tand-
vård av hög kvalitet, utan bidrar också till ett gediget 
arbete för samhällets mest utsatta grupper. Några av 
Jacobs Foundations mest framstående projekt är:

"Science of Learning" går ut på att undersöka gränserna 
för individuellt lärande och personlig utveckling på ett 
globalt plan. Här finansierar Jacobs Foundation världs-
ledande forskningsinstitut.

"Utbildning och vård för tidig barndom" syftar till att 
utveckla relevant politik och program i Schweiz samt 
andra europeiska länder. Jacobs Foundation söker dialog 
med beslutsfattare och samhället i stort. Parallellt hjälper 
stiftelsen till med att driva forskningsagendan genom 
att bilda strategiska partnerskap. 

TRECC (Transforming Education in Cocoa Communities) 
är ett långsiktigt partnerskap för att förbättra utbild-
ningen i Elfenbenskusten. Arbetet sker på nationell nivå 
med fokus på landets kakaoodlande regioner. Förutom 
Jacobs Foundation utgörs partnerskapet av andra 
filantropiska partners, intressenter inom kakao- och 
chokladindustrin samt den ivorianska regeringen.

Smile – 
en del av Colosseum 
Dental Group

98



PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

Kvalitets-
arbetet
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För att skapa en överskådlig bild av vad som är viktigt på 
våra kliniker har vi byggt ”Smile-huset”. Det är en modell 
vars fundament, väggar och tak symboliserar det som 
behövs för att säkerställa kvalitet i allt vi gör. Med våra 
medarbetare som bas skapar vi förutsättningar för väl 
fungerande kliniker. Och med patienten i fokus ser vi till 
att kundnöjdheten är hög, vilket utgör kärnan i vår verk -
samhet. Våra nöjda patienter möjliggör att skapa ekonom-
isk stabilitet och lönsamhet. På det sättet finansieras 

vårt fortsatta arbete med ständiga förbättringar och 
investeringar i såväl teknik som klinikbyggnation och 
utbildningar. Tack vare dem kan vi göra regelbundna 
återkopplingar för att fortsätta öka patientsäker heten 
och förbättra verksamheten i sin helhet. Väggarna och 
stöttepelarna som håller samman huset utgörs av 
kvalitet och tillväxt. De gör det möjligt att erbjuda en 
växande verksamhet med dokumenterat högkvalitativ 
tandvård.

Smilehuset – en 
övergripande bild av 
vår verksamhet

Ständiga förbättringar

Ekonomi

Patient

Kvalitet Tillväxt

Medarbetare

KVALITETSARBETET – PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE
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STRUKTUR OCH SYSTEMATIK ÄR VIKTIGT
Hög patientsäkerhet bygger på att både medarbetare 
och patienter är delaktiga i arbetet. Att det finns en god 
kvalitetskultur och att vårdskador förhindras genom ett 
aktivt riskförebyggande förhållningssätt är också 
grundläggande förutsättningar. 

SMILE EXPRESS – BÅDE INTRANÄT 
OCH KVALITETSLEDNINGSSYSTEM
I en verksamhet med många och täta patientbyten krävs 
det att riktlinjer och rutiner är lättillgängliga. För att 
lyckas med det använder vi det webbaserade systemet 
Smile Express. Det är dels en intern kommunikations-
kanal, men även ett kvalitets- och ledningssystem. 
Tack vare systemet kan vi säkerställa drift- och patient-
säkerhet samt tillgodose medarbetarnas behov av 
information. 

En förutsättning för hög patientsäkerhet är att samtliga 
medarbetare har förståelse för hur olika delar i verk-
samheten samverkar. Det är sällan individerna som är 
den huvudsakliga orsaken till att misstag sker utan 
snarare brister i organisationen, arbetsmiljön eller 
bemanningen. Därför skuldbelägger vi aldrig enskilda 
individer när misstag sker. Istället tar vi reda på vad 
misstagen beror på. Är det ett systemfel eller andra 
strukturella brister? Det viktiga för oss är inte vem 
som har gjort fel, utan vilka grundläggande kvalitets-
förbättringar som behövs. 

För att säkerställa en hög kvalitetsnivå införde vi 2019 
ett utökat stöd för egenkontroll på alla kliniker. Genom 
systematisk uppföljning och utvärdering av verksamheten 
kontrollerar vi att den bedrivs enligt de processer och 
rutiner som anges i ledningssystemet.  

OMRÅDEN SOM INGÅR I 
EGENKONTROLLEN 

Avvikelsehantering

Journalkontroll

Klagomålshantering

Läkemedelshantering

Remisshantering

Riskanalys

Smittskydd och hygien

Strålsäkerhet

Systematiskt 
förbättringsarbete

KVALITETSARBETET – PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

Så här arbetar vi 
med kvalitet

KUNDKLAGOMÅL – EN NATURLIG 
DEL AV VÅRT FÖRBÄTTRINGSARBETE
De synpunkter och klagomål vi får in från våra patienter 
är något vi tar på största allvar. På alla kliniker har vi 
utförliga rutiner för hur man ska gå tillväga när det händer. 
Smile besvarar skyndsamt klagomål från patienter och 
deras närstående. Varje missnöjd kund är otroligt viktig 
och det är också viktigt att vi lär av våra misstag. Därför 
ska varje ärende alltid utredas, dokumenteras och 
återkopplas – både till berörda inom organisationen och 
till patient.

OM NÅGOT GÅR FEL
Vårdrelaterade klagomål och händelser som har medfört 
eller hade kunnat medföra en vårdskada utreds alltid. 
De klassificeras enligt den schematiska illustrationen 
som visas på nästa sida. Utredningen anpassas efter 

händelsens karaktär. Vad som anses utgöra en vårdskada 
sträcker sig från allmänt klagomål till allvarlig vårdskada. 
Konsekvensen av vårdskadan kan till exempel påverkas 
av patientens tidigare sjukdomshistoria, nuvar ande hälsotill-
stånd och ålder. Vårdskadan kan också vara mer eller 
mindre vanligt förekommande. Detta är aspekter som tas 
i beaktning när varje enskilt fall ska bedömas. I sin tur 
påverkar det hur omfattande utredningen behöver vara.

AVVIKELSEHANTERING
Avvikelsehantering och egenkontroll är betydelsefulla delar 
i vårt systematiska kvalitetsarbete. Båda syftar till att 
förebygga vårdskador och kvalitetsbrister. Det är viktigt 
att hitta grundorsaken till en avvikelse för att kunna vidta 
rätt åtgärder, så vi kan undvika att den upprepas. En 
avvikelse är något som frångår den normala arbetsgången 
eller kundkontakten. Det kan exempelvis vara en händelse 
som har medfört eller hade kunnat medföra att patient 
eller en medarbetare skadats. Det kan också vara en 
reklamation från kund eller en felbehandling. Även tekniska 
problem som inte är direkt vårdrelaterade noteras, 
exempelvis krånglande hiss.

UTVECKLING OCH FÖRBÄTTRING
Under 2019 genomfördes ett omfattande förbättrings-
arbete inom patientsäkerhet. Därmed kunde vi ytterligare 
stärka och säkerställa det lokala systematiska 

kvalitetsarbetet på kliniknivå. Våren 2019 genomfördes 
flera workshops på regional nivå, vilka resulterade i nya 
och utökade kategorier för avvikelsehantering i vårt 
kvalitets- och ledningssystem.

