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ATT AGERA SNABBT I KRIS
Vår strategi såväl som vårt flexibla sätt att 
arbeta har hjälpt oss att hantera de utmaningar 
och den osäkerhet liksom de patientbehov i 
förändring som pandemin har givit upphov till. 
Jag är nöjd med hur vi hant erade situationen 
under 2020 och framåt genom att snabbt 
anpassa oss till en för ändring och genom att 
säkerställa att vi kunnat genomföra rätt 
åtgärder vid rätt till fälle. Jag är också oerhört 
stolt över hur vi som organisation har navigerat
i detta utmanande år, ett år som satte alla på 
prov. Det bekräftar att vi snabbt kan agera för 
att möta både utmaningar och ta vara  
på möjligheter.

VÅRA MEDARBETARE
Att hålla samman en verksamhet som bedrivs 
på 45 olika arbetsplatser över hela Sverige kan 
vara en utmaning även i normala tider så utan 
alla fantastiska och engagerade medarbetare 
hade det inte varit möjligt att klara de 
omställningar som vi har tvingats göra den 
senaste tiden. Under 2020 har vi utvecklat 
våra digitala mötesplatser och träffats mer 
frekvent än tidigare genom webinarer och 
digitala möten. Jag vill påstå att vi i vissa 
avseenden under 2020 faktiskt kommit 
varandra närmare och blivit duktigare på att 
dela erfarenheter, råd och tips mellan kliniker 
och team.

SVENSKARNA OCH TANDVÅRDEN
Som Sveriges största privata tandvårdskedja 
är vår påverkan inom tandvårdsbranschen 
viktig, liksom vårt ansvar att vara med och 
forma framtidens tandvård. Är det någonting 
vi har lärt oss under 2020 så är det att 
förändring är det enda konstanta. Omvärlden 
snurrar allt fortare – globala kriser, ny teknik 
och nya behov som att nå tjänster hemifrån, 
förändrar samhället och så även tandvårds-
branschen. Under 2020 förändrades delar av 
branschen väldigt snabbt. Även om det kan 
kännas djärvt att förutspå framtiden (eller 
ens nästa månad) har vi i denna rapport 
sammanfattat fyra trender i tandvårds-
branschen som vi har uppmärksammat under 
det gångna året.

MALIN SCHMIDT
VD SMILE TANDVÅRD

268
tandläkare

Hög kundnöjdhet 
9,7 /10

Coronaviruspandemin påverkade och påverkar fortfarande hela samhället väsentligt, inklusive 
våra patienter, medarbetare och vår verksamhet. Det har varit en utmanande tid för oss alla, 

men sättet vi hanterat situationen och den respons vi fått från patienter och medarbetare visar 
att vi har haft en väl utformad krisstrategi och att vi har varit snabba i att agera.

VD HAR ORDET

Att agera  
snabbt i kris

2020 I S IFFROR

860
medarbetare 

45
kliniker från Kiruna i norr  

till Trelleborg i söder
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BESKRIVNING AV SMILE

VILKA ÄR SMILE?
Smile Tandvård är Sveriges största och äldsta 
privata tandvårdskedja med visionen att vara 
den mest attraktiva arbetsgivaren med de 
nöjdaste patienterna inom svensk tandvård.
Smile Tandvård erbjuder en högkvalitativ och 
patientsäker tandvård med stor hänsyn till in-
dividens  behov. Patientfokus har alltid varit en 
ledstjärna i vårt arbete. Med patienten i fokus 
strävar vi efter kontinuerlig tillväxt, utveckling 
och förbättring i allt vi gör. Våra kärnvärden 
Care, Collaboration och Entrepreneurship 
genom syrar allt vi gör i organisationen.  
I Stockholm, Västerås och Uppsala bedriver 
Smile Tandvård även specialisttandvård under 
varumärket Colosseum Specialisttandvård. 
Tillsammans med de specialister som arbe-
tar  inom Smile har våra patienter tillgång till 
Sveriges största specialistsnätverk med fler  
än 50 verksamma specialisttandläkare.

HUR VI ARBETAR
Smile Tandvård levererar tandvårdstjänster
för vuxna inom alla odontologins områden.
De flesta av våra kliniker erbjuder även kost-
nadsfri tandvård, för barn och unga vuxna
mellan 3 och 23 år. Vi arbetar ständigt med
systematisk förbättring av den medicinska
kvaliteten och patientsäkerheten genom utveck-
ling av odontologiska riktlinjer, egenkontroll och 
ett systematiskt förbättringsarbete. Vi jobbar 
kontinuerligt med att se till att vi har korta vänte-
tider, kompetenta medarbetare och hög kvalitet 
i allt vi gör. Vi kvalitetssäkrar våra klini ker på 
flera olika sätt och jobbar enbart med pålitliga 
leverantörer av teknisk utrustning och material. 

Smile Tandvård erbjuder modern tandvård med hög kvalitet till förmån för patienter  
och medarbetare. Med patienten i fokus strävar vi efter kontinuerlig tillväxt, utveckling  

och förbättring i allt vi gör. Vi finns över hela landet med ett femtiotal kliniker  
över hela Sverige, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. 

Hela Sveriges 
tandläkare

Självklart har vi också höga krav på hygien och 
gott bemötande. 
 
Alla kliniker som blir en del av Smile är utvalda 
med stor omsorg och måste uppfylla ett antal 
kvalitets kriterier för att komma i fråga.

