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Ett starkt förbund  
behöver ett starkt kansli

»Utan en bra 
kanslifunktion 
kan en organi-
sation inte ar-
beta effektivt, 
vare sig för 
medlemmarna 
eller externt.«

 N är jag nu skriver min allra sista 
ledare i Tandläkartidningen bän
kar jag mig som vanligt vid datorn 
kvällen före lämning till redaktion
en. Jag brukar inte gräva ner mig i 

det som varit, utan tycker mig ha förmågan att 
se framåt. I kväll är det dock annorlunda; efter 
åtta år som ordförande i förbundet skriver jag 
den etthundratjugonde ledaren och då är det 
inte så lätt att låta bli att tänka tillbaka.

Det är inte ordföranden i förbundet som 
ensam spelar den avgörande rollen för hur 
framgångsrik organisationen är. Att stå i ramp
ljuset och vara talesperson och symbol för or
ganisationen är naturligtvis viktigt, men för att 
lyckas som ledare krävs det mer; det gäller att 
skapa en positiv anda så att alla verkar i riktning 
mot samma mål. Medarbetarna ska känna frihet 
under ansvar i en organisation med högt i tak. 
Under de gångna åtta åren har vi kontinuerligt 
sett över kansliets och våra nämnders funk
tion för att dessa ska fungera så professionellt 
och kostnadseffektivt som möjligt. Utan en bra 
kanslifunktion kan en organisation inte arbeta 
effektivt, vare sig för medlemmarna eller ex
ternt. Relationen mellan ordförande och kansli
chef måste bygga på ömsesidigt förtroende, 
även om jag som ordförande och styrelsen som 
helhet har det övergripande ansvaret för den 
totala verksamheten, också kansliets presta
tioner. Hos oss har kansliet många funktioner 
som ni medlemmar kanske inte är fullt medvet
na om. Förutom att utföra förbundsstyrelsens 
beställningar och uppdrag, baserade på de verk
samhetsmål som förbundsmötet beslutat, har 
kansliet en mängd andra viktiga uppgifter. 

tandläkartidningen som ges ut 15 gånger 
per år är en central del av kanslifunktionen. 
Sedan länge produceras hela tidningen, fram 
till tryckningen, i huset. Kansliet utför också 
alla de tjänster som Svenska TandläkareSäll

skapet behöver, speciellt inför och under riks
stämman.  Kursverksamheten samordnas i vårt 
efterutbildningsråd medan största delen av det 
administrativa arbetet ligger på vårt kansli. 

Den kanske viktigaste framtidsinsatsen gör 
vår studenthandläggare tillsammans med stu
denterna och Studerandeföreningen när de 
intensivt arbetar för att synliggöra förbundet 
och därmed ansluta studenterna till organisa
tionen. Glädjande nog har medlemsrekryter
ingen gått utmärkt på senare tid och vi närmar 
oss en anslutningsgrad på 85–90 procent av 
studenterna. Vi förbättrar nu vår webb med en 
sektion för studenter så att också svenskar som 
studerar odontologi utomlands (mer än 200 
personer) får en naturlig koppling till oss. Den 
insats som görs för medlemmar som anmäls 
till hsan, söker stöd via Kamrathjälpen eller 
behöver samtalsstöd kräver naturligtvis också 
kansliets resurser. 

när vi behöver lyfta en tandvårdspolitisk 
fråga till debatt eller ordna ett seminarium 
arran ge rar kansliet på kort varsel ett Tand
vårdsforum; en naturlig plattform för förbun
det att snabbt ta fram underlag för beslut som 
behövs inför våra kontakter med myndigheter 
och andra som vi vill påverka. Vår etiska kom
mitté arrangerar både etikdagen och program 
på riksstämman varje år – en viktig funktion 
som också kräver kanslistöd. Kansliet bidrar 
också med tjänster till riksföreningen Sveriges 
odontologiska lärare, sol, och till associerade 
specialistföreningar. Det är viktigt att även 
dessa tjänster uppmärksammas eftersom de till 
största delen är självfinansierade och en del av 
kansliets ryggrad. Jag hoppas att också dessa 
funktioner får utrymme att utvecklas till för
mån för våra medlemmars professionella bästa 
och för ett starkt förbund.

Med detta tackar jag för mig och önskar den 
nya styrelsen och kansliet lycka till! n



 D et är som att vara innesluten i en kokong, som att befinna 
sig i en varm, tätt omslutande behållare som stänger ute 
alla ljud, allt ljus, alla intryck från yttervärlden. Skiner 
solen där ute? Har det skett något jag borde känna till? 

Här inne har vi alla intresset riktat åt samma håll, nämligen inåt.
Nej, jag har inte rest runt jorden i en rymdkapsel. Jag har varit 

på riksstämman.
Det var femtonde gången och jag kände mig lika yrvaken som 

vanligt när jag släpptes ut efter avslutat uppdrag. Nu måste jag 
skaffa mig en bild av vad som hänt i världen, nationen och hemmet 
medan jag och några tusen andra befunnit oss i den ombonade 
odontologiska kokongen. Konstigt nog visade sig allt ha rullat på 
som vanligt under de där novemberdagarna och troligen hade ing-
en noterat att en hel massa människor »fattades« där ute just då.

I det här numret ger vi er några smakprov från det smörgåsbord 
som är riksstämmans vetenskapliga program. En del är hämtat 

från huvudmenyn med rubriken »evidens», 
annat har vi hämtat från symposier och före-
drag i andra ämnen. Vi har också rört oss på 
mässgolvet bland besökare, utställare och 
underhållare. Resultatet hittar du på sidorna 
26–46.

När Roland Svensson, ordförande i Sveri-
ges Tandläkarförbund och Svenska Tandläka-
re-Sällskapet, öppnade årets riksstämma var 
det som avgående ordförande i båda organi-
sationerna. På sidan 48 intervjuar vi honom 
om hans erfarenheter av de gångna åtta åren 
som ledare för den samlade tandläkarkåren. 

På sidan 54 möter du en person som är på 
väg in i tandläkarnas organisationsvärld: 
Amir Al-Adili på termin 7 vid Karolinska in-
stitutet är vald till ny ordförande för de tand-
läkarstuderande och som sådan adjungerad 
ledamot i Tandläkarförbundets styrelse. Vad 
tänker han om framtiden?