Under 2019 gjorde även IVO en omfattande genomlysning 
av vårt kvalitetsarbete. Vi kan med stolthet konstatera 
att det sammanfattades med utlåtandet att inga brister 
har uppmärksammats.

SMILE UNDERSÖKNINGSSTANDARD
För att hålla en hög nivå på samtliga kliniker har vi 
tillsammans med våra platschefer och odontologiskt 
ansvariga tagit fram riktlinjer för undersökningar. 
Riktlinjerna syftar till att säkerställa fullständig diagnos, 
identifiera sjukdom och/eller risk för sjukdom i ett tidigt 
skede. De ska även se till att vi alltid erbjuder en 
individanpassad sjukdomsförebyggande behandling och 
inte minst att vi håller en hög servicenivå och ger våra 
patienter bästa möjliga omhändertagande.

INTERN OROSANMÄLAN
Under 2019 infördes ett system för intern orosanmälan. 
Där kan alla medarbetare anmäla misstänkta oegent-
ligheter som hotar patientsäkerheten. Genom att vara 
anonym ska anmälaren slippa oroa sig för personliga 
konflikter.

1

6

5

2 3
Något avvikande 

inträffar
Registrering i 
Smile Express

Tas upp på
klinikmöte

Överläggning 
med Nationell OA

Lex Maria

Skicka utökad 
händelseanalys till 

patient

Förtroendenämnd

Utökad händelseanalys
av allvarlighetsgrad

Initial händelseanalys  
av allvarlighetsgrad

Vårdskada eller risk 
för vårdskada

Allvarlig vårdskada 
eller risk för allvarlig 

vårdskada

Inte allvarlig 
vårdskada eller risk för 

allvarlig vårdskada

– Utveckla
– Förbättra
– Återföra
– Lära

Kontinuerligt lärande
Patient nöjd

Patient inte nöjd

Inte vårdskada
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Arbetsmiljöarbetet är en viktig och naturlig del av Smiles verksamhet. Det omfattar alla fysiska, 
psykiska och sociala förhållanden som har betydelse för vår gemensamma arbetsmiljö. Alla 
kliniker i Smile har ett utsett skyddsombud och vi genomför skyddsronder varje år i syfte att 
undersöka, åtgärda och stärka arbetsmiljön på kliniken och inom Smile.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

KVALITETSARBETET – PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

Medarbetarundersökning: 
Great place to work

Uppföljning av resultat 
Medarbetarundersökning- 
Great place to work

Skyddsrond 
genomförs 
på KlinikIntroduktion nyanställda

Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter 
Avvikelserapportering
Arbetsanpassning
Rehabilitering
Riskbedömning inför 
förändringar
Uppföljning löpande på 
klinikmöten

Löpande 
Arbetsmiljörutiner

Uppföljning av 
skyddsrond på 

Klinik

Chefsutbildning-  
Tema Arbetsmiljö

Skyddskommittémöte, HR, 
Huvudskyddsombud och LG 

representant medverkar.

Skyddskommittémöte, HR, 
Huvudskyddsombud och LG 
representant medverkar.

Skyddskommittémöte, HR, 
Huvudskyddsombud och LG 

representant medverkar.

Skyddskommittémöte, HR, 
Huvudskyddsombud och LG 
representant medverkar.

Årlig uppföljning av arbetsmiljöåret 
på Ledningsgruppsnivå

Årlig uppföljning av 
arbetsmiljöåret på 

Klinik- Samband 
med Klinikmöte 8
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STORT ANTAL SPECIALISTER
Ibland behövs specialisttandvård för att tillgodose ett 
komplext tandvårdsbehov. Det kan vara en visdomstand som 
behöver opereras ut eller en rotbehandling som är besvärlig 
rent anatomiskt. Men väntetiderna inom svensk tandvård är 
ofta orimligt långa.

En av Smiles största tillgångar är det höga antalet specialist-
tandläkare. I skrivande stund har över 20 procent av våra 
tandläkare en specialistexamen inom sju av tandvårdens åtta 
specialistområden. Det gynnar dels våra med arbetare som 
har stor tillgång till spetskompetens och möjlighet till 
personlig utveckling. Dessutom är det en fördel för våra 
patienter som vid behov kan få specialist tandvård med korta 
väntetider. 

Specialiserad barn- och  
ungdomstandvård (pedodonti)
Utredning och behandling av barn med svåra 
sjukdomar som påverkar munhälsan. Området 
innefattar även svårt tandvårdsrädda barn.

Käkkirurgi (oral kirurgi)
Operationer och andra komplicerade ingrepp 
i munnen.

Käkledsbesvär (bettfysiologi)
Utredning och behandling av obalans i bettet, 
funktionell ansiktsvärk, käkledsproblem och 
spänningshuvudvärk.

Rotbehandling (endodonti)
Utredning och behandling av sjukdom i tandens 
kärna (pulpa) och angränsande käkben, bland 
annat svårare rotbehandlingar.

SPECIALISTOMRÅDEN SOM FINNS TILLGÄNGLIGA HOS SMILE

Röntgen (odontologisk radiologi)
Avancerad röntgenundersökning av tänder,  
käkar och angränsande områden.

Tandersättningar (oral protetik)
Ersättningar för förlorade tänder, som till 
exempel kronor, broar och implantat.

Tandlossning (parodontologi)
Utredning och behandling av tandlossnings-
sjukdomar och förändringar i munnens 
slemhinnor.

Tandreglering (ortodonti)
Justeringar av bettet och tändernas position, 
oftast med hjälp av tandställning.

Kunskap

KVALITETSARBETET – PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE
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MED FOKUS PÅ KVALITET – SMILE INFÖR 
ÄMNESFÖRETRÄDARE INOM TANDVÅRDENS 
SPECIALISTOMRÅDEN
För att ytterligare säkra kvalitet och patientsäkerhet 
har Smile Tandvård infört befattningen ämnesföreträ-
dare. Under 2019 tillsattes tre ämnesföreträdare inom 
specialistområdena pedodonti (barntandvård), käkkirurgi 
och ortodonti (tandreglering).

Ämnesföreträdarna följer forskning och ämnesutveckling 
inom sitt område, både nationellt och internationellt. De 
ansvarar för att sprida kunskap, stimulera till utveckling 
och bidra till att höja kompetensen för alla inom Smile. 
Ämnesföreträdarna fungerar också som representanter 
och bollplank för frågor som berör sina respektive spe-
cialistområden, dels inom Smile men även ut mot olika 
regionala och nationella aktörer.

UTBYTET AV KUNSKAP LÄNDER EMELLAN 
Vi som är en del av i Colosseum Dental Group har en 
unik möjlighet att lära av varandra mellan länderna och 
tillsammans utveckla tandvården i hela Europa. Under 
2019 påbörjades flera gemensamma utvecklingsprojekt 
för att ytterligare stärka kvalitet och patientnöjdhet.