HUR VI SKAPAR VÄRDE FÖR SAMHÄLLET
Skall samhället klara av att tillhandahålla
högkvalitativ och tillgänglig tandvård till alla 
människor bosatta i Sverige behöver vården 
ständigt utvecklas och göras tillgänglig.
2020 års utmaningar har inneburit att många 
tand vårdskliniker har en stor vårdskuld vilket 
innebär långa kötider. Smile har lyckats med
att i stora delar undvika den vårdskulden. 

Smile hjälper mer än 250 000 människor
bosatta i Sverige med att förbättra sin tand-
hälsa genom både förebyggande, sjukdoms-
behandlande och restorativa behandlingar.
För många innebär en bättre tandhälsa att 
livskvaliteten ökar genom bättre tuggförmåga 
och smärtfrihet. Det finns också starka sam-
band mellan att vara frisk i munnen och livs-
stilssjukdomar som diabetes och hjärt-kärl-
sjukdomar. En bra tandhälsa kan förhindra 
dessa sjukdomar. Ett estetiskt tillfredställande 
leende är också något som kan öka livskvaliteten 
hos många.

På våra kliniker behandlas barn och unga vuxna 
med framför allt förebyggande vård – ett 
viktigt arbete för att de ska få behålla sin goda 
tandhälsa genom livet.
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Våra värderingar  
We care

COLLABORATION

CARE

EN
TREPRENEURSHIP

EMPLOYER OF CHOICE 
Varje år utför vi en medarbetarundersökning 
tillsammans med Great Place to Work. Great 
Place to Work®-certifiering är ett av de det 
mest definitiva ”Employer-of-Choice” erkänn-
ande som organisationer strävar efter att 
upp nå. Certifieringen är globalt erkänd av 
både anställda och arbetsgivare och betraktas 
som ”Gold Standard” när det gäller att identi-
fiera och erkänna bra arbetsplatskulturer.  
En bra plats att arbeta på bedöms utifrån fem 
avgörande kriterier: trovärdig het, rätt visa, 
kamratskap, stolthet och respekt. 

Vår definition av en bra arbetsplats är där 
du litar på människorna du arbetar för, har 
stolthet över vad du gör och tycker om män-
niskorna du arbetar med". Great Place to 
Work-undersökningen har genomförts under 
2018, 2019 och 2020 som ett verktyg för att 
förbättra vårt arbete tillsammans. Utifrån 
konkreta initiativ från undersökningen arbetar 
vi under hela året med förbättringar, 

74%
75%

78%

2018
2019
2020

Trust-index

CREDIBILITY

PRIDE

RESPECT

FAIRNESS

CAMARADERIE

EMPLOYEES

BESKRIVNING AV SMILE

COLLABORATION 
Framgångsrikt samarbete bottnar i ömsesidig 

respekt, prestigelöshet och gemensam vilja  
att lära av varandra. Att dra nytta av varandras 

kompetenser, egenskaper och bakgrund  
hjälper oss att skapa en bra arbetsplats, nöjda 

patienter och goda resultat.

CARE
Vi är starkt engagerade i det vi gör. I vårt dagliga 

arbete utstrålar vi energi och omtanke för  
verksamheten, patienterna och kollegorna.  

Vi gör det lilla extra och jobbar för att utvecklas 
tillsammans. Vi lyssnar på varje patient och  

ger ett varmt omhändertagande. 

ENTREPRENEURSHIP
Den kraft som finns i entreprenörskapet driver oss. 

För att skapa goda resultat handlar det om att  
se och skapa möjligheter, vara kreativ, handlings-

kraftig och ha en vilja att ta eget ansvar.
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BEREDSKAPSGRUPPEN BILDAS TIDIGT
I mars 2020 bildade Smile Tandvård en  
ber ed skapsgrupp som fokuserade på våra 
patienters och medarbetares säkerhet under 
pandemin. Syftet med beredskapsgruppen  
var och är att leverera den bästa och säkraste 
vården för patienterna under dessa svåra  
tider, men också att stötta medarbetarna  
på bästa möjliga sätt. 

Det blev tydligt tidigt i pandemin att rutiner 
och riktlinjer måste anpassas fortlöpande och 
snabbt. Beredskapsgruppen möttes digitalt 
varje dag för att anpassa verksamheten till 
pandemins verklighet och myndigheternas 
rekommendationer. En mailbox inrättades 
där alla med arbetare snabbt kunde få svar på 
nya frågeställningar eller dela med sig av tips 
och arbetssätt från den egna kliniken. Alla 
frågor och svar publicerades sedan löpande 
på Smiles intranät med full trans parens. 
Beredskapsgruppen stöttade och skapade 
riktlinjer för:

 Smittskydd och hygien
  Åtgärder för att underlätta fysisk 

distansering
 Åtgärder vid konstaterad smitta
 Ersättning vid covid-19 relaterad frånvaro
 Skyddsutrustning och material
 Kommunikationsmaterial
 Riskbedömningar

Tack vare att vi är en del av Colosseum Dental 
Group som har gemensamma inköpskanaler 
kunde vi tidigt säkerställa tillräcklig tillgång till 
skyddsutrustning för våra medarbetare och 
därmed erbjuda trygghet för våra patienter.  
Vi införde också tidigt möjligheten för våra 
med arbetare att snabbtesta sig vid misstänkt 
infektion av Covid-19 för att direkt kunna vidta 
åtgärder och minimera smittspridning. Vi kan 
konstatera att vi under 2020 inte hade ett enda 
dokumenterat fall där smittspårningen påvisar 
att smitta har överförts mellan patient och 
tandvårdspersonal.