Vad har Charles Darwin i Tandläkartid-
ningen att göra? Vad har han med odontologi 
att göra? Svaret är att han har med allting att 
göra, med vårt sätt att se på naturen och dess 
invånare. På sidorna 22–25 kan du fördjupa 
dig i historien om en 200-årig tänkare och 
hans efterföljare. n
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Rapport från en  
odontologisk kokong

»Det var 
femtonde 
gången och 
jag kände mig 
lika yrvaken 
som vanligt 
när jag släpp-
tes ut i den 
så kallade 
verk ligheten 
efter av slu tat 
uppdrag.« 
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REPORTAGET

»Vi har bara haft ett 
akutpass per termin 
sedan termin 8. Att rot-
behandla en tand efter 
trauma är inget jag har 
fått uppleva i skolan.«
sid 12
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ESTETIK - PASSFORM - HÅLLBARHET
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   ZIRKONIUM

CAD/CAM Zeno Zirkonium
Implantatbro    3 led       4485:-

  4 led       5980:-
10 led    12 950:- 

NYHET i VÄRLDSFORMAT
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100 år

Nu kan du få ut 
din radannons 
på nätet – direkt!

www.tandlakartidningen.se

fo
to

: 
a

n
n

a
h

 W
ir

gÉ
n

tandläkartidningen årg 101 nr 15 2009 6

I KORTHET

Från första januari ändrar 
Tandvårds- och läkeme-
delsförmånsverket, TLV, 
sina föreskrifter om slut-
förd åtgärd. Definitionen 
förenklas och förtydli-
gas.

För samtliga protetiska 
konstruktioner gäller från 
1 januari 2010 att åtgärden 
är slutförd när konstruk-
tionen är utlämnad, det 
vill säga när patienten 
fått konstruktionen med 
sig i munnen, oavsett ce-
mentsort, förslutningsma-
terial et cetera. Rapporte-
ringen till Försäkringskas-
san ska ske precis som vid 
andra slutförda åtgärder 
inom 14 dagar. 

– Det betyder att om en 
konstruktion utlämnas 
temporärt ska rapporte-
ringen av åtgärden ske vid 
detta tillfälle eller inom 
14 dagar, berättar Barbro 
Hjärpe, tandläkare på tlv. 

– Det är viktigt att infor-
mation om ändringen når 

Tydligare regler från 
TLV för slutförd åtgärd

ut: Rap-
portera 
när pa-
tienten får 
konstruk-
tionen! 
Att vänta 
med rap-
portering 
till den 

definitiva utlämningen kan 
vara för sent, det vill säga 
om mer än 14 dagar gått, 
fortsätter Barbro. 

Ändringen i definitionen 
för slutförd åtgärd berör 
endast protetiska kon-
struktioner. I övrigt är 
definitionerna för slutförd 

åtgärd oförändrade. 
Slutförd åtgärd är dock 

inte alltid detsamma som 
avslutad behandling inom 
åtgärden. Exempelvis är 
åtgärd för protes slutförd 
och rapporteras när prote-
sen är utlämnad. Här inne-
fattas också efterkontroll 
och justering upp till tre 
månader. Att protesen är 
utlämnad innebär att pa-
tienten fått den i munnen 
för användning.

Det finns ett undan-
tag från den nya regeln; 
särskilda skäl kan finnas 
när slutförd åtgärd vid 
protetiska konstruktioner 
är en annan tidpunkt än 

vid första utlämnandet. 
Begreppet särskilda skäl 
ger Försäkringskassan en 
möjlighet att i vissa fall 
göra undantag från huvud-
regeln. Det kan exempelvis 
vara när ytterligare prote-
tisk konstruktion ska utfö-
ras som måste inpassas till 
den utlämnade konstruk-
tionen. Särskilda skäl kan 
endast tillämpas mycket 
restriktivt.

För protetiska konstruktio-
ner som utlämnats tempo-
rärt före den 1 januari 2010 
men där åtgärderna inte 
rapporterats och patienten 
återkommer efter den 1 
januari 2010 för definitiv 
utlämning gäller tidigare 
bestämmelser.

mats karlsson

www.tlv.se

 läs mer

Barbro Hjärpe

➤ YTTERLIGARE REGELFÖRÄNDRINGAR

Regel E.9. Undantag från E.5-E.8: Till regel E.9 har lagts till åtgärder 
för reparation, det vill säga när en konstruktion måste åtgärdas 
inom den tid omgörningsreglerna gäller; två år för fast protetik och 
implantat, ett år för avtagbara proteser. Ersättning efter förhands-
prövning lämnas för reparation/tillsättning och inte enbart för nya 
konstruktioner.

Därutöver har ytterligare några mindre förtydliganden/ändringar 
gjorts i föreskriften. 100 år



Skarpare diagnos med originalet från Hamamatsu 
Fiberoptisk sensor

Hamamatsus intraorala röntgensensorer är originalet. 
En högteknologisk japansk kvalitetsprodukt med ett 
extra lager fiberoptik för extremt hög skärpa. 
Med Digitales får du också två utbildningstillfällen, 
gedigen erfarenhet och stabil drift på din klinik.

IT • DATASUPPORT • INTRAORALA KAMEROR • INTRAORAL RÖNTGEN • PANORAMARÖNTGEN • CBCT/VOLYMTOMOGRAFI

Hamamatsus intraorala röntgensensorer är originalet. 

Besök www.digitales.se för exempelbilder
Tel. 033-22 66 50  |  Fax 033-22 66 51

HAMAMATSUHAMAMATSU

PAKETERBJUDANDE!

® För optimerad bildgranskning ingår medicinsk 

   bildskärm EIZO FlexScan MX190K med inbyggd 

             ljusmätare, värde 8.688.- inkl. moms
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Privattand vården 
toppar kvalitetsindex
Svensk tandvård får ock-
så i år höga betyg av SKI, 
Svenskt kvalitetsindex. 
Liksom vid tidigare mät-
ningar toppar privattand-
vården nöjdhetsindexet, 
men folktandvården visar 
ett bättre resultat än ti-
digare.