Nytt affärsområde  
– Colosseum 
Specialisttandvård
Under 2019 gjorde Smile Tandvård en stor satsning på 
specialisttandvård genom att förvärva specialistkliniker i 
Uppsala och Västerås. Båda fokuserar på käkkirurgi, oral 
protetik och oral radiologi. 

Verksam vid Smile Malmö City där pedodonti-
avdelningen varje år ger 500 barn specialist-
tandvård. Alla som behandlas av pedodontist 
på Smile Malmö City kommer på remiss från 
allmäntandläkare, läkare, logopeder eller andra 
odontologiska specialister som alla är verksamma 
i Region Skåne. 

EXTERNA UPPDRAG

Ordförande i södra sektionen för Svenska 
pedodontiföreningen vars uppgift är att främja 
utvecklingen av barn- och ungdomstandvården. 

Uppskattad föreläsare och utbildare i barntandvård 
både internt och externt.

Bidrar med ämneskunskap till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) gällande anmälningar som rör 
barntandvård. 

Ingår i ett pågående forskningsprojekt tillsammans 
med Odontologiska fakulteten vid Malmö Universitet. 
Syftet är att ta fram nya riktlinjer för smärtlindring i 
barntandvården.  

VAD HÄNDER INOM DITT 
SPECIALISTOMRÅDE?
Vi har till exempel följt utvecklingen av nya 
fyllnadsmaterial och behandlingsmetoder för 
tänder med mineraliseringsstörning, djupa 
kariesangrepp och komplikationer på trauma-
skadade tänder. 

Inom medicinområdet går utvecklingen också 
framåt. Idag överlever fler prematura och 
cancersjuka barn tack vare bra läkarvård. Men 
dessa barn behöver ofta anpassad tandvård på 
grund av kognitiva svårigheter och negativ 
påverkan på både tandanlag och bettutveckling. 
Här kan mitt specialistområde göra en stor 
insats. 

Ett multidisciplinärt samarbete är viktigt för att 
kunna erbjuda bra specialisttandvård till barn 
med ovanliga odontologiska tillstånd eller om -
fattande behandlingsbehov. Idag har vi ett bra 
samarbete mellan allmäntandvård, specialist-
tandvård och sjukvård – och vi fortsätter 
utveckla det. 

Verksam vid Colosseum Specialisttandvård i 
Stockholm och Uppsala, där de flesta som 
behandlas inom käkkirurgi kommer på remiss 
från allmäntandläkare internt eller externt. Det 
går också bra att som patient skriva en så 
kallad ”egenremiss” och komma direkt.

EXTERNA UPPDRAG 

Medlem i Colosseum Academys  
scientific advisory board.

Koordinator för Tandläkarförbundets  
diplomkurs i käkkirurgi.

Uppskattad föredragshållare och  

utbildare inom käkkirurgi.

VAD HÄNDER INOM DITT 
SPECIALISTOMRÅDE?
Käkkirurgi är ett odontologiskt specialist-
område som idag angränsar till de medicinska 
specialiteterna öron-näsa-hals och plastik -
kirurgi.

Den käkkirurgi som bedrivs idag är uppdelad i 
två sektioner: En offentlig del som kräver 
sjukhusets resurser och en mer privat poliklinisk 
del. Det är främst tumörrekonstruktioner, käk -
anomalier, trauma samt käkledskirurgi som 
bedrivs på sjukhusen. 

Stora delar av operationsplaneringen sker idag 
digitalt. Den överförs sedan till operation för att 
få ner det kirurgiska traumat, öka prediktionen 
och minska operationstiderna. På flera sjukhus 
är en del käkkirurger numera dubbelutbildade 
med både tandläkar- och läkarexamen.

Den polikliniska (privata) käkkirurgin domineras 
av dentoalveolär kirurgi och implantatkirurgi. 
Implantatkirurgin har utvecklats en del sedan 
Brånemark-implantaten introducerades för mer 
än 45 år sedan. Forskning och utveckling 
gällande design, material och ytor på implan-
taten har gjort att behandlingstiderna har 
förkortats rejält och att fler patientgrupper 
kan behandlas.

Verksam vid Smile Trelleborg där ortodonti-
avdelningen behandlar över 200 patienter 
årligen. I Skåne är det fritt vårdval för barn och 
unga vuxna när det gäller ortodonti.

EXTERNA UPPDRAG 

Censor (extern examinator vid  
specialistexamen i Danmark).

Tidigare ortodontiansvarig för barn och  
ungdomar med specialbehov i Köpenhamn.

Revisor i Svenska ortodontiföreningen.

VAD HÄNDER INOM DITT  
SPECIALISTOMRÅDE?
Inom ortodonti har den digitala utvecklingen 
fått ordentligt fäste. Flödet mellan tand-
tekniker och kliniker är digitaliserat och för -
enklat. Digitala modeller är enklare att skicka, 
vilket även medför nya och snabba kommunika-
tionsmedel. Clear aligners som exempelvis 
Invisalign, för diskret korrigering av bettfel, har 
kommit stort de sista åren. Leverantörerna har 
blivit fler och programvarorna har utvecklats. 
Här har tekniken verkligen förenklat och 
förbättrat möjligheten till bra resultat.

Miniskruvar (små titanskruvar) har funnits i 
några år och är nu en viktig del av våra verk-
tyg. Med miniskruvar kan vi justera behandlingen 
på andra sätt och komma åt på fler ställen än 
tidigare. Idag kan vi behandla bett som tidigare 
bedömdes vara omöjliga eller extremt svåra 
med endast ortodonti.

I framtiden tror jag behandlingarna med clear 
aligners kommer att öka ännu mer – särskilt 
inom vuxenortodontin. För att kompensera 
deras svagheter har vi nu börjat kombinera 
dem med miniskruvar, vilket ökar användnings-
området ytterligare. 
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DANIJELA TOFT
SPECIALISTTANDLÄKARE

OCH ÄMNESFÖRETRÄDARE

PEDODONTI

ELIAS MESSO
SPECIALISTTANDLÄKARE

OCH ÄMNESFÖRETRÄDARE

KÄKKIRURGI

JENNY GRÄNSE
SPECIALISTTANDLÄKARE

OCH ÄMNESFÖRETRÄDARE

ORTODONTI 

”Vi ser ett stort underliggande behov 
av specialisttandvård i Sverige idag 
och vill på sikt bredda erbjudande 
gentemot remitterande kollegor utanför 
Smile Tandvård. Förvärvet av Uppsala 
Käkkirurgiska Centrum och Västerås 
Käkkirurgiska Centrum är ett led i 
denna satsning.”

MALIN SCHMIDT
VD SMILE TANDVÅRD
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Colosseum Academy är förmodligen Skandinaviens mest 
avancerade utbildningscenter för tandläkare. Den topp-
moderna utbildningsanläggningen ligger i Oslo och öppnade 
officiellt den 25 juni 2019. Syftet med Colosseum Academy 
är att erbjuda kontinuerlig utbildning för våra medarbetare 
och därmed säkerställa en högkvalitativ vård för alla 
patienter hos Smile Tandvård och resten av Colosseum 
Dental Group. Colosseum Academy erbjuder utbildnings- 
program med fokus på odontologisk, operationell och 
ledarskapskompetens. Där finns ett toppmodernt 
träningscenter för praktisk utbildning med 3D-mikroskop 
och möjlighet till kliniska simuleringsövningar.  