Coronapandemin har präglat i princip alla delar av samhället, och haft  
omfattande påverkan på både hälsa, ekonomi, samhällssystem och människors sociala liv.  
I enlighet med rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten utfärdade Smile tidigt råd 

och rekommendationer för medarbetare och patienter för att motverka smittspridning. Vi har 
aktivt och fortlöpande infört förstärkta hygienrutiner, åtgärder för skydda riskgrupper samt 

vårdprioritering och åtgärder för att underlätta fysisk distansering på våra kliniker. 

Att förbli  
stark i krisen

Enkätundersökning visar 
trygga medarbetare

COVID-19 OCH TANDVÅRDEN 

Alla anställda på Smile Tandvård har fått möjlighet att svara på en enkät - 
undersökning som utvärderade hur vi har hanterat Covid-19 pandemin.  

Generellt upplever de som svarat att Smile har hanterat krisen på ett bra sätt.  
89 % svarar att de instämmer helt eller instämmer i påståendet att  

”Allt sammantaget upplever jag att Smile hantering av Covid-19 har varit bra”. 

93 %
upplever att de  

har fått regelbunden  
information av 

ledningen

93 %
tycker att Smile har 
haft tydliga riktlinjer 

gällande hygien

88 %
upplever att de  

fått regelbunden  
information av  

sin chef 

88 %
upplever att Smiles 
pandemihantering  

har varit bra

87 %
upplever att  

ledningen vidtagit 
riktiga och tillräck- 

liga åtgärder

81,5 %
upplever att  

de har fått stöd  
av sin chef

Allt sammantaget upp- 
lever jag att Smile hantering  
av Covid-19 har varit bra
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DIGITALA WEBINARS INFÖRDES
Utbildningar och informationsmöten om  
åtgärder för att förhindra smittspridning  
under pandemin.

SPECIELLA VÄNTRUM FÖR  
RISKGRUPPER
Flera kliniker skapade speciella väntrum  
för riskgrupper och såg även till att kontakt-
punkterna minimerades.

TILLGÅNG TILL SKYDDSUTRUSTNING
Tillgång till skyddsutrustning säkerställdes 
snabbt i samarbete med Colosseum Dental 
Group. Detta innebar att klinikerna aldrig stod 
utan det material som behövdes för att skydda 
sig själva och patienterna.

HÖG TILLGÅNG FÖR SNABBTESTER  
PÅ ALLA KLINIKER
Tidigt infördes möjligheten för medarbetarna 
att kunna testa sig vid misstänkt infektion 
av Covid-19 allt för att snabbt kunna vidta 
åtgärder och minimera smittspridning. Hittills 
har mer än 2000 snabbtester distribuerats ut 
till klinikerna.

Covid-19 initiativ

COVID-19 OCH TANDVÅRDEN 
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SMILE – EN DEL AV COLOSSEUM DENTAL GROUP

JACOBS FOUNDATION 
Jacobs Foundation är en av världens största 
välgörenhetsstiftelser med syfte att säker-
ställa att barn och ungdomar runt om i världen 
får bästa möjliga inlärningsvillkor. Sedan 
etableringen har stiftelsen investerat mer än 
fem miljarder svenska kronor i forskning och 
utbildning för barn.

Stiftelsen investerar i ungdomars framtid så 
att de blir socialt ansvarsfulla och produktiva 
medlemmar i samhället. Målet är att ung domar 
bör ges bättre möjligheter till personlig utveck-
ling och lika tillgång till utbildning. Alla ung-
domar bör få chansen att uppnå sin verkliga 
potential, oavsett bakgrund, hemvist eller  
familjens inkomstnivå. Sedan starten har  
stiftelsen investerat mer än 500 miljoner CHF  
i finansiering.

Jacobs Foundations starka värden är en  
viktig värdegrund för Smile Tandvård och 
Colosseum Dental Group. Vi tillhandahåller inte 
bara tandvård av hög kvalitet, utan ger också  
till baka genom att bidra till samhällets mest 
utsatta grupper.

Smile – en  
del av Colosseum 

Dental Group
Tandvårdskoncernen Colosseum Dental Group är ledande i Europa som leverantör av 

högkvalitativ tandvård och är för närvarande verksamma i Danmark, Frankrike, Tyskland, 
Italien, Norge, Sverige, Schweiz och Storbritannien. Colosseum Dental Group har på kort tid 

vuxit till en av världens största globala tandvårdsföretag. Malin Schmidt, VD för den svenska 
verksamheten ingår i Colosseum Dental Groups koncernledning. Majoritetsägare är Jacobs 
Holding, ett globalt investeringsföretag med säte i Schweiz. Jacobs Holding engagerar sig 
långsiktigt för tandvård genom sina investeringar i Colosseum Dental Group i Europa och i 

North American Dental Group i USA. Jacob Holdings slutgiltiga ekono miska förmånstagare är 
Jacobs Foundation som är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att stötta barn 

och ungdomar över hela världen.
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SMILE – EN DEL AV COLOSSEUM DENTAL GROUP

MEDICAL BOARD
Colosseum Dental Groups Medical Board ger 
odontologisk vägledning i kliniska frågor samt 
säkerställer myndighetskrav vilket skyddar 
våra patienter och kollegor. Under covid-19 
pandemin har Medical Board varit avgörande 
för att snabbt ta fram övergripande riktlinjer 
och best practice för alla landsorganisationer.