Tandvården fortsätter att 
få mycket höga betyg av 
sina kunder och toppar 
åter listan över hur nöjda 
kunderna är med den ser-
vice och de produkter som 
tillhandahålls. Samman-
taget ligger tandvården på 
ett nöjdhetsindex på över 
79 procent, vilket kan jäm-
föras med förskolan på 76 
procent. Kundernas nöjd-
het med myndigheterna www.kvalitetsindex.se

 läs mer

Få privat tandläkare 
med i pris portalen
Fortfarande har endast 
ett fåtal privattandläkare 
rapporterat sina prisupp-
gifter till Försäkringskas-
sans prisportal.
 – Det finns flera bris-
ter att åtgärda innan vi 
kan rekommendera våra 
medlemmar att registrera 
sig, säger Dan Nilsson, 
sakkunnig på Privattand-
läkarna.

Genom Försäkringskassans 
prisportal ska allmänhe-
ten kunna söka på olika 
vårdgivare för att jämföra 
deras priser. I stort sett alla 
offentliga vårdgivare har 
rapporterat sina uppgifter 
till portalen, men endast en 
mindre andel av de privata 
vårdgivarna. Enligt Dan 

Tandvårds- och läke-
medelsförmånsverket, 
TLV, har fått regeringens 
uppdrag att analysera och 
ge förslag på hur myndig-
hetens arbete inom tand-
vården kan utvecklas.

I uppdraget ingår också 
att se över och föreslå hur 
tlv:s nämnd ska utveckla 
sitt arbete när det gäller 
föreskrifter om ersätt-
ningsberättigande åtgär-
der, referenspriser och 

karensbelopp. Regeringen 
vill även att nämnden ska 
lämna förslag på hur man 
ska kunna bli mer aktiv och 
synlig i sitt arbete och hur 
dialogen med tandvårdens 
aktörer kan förbättras.

tlv ska redovisa sina 
förslag 1 november 2010.

mats karlsson

TLV analyserar sin verksamhet

Nilsson finns 
det fortfa-
rande brister 
i portalen; 
det finns 
exempelvis 
vårdgivare 
som lagt in 

sina uppgifter, men de syns 
inte i portalen.

– Det finns ytterligare 
problem vid registreringen 
som gör att vi inte kan 
rekommendera våra med-
lemmar att rapportera in 
prisuppgifterna. Vi hoppas 
att bristerna i It-systemet 
snart ska vara avhjälpta. I 
slutänden är det vårdgivar-
na själva som bestämmer 
om och när de ska lägga in 
sina uppgifter.

mats karlsson

ligger på 60 procent.
Privattandvården intar 

en särställning med ett 
index på 84 procent; folk-
tandvården får 75 procent, 
vilket är något högre än vid 
tidigare mätningar.

Ett indextal över 75 pro-
cent visar att kunderna är 
mycket nöjda.

mats karlsson

100 år

Dan Nilsson
Tandvården har nöjda kunder.



Lena Rignell, Södra Bo-
huslän valdes till ny 
styrelseledamot vid 
Tjänstetandläkarnas 
föreningsmöte den 27 
november.

Lena Rignell ersätter Siv 
Larsson, Norrbotten, som 
har blivit privattandläkare.

Tjänstetandläkarna (tt) 
höjer medlemsavgiften 
med drygt tre procent (144 
kronor) till 4 452 kronor 
per år. En orsak är att 
årsavgiften till Sveriges 
Tandläkarförbund blir 73 
kronor dyrare per medlem 
eftersom antalet medlem-
mar har minskat.

Styrelsens arvoden höjs 
också. Arvode till ordfö-
rande blir 2 090 kronor per 
dag då mer än fyra timmar 

avsätts till föreningsarbete 
plus 836 kronor i pensions-
avsättning.

Strukturfrågor togs upp. 
Klinikchefer, tandvårds-
chefer och verksamhets-
chefer ska vara tandläkare, 
anser tt. Om chefen inte är 
tandläkare, ska det finnas 
en odontologisk ansvarig 
som är tandläkare.

– Socialstyrelsen stödjer 
oss i detta, sade Kenth Nils-
son, tt:s ordförande.

Tandvårdsstödet diskute-
rades också.

– Tandvårdsstödet är väl 
inte så mycket att orda om. 
Ni har det, ni lever med det 
– och det fungerar väl, sade 
Kenth Nilsson.

Kommentaren möttes av 
allmänt skratt.

janet suslick

Lena Rignell 
ny i TT:s styrelse

Högst medianlön för di-
striktstandläkare som 
är medlemmar i Tjänste-
tandläkarna, 43 000 kro-
nor, har de som är anställ-
da hos privata företag.

Andra höga medianlöner 
för samma grupp finns 
inom folktandvården i Gäv-
leborg (42 173 kronor) och 
Sörmland (42 000 kronor.)

Det visar en enkät som 
Tjänstetandläkarna har 
gjort. Siffrorna är inte ex-
akta utan är baserade på 
svar från 1 272 distrikts-
tandläkare.

Lägst medianlön har 
distriktstandläkarna inom 
folktandvården på Gotland 
– 36 375 kronor. Andra låga 
medianlöner för gruppen 
finns i Södra Bohuslän 

(37 000 kronor) samt i Hal-
land (37 200 kronor).

Medianlönen för samt-
liga distriktstandläkare 
som svarade på enkäten är 
38 664 kronor.

Bland cheferna i allmän-
tandvården som är med-
lemmar i Tjänstetandläkar-
na är medianlönen högst i 
Stockholm (66 300 kronor) 
och Gävleborg (60 600 
kronor) och lägst i Dalarna 
(44 100 kronor) och Hal-
land (48 400 kronor).

Statistiken presenterades 
i samband med Tjänste-
tandläkarnas föreningsmö-
te den 27 november. Mer 
lönestatistik publiceras i 
Tjänstetandläkarnas ny-
hetsblad tt-kanalen i slutet 
av december.

janet suslick

Lönerna ökar för 
tjänstetandläkarna

tandläkartidningen årg 101 nr 15 2009 8

I KORTHET

Ergonomiska stolar för
bättre hälsa!

Perfect Classic

 - ställbar sitsvinkel
 - mjuk stoppning
 - litet fotkryss

Supportstolen

Svensk möbeldesign
i världsklass, signerad
prof. Bruno Mathsson.

tel. 0565-12280, fax 0565-12282
www.supportdesign.se



NSK:s sortiment kan även köpas via Svensk 

Dentalservice / www.dentalservice.se

TS Dental är svensk representant för märket NSK.
Box 37, 911 21 Vännäs, Tel. 0935-131 11, info@tsdental.se, www.tsdental.se

LED

LED-koppling för instrument med NSK-fattning.