Läroplanen för Colosseum Academy fastställs av en 
vetenskapligt rådgivande styrelse som representerar de 
viktigaste tandläkardisciplinerna. 

Colosseum Academy – fördelar med 
att vara en del av något större

”Vårt mål är att utforma meningsfulla 
träningsprogram för alla våra anställda. 
Det gör vi genom att samla det bästa av 
det bästa och låta det ligga till grund för 
utbildningsstrategin. Colosseum Academy 
är designad för modern praktisk träning. 
Vi vill att det ska fungera som ett gemen-
samt utbildningscenter för hela Colosseum 
Dental Group och stödja vårt sätt att 
samarbeta för kontinuerlig utveckling.”

”Jag är väldigt nöjd med våra två intensiva 
dagar i Oslo. Dr. Debelian som höll i kursen 
var väldigt duktig och kunde lära ut på 
ett mycket bra sätt. Vi fick en grundlig 
genomgång i teori och jobbade mycket 
”hands-on”. Det allra mest intressanta 
var när vi fick se rotfyllningen som vi 
själva gjort på modellen bli analyserad 
med högteknologisk CBCT.”

Utbildning

SMILE TRAINEE – ETT UNIKT PROGRAM 
FÖR NYUTBILDADE TANDLÄKARE
Vårt traineeprogram ger nyutbildade tandläkare 
de bästa förutsättningarna att få fart på sin yrkes-
karriär tillsammans med oss på Smile Tandvård. 
Under ett år arbetar varje trainee som allmän-
tandläkare på eget behandlingsrum med en 
personlig mentor som stöttning. 
Traineetandläkarna får också ett ambitiöst 
utvecklingsprogram, auskultationer hos ledande 
specialister och möjlighet att djupdyka i komplic-
erade patientfall.

KVALITETSARBETET – PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

STEFAN NILSSON
VD COLOSSEUM 

DENTAL GROUP

JULIE MOE JÖRGENSEN
TANDLÄKARTRAINEE 

SMILE PITEÅ
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Det är viktigt att fylla på med ny kunskap – oavsett vad 
man arbetar med och även inom de områden som inte 
direkt berör det kliniska arbetet. Därför inledde vi under 
2019 en strategisk utvecklingsinsats och ett utvecklings-
program. De ska bidra till att det dagliga arbetet flyter 
på bra, att arbetsdagarna blir harmoniska och att 
medarbetarna får arbetsverktyg för ledarskap och 
organisation. 

Hittills har tre spår av satsningen påbörjats för yrkes-
grupperna platschefer, tandläkare och tandhygienister. 
Under 2020 kommer utbildningar för ytterligare yrkes-
grupper att påbörjas.

SMILE AT WORK PLATSCHEF
 
Består bland annat av
Ledarskap, arbetsmiljö, rekrytering, arbetsrätt, 
kundfokus och ekonomi. 

Ledarskapsutbildning som består av sex utbild-
 ningstillfällen. Det finns även möjlighet att 
ansöka för de som är intresserade av en ledar-
roll som nästa steg i karriären. Programmet 
handlar om hur vi skapar framgångsrika 
kliniker, där vi tror att ett coachande ledar-
skap är en nyckel. Genom detta program vill vi 
därför ge alla platschefer förutsättningar och 
verktyg för att kunna skapa just framgångsrika 
kliniker med välmående medarbetare som trivs 
och utvecklas. På det sättet får vi nöjda 
patienter och god lönsamhet.  

SMILE AT WORK TANDLÄKARE 
OCH TANDHYGENISTER

Består bland annat av
Patientkommunikation, tidboksplanering och 
hur man skapar harmoniska arbetsdagar.

Syftet med programmet är att ge förutsätt-
ningar till att skapa stimulerande arbetsdagar 
utan stress. Efter den teoretiska utbildningen 
tilldelas varje deltagare en coach. Tillsammans 
har man sedan månatliga uppföljningar med 
fokus på programmets tre delar. Tanken är att 
programmet ska ha konkret förankring i varje 
deltagares vardagliga verk samhet. Som avslut-
ning kommer deltagarna samlas för att utbyta 
erfarenheter och utvärdera det gångna året.

Smile at work
– en långsiktig
kompetenshöjande 
satsning

KVALITETSARBETET – PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE
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Regelbundna 
patientmöten  
– en förutsättning 
för god tandhälsa

Alla vill ha friska tänder och en fräsch mun genom hela 
livet. Och forskning visar att de som regelbundet går på 
tandläkarkontroller får behålla fler tänder än de som 
inte gör det. Det kan låta självklart, men sambandet 
har tidigare inte varit givet inom vetenskapen. 
Forskningsresultat visar att vuxna som bara går till 
tandläkaren när de har symtom saknar fler tänder och 
har mer problem med karies än de som alltid gått på 
regelbundna kontroller. Det finns klara vinster med att 
regelbundet börja gå på kontroller även om man 
tidigare inte gjort det. Därför erbjuder vi alla patienter 
en ny kontroll inom lämpligt tidsintervall. 

VIKTEN AV FÖREBYGGANDE TANDVÅRD
Att förbättra patienternas tand- och munhälsa är kärnan 
i vårt arbete. Var man än befinner sig i livet kan vi hjälpa 
till med det. Våra tandhygienister är experter på att 
förebygga sjukdomar i munhålan. Hygienisterna tar bort 
tandsten, beläggningar och fyllningsöverskott. De putsar, 
polerar och rengör fördjupade tandköttsfickor. Du som 
patient får kostråd och skötselrekommendationer. I vissa 
fall utförs även saliv- och bakterietester. 

TANDVÅRDSRÄDSLA
Många känner någon form av obehag inför ett tandläkar-
besök, men det är en ganska liten del av befolkningen 
som lider av riktigt svår tandvårdsrädsla. Av de som är 
riktigt rädda är det många som vi nästan aldrig träffar. 
De undviker ofta kontakt med tandvården fram till att 
de får väldigt ont och brukar då söka hjälp på en 
akutmottagning. 

Regelbundna 
tandläkarbesök ger 
bättre tandhälsa

”När du går på regelbundna tandläkar-
besök får du hela tiden information om 
din tandstatus och hur du lyckas med 
att hålla rent i munnen. Då kan man 
åtgärda begynnande skador tidigt. På 
det sättet blir åtgärderna oftast enklare 
och lindrigare. Det är också skonsammare 
för patienten som slipper ha ont, vilket 
ofta händer om man bara besöker 
tandvården för akuttandvård.”

