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Investering i folktandvårdens klinik Anderstorp
Sammanfattning
Som ett led i kvalitetshöjande åtgärder renoveras för närvarande Folktandvårdens kliniker. Flertalet av
befintliga kliniker har äldre utrustning och lokaler byggda i slutet av 70/i början av 80-talet. Som ett led i
värdegrundsarbetet moderniseras klinikerna enligt ett standardiserat koncept. Detta medger ett enhetligt
intryck för tandvårdens patienter samtidigt som medarbetarna kan verka vid olika kliniker utan behov av att
lära känna lokalerna. Byggnadsförbättrande åtgärder för lokalen beräknas uppgå till 15 mkr. Investeringen sker
i en av landstinget hyrd lokal.

Förslag till beslut
Investering, avseende renovering av folktandvården i Anderstorp, genomförs till en kostnad på 15 mkr med en
avskrivningstid om 15 år.

(Rubrikerna nedan skall även fyllas i så långt som möjligt, den texten kommer ligga till grund för bilaga och
kan komma att skrivas om i beredningen.)

Konsekvensanalys och synpunkter
Konsekvenser för patient/medborgare
Upprustning av kliniken kommer att medge en ökad tillgänglighet till tandvård för medborgarna i regionen.
Parallellt med detta kommer en viss utbudsökning av kunna erbjudas, främst i form av kirurgiska ingrepp i
munhålan.

Konsekvenser verksamhet
Upprustningen av kliniken kommer att underlätta utnyttjandet av behandlingsrummen då samtliga kommer att
ha samma standard och utrustning. Standardiseringskonceptet är tidigare implementerat på den andra stora
kliniken i Skellefteå, FTV City, vilket nu medför att båda klinikerna har samma utformning vilket underlättar för
personalen att på ett enkelt sätt kunna arbeta vid båda enheterna. Ur servicesynpunkt så har samtliga
behandlingsstolar samma märke och årsmodell vilket medför stora fördelar med avseende på service.

Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys
Samverkan har genomförts med fackliga organisationer augusti 2015. Konceptet med standardisering och
enhetligt byggda enheter har tidigare genomförts vid FTV Teg och FTV City i Skellefteå.

Konsekvenser på andra fattade beslut
Klicka här för att ange text.
Identifiera om det enligt din kännedom finns närliggande beslut som påverkas av det du föreslår.
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Ekonomi/resurser
Ekonomiska konsekvenser
Den totala kostnaden för byggnadsförbättrande åtgärder beräknas till 15 mkr som avskrivs på 15 år (beräknad
annuitetskostnad om ca 1,4 mkr/år) som belastar VO Tandvård.

Resurser
Konceptet med standardiserade kliniker inom tandvården är del i ett värdegrundsarbete där fokus är att bygga
varumärket Folktandvården som det naturliga valet för tandvård för länets medborgare. Det kommer att
medföra att patienter får ökad tillgänglighet till tandvård inom hela länet. Samtidigt kommer möjligheten till
arbete vid flera arbetsställen att underlättas genom att klinikerna kommer att ha samma uppbyggnad,
utrustning och inredning.

Finansiering
Den totala kostnaden för byggnadsförbättrande åtgärder beräknas till 15 mkr som avskrivs på 15 år (beräknad
annuitetskostnad om ca 1,4 mkr/år) som belastar VO Tandvård.

Bilagor
Klicka och ange bifogade bilagor i en lista, rubrik och datering
Bifoga de dokument som du tycker ger mer underlag till ärendet och större förståelse för de som ska fatta
beslut i frågan. Det kan vara utredningar, andra underlag, kartor, ritningar etc.