MEDICAL BOARD ARBETAR MED  
FÖLJANDE FRÅGOR: 
•  Fastställer visioner och odontologiska  

prioriteringar
•  Ger vägledning och stöttning gällande  

odontologiska riktlinjer
•  Utfärdar vägledningar i kliniska frågor  

och stödjer kliniker i alla länder
•  Stöttar alla landsorganisationer med att säker- 

ställa att de nationella hälso- och sjukvårds-
myndigheternas riktlinjer följs

FOKUS PÅ INNOVATION 
En viktig fördel med Colosseum Dental Group 
är den innovationskraft som är möjlig i en stor 
organisation, och därmed ha kraften att genom-
föra vetenskapligt beprövad utveckling för att 
förbättra tandvården och tandhälsan hos våra 
patienter. 

Med mer än 6500 kvalificerade medarbetare som täcker alla tandvårdens specialiteter och  
med fokus på utmärkt patientvård finns det en stor fördel med att tillsammans utveckla 

framtidens tandvård. Colosseum Dental Group investerar i innovationer, använder modern teknik 
och implementerar digitala arbetsflöden för att gynna våra patienter och tandvårdsteam.  

Nedan redovisas ett antal landsöverskridande initiativ och innovationer.

GEMENSAMMA INNOVATIONSPROJEKT
•  Colosseum Academy, lärande och utveckling
•  Investering i skanningsteknik
•  Implementering av patientvänliga 

behandlingstekniker
•  Förbättring av patientupplevelsen
•  Utveckling av supporthanteringssystem
•  Transparent kommunikation genom intranät-

applikationen "CDG Hub".

Colosseum Dental 
Group – att vara en 
del av något större

COLOSSEUM DENTAL GROUP

• Tyskland: Colosseum Dental 

• Storbritannien: Colosseum Dental

• Norge: Colosseum Tannlege 

• Danmark: Colosseum Tandlægerna 

• Frankrike: Dentelia 

• Italien: Odonto salute 

• Finland: Oral 

• Sverige: Smile Tandvård 

• Schweiz: Swiss Smile
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En vetenskapligt rådgivande 
styrelse, Scientific Board, som 
representeras av de viktigaste 
tandläkardisciplinerna  
ansvarar för att fastställa 
läroplanen för Colosseum 
Academy.

MASTER CURRICULUM -  
FORSKARUTBILDNINGSMODELL -  
ONLINE OCH FYSISKT
Master Curriculum är en unik vetenskapligt 
baserad forskarutbildningsmodell för tandläka-
re både online och vid fysiska utbildningar.

Programmet tillhandahåller moduler inom flera 
tandvårdsdiscipliner. Den nya digitala platt-
formen byggs som ett kraftfullt verktyg för 
lärande och utveckling av alla yrkesgrupper.

Colosseum Academy är Skandinaviens mest avancerade utbildningscenter  
speciellt designat för tandläkare. Det är en toppmodern utbildningsanläggning belägen i Oslo.  

Syftet med Colosseum Academy är att tillhandahålla kontinuerlig utbildning för med-
arbetarna och där med säkerställa en högkvalitativ vård för alla patienter hos Smile Tandvård 

och övriga marknader inom Colosseum Dental Group. Colosseum Academy erbjuder 
utbildningsprogram fokuserade på odontologisk, operationell och ledarskaps kompetens  

och har ett toppmodernt träningscenter för hands-on utbildning med 3D-mikroskop  
och möjlighet till kliniska simuleringsövningar.

” At CDG, we see a fast pace of 
technological transformation 
in our industry. Digital 
workflow and the use of 
scanners is one example. As 
a leading Group in dentistry 
internationally, we, therefore, 
need to secure that we are at 
the forefront of technological 
innovations, both through 
partnering up with leading 
suppliers within R&D, as well 
as rolling out new technology 
through best practice 
protocols as part of our 
continued education” .

RAGNHILD HAUGE WATERS 
HEAD OF COLOSSEUM ACADEMY

Colosseum Academy

SMILE – EN DEL AV COLOSSEUM DENTAL GROUP
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Kvalitetsarbetet
Vårt kvalitetsarbete bygger på struktur och systematik. Vi genomför egenkontroller på alla 

våra kliniker som tillsammans med  våra patienters synpunkter och klagomål utgör en viktig 
del till ständig förbättring. Kvalitetsarbetet är inbyggt i vårt arbetssätt och gör att vi kan 

implementera metoder och system som ständigt förhöjer vår upplevda kvalitet. 



För att skapa en överskådlig bild över vad som 
är viktigt på våra kliniker har vi byggt ”Smile-
huset”. Ett hus vars fundament, väggar och 
tak symboliserar vad som är väsentligt för att 
säkerställa kvalitet i allt vi gör. Med medarbet-
arna som bas skapar vi utgångspunkten för 
väl fungerande kliniker, med patienten i fokus 
skapar vi nöjda patienter. Våra nöjda patienter 
ger förutsättningar för att skapa ekonomisk 
stabilitet och en lönsamhet som kan finan-
siera vårt fortsatta arbete med ständiga 

förbättringar och investeringar i såväl teknik, 
klinikbyggnation som utbildningar. Taket 
illustrerar ständiga förbättringar. Genom 
kontinuerliga registreringar i vårt avvikelse-
rapporteringssystem ger det en grund för ökad 
patientsäkerhet i allt vi gör.

Väggarna och stöttepelarna som håller sam-
man huset utgörs av kvalitet och tillväxt för 
att kunna erbjuda en kontinuerligt växande 
verksamhet med dokumenterad kvalitet.