”Jag förstår verkligen att det kan 
upplevas som obehagligt att gå till 
tandläkaren. Det blir ju en väldigt 
speciell situation då tandläkaren och 
sköterskan hänger över patientens 
huvud och har både instrument och 
fingrar i ens mun. Som patient hamnar 
man i ett underläge där man tappar 
kontrollen över vad som händer, vilket 
kan upplevas väldigt utlämnande. 
Många, framför allt kvinnor, börjar med 
att berätta hur de känner, men annars 
märker man det väldigt snabbt när de 
sitter i stolen. De som är väldigt rädda 
berättar i stort sett alltid detta”

ULRIKA HALLEN
TANDLÄKARE SMILE (ETT4) 

GÖTEBORG

MORAYMA ALVARES
TANDLÄKARE SMILE 

NORRKÖPING
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MILJÖN ÄR VIKTIG. Arbetet med att renovera våra 
kliniker fortsätter i högt tempo. Det är något som 
behöver genomföras kontinuerligt för att säkerställa 
fräscha lokaler som är anpassade för en modern 
tandvård. Även om våra patienter bara tillbringar  
5–10 minuter i väntrummet så kan miljön i vänt-
rummet ha inverkan på både behandlingsupplevelsen  
och förtroendet för tandläkaren man kommer att  
möta. Självklart är även intrycket av behandlings-
rummen viktiga för helhetsupplevelsen.

Våra kliniker

KVALITETSARBETET – PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE
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En mer digitaliserad tandvård innebär stora fördelar för 
såväl patienter och vårdgivare som samhället i stort. När 
det gäller journalsystem, röntgen och bokningssystem är 
våra kliniker digitaliserade sedan lång tid tillbaka. Under 
2019 har vi även börjat införa digitala skanners på våra 
kliniker. Implementeringen fortsätter och vi räknar med 
att ha ett 60-tal dentalskanners i vår organisation innan 
2020 är slut. 

VAD GÖR EN DIGITAL SKANNER?
Det kan vara ganska obehagligt att ta ett avtryck av sina 
tänder för att göra en krona eller påbörja en tandreglering. 
För det första kan det ta flera minuter innan materialet 
stelnar, och det kan kännas jobbigt att ha en stor avtrycks -
massa i munnen. Blir det dessutom inte bra så måste 
man ibland ta avtrycket en gång till. De här problemen 
löser en skanner. Med digital teknik läser den av bettet 
och tänderna. Sedan skickas en fil till laboratoriet som i 
sin tur kan framställa det vi behöver med mycket hög 
precision. 

Jämfört med avtryck finns det många fördelar med att 
skanna. Det är behagligare för patienten och det går 
fortare. Precisionen är mycket högre och den digitala 
kommunikationen mellan kliniken och laboratoriet är både 
snabbare och säkrare. Den digitala modellen kan också 
användas i kommunikationen mellan patient och behand-
lare för att kunna visa vägar till en förbättrad tandhälsa.

Verktyg & 
teknologi
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Släggö Tandvård i Lysekil blir 
en del av Smile Tandvård.

Uppdatering av kvalitets- 
och ledningssystem med 
förstärkning av egenkontroll.

Sandvikens implantatklinik 
och Vasastans tandläkargrupp 
i Stockholm blir nya delar av 
Smile Tandvård.

Den toppmoderna utbildnings-
anläggningen Colosseum 
Academy öppnas i Oslo. 
Utbudet fastställs av en 
scientific advisory board som 
representeras av specialister 
inom odontologins olika 
discipliner.

Smile undersökningsstandard 
införs.

Resultat av 2018 års 
medarbetarundersökning. 
80% tycker att Smile 
Tandvård är en bra 
arbetsplats. 

Regionmöten för samtliga platschefer 
och odontologiskt ansvariga tandläkare. 
Tema: Kvalitetssäkring och egenkontroll.

Smile Tandvård öppnar ny klinik i Lund.

Colosseum Dental Groups huvudkontor i 
Zürich, Schweiz, är värd för den första 
internationella Great Place to Work-träffen. 
30 deltagare från sju olika länder samlas 
för att dela kunskap och diskutera hur 
våra kliniker kan bli ännu bättre 
arbetsplatser.

FEBRUARI

APRIL

JUNI

JANUARI

MARS

MAJ

600 medarbetare möts på 
Smile Campus i Göteborg där 
temat är “Happy Workday”.

Smile satsar på högkvalitativ 
specialisttandvård genom att 
förvärva specialistkliniker i 
Uppsala och Västerås. 

Medarbetarundersökning 
i samarbete med 
Great Place to Work. 
Medarbetarundersökningen är 
samma i hela Europa (CDG) 
vilket innebär stora möjligheter 
till jämförelse.

Årets traineeutbildning för 
tandläkare startar.

Colosseum Dental Groups Medical Board 
bildas. Dess huvudsakliga uppgift är att 
säkerställa och utveckla såväl odontolo-
gisk kvalitet som patientsäkerhet.

Regionmöten med samtliga platschefer 
och odontologiskt ansvariga tandläkare. 
Tema: Digitalisering av tandvården och 
kvalitetssäkring av tandteknik.

AUGUSTI

OKTOBER

DECEMBER

SEPTEMBER

NOVEMBER

HIGHLIGHTS 2019
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Med en informell organisation och en egenvald agenda 
träffas unga tandläkare regelbundet. Deras mål är att 
ständigt utvecklas för att bli bättre tandläkare. Study 
Club Syd har blivit ett framgångsrikt och uppskattat 
inslag för deltagarna. Glädjen av att dela kunskap och 
att ständigt utvecklas är själva kärnan i framgången. 
 
Initiativtagare till Study Club Syd är Philip Arneryd som 
är tandläkare på Smile Malmö City. Philip började på Smile 
Tandvård direkt efter sin tandläkarexamen vid Malmö 
Tandvårdshögskola. 
 
”Under mitt första år som traineetandläkare på Smile hade 
jag både en erfaren tandläkarkollega som mentor och ett 
utbildningsprogram. Efter det ville jag fortsätta hitta vägar 
för att utvecklas. Visserligen hade jag mina kollegor på 
kliniken att diskutera med, men jag ville också träffa folk 
från andra Smile-kliniker som liksom jag ständigt vill 
fortsätta att utvecklas.” säger Philip. 
 

På Malmö Universitet där Philip arbetar deltid finns 
en diskussionsgrupp där vetenskapliga artiklar 
presenteras och analyseras. Varför inte skapa en Study 
Club liknande den, men där man istället diskuterar 
och lär sig mer om klinisk odontologi? Sagt och gjort, 
hösten 2018 sonderades intresset och sedan dess har 
8–12 unga tandläkare träffats regelbundet i Study 
Club Syd. 

Fördelarna med en Study Club är många. Gruppen 
blir ett socialt stödsystem där man delar kunskap 
och expertis och kan diskutera i en trygg miljö. Vid 
träffarna bjuds även Smiles specialister in för att 
tillsammans med gruppen diskutera patientfall och 
best practice inom olika specialistområden. Det är 
också deltagarna själva som väljer vilka ämnen som 
ska tas upp. ”Just att vi själva organiserar och turas 
om att anordna träffarna gör att en person inte 
behöver dra hela lasset.” avslutar Philip.

”En av de största fördelarna med att vara en del i en större 
organisation som Smile Tandvård är att kunna ta del av all 
den odontologiska kunskap som finns hos tandläkarkollegor 
och specialister. I Study Club Syd stöttar vi och sporrar 
varandra till att bli bättre och utvecklas som tandläkare, 
något som i slutändan även gynnar våra patienter.”