LED-koppling för instrument med KaVo-fattning.

Jubileumskampanj!

Byt in din gamla koppling och få 

500 kr i rabatt 

vid köp av en LED-koppling. 

Jubileumskampanj!

Yes we can change!
Världens första LED-kopplingar

Nu kan du enkelt få LED-ljus på alla dina befintliga instrument, bara 

genom att köpa en ny koppling från NSK. LED ger ett klarare ljus än 

halogenlampor, utvecklar mindre värme och lyser i tusentals timmar. 

                Nu finns även NSKs lågvarvsmotor med LED-ljus. 

Byt till NSKs M40 LED-motor och du har uppgraderat alla dina 

lågvarvsvinkelstycken med traditionell fiberoptik till LED.

NYHET!
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➤ Coun-
cil of 
European 
Dentists 
(ced) får 
en ny ord-
förande. 
Wolfgang 
Doneus, 
Österrike 
efterträ-

der Orlando Monteiro da 
Silva från Portugal.

Roland Svensson, avgå-
ende ordförande i Sveriges 
Tandläkarförbund, blir 
»treasurer« i ced:s styrelse 

TLV mest tillgänglig 
på webben
Tandvårds- och läkeme-
delsförmånsverket, TLV, 
har den mest tillgängliga 
offentliga webbplatsen. 
Det visar en undersök-
ning från företaget Meri-
dium AB.

873 webbplatser under-
söktes. tlv klarade 99 pro-
cent av de antal tillgänglig-
hetstester som utfördes.

– Vi är mycket glada över 
att vår webbplats toppar 
tillgänglighetslistan. Vi 
strävar alltid efter att till-
gängligheten ska vara hög. 

Det är ett kontinuerligt ar-
bete som genomsyrar allt vi 
gör, även sådant som texter 
och språk på webbplatsen, 
säger Gunilla V Johansson, 
webbansvarig. 

Tillgänglighet innebär 
att en webbplats ska kunna 
användas av så många 
som möjligt, oavsett funk-
tionshinder eller tekniska 
begränsningar. Man tar 
hänsyn till alla individers 
olika förmåga att ta till sig 
information och använda 
sig av teknik.

mats karlsson

CED får ny ordförande

Professor emeritus Bo 
Krasse, Bunkeflostrand, 
har avlidit i en ålder av 
87 år. 

Bo Krasse 
tog tand-
läkarexa-
men vid 
Tandlä-
karinsti-
tutet, Ka-
rolinska 
institutet 
1946. 

Han fick sin första tjänst 
vid folktandvården i Ar-
vidsjaur där kariesläget 
bland barn och vuxna fick 
honom att så småningom 
söka sig till kariesavdel-
ningen när han flyttade 
till tandläkarhögskolan 

i Malmö. Forskarutbild-
ningen fick Bo Krasse på 
Vipeholm, sjukhuset för 
dem man på den tiden 
kallade »sinnesslöa«. 
1954 disputerade han på 
avhandlingen »Studies 
on acidogenic microorga-
nisms in the mouth. With 
special reference to dental 
caries«. 

Bo Krasses forskning kom 
att få stor betydelse för 
skoltandvården. På en 
fråga om vilken som varit 
hans viktigaste veten-
skapliga arbete nämnde Bo 
Krasse i Tandläkartidning-
en 2004 upptäckten av 
gingivalvätska tillsammans 
med Niels Brill.

christina mörk

Bo Krasse har avlidit

Intervju med Roland Svensson, 
sidorna 48–49. 

 läs mer

Klarare regler vid  
röntgendiagnostik
Tandhygienister har rätt 
att registrera och tolka 
röntgenbilder när det 
gäller tecken på karies 
och parodontit. Övriga 
tillstånd kräver att en 
tandläkare först gör en 
klinisk bedömning av vil-
ka röntgenbilder som ska 
tas, slår Socialstyrelsen 
fast i ett förtydligande 
om regelverket.

För att inte utsätta patien-
ter för mer strålning än 
nödvändigt bör en röntgen-
bild inte granskas selektivt 
av tandhygienisten, utan 
hela den radiografiska in-
formationen i bilden ska 
bedömas. 

Om tandhygienisten 
upptäcker att vävnaderna 
avviker från vad som kan 
betraktas som normalt, 
och om avvikelsen inte är 
karies eller tandlossnings-
sjukdom, ska röntgenbilden 
också granskas av tandlä-
kare, som ska ta ställning 
till eventuella komplette-
rande undersökningar eller 
åtgärder. Detta förutsätter 
att tandhygienisten har 
tillräcklig kunskap för att 
tolka radiografiska tecken 

på patologi i röntgenbilden 
även för tillstånd som inte 
är karies eller parodontit. 

Om tandhygienisten inte an-
ser sig ha tillräckliga kun-
skaper att göra detta ska 
samtliga bilder granskas av 
tandläkare. Om bilder visas 
för tandläkare ska tandlä-
karen dokumentera och 
signera sin del i processen. 

För patientsäkerheten 
och för att inte orsaka onö-
dig fördröjning av vården 
är det enligt Socialstyrelsen 
viktigt att det finns tydliga 
rutiner för konsultation 
eller remissförfarande för 
eftergranskning av rönt-
genbilder som tagits av 
tandhygienist.

