
Sammanlagt 15 personer berörs 
när Region Stockholm lägger ned 
all sin tandtekniska verksamhet. 

Eastmaninstitutets protetik- och 
ortodontilaboratorium, Karo-
linska Solna ansiktsprotetik och 
Södertälje dentallaboratorium 
omfattas. Laboratorierna ska vara 
helt nedlagda i slutet på septem-
ber. 
  
– Beslutet att lägga ned den tandtek-
niska verksamheten togs i våras. Or-
sakerna är ekonomiska. De egna lab-
ben producerar bara en liten del av 
den tandteknik som används inom 
Folktandvården, det mesta upp-
handlas, säger Andreas Cederlund, 
områdeschef för specialisttandvården 
på Folktandvården Stockholm

2016 flyttade Specialisttandvården 
i Stockholm från S:t Eriks-området 
till nyrenoverade, moderna lokaler 
i Eastmaninstitutet vid Odenplan. I 
bottenvåningen inreddes då även ett 
modernt tandtekniskt labb. 

Bara något år efter flytten sades en 
del av personalen upp på grund av 
dålig ekonomi och redan då talades 
det om att labbet skulle läggas ned. 

Men sedan anställdes nya tandtek-
niker och labbet såg ut att klara sig, 
men nu är alltså beskedet definitivt. 

– Vi har under ganska lång tid haft 
en sviktande ekonomi och nu har vi 
försökt göra en ordentlig genomlys-
ning av problemen och försökt hitta 
en lösning. Man kan flytta verksam-
heten, göra ytterligare nyinvestering-
ar eller lägga ned. Vi har försökt 

med de andra åtgärderna och nu 
återstod inget annat än nedläggning. 

Enligt Andreas Cederlund handlar 
det om höga lokalhyror och perso-
nalkostnader, men också frågan om 
vad som ska ingå i Folktandvårdens 
verksamhet. 

– Är det vårt ansvar att det ska 
finnas en anaplastolog på Karolinska 
Institutet? Är det verkligen vi som 
ska ansvara för det? Vår uppgift är 
att ha en bra verksamhet och vår 
budget i balans. 

Har pandemin  
bidragit till beslutet? 
 – Kanske delvis, men världen föränd-
ras ju också. Digitaliseringen innebär 
att vi måste investera i nya system. 
Men det är klart att omvärldsfaktorn 
är viktig. Vi måste anpassa oss. Det 
handlar om att prioritera, att ställa 
för- och nackdelar mot varandra. 
Självklart är det praktiskt att ha ett 
eget labb, men till vilken kostnad? 

Vissa privata kliniker går ju mot-
satt väg, och skaffar sig ett eget 
labb i stället. 

Är det någon skillnad på att driva 
labb privat och att driva det i Folk-
tandvården? 
– Det är svårt att svara på. Jag vet 
inte vad de har för kostnader och 
inkomster. Kanske måste vi ta ansvar 
för lite fler saker och har lite högre 
omkostnader. 
 
Vad händer med lokalerna  
och maskinparken? 
– Vi behöver alltid mer utrymme så 
det blir nog inga problem att hitta 
användningsområden. Vad gäller ut-
rustningen har Regionen klara regler 
för hur de ska avyttras.   
– Jag är uppriktigt ledsen över att be-
slutet drabbar personer som varit våra 
medarbetare under lång tid. Lokaler, 
ekonomi och prylar i alla ära men det 
är trots allt människorna som betyder 
något. 

– Trots detta hamnar man ibland i 
sådana här beslut och det är det som 
gör det svårt.

Text: Björn Hasselblad 
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Region Stockholm säger upp 15 tandtekniker
– Labbet på Eastmaninstitutet  läggs ned

Andreas Cederlund. 

Soheila Mellat, är den som har varit fackförbundet 
Visions representant vid förhandlingarna med Folktand-
vården om de 15 uppsagda tandteknikerna på Region 
Stockholm. Hon är huvudskyddsombud och ordförande för 
Vision Folktandvården. 
– Vi har förhandlat åt alla 15. Det handlar om två personer 
i Södertälje, två i Solna och 11 personer på Eastmaninstitu-
tet, säger hon. 

– Några av dem fick jobb på privata företag redan i må-

nadsskiftet mars/april. Ytterligare några har fått jobb under 
våren och några andra har fått hjälp från Omställningsfon-
den för att starta eget. 

Några blev arbetsbefriade i maj, medan de övriga gick 
ned på 40 procent. Labbet stänger helt den 22 september. 

– Alla ville fortsätta jobba, även om några var över 65 
år. Och det verkar ju som om det finns rätt gott om jobb i 
tandteknikerbranschen

Björn Hasselblad

Flera av de uppsagda har fått nya jobb