PHILLIP ARNERYD
TANDLÄKARE OCH INITIATIVTAGARE 

TILL STUDY CLUB SYD

Study Club Syd  
– informellt lärande i grupp

BEST PRACTICE
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Idag spenderar de flesta av oss mer tid på jobbet än 
hemma. Därför är det otroligt viktigt med arbetsplatser 
att längta till. Tillsammans kan vi se till att varje klinik 
blir något att vara stolt över och något som betyder 
mycket för oss. Vi kan bli ännu bättre på att ta hand 
om varandra och ha kul ihop, trots våra olikheter. Vi kan 
anstränga oss lite extra för att skapa trivsamma arbets-
klimat där alla har förutsättningar att må bra. Det är 
som sagt viktigt. För vi är inte bara arbetskamrater. Vi 
är också varandras arbetsglädje.

Målet med initiativet ”Employer of Choice” är att våra 
arbetsplatser ska bli ännu bättre. Vi vill att våra medarbe-
tare ska se fram emot att komma till jobbet varje dag 
och delaktiga i skapandet av en engagerad arbetsplats. 

Här arbetar vi med resultaten från den årliga medarbetar-
undersökningen genom konkreta åtgärder som syftar till 
att förbättra arbetsplatsens kultur. Vår ambition är att 
vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom tandvård. 
Som en av de största arbetsgivarna inom svensk tand-
vård, och genom Colosseum Dental Group även i Europa, 
spelar vi en viktig roll för hur arbetsförhållanden och 
arbetsmiljöer upplevs. Det är vårt gemensamma ansvar 
att de ska hålla högsta klass. 

Great Place to Work® hjälper organisationer i olika storlekar 
och branscher att utveckla sin arbetsplatskultur. Till grund ligger 
30 års forskning om vad som får en arbetsplats att uppfattas 
som riktigt bra.

Employer of Choice  
– medarbetarnöjdhet i fokus

I augusti 2019 var det återigen dags för Smile 
Campus, då nästan 600 Smile-medarbetare samlades 
i Göteborg. Det blev en blandning av nätverkande, 
Hollywoodglam och skönsång varvad med inspir-
erande föreläsningar – och alltihop rymdes inom 
ramarna för temat Happy Workday! Smile Campus 
äger rum vartannat år. Evenemanget arrangeras för 
att stimulera delaktighet, glädje och kultur. Vid varje 
tillfälle är företagsinformation och inspiration också 
självklara inslag. 

Happy Workday! 
Arbetsplatser att 
längta till.

”Jag har arbetat för Smile i två och ett 
halvt år. Första året arbetade jag 50% 
i sterilen samtidigt som jag studerade 
till tandsköterska. På min klinik arbetar 
vi delegerat, med en tandläkare på 
två tandsköterskor i två rum. Det 
innebär att jag som tandsköterska tar 
röntgen, depurerar, tar olika sorters 
avtryck (bettskenor), gör fyllningar och 
provisorisk protetik. Det gör att vi kan ta 
emot fler patienter samtidigt som jag får 
möjlighet att utvecklas i min yrkesroll.”

”Anledningen till att jag valde att jobba 
på Smile och som gjort att jag aldrig 
ångrat mig är att jag har stor inverkan 
på mitt arbete, då jag styr över min 
egen tidbok och hur mina dagar ska 
se ut. Som tandläkare leder jag mitt 
tandvårdsteam och har yttersta 
ansvaret för den vård som patienter 
får. Som odontologiskt ansvarig (OA) 
coachar jag kollegor i den kliniska 
vardagen. I min roll som OA-ansvarig 
driver jag också klinikens odontologiska 
utveckling och kvalitet, vilket även 
inkluderar planering av terapimöten.”

LOTTA MÄKITALO
TANDSKÖTERSKA 

SMILE KIRUNA

KAVEH BORDBAR
ODONTOLOGISKT 

ANSVARIG TANDLÄKARE 

SMILE LANDSKRONA

VÅRA MEDARBETARE
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Smile Tandvård strävar efter att skapa en arbetsmiljö 
där varje klinik är något att vara stolt över. Att ta hand 
om varandra trots att vi alla är olika och skapa trivsamma 
kliniker där alla har förutsättningar att må bra. Det är 
som sagt viktigt. När vi skapar riktigt bra arbetsplatser 
är belöningarna många. Vi får en roligare vardag tillsam-
mans och ger patienterna bättre tandvård, vi utvecklas i 
våra yrkesroller och inte minst som personer. Det får allt 
och alla att växa. 

”Det bästa med min arbetsplats är 
mina kollegor. De är omtänksamma 
människor som verkligen brinner för 
sitt yrke. Det märker man direkt och 
det smittar av sig på både mig och våra 
patienter. En sak jag uppskattar med 
Smile är att vi har allt under ett tak – 
både specialister och allmäntandläkare, 
vilket är ett privilegium för oss som 
personal men även för patienterna som 
slipper gå till olika ställen. Smile är en 
arbetsplats där jag känner mig hörd, 
och där vi alltid försöker ge den bästa 
möjliga vården för patienten.”

”Jag började jobba på min klinik 2008 
och sedan 2011 är det en Smile-klinik. 
Det bästa med arbetsplatsen är 
gemenskapen, energin och lagandan.  
Vi brinner alla för det dagliga mötet med 
människor och jobbar alltid med stort 
kundfokus. Vi hjälps åt att möta och 
lösa utmaningar, bli bättre, utveckla 
kliniken och ta den framåt. Mycket i 
mitt jobb som platschef handlar om 
att se till att bästa förutsättningarna 
finns på kliniken, men kraften att skapa 
och driva kliniken framåt kommer från 
medarbetarna. Det skapar en arbetsplats 
med mycket hjärta och puls.”

EMILY CLARENCE 
TANDHYGIENIST SMILE 

MALMÖ CITY

JENNY SÖRBYE
PLATSCHEF SMILE 

KUMLA

VÅRA MEDARBETARE

En stark och 
inbjudande kultur ger 
nöjda medarbetare
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VÅRA INSATSER FÖR SAMHÄLLET
För Smile Tandvård är det självklart att vara en ansvars-
full samhällsaktör. Vi vill bidra till att skapa en hållbar 
framtid och på ett långsiktigt sätt ge tillbaka till de 
samhällen vi verkar i.

Vårt största bidrag är att vi genom kärnverksamheten 
bidrar till hälsa och välbefinnande hos våra patienter. En 
god mun- och tandhälsa ger människor bättre livskvalitet 
genom hela livet. Självklart är munhälsan viktig i sig, 
men den har också en tydlig koppling till hur man mår i 
resten av kroppen. Till exempel finns det ett samband 
mellan inflammation i tandköttet/tandlossning (parodon-
tit) och hjärtkärlsjukdomar samt diabetes. Samtidigt 
finns det en rad allmänsjukdomar som ger besvär i 
munnen, vilket påverkar livssituationen negativt.

TANDLÄKARE UTAN GRÄNSER 
Vi tror på att ge tillbaka. Därför stöttar vi Tandläkare 
utan gränser och deras arbete i länder där tandvården är 
eftersatt. Sedan flera år tillbaka är Smile huvudsponsor 
för Tandläkare utan gränser. Det betyder ekonomiska 
bidrag men också att flera av våra medarbetare arbetar 
ideellt för organisationen.