I förtydligandet från So-
cialstyrelsen framkommer 
det att tandhygienist som 
driver egen verksamhet 
kan få tillstånd att inneha 
röntgenapparatur, men 
den radiologiska lednings-
funktionen, det vill säga 
ansvaret, ska ligga på en 
tandläkare.

mats karlsson

www.socialstyrelsen.se

 läs mer

och ansvarar för organisa-
tionens ekonomi.

ced representerar över 
320 000 tandläkare i 31 
länder. ced jobbar för bra 
tandvård och effektiv pa-
tientsäkerhet i Europa. Det 
sker genom samarbete med 
andra europeiska organisa-
tioner och genom att på-
verka eu i tandvårdsfrågor. 

 js
➤ Antalet medlemmar 
i Sveriges Tandläkarför-
bunds studerandeförening 
slår rekord. Över 1 000 
studenter är nu medlem-
mar, vilket motsvarar drygt 
80 procent av alla blivande 

Rekordmånga studenter  
i  Tandläkar förbundet

tandläkare i Sverige.
Förra läsåret fanns det 

nästan 1 200 tand läkar stu-
de rande. I juni 2007 var 
72 procent av studenterna 
medlemmar.

js

Wolfgang  
Doneus

Bo Krasse



Corega rengör protesen enkelt, 
effektivt och skonsamteffektivt och skonsamt
Tandproteser är tillverkade av akrylat, ett material som är mjukare än tandemalj. Många patienter rengör dock sin protes 
med vanlig tandkräm, ibland på rekommendation av tandvårdspersonal. Det fi nns emellertid en risk för att tandkrämens 
slipmedel repar ytan. Studier har visat att detta sker även med lågslipande tandkräm. Den ojämna ytan bildar dessutom 
en grogrund för bakterier, vilket kan leda till dålig andedräkt, candidiasis och protesstomatit. Corega rengöringstabletter 
är speciellt utvecklade för att rengöra proteser på ett mycket skonsamt men ändå effektivt sätt.

Corega motverkar bakteriekolonisation 
på protesytan(1)

Protes borstad med 
medelslipande tandkräm

Protes rengjord med 
Corega rengöringstabletter

(1) GSK Abrasivity Study 1, GSK data on fi le, 2008
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GSK Dental är en del av GlaxoSmithKline som är ett av världens ledade forskningsbaserade läkemedelsföretag. 

Varje dag är det över 200 miljoner människor som använder en produkt från GSK Dental. Därmed har vi också ett stort ansvar 

för att sprida information och rådgivning till tandläkare och övrig tandvårdspersonal för att hjälpa dem att hjälpa sina patienter.

För ytterligare information och för att beställa gratis varuprover kan du maila vår dental adviser: dental.se@gsk.com

4686-CoregaTabs 200x272 Solution SE.indd   1 4/17/09   12:25 PM
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 För några år sedan var företrädare för 
folktandvården mycket kritiska mot 
tandläkarhögskolorna och nyutbildade 
tandläkare när enkäten Framtidens tand-
läkare visade att många nya tandläkare 

kände att de inte kunde stå på egna ben efter 
grundutbildningen.

Undersökningarna som gjordes 2001 och 2004 
av Statistiska centralbyrån (scb) på uppdrag av 
Sveriges Tandläkarförbund väckte stora debat-
ter. Skulle folktandvården verkligen behöva göra 
skolornas jobb? Det sågs som en nästintill omöj-
lig uppgift.

Tongången är en annan i dag. Det är studenter-
nas arbetsmarknad och de flesta har jobb långt 
innan sista terminen är slut.

Så gott som alla landsting erbjuder de nya tand-
läkarna mentorer och introduktionsprogram. 
Detta trots att många har mer klinisk färdighets-
träning och en bättre uppfattning av »verklighe-
ten« i dag än de hade i början av 2000-talet.

Skolorna har sett över sin verksamhet och sam-
tidigt har det blivit lättare för studenterna att få 
arbete inom folktandvården under utbildningsti-
den. Många har jobbat inom tandvården inte bara 
en sommar, utan tre, fyra innan de går ut.

Så det är inte konstigt att Iman Azarmehr är 
lite kaxig. Han kan kosta på sig att vara det.

Iman Azarmehr går ut tandläkarutbildningen i 
Göteborg. Under tio av de sista veckorna har han 
och kurskamraterna verksamhetsförlagd under-
visning (vfu) en dag i veckan.

Varje onsdag har Iman jobbat på folktandvår-
den i Falköping. På kliniken jobbar drygt 30 per-
soner, varav tolv tandläkare.

När jag frågar vad han tycker om den verksam-
hetsförlagda undervisningen, förväntar jag mig 
att han ska vara positiv.

text: Janet susLiCk
foto: 
MikaeL LJungströM

Tandläkarstuderande Iman Azarmehr är en viktig 
person. Att vara eftersökt ger självförtroende. 
Problemet är inte att få jobb – problemet är att 
söka rätt jobb.

 Framtidens tandläkare   
utstrålar självförtroende

➤

Iman Azarmehr undersöker en 
elvaåring i Falköping. Han har 
jobbat ihop med tandsköter-
skan Anne-Marie Lans under 
den verksamhetsförlagda un-
dervisningen.
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utstrålar självförtroende
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I stället är han tyst några sekunder och ser 
fundersam ut. När svaret väl kommer är det mer 
nyanserat än väntat.

– Verksamhetsförlagd undervisning är lärorik, 
men inte som att jobba på riktigt. Det gav mig 
mycket mer att arbeta på tillfälligt förordnande 
efter termin 9, säger han.

– I somras jobbade jag nästan som riktig tand-
läkare. Man lär sig jättemycket på att själv få lösa 
problem med hjälp av kollegerna. På vfu är det 
för lite patienter, tycker han.

En del av problemet är att det är svårt med 
kontinuiteten när man bara jobbar en dag i veck-
an, tror han.

Handledaren Ingrid Löwgren berättar att det 
i vfu-riktlinjerna ingår ganska mycket handled-
ningstid. När patienter ringer återbud sent eller 
uteblir kan tidboken bli lite gles. Alla patienter 
kan inte komma på onsdagar och en del vill inte 
byta vårdgivare.

Långa dagar
Iman ser även andra nackdelar med vfu. Värst 
är att behöva gå upp halvfem varje onsdag för 
att hinna med morgongröten hemma i Göteborg. 
Klockan 5.25 ger han sig av, och är hemma igen 
först klockan 18.

– Om vi inte hade haft vfu hade jag varit ledig 
för självstudier på onsdagar, säger han.

Med rätt planering och lite tur hade han kun-
nat sova längre och ändå fått betalt för att jobba 
på tillfälligt förordnande. Så gjorde en del som 
låg bra till med patientbehandlingar och exa-
mensarbete innan den oavlönade verksamhets-
förlagda undervisningen infördes, berättar han.

Kanske är Imans inställning påverkad av den 
grå novemberdagen då Tandläkartidningen be-
söker kliniken. Det är kallt och blåsigt och några 
snöflingor yr i luften.