Smilehuset – en 
övergripande bild av 

vår verksamhet

Ständiga förbättringar

Ekonomi

Patient

Kvalitet Tillväxt

Medarbetare

KVALITETSARBETET 
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STRUKTUR OCH SYSTEMATIK  
ÄR VIKTIGT
En hög patientsäkerhet kännetecknas av att 
patienten och medarbetarna är delaktiga i 
patientsäkerhetsarbetet. Det ska finnas en 
god kvalitetskultur och vårdskador förhindras 
genom ett aktivt riskförebyggande förhåll-
ningssätt.
En förutsättning för hög patientsäkerhet är 
att alla medarbetare har förståelse för hur 
olika delar i en verksamhet samverkar. Det  
är sällan individerna som är den huvudsakliga 
orsaken när misstag sker utan ofta brister  
i organisationen, arbetsmiljö eller bemanning. 
Därför är det viktigt att aldrig skuldbelägga 
individen när misstag sker utan att i stället 
titta på om det beror på ett systemfel eller 
andra strukturella brister. Primärt handlar det 
om att fokusera på vilka grundläggande  
kvalitetsförbättringar som behövs inte på  
vem som gjort fel.
 
EGENKONTROLL
För att säkerställa kvalitetsnivån utförs egen-
kontroll på alla kliniker, det vill säga systema-
tisk uppföljning och utvärdering av verksam-
heten och att den bedrivs enligt de processer 
och rutiner som anges i ledningssystemet. 

Så här arbetar vi  
med kvalitet

KUNDKLAGOMÅL - EN NATURLIG DEL  
AV VÅRT FÖRBÄTTRINGSARBETE
För Smile är synpunkter och klagomål som vi 
får från våra patienter något vi tar på största 
allvar! På alla kliniker finns utförliga rutiner om 
hur att gå till väga när det händer. Smile be-
svarar skyndsamt klagomål från patienter och 
deras närstående. Det är viktigt att lära sig 
av misstag, varför varje ärende alltid skall ut-
redas, dokumenteras och återkopplas både till 
berörda inom organisationen och till patienten.

OM NÅGOT GÅR FEL
Vårdrelaterade klagomål och händelser som 
har medfört eller hade kunnat medföra en 
vårdskada utreds alltid. Utredningen anpassas 
efter händelsens karaktär. Spannet på vad 
som kan anses utgöra en vårdskada är brett 
och sträcker sig från allmänt klagomål till 
vårdskada av ringa karaktär och till allvarlig 
vårdskada. Konsekvensen av vårdskadan kan 
till exempel påverkas av patientens tidigare 
sjukdomshistoria, nuvarande hälsotillstånd och 
ålder. Vårdskadan kan också vara mer eller 
mindre vanligt förekommande. Det är aspekter 
som läggs till i bedömningen i varje enskilt fall 
av hur omfattande utredningen behöver vara.

AVVIKELSEHANTERING
Avvikelsehantering och en utvecklad egen-
kontroll är betydelsefulla delar i det syste-
matiska kvalitetsarbetet och syftar till att 
upptäcka och förebygga vårdskador och 
kvalitets brister. Det är viktigt att hitta 
grundorsaken till att en avvikelse sker för att 
kunna vidta rätt åtgärder så att det inte upp-
repas. En avvikelse är när något som avviker 
från den normala arbetsgången eller kund-
kontakten uppstår.

OMRÅDEN SOM INGÅR I 
EGENKONTROLLEN 

 Avvikelsehantering
 Journalkontroll
 Klagomålshantering
 Läkemedelshantering
 Remisshantering
 Riskanalys
 Smittskydd och hygien
 Strålsäkerhet
 Hygien
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PATIENTSÄKERHET 
Under 2020 har ett omfattande förbättrings-
arbete inom området patientsäkerhet genom-
förts för att ytterligare stärka och säkerställa 
det lokala systematiska kvalitetsarbetet. 
Under hösten genomfördes en web baserad 
utbildning för samtliga platschefer och od-
ontologiskt ansvariga i patientsäkerhet och 
egenkontroll, vilka resulterade i uppdaterade 
rutiner för avvikelsehantering i vårt kvalitets- 
och ledningssystem.

SMILE TANDVÅRD FÖRST MED KVALI T ETS-
RAPPORT INOM PRIVAT TANDVÅRD
Fokus på patientsäkerhet var utgångspunkten 
med arbetet att ta fram en kvalitets rapport. 
2020 presenterade Smile tandvårdsbrans-
chens första kvalitetsrapport och nu håller 
du nästa upplaga i din hand. Vi har valt att 
öppet dela kvalitetshanteringsmetoder och 
vårt arbete med kvalitetsutveckling. Vi tror på 
öppenhet och att dela våra erfarenheter, både 
inom och utanför Smile. 

Utveckling och 
förbättring

INTERN OROSANMÄLAN
Vi har en rutin för intern orosanmälan. Den 
som misstänker en oegentlighet som hotar 
patientsäkerheten, kan anmäla detta utan 
rädsla för repressalier eftersom anmälaren 
kan välja att vara anonym.

SMILE EXPRESS
I juni 2020 lanserades en ny version av  
Smile Express med avvikelse- och kvalitets-
system samt internt intranät. Intranätet är 
en integrerad del av Colosseum Dental Group 
kommunikationsplattform CDG Hub med 
tillgång till bland annat CDGs Medical Boards 
uppdateringar.

NYTT JOURNALSYSTEM 
Under 2020 påbörjades en övergång till  
ett nytt journal- och röntgensystem för  
att säkerställa driftsäkerhet och patient-
säkerhet framåt.

KVALITETSARBETET
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Smiles hygienpris 2020 går till 
Gunilla Gancarz för hennes mång-
sidiga och entusiastiska arbete 
för att säkerställa smittskydd 
och hygienrutiner på kliniken. 