KAN DU BERÄTTA LITE OM DIG SJÄLV 
OCH DIN BAKGRUND INOM TANDVÅRDEN? 
Jag heter Alexandra Rogushina, är 28 år gammal och har 
arbetat som tandläkare sedan juli 2018, direkt efter att 
jag tagit tandläkarexamen från Karolinska Institutet. Jag 
började min karriär på Smile-kliniken i Västerås och är där 
än idag.  

HUR KOM DU I KONTAKT MED 
TANDLÄKARE UTAN GRÄNSER?  
Första gången jag kom i kontakt med TLUG var på en 
kurs i Global Health. En tidigare styrelsemedlem pratade 
om tandhälsostatusen i u-länder samt om arbetet TLUG 
gjorde för att ändra på situationen. Intresset som väcktes 
då ledde till att jag sommaren 2016 åkte till Zimbabwe 
på min första volontärresa, som student. Upplevelsen var 
alldeles unik och omvälvande. Erfarenheten jag fick gav 
mig ett ytterligare syfte i mitt yrkesval, mitt perspektiv 
breddades och målsättningen fördjupades. Jag ville göra 
mer och gick därför med i TLUGs styrelse. Jag började som 
suppleant men är idag vice ordförande och landsansvarig 
för volontärprojektet i Burkina Faso.  

VAR HAR DU VARIT TILLSAMMANS MED 
TLUG OCH VAD HAR DU GJORT PÅ PLATS?
Jag har sammanlagt varit på tre volontärresor tillsammans 
med TLUG, en till Zimbabwe och två till Burkina Faso. På 
samtliga av TLUGs projekt är målsättningen att sprida 
kunskap och skapa förutsättningar till bättre oral hälsa. 
Detta uppnås framför allt genom prevention, såsom utbild-
ning och hygienbehandlingar, men också i form av akuta 
behandlingar där det behövs. Varje resa har gett mig 
utrymme för personlig utveckling och det brukar inte dröja 
länge innan jag längtar till nästa gång jag kan åka ut igen. 

VARFÖR HAR DU VALT 
ATT ENGAGERA DIG I TLUG? 
Jag har sen jag var barn med fascination läst om olika 
ideella organisationer som skickar ut volontärer för att 
hjälpa utsatta människor på plats och har nu själv chansen 
att bidra med min kompetens. Jag känner att jag har 
möjlighet att påverka någons liv, att bota, minska lidande 
samt sprida kunskap. Jag kan bidra till fler leenden i 
världen. Så varför skulle jag inte ta den möjligheten?  

KOMMER DU ATT ARBETA 
MER MED TLUG I FRAMTIDEN?    
Absolut! TLUG har en speciell plats i mitt hjärta och så 
länge jag har något att bidra med kommer jag fortsätta 
att engagera mig. Jag ser fram emot fler resor men också 
arbetet på hemmaplan. Det gäller att ta möjligheter som 
dyker upp men samtidigt leva upp till det ansvar man 
åtar sig. Jag känner en bubblande kärlek för TLUGs 
arbete och uppmuntrar alla som någonsin har funderat 
på att engagera sig att göra det. Jag kan garantera att 
detta inte är något som man kommer att ångra!

ALEXANDRA ROGUSHINA
TANDLÄKARE SMILE

VÄSTERÅS

SAMHÄLLSINSATSER

Från Västerås till Västafrika 
i tandhälsans tjänst 

Tandläkare Utan Gränser är en oberoende, 
ideell organisation vars uppdrag är att verka i 
länder där munhälsan är eftersatt. 
Projektländernas befolkning erbjuds odontolo-
gisk vård, profylaktisk information och 
instruktioner som syftar till att förbättra både 
munhälsan och den allmänna hälsan. Genom 
långsiktighet ska projekten ha en positiv och 
kontinuerlig påverkan för så många människor 
som möjligt. Projektens målsättning är att 
under en begränsad tid ge hjälp till självhjälp så 
att en god tandhälsa kan bibehållas.

TANDLÄKARE UTAN GRÄNSER
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God vårdkvalitet är viktigast. Så svarar 7 av 10 svenskar 
när de rankar de viktigaste parametrarna vid valet av 
tandläkare. Det visar en undersökning av YouGov, gjord 
på uppdrag av Smile Tandvård. 

Undersökningen, som baserats på 1 031 intervjuer, visar 
att vårdkvaliteten rankas högst vid val av tandvårdsklinik. 
72% av de tillfrågade uppger god vårdkvalitet som den 
viktigaste parametern. Det följs i fallande ordning av 
trevligt bemötande (57%) och pris (44%).

I undersökningen uppger 37% att det viktigaste med 
tandvården är att enkelt kunna få tid. 29% värdesätter 
att kliniken ligger nära deras bostad. Undersökningen 
visar också att en stor del svenskarna har för vana att 
gå till tandläkaren en gång per år. 45% av de tillfrågade 
svarar att de gör det. 

”God tandvård kräver skickliga 
medarbetare. Det har vi på Smile och 
de är det viktigaste vi har.  Men det 
krävs också att vi kvalitetssäkrar våra 
kliniker på olika sätt. Vi jobbar enbart 
med pålitliga leverantörer av teknisk 
utrustning och material. Självklart har 
vi också höga krav på hygien och gott 
bemötande.”

”Att tandvården i sig håller högsta 
kvalitet är en självklarhet för oss, men 
det är minst lika viktigt att patienten 
känner sig sedd och involverad i sin 
vårdprocess. Kvalitetsaspekten hos oss 
manifesteras inte minst genom våra 
nöjda patienter.” 

MALIN SCHMIDT
VD SMILE TANDVÅRD

LARS ARMBÄCK
NATIONELLT ODONTOLOGISKT 

ANSVARIG SMILE TANDVÅRD

KUNDNÖJDHET

*Vi frågar regelbundet våra patienter hur nöjda de är på en skala 1-10. 
I vår senaste mätning (våren 2020) svarade de 9,6 i snitt, både när det gäller bemötande och behandling.

Så resonerar
patienterna
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SMILE OM FRAMTIDEN

Dental Group och undersökningsföretaget Augur. Det är 
en omfattande rapport med både kvalitativa och kvanti -
ta tiva undersökningar som grund. Innehållet baseras på 
djupintervjuer med fokusgrupper, besök på tandvårds-
kliniker och enkätfrågor och tandvårdsupplevelsen. 
Syftet med rapporten är att få insikter i patientupp-
levelsen och kundresan inom svensk och nordisk tandvård.

 TANDVÅRD ÄR VIKTIGT 
 – VI PRIORITERAR TANDVÅRD.
Tandvård är en viktig daglig rutin som tas på allvar. De 
flesta tänker generellt på tandvård som förebyggande 
vård och tror att de minskar problem och kostnader i 
framtiden genom att ta hand om sina tänder. Att 
genomföra regelbundna kontroller, årligen eller ännu 
oftare, anses vara viktigt.

 DE FLESTA ÄR NÖJDA MED SIN TANDVÅRD 
 OCH TYCKER INTE ATT DET BEHÖVS 
 FÖRBÄTTRINGAR I KUNDUPPLEVELSEN.
De flesta besöker tandvården med en positiv inställning 
och med få referenspunkter för vad som kan förbättras 
inom tandvården.