Den som utsåg Falköping till Sveriges tråki-
gaste stad för ett antal år sedan uppskattade nog 
inte ost, som trakten är känd för.

Bra ändå
Trots nackdelarna, är vfu vad man gör det till, 
betonar Iman Azarmehr.

– Här finns bra kolleger som man kan lära sig 
av. När jag får luckor tittar jag in till kolleger. Ef-
teråt kan man ställa frågor och diskutera.

Även om tempot är lågt, får Iman prova nya 
saker ibland.

När Tandläkartidningen besöker kliniken, un-
dersöker han till exempel en akut patient som 
cyklade omkull ett par veckor tidigare. En fram-

tand verkar ha börjat gå i nekros, och Iman tror 
att en rotfyllning kommer att behövas. Han ber 
Ingrid Löwgren komma och titta också, för sä-
kerhets skull.

Patienten har ingen försäkring och är mån 
om att behandlingen blir så billig som möjligt. 
Iman skriver ett kostnadsförslag och bokar ett 
återbesök.

– Vi har bara haft ett akutpass per termin se-
dan termin 8. Att rotbehandla en tand efter trau-
ma är inget jag har fått uppleva i skolan, berättar 
han när patienten har gått.

Iman Azarmehr får ett telefonsamtal och drar 
sig undan en liten stund. Efteråt berättar han att 
han just har fått besked om sitt första riktiga jobb 
– på folktandvården i Smålandsstenar.

En del av vännerna förfasar sig över att han 
väljer att flytta till en ort med knappt 5 000 invå-
nare, men Iman har en genomtänkt strategi för 
framtiden och är nöjd.

Han är intresserad av käkkirurgi, och på klini-
ken finns en nischtandläkare som gör implantat-
kirurgi.

– Jag vill vistas i den miljön redan från början 
av min karriär. Det skulle vara kul att speciali-
sera sig inom kirurgi, säger han.

Ingångslönen blir runt 30 000 kronor. Han får 
dessutom ett småortstillägg på 2 000 kronor.

– Tillägget lär gå åt till resor på helgerna, be-
rättar han.

Känner sig redo
Iman känner sig redo att börja som »riktig tand-
läkare« efter årsskiftet och ser fram emot det.

Under utbildningens gång har han gjort som-
marpraktik i Kalmar, där föräldrarna bor, fyra 
somrar i rad. Det har varit nyttigt att få assistera 
olika tandläkare och se hur de agerar i olika si-
tuationer, tycker han, men bäst var att jobba på 
tillfälligt förordnande.

– Jag kör själv så långt som möjligt, men an-

➤

»Verksamhetsförlagd undervisning är lärorik, 
men inte som att jobba på riktigt. 
Det gav mig mycket mer att arbeta på tillfälligt 
förordnande efter termin 9.«

När Iman Azarmehr får tag i en bra patient har det 
hänt att han har glömt bort att ta rast, men ibland 
hinner han fika.
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VFU ger klinisk erfarenhet
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en 
del av tandläkarutbildningen i Göteborg.
Studenter som går sista terminen jobbar en dag i 
veckan i tio veckor på olika folktandvårdskliniker 
i Västra Götaland. De har tillgång till handledare 
och arbetar ihop med erfarna tandsköterskor.

vfu ska öka studenternas förmåga att själv-
ständigt diagnostisera och behandla sjukdomar 
inom allmäntandvård. Studenterna blir också 
bättre på att arbeta i lag med andra personal-
grupper och på att utvärdera odontologisk vård.

En typisk vfu-period börjar med en intro-
duktionsdag. Studenten träffar personalen och 
bekantar sig med lokalerna och klinikens verk-
samhet. Tillsammans med vfu-sköterskan går 
de igenom klinikens och behandlingsrummets 
utrustning, dentala material och instrument. Se-
dan auskulterar studenten hos sin handledare.

Andra arbetsdagen får studenten behandla pa-
tienter tillsammans med vfu-handledaren. På så 
sätt får handledaren en uppfattning om vad stu-
denten kan.

De övriga vfu-dagarna behandlar studenterna 
både barn och vuxna ganska självständigt, men 
utan någon större tidspress.

Studenterna har fört loggbok och examineras 
genom skriftlig redovisning av barn- och vuxen-
patienter. n

vänder sunt förnuft. Det gäller att våga lite, men 
inte chansa. Det är en balansgång.

– Iman är ovanligt fokuserad, tycker Ingrid 
Löwgren.

– Han arbetar intensivt och målmedvetet och 
kan glömma bort rasterna om han får tag i en bra 
patient.

Ingrid tycker att det är trevligt och stimule-
rande att träffa studenter.

– De frågar varför jag gör på ett visst sätt, och 
det är nyttigt för mig att fundera över det, säger 
hon.

Många pendLar
vfu är ett bra sätt att rekrytera nya tandläkare, 
berättar klinikchefen Louise Hoffman.

– Just nu är det ett stabilt läge, och vi har inga 
lediga tjänster, men tidigare var det större tur-
bulens.

Då rekryterade kliniken från olika länder och 
orter.

I dag bor flera i personalen på annat håll och 
pendlar till Falköping. Många av tandläkarna 
jobbar också delvis på andra kliniker.

– Den tiden då man började på en klinik och 
arbetade där tills man gick i pension är förbi. De 
yngre tandläkarna vill ha variation, och det gäl-
ler att se till att de trivs.

– Vi har stor fördel av stambanan när vi rekry-
terar, säger Louise Hoffman. n

En mjölktand 
behöver kanske 
hjälpas bort, men 
Imans handledare 
Ingrid Löwgren 
håller med honom 
om att det är bätt-
re att avvakta.
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När Socialstyrelsen gjorde en inspek-
tion vid kliniken framkom det vid 
granskningar av ett antal journaler 
att tandläkaren sederat fem patienter, 
några vid flera tillfällen, med Propo-
fol, som är ett läkemedel som en tand-
läkare varken får ordinera till patien-
ter eller använda vid behandling av 
patienter. Medlet kan användas vid 
sedering, men har ingen smärtstil-

lande effekt. Det kan orsaka kompli-
kationer som kräkningar, aspiration, 
blodtrycksfall, laryngospasm och 
andningsstillestånd. 