Capella Tandvård i 
Kristinehamn blev en del  
av Smile Tandvård.

Ny version av intranätet  
Smile Express lanseras. Intra-
nätet innehåller integrerat 
kvalitets- och ledningssystem 
och där finns även tillgång till 
Colosseum Dental Groups upp-
dateringar bland annat  
från CDGs Medical Board.

Resultat av 2019 års med-
arbetarundersökning. 79 % 
tycker att Smile Tandvård 
är en bra arbetsplats.

Beredskapsgruppen 
skapas. Huvud syftet är 
att säkerställa hur Smile 
bäst värnar om patienter 
och medarbetare under 
covid-19 pandemin.

Två tandvårdskliniker  
i Karlskrona blev en del 
av Smile Tandvård.

FEBRUARI

APRIL

JUNI

JANUARI

MARS

MAJ

TA Tandvård i Bollnäs blir 
en del av Smile Tandvård.

Smile Tandvård ger ut en  
kvalitetsrapport. Tandläkar-
huset i Falköping blir en  
del av Smile Tandvård.

Ny karriärsida  
smile.se/karriär 

lanseras.

Smile at Work – Utbild nings-
satsning för platschefer och 
odontologiskt ansvariga 
tandläkare i patientsäkerhet. 
En ortodontistklinik i Ystad 
blir en del av Smile Tandvård.

•  Medarbetarenkät med frågor om hur 
Smile har hanterat covid-19 pandemin.

•  Implementering av nytt journalsystem 
startar. 

•  Smile utlyser två ST-tjänster (speciali-
seringstjänstgöring) i parodontologi 
och ortodonti i samarbete med Region 
Skåne och Odontologiska fakulteten  
vid Malmö universitet

AUGUSTI

OKTOBER

DECEMBER

SEPTEMBER

NOVEMBER

Sundh Tandvård i 
Strängnäs blir en del 
av Smile Tandvård.

JULI

HÄNDELSER UNDER 2020
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SMILE FORTSÄTTER SATSA  
En av Smiles största tillgångar är vårt höga 
antal specialisttandläkare. I dagsläget har över 
20 procent av våra tandläkare en specialist-
examen inom sju av tandvårdens åtta specialist- 
områden. Förutom att det är en fördel för våra 
patienter som vid behov kan få specialisttand-
vård med korta väntetider gynnar det även våra 
medarbetare som får tillgång till spetskompe-
tens och möjlighet till kompetensutveckling.

COLOSSEUM SPECIALISTTANDVÅRD
Förutom ett stort antal specialister på våra 
allmänkliniker driver Smile även rena specia list-
kliniker under varumärket Colosseum 
Specialisttandvård som i dagsläget består 
av tre kliniker: Colosseum Specialisttandvård 
Stockholm, Uppsala Käkkirurgiska Centrum och 
Västerås Käkkirurgiska Centrum. Colosseum 
Specialisttandvård erbjuder högkvalitativ 
specialisttandvård med ett stort utbud av 
kompetenser inom olika delar av specialist- 
tandvården vilket säkerställer att patienten 
alltid får rätt behandling. Hög grad av special-
isering och ett väl fungerande nätverk mellan 
specialister leder till högkvalitativ vård i de 
utförda behandlingarna. 

Kunskap

– Vi är mycket glada att vi återigen 
har fått till ett samarbete med Region 
Skåne och nu kan starta upp två utbild-
ningsplatser på Smile-kliniker i södra 
Sverige. På detta sätt kan vi vara med 
och säkerställa återväxten gällande 
specialist kompetens något som gynnar 
både våra medarbetare och våra  
patienter” säger Sara Magnusson, 
Regionchef Syd.

KUNSKAP
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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 inom tandvården. Tydliga kompetens-
nivåer bidrar till att vi bibehåller en hög 
odonto logisk nivå och kvalitet i mötet med 

pat ient. Smile at Work är ett utvecklings-
program för olika roller inom Smile. Det berör 
områden som gör att arbetet flyter på  
bättre och ger harmon iska arbetsdagar  
såväl som olika arbetsverktyg för ledarskap 
och organisation.

Smile at work

Traineeprogrammet ger nyutbildade tand-
läkare de bästa förutsättningarna för att 
få fart på yrkeskarriären tillsammans med 
oss på Smile Tandvård. Programmet pågår 
under ett år där traineetandläkarna arbetar 
som allmäntandläkare i eget behandlingsrum 

med en personlig mentor som stöttar. 
Trainee tandläkarna får även ett ambitiöst 
utvecklings program, auskultationer hos  
ledande specialister och möjlighet att djup-
dyka i komplicerade patientfall.

Smile Trainee - ett unikt program 
för nyutbildade tandläkare

KUNSKAP
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En mer digitaliserad tandvård innebär stora 
fördelar för såväl patienter som behandlare. 
Under 2020 har vi fortsatt vår satsning på 
digitala scannrar. En av de största fördelar-
na är förbättrad komfort och effektivitet för 
patienten. Digitala scannrar eliminerar ofta 
behovet av obekväma avtryck. Nu med den 
nya tekniken, tas en 3D-bild på bara några  
minuter utan att ha kontakt med tänderna. 
Det digitala avtrycket överförs direkt till en 
dator så att de kan granskas.

Digital scanning har också förbättrat effektivi-
teten och kommunikationen mellan tandläka-
ren och tandtekniska laboratoriet. Istället för 
att skicka avtryck av en patients tänder via 
posten kan de överföras digitalt genom en 
säker anslutning. I stället för att det tar tim-
mar eller dagar för avtrycket att komma till 
labbet tar det några minuter.