 DE FLESTA ÄR EXTREMT LOJALA MOT SIN
 TANDVÅRDSKLINIK OCH VILL INTE BYTA 
 OM DET INTE ÄR ABSOLUT NÖDVÄNDIGT.
Det normala är att ha sin egen personliga tandläkare 
som du fortsätter att besöka år efter år. I många fall är 
det nästan som ett vänskapsförhållande. De flesta 
tillbringar många år hos samma tandläkare.

 DE FLESTA LITAR PÅ SIN TANDLÄKARES 
 EXPERTIS UTAN HA NÅGOT RATIONELLT 
 ARGUMENT FÖR DET. 
Majoriteten av de tillfrågade är nöjda eller till och med 
mycket nöjda med sin tandläkare och hävdar att han 
eller hon är mycket professionell, kompetent och skicklig. 
Få kan dock argumentera med starka fakta eller 
rationella argument för att det stämmer. De litar helt 
enkelt på att tandläkaren gör ett bra jobb.

 DE FLESTA HAR INTE SÅ 
 STOR KUNSKAP OM TANDVÅRD.
Många har begränsad kunskap om tandvård och sin egen 
tandhälsa. I regel vet de inte mycket om vilka tjänster 
som erbjuds, vilken typ av behandling de får och vad som 
påverkar deras tandhälsa.

 DET ÄR SVÅRT ATT 
 UTVÄRDERA TANDVÅRDSBESÖKET.
Människor i allmänhet är mycket nöjda med sina 
tandläkare men de har svårt att peka på exakt varför. 
Det är mer en känsla de har än tydligt rationella fördelar 
som de använder som bas för sin utvärdering. 
Anledningen till detta är naturligtvis att patienter inte 
vet hur de ska utvärdera tandläkarupplevelsen eftersom 
de inte riktigt vet vad som är bra och dålig tandvård. 
Istället tenderar de att fokusera på mindre detaljer i 

upplevelsen som de kan förstå och basera hela sin 
utvärdering på, oavsett hur viktiga de verkligen är för 
kvaliteten på tandläkarens arbete.

 DEN ENSKILDA 
 BEHANDLAREN ÄR VIKTIG.
Generellt säger målgruppen att de vill gå till en specifik 
tandläkare (en person) och tänker på den personen som 
sin tandläkare. Det är personen de är lojala mot. Kliniken 
eller den kedja som tandläkaren tillhör är sekundär i 
valet av tandvårdsklinik.

 DE FLESTA VET INTE VAD TANDVÅRD KOSTAR  
 OCH TYCKER INTE ATT TANDVÅRDSBRANSCHEN 
 ÄR TRANSPARENT MED SINA PRISER.
Tandvårdskunder är oftast inte medvetna om vad det 
kostar att besöka tandläkaren och vad olika behandlingar 
kostar. En vanlig uppfattning är också att och många 
tandvårdskliniker undviker att kommunicera kostnader 
till sina kunder. Detta leder till en situation där 
människor nästan ständigt är fundersamma över 
kostnaderna för att gå till tandläkaren – och ständigt 
osäkra och oroliga för kostnaderna. Allt de vet är att det 
kommer att kosta mycket och många har accepterat 
detta faktum. Det är emellertid ett viktigt område för 
människor när ämnet kommer upp.

 ATTITYDER, TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 OCH BETEENDE ÄR OLIKA BEROENDE 
 PÅ ÅLDERSGRUPP.
De flesta förväntar sig att de kommer att uppleva ökade 
tandproblem när de blir äldre. Och de äldre är mer med-
 vetna om vikten av förebyggande vård och regelbundna 
besök hos tandvården. Samtidigt uppvisar den del av 
målgruppen som är 35 år eller yngre mindre lojalitet och 
lägre nöjdhet. De upplever också fler hinder för att gå till 
tandläkaren och ställer högre krav på digitala verktyg 
som online-bokning och ”Mina sidor”. Detta indikerar att 
marknadsdynamiken kan förändras i framtiden när den 
yngre generationen växer upp – även om de också 
kommer att ändra sin inställning när de blir äldre.

 MÅNGA ÄR NÖJDA 
 MED SIN OKUNNIGHET. 
Det viktigaste för tandvårdskunder är att känna sig väl 
omhändertagna och veta att deras tandhälsa inte är 
något att oroa sig för. Eftersom upplevelsen är svår att 
utvärdera och människor i allmänhet inte vet så mycket 
om tandvård är de nöjda utan att ifrågasätta eller tänka 
så mycket på det. Så länge deras tandläkare verkar göra 
ett bra jobb ställer de flesta inte så stora krav.

Undersökningen resulterade 
i 10 grundläggande insikter: 

1

2

7

8

9

10

3

4

5

6
I en värld driven av teknik, som rör sig snabbare än någonsin, 
måste vi fokusera på den mänskliga upplevelsen och relationen 
mellan människor. Det är den personliga kopplingen som är 
viktigast för att skapa lojalitet. Vi tror på att förbättra hela den 
svenska tandvårds branschen. Därför delar vi med oss av utdrag 
från den rapport som vi tagit fram tillsammans med Colosseum 
Dental Group och undersökningsföretaget Augur. Det är en 
omfattande rapport med både kvalitativa och kvanti ta tiva 
undersökningar som grund. Innehållet baseras på djupintervjuer 
med fokusgrupper, besök på tandvårds kliniker och enkätfrågor 
och tandvårdsupplevelsen. Syftet med rapporten är att få 
insikter i patientupp levelsen och kundresan inom svensk och 
nordisk tandvård.

Smile Tandvård 
om framtiden

44 45



SMILE OM FRAMTIDEN

Tre nycklar till bra 
tandvårdsupplevelser

PROFESSIONALISM anses vara en tandläkares 
viktigaste egenskap. 

TROVÄRDIGHET anses vara den näst viktigaste 
egenskapen. 

TEKNISK KUNSKAP anses relativt viktigt.
 
BEHANDLINGENS KVALITET anses vara den viktigaste 
faktorn när tandläkare utvärderas. 

OMDÖMEN OCH RECENSIONER är uppskattade inslag 
då många efterfrågar transparens i valet av tandläkare. 

TRANSPARENS anses vara den tredje viktigaste faktorn 
för att bli nöjd med tandvårdsupplevelsen. Avsaknaden 
av prisinformation anses vara en av tandvårdens största 
brister. Genom att studera kund resor har vi fått kvalitativa 
insikter om att detta är ett behov som inte är tillfredsställt.

Att välja tandläkare

VÄNLIG, FÖRSTÅENDE OCH PERSONLIG anses vara 
de viktigaste egenskaperna för att kunna bygga en 
personlig relation. 

ATT LITA PÅ SIN TANDLÄKARE anses vara det näst 
viktigaste. 

EN VÄNLIG TANDLÄKARE anses vara den tredje 
viktigaste faktorn för hela tandvårdsupplevelsen. 

Många kvalitativa insikter kretsar också kring fördelarna 
med en PERSONLIG RELATION till sin tandläkare. 

PERSONLIG 
RELATION 

TRANSPARENS

MODERN 
PROFESSIONALISM
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