Inom svensk sjukvård är det regel 
att anestesipersonal medverkar vid 
sedering med intravenösa narkosme-
del. Svensk Förening för Anestesi och 
Intensivvård har tagit fram riktlinjer 
för övervakning under anestesi och 

intravenös sedering. Av dessa fram-
går det bland annat att patienten ska 
övervakas med pulsoximetri, och ekg 
rekommenderas. Syrgas, sug och ut-
rustning för övertrycksventilering ska 
finnas i patientens omedelbara när-
het. Det ska finnas dokumentation på 
de läkemedel som använts, och vitala 
parametrar som puls och blodtryck 
ska dokumenteras regelbundet.

Socialstyrelsens granskning av jour-
nalerna visade att tandläkaren under 
det aktuella kvartalet hade rekvirerat 
och hämtat ut 50 ampuller Propofol. 
Den rekvirerade mängden räcker till 
cirka 20 behandlingstillfällen.

Socialstyrelsen kontaktade apo-
tekschefen på den aktuella orten och 
förklarade att tandläkare inte får skri-
va ut Propofol. Apoteket har ändrat 

Ingen behörighet 
sedera med Propofol
SAMMANFATTAT Tandläkaren sederade flera patienter med Propofol 
trots att han inte var behörig och hans praktik inte anpassad för en sådan 
avancerad behandling.  
Socialstyrelsen anmälde tandläkaren och den sjuksköterska som deltagit 
vid sederingen till HSAN. Under utredningen framkom det att tandläka-
ren använt detta sederingsmedel vid ett flertal tillfällen. 
HSAN ger både tandläkaren och sjuksköterskan varningar.

HULTÉN & Co ab
tel 040-15 66 77    fax 040-15 56 00

www.bisco.se

BISFIL™ 2B – kompositen med obegränsat härddjup
Underhärdade kompositfyllningar är ett välkänt problem. Omsorgsfull ljushärdning 

tar lång tid och ger dessutom oönskad värmeutveckling. 
Lösningen heter BISFIL 2B – den flytande underfyllnads-

kompositen med obegränsat härddjup tack vare kemisk härdning. Den höga filler-
halten ger låg krympning (2.9%vol) och hög styrka. Kemisk härdning ger även en 
gynnsammare krympning eftersom den sker mera gradvis.

Genom att lägga BISFIL 2B i kavitetsbotten och sedan använda valfri ljushärdande 
komposit ocklusalt skapar du posteriora fyllningar både säkrare, snabbare och 
med bättre kvalitet. BISFIL 2B finns nu med blandningspistol och självblandande 

intraorala spetsar. Redo att användas direkt. Kontakta oss för att få veta mer om 
våra erbjudanden med Bisfil 2B.

Använd ett lämpligt adhesivsystem som t ex One-Step. Välj blandningsspets och injicera Bisfil 2B direkt i kaviteten med pistolen. Krympningen 
fördelas gynnsammare vid härdningen. Den ocklusala portionen görs sedan i ljushärdande komposit. Bisfil 2B ger mycket bra röntgenkontrast.

Bifil2B½A4.indd   1 2008-04-07   08:56:46
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rutinerna för att undvika nya felexpe-
dieringar.

Den sjuksköterska som deltagit vid 
sederingarna är utbildad anestesi-
sjuksköterska. Någon narkosläkare 
har inte kopplats in vid behandling-
arna. På mottagningen har det funnits 
andningsballong, syrgas och svalgtub. 
Några incidenter har enligt henne inte 
förekommit vid behandlingarna. Hon 
har uppgett att hon inte kände till att 
tandläkare inte får skriva ut Propofol.

Tandläkaren skriver i sitt yttrande 
till Socialstyrelsen att han använt 
Propofol vid cirka tio tillfällen. Det 
har skett vid behandling av patien-
ter med svår tandvårdsrädsla. Någon 
narkosläkare har inte deltagit vid be-
handlingarna, men tandläkaren har 
diskuterat metoden med Propofol i 
generella termer med narkosläkare 
och narkospersonal. Han har nu tagit 
kontakt med narkosläkare som ska 
medverka vid kommande sederingar 
med Propofol. Tandläkaren godtar 
inte Socialstyrelsens slutsats att pa-
tienternas säkerhet varit i fara.

Socialstyrelsen konstaterar att tand-

läkarens journalföring är korrekt. Den 
tandvård han bedrivit är adekvat. 
Flera av de patienter som fått sedering 
har varit svårbehandlade eller haft 
stora behandlingsbehov. 

hsan konstaterar att sjuksköter-
skan inte hade behörighet att ordi-
nera Propofol. Det går inte att som 
tandläkaren hänvisa till narkosläkare 
som han träffat i något sammanhang. 
Tandläkaren måste hålla sig uppda- ➤

ansvarsärenden i Tandläkartidningen 
är ett urval av ärenden som kommit in till 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. 
Nämnden prövar enbart de anmärkningar 
som patienten haft mot vården och den 
tandläkare som utfört den.
Referaten och kommentarerna bygger på 
nämndens beslut som är offentlig handling. 
Redaktionen har inte tillgång till övrigt 
material, till exempel journaler och rönt-
genbilder, som omfattas av hälso- och sjuk-
vårdssekretessen.
Fallen kommenteras av kolleger med lång 
klinisk erfarenhet. Dessa ingår i Tandläkar-
förbundets expertgrupp och har utsetts på 

förslag av Privattandläkarna och Tjänste-
tandläkarna lokalt. Nya experter utses av 
Tandläkarförbundets etiska kommitté.

överKLagande
➤ Ansvarsnämndens beslut kan överklagas 
till länsrätten både av den anmälde tandlä-
karen och av den som gjort anmälan.
➤ Ett överklagande måste vara inlämnat till 
länsrätten inom tre veckor efter att parterna 
tagit del av rättens beslut. Annars vinner 
beslutet laga kraft.
➤ Länsrättens beslut kan överklagas till 
kammarrätten, men där krävs så kallat pröv-
ningstillstånd.

terad med regelverket. Han borde ha 
vetat att han varken fick ordinera el-
ler rekvirera läkemedel som han inte 
har behörighet att befatta sig med.

Att metoden med att använda Pro-
pofol kan vara ändamålsenlig ändrar 
inte på förhållandet att den som sede-
rar med detta medel ska vara behörig.

hsan ger tandläkaren och sjukskö-
terskan varningar.