3D-scanningar ger också det tandtekniska 
laboratoriet en mer exakt bild av tänderna, 
vilket betyder bättre passande restaureringar. 
Den digitala avtryckstekniken kan användas  
t ex vid framställning av kronor och broar, 
osynliga tandställningar och bettskenor. 

Digital  
tandvård

KUNSKAP
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"Vi har en god stämning på kliniken,  
det smittar av sig på patienten"

VEM ÄR DU OCH HUR HAMNADE DU PÅ 
SMILE I LULEÅ?
- Det var en kompis som nämnde tandläkar-
yrket för mig när jag gick i gymnasiet. Jag 
läste på lite om det och tyckte det lät in-
tressant eftersom man både jobbar teoretiskt 
och praktiskt. Det fanns också alternativ 
- att jobba för någon annan eller på egen 
hand. Efter gymnasiet så bodde jag ett år 
i Frankrike där jag bland annat studerade 
franska. Jag funderade inte så mycket på 
tandläkaryrket när jag bodde där men tankar-
na tog fart igen när jag var tvungen att dra 
ut mina visdomständer. Jag drog ut allihop i 
Frankrike och sökte därefter till tandläkar-
programmet i Göteborg. 

HUR KOMMER DET SIG ATT NI HAR SÅ 
BRA KUNDNÖJDHET I LULEÅ? 
- Jag tror att det är för att vi har en så god 
stämning på kliniken, det smittar av sig på 
patienten. Vi har ett väldigt bra samarbete 
och vi jobbar bra tillsammans i våra team. 
Det är ett bra flöde i våra behandlingar och 
patienterna känner att de får hjälp av både 
tandsköterskan och tandläkaren. Kliniken är 
också väldigt öppen, så det går bra att gå 
mellan behandlings rummen. Det är en luftig 
och fräsch klinik som känns väldigt modern. 
Jag tror att det också gör att patienterna 
trivs bra hos oss. 

SEBASTIAN HAGEL 
TANDLÄKARE SMILE

LULEÅ

Så här arbetar  
Smile Tandvård i Luleå  
med sin kundnöjdhet

Smile Tandvårds 
nöjda kunder

Totalt inom hela Smile  ligger kundnöjdheten under 2020 på 9,7 av 10 i snitt.
Vi ställer frågan till Sebastian Hagel som arbetar som tandläkare i Luleå.

Vad anser han vara skälet till det goda resultatet?

SMILE TANDVÅRDS NÖJDA KUNDER
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Estetisk 
tandvård är allt 

vanligare

Våra insatser
för samhället

Att använda osynliga tandställningar för att 
rätta till tandraden och en rad olika bettfel har 
blivit allt vanligare. Tidigare var det så kallad 
räls som gällde vilket både ur utseendesyn-
punkt såväl som ur bekvämlighetssynpunkt 
kan vara besvärande. Ett allt vanligare sätt 
att rätta till sitt leende är att använda så 
kallade osynliga tandställningar. Hos Smile  
används  nästan uteslutande den världsledande 
och högkvalitativa metoden Invisalign.

VAD ÄR EN OSYNLIG TANDSTÄLLNING? 
En osynlig tandställning är en serie genom-
skinliga plastskenor som är avtagbara och 
som gör små, stegvisa förflyttningar av  
tänderna .Det finns olika system för detta där 
det vanligaste heter Invisalign. Invisalignskenorna  
är ett estetiskt och säkert alternativ till en vanlig 
tandställning. De kan reglera olika bettfel som 
t.ex. glesställningar, trångställningar och överbett 
m.m. En del patienter behöver fastklistrade 
fästen och/eller gummiband under behandlingen 
för att vissa specifika förflytt ningar ska kunna 
utföras.

VILKA PROBLEM KAN MAN RÄTTA  
TILL MED INVISALIGN? 
Med Invisalign kan man rätta till de flesta 
bettfel som glesställningar, trångställningar, 
mittlinjeförskjutning, överbett, korsbitningar 
med mera. 

JAG VILL HA JÄMNARE TÄNDER, GÅR 
DET ATT ÅTGÄRDA MED INVISALIGN? 
Ja det går att åtgärda i de flesta fall. 

HUR LÅNG TID TAR BEHANDLINGEN?
Det tar ungefär lika lång tid som med en vanlig 
tandställning. Dock kan tiden ibland halveras om 
skenorna byts varje vecka istället för varannan. 
Vad som passar beslutas av tandläkaren och det 
går man igenom tillsammans när behandlings-
planen görs. Vanligtvis tar behandlingen mellan 
3 – 18 månader.

Tandläkare Utan Gränser är en oberoende 
och ideell organisation vars uppdrag är att 
verka i länder där munhälsan är eftersatt. 
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 tand-
hälsa kan bibehållas.

TANDLÄKARE UTAN GRÄNSER

För Smile Tandvård är det självklart att vara en 
ansvarsfull aktör i samhället. Vi vill vara med 
och bidra till att skapa en hållbar framtid. Något 
vi vill göra på ett långsiktigt och enga gerat sätt, 
det handlar om att ge tillbaka till de samhällen 
där vi verkar. Vårt största bidrag är att vi genom 
vår kärnverksamhet bidrar till hälsa och välbe-
finnande hos våra patienter En god mun- och 
tandhälsa bidrar till människors välbefinnande 
och livskvalitet genom hela livet. Ett samband 
kan till exempel ses mellan inflammation i tand-
köttet/tandlossning (parodontit) och hjärt-
kärlsjukdom samt dia betes. Omvänt ger även 
en rad allmänsjuk domar besvär i munnen, som i 
sin tur kan påverka livssituationen negativt.

