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Kompletterande beslutsunderlag avseende ny
folktandvårdsklinik på södra stationsområdet i Växjö
Under de senaste åren har Folktandvården upplevt ett starkt ökat patienttryck.
Eftersom Växjö bedöms ha en stor befolkningstillväxt de närmaste åren, bedöms
patienttrycket öka ytterligare. Under den kommande tioårsperioden prognostiseras
en ökning med 10 000 invånare och nya bostäder planeras bland annat på
Vikaholm, Telestaden, Vallen och Söder. Den nya kliniken på Teleborg förväntas
vara ett bra tillskott för att möta det befintliga patienttrycket, men för den
byggnation som sker centralt i Växjö beräknas nya lokaler även behövas där.
Idag behandlar de båda Folktandvårdsklinikerna i Växjö ca 40 % av
Folktandvårdens allmäntandvårdspatienter, medan Växjö endast har 26 % av
antalet behandlingsstolar i allmäntandvården. När det gäller antalet tandläkare är
33 % i Växjö stad. Med ett tillskott av 11 behandlingsstolar på Teleborg kommer
Växjö upp i 34% av antalet stolar och med en ytterligare ökning med 6
behandlingsstolar hamnar vi på 38 %. Idag klarar Folktandvården sina
tillgänglighetsmål sämre i Växjö än på landsbygden. Kliniken på Teleborg behövs
akut för att täcka ett befintligt underskott. Med den befolkningsökning som är
förutspådd i Växjö finns behov av ytterligare tillskott. I Växjö har vi idag inte
möjlighet att arbeta effektivt med ett delegerat arbetssätt då rummen inte räcker
till för detta.
Fördelar med en lokalisering på södra stationsområdet i Växjö är bland annat att
det blir ett område med stor genomströmning av människor samt att det är väldigt
lättillgängligt för människor som kommer med tåg eller buss. En
folktandvårdsklinik mitt i dessa stråk vore en stor tillgång både ur ett
tillgänglighetsperspektiv men också när det gäller att marknadsföra den offentliga
tandvården.
Förslaget enligt plan är att bygga en liten klinik på 280 kvm med 6
behandlingsrum. Detta en mycket välplanerad kostnadseffektiv yta. Jämförelse kan
göras med den nya kliniken i Tingsryd som har en yta på 396 kvm med 7
behandlingsrum och en äldre klinik i Moheda som har en yta på 346 kvm med 4
behandlingsrum.
Växjöbostäder AB avser att bygga en ny fastighet med lägenheter på södra
stationsområdet i anslutning till nya gångbron (västerbron). På entréplan blir det
lokaler för en folktandvårdklinik på 280 kvm. Hyreskostnaden uppgår till 700 000
kronor/år med en kontraktstid om 15 år och beräknad inflyttning kan ske 2017.
Investeringskostnader för utrustning och inredning beräknas uppgå till 2,5
miljoner kronor.
Finansiering av såväl hyra som investeringskostnader sker via patientintäkter, vilka
bedöms till totalt 10 miljoner kronor/år.
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