TANDLÄKARE UTAN GRÄNSER  
Vi tror på att ge tillbaka. Därför har vi valt 
att stötta Tandläkare utan gränser och deras 
arbete med att verka i länder där tandvården 
är eftersatt. Sedan flera år tillbaka är Smile 
huvudsponsor för Tandläkare Utan Gränser 
vilket känns som ett självklart val. Vi stöttar 
deras arbete med att förbättra munhälsan i 
länder där tandvården ligger efter. Det betyder 
ekonomiska bidrag men också att flera av våra 
medarbetare arbetar ideellt för organisa tionen. 
Förutom ekonomisk hjälp är också ett flertal 
av våra medarbetare regelbundet volontärer i 
organisationen. 

ESTETISK TANDVÅRD OCH VÅRA SAMHÄLLSINSATSER
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Smile om  
framtiden

När vi spanar in i framtiden är det också en spaning över året som gått.  
Även om vi inte kan kontrollera framtiden kan vi vara säkra på en sak - förändringar  

kommer att ske konstant och de blir inte alltid som trenderna förutspår.



ÄNDRADE KONSUMENTBETEENDEN I KRIS
En konsekvens av coronaviruspandemin  
är hur snabbt den förändrade konsument-
beteenden. Detta påverkade de långsiktiga 
marknads trenderna, till exempel i form av 
ökat konsu ment  inflytande och en allt snab b-
are digitali s ering både inom tandvården  
och inom sam  hället  i övrigt.

I osäkra tider stärks ofta starka varumärken. 
Konsekvens och tydlighet är A och O för att 
behålla eller stärka sin position i en kris.  
Under 2020 ökade använd arna som sökte 
direkt på vårt varumärke på Internet med över 
100 % jämfört med föregående år. Vi vill påstå 
att kunder i sämre tider söker trygga och 
pålitliga varumärken att hålla i handen genom 
osäkra tider. 

Vi ser dessutom att de äldre åldersgrupperna 
tagit en större plats på den digitala arenan än 
tidigare – de flesta nya internetanvändarna är  
76 år eller äldre. 

1 2

Källa: Next Level Patient Experience en undersökning utförd tillsamman med undersökningsföretaget Augur genom kvalitativa och kvantitaiva undersökningar
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2.   Förtroende för min 
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behov

4.  Modern utrustning

5.  Tillgängliga tider 5.  Bra priser 5.   Transparent prissättning 5.  Bra priser
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REKOMMENDATIONER FRÅN FAMILJ  
OCH VÄNNER ÄR FORTFARANDE DET 
VANLIGASTE SÄTTET ATT HITTA EN  
NY TANDLÄKARE
Vid behov av en ny tandläkare är människor 
mycket benägna att vända sig till familj,  
vänner och kollegor för rekommendationer.  
De vill gå till en tandläkare som någon annan 
har haft goda erfarenheter av. 

Källa: Next Level Patient Experience en undersökning utförd tillsammans med undersökningsföretaget Augur genom kvalitativa och kvantitaiva undersökningar

ATT FÖRBÄTTRA SITT LEENDE ÄR NU EN 
MÖJLIGHET FÖR NÄSTAN ALLA
Intresset för estetisk/kosmetisk tandvård 
är stort och ökar snabbt. Med ökad kunskap 
inom estetisk tandvård, är fler och fler patien-
ter villiga att genomföra tandblekning, tand-
reglering, skalfasader och andra estetiska 
tandvårdsbehandlingar. 

Med den nya digitala tekniken är patienterna 
vana att se vad de köper virtuellt. Detsamma 
gäller estetisk tandvård. De vill se hur deras 
leende kommer att se ut innan de förbinder 
sig till något. Numera kan verktyg som stöds 
av artificiell intelligens stödja visualiseringen 
av önskat estetiskt resultat redan innan de 
första behandlingsstegen.

Med användandet av osynliga tandställningar  
så kallade Clear Aligners istället för tand reg-
lering med räls blir behandlingarna tillgäng liga 
för allt fler. Men med all den nya tekniken är 
övervakning av behandlingen av en erfaren 
tandläkare fortfarande viktig. Erbjudanden 
om osynliga tandställningar via nätet där man 
erbjuder tandreglering ofta utan kontinuerlig 
uppföljning är något som tandvårdsbranschen 
bör upp märksamma.
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Rekommendation från familjen

Kommer inte ihåg

Rekommendation från en vän

Internetsökning

Jag har sett att kliniken finns

Annons (tidning och online)

Rekommendation från vården

Prisjämförelseajt

Recensioner online

UPPLEVELSEN HOS TANDLÄKAREN  
BYGGER PÅ KÄNSLOVÄRDEN SOM 
KVALITET OCH TILLIT.
Fortfarande ser vi att de viktigaste delarna 
vid val av tandläkare bygger på den upplevda 
kvaliteten och tillit till tandläkaren. Priset är inte 
det viktigaste.

VAD ÄR VIKTIGAST VID VAL AV 
TANDLÄKARE? 
Resultatet är ett genomsnitt av samtliga  
fyra länders svarsprocent (se ikoner och tabell 
nedan).

SMILE OM FRAMTIDEN

De flesta som har börjat använda internet för första gången under året är 76 år eller 
äldre. De äldsta tar också allt större plats på nätet. Pensionärer knappar i många fall 
in på de yngre internetanvändarna, och börjar i allt högre grad använda strömmande  
medietjänster, e-handel och olika kommunikationstjänster.”
Källa: Internetstiftelsen
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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)