Mats karLsson

For better dentistry
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ANSVARSÄRENDEN

KOMMENTAR
Det man kan konstatera är att här 
har tre fel begåtts. Apoteket har ex-
pedierat narkosmedlet Propofol trots 
att tandläkare inte får ordinera eller 
skriva ut läkemedlet, narkossjukskö-
terskan har hanterat sederingsmedlet 
självständigt trots att Propofol bara 
ska handhas av läkare och på inrätt-
ningar som är lämpliga, och slutligen 
har tandläkaren överträtt sina befo-
genheter när han både ordinerat och 
förskrivit Propofol och använt medlet 
i patientbehandling.

Propofol är ett bra medel i rätta 
händer. Det är kortverkande och pa-
tienterna piggnar till snabbt efter 
behandlingen. Vid gastroskopi kan 
Propofol ibland användas i stället för 
Midazolam och morfin och kan i des-
sa sammanhang ge mindre risker för 
patienten. Det bör dock påpekas att 
här finns läkare närvarande.

Narkossjuksköterskor som följer 
med vid akuta utryckningar i ambu-
lans har delegering på att använda 
Propofol utan läkare närvarande. Ett 
undantag som är lätt att förstå.

Av Socialstyrelsens utredning fram-

kommer också att det finns vissa 
brister i den utrustning som fanns på 
kliniken. Visserligen fanns pulsoxi-
meter, syrgas och svalgtub, men ekg 
saknades och det är oklart vilka akut-
läkemedel som fanns tillgängliga.

Att Svensk Förening för Anestesi och 
Intensivvård har upprättat riktlinjer 
är för att ge patienterna en säker vård. 
Det är inte riskfritt att ha en »halvso-
vandes« patient i behandlingsstolen 
samtidigt som patienten manipuleras 
i munhålan. Det samlas mycket vatten 
i munnen och det får inte komma fel 
och hamna i luftvägarna. 

Vid behandling i narkos intuberas 
patienterna och svalget hålls tätt med 
hjälp av en tub eller larynxmask. Här 
har riktlinjerna inte följts vare sig med 
avseende på tillgänglig utrustning el-
ler på regelbunden dokumentation av 
vitala parametrar, vilket resulterat i en 
formellt felaktig behandling som skul-
le ha kunnat bli farlig för patienten.

Utan anestesiläkare närvarande är 
det lustgas eller premedicinering med 
medel som Dormicum, Stesolid med 
mera som tandläkare kan använda sig 

av. Huvudansvarig för behandlingen 
är tandläkaren oavsett om det finns 
en narkossjuksköterska närvarande. 
Det som också känns märkligt är att 
apoteket vid flera tillfällen har expe-
dierat ett narkosmedel till en tandlä-
kare utan att reagera.

Jag är enig med hsan att både tand-
läkaren och narkossjuksköterskan bör 
få en varning även om det också fram-
kommer att tandvården som utförts 
varit adekvat, att journalerna varit väl 
förda och att det funnits en strävan 
att utföra en patientsäker vård. Det 
är viktigt för patientsäkerheten att 
både tandläkare och annan sjukvårds-
personal sätter sig in i det regelverk 
som gäller. I fass står tydligt angivet 
att Propofol endast ska handhas av 
läkare och på inrättningar som är ut-
rustade för detta. Därför är det ingen 
giltig ursäkt att inte känna till vad som 
gäller. Huvudansvarig behandlare har 
skyldighet att hålla sig à jour med gäl-
lande regelverk.

gunneL hÅkansson
Tandvårdsstrateg, Landstinget Kronoberg

Ledamot i Tandläkarförbundets expertgrupp

➤

Tel: 0157-156 30 | E-post: info@aristodent.se
www.aristodent.se

Tel: 0157-156 30 | E-post: info@aristodent.se
www.aristodent.se
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VAD HÄNDE SEN?

Det hela är en ekvation som kan bli 
svår att lösa; den stora renoveringen 
av den ståtliga 1920-talsvillan i Äng-
gården gjorde att Odontologiska för-
eningen (of) fick en skuld på 4,6 miljo-
ner kronor. Kårens dåvarande styrelse 
och ordförande David Reinedahl trod-
de inte att lånen skulle göra det svårt 
att behålla kårhuset. Men nu befarar 
of att lånen och de minskade intäk-
terna kommer tvinga till försäljning av 
huset. Renoveringen gjorde förvisso 
Munhålan mer användbar, men enligt 
Emma Gustavsson kommer lånen att 
bli en stor belastning när kårobligato-

riet avskaffas den 1 juli 2010.
– Det hade inte varit några problem 

att driva ett skuldfritt hus även med 
den nya kåren. Med tanke på hur det 
såg ut innan så var ändå en renovering 
nödvändig. Samtidigt innebar det att 
vi fick mycket skulder. 4,6 miljoner i 
lån innebär mycket i räntor och am-
orteringar. 

Huset köptes av of 1973. Sedan dess 
har huset använts för kårens studieso-
ciala verksamhet. Många sittningar 
har dukats upp i huset genom åren. 
Tusentals kontakter har skapats och 
mängder av traditioner och minnen 
finns förknippade till just Munhålan.  

– Även tidigare studenter är an-
gelägna om att huset ska vara kvar för 
kårens studenter. Vore tråkigt att gå 
förbi här om några år och upptäcka 
att några andra har flyttat in. Vi kän-
ner mycket för det här huset, hur det 
blir i framtiden får vi se, säger Emma 
Gustavsson. 

ett hus FyLLt av Minnen
En av de studenter som var med när 
huset köptes under 70-talet är tand-
läkare Göran Lindblad. Han bodde i 
huset sex år under sin studietid. I dag 
är han riksdagsman för Moderaterna 
och var med och röstade igenom av-
skaffandet av kårobligatoriet. 

– Jag höll lite för näsan när jag 
röstade för avskaffandet. Obligato-
riskt medlemskap är i princip fel, men 
någon annan bättre lösning, där man 
garanterat får in pengar till verksam-
heten är svår att se. Vet inte om sista 
ordet är sagt. Om det visar sig att hela 
kårverksamheten börjar rasa samman 

får man kanske ta frågan en ny vända. 
Göran Lindblad har många varma 

minnen till studietiden och till kårhu-
set där mycket kontakter knöts. 

– Det finns många minnen från alla 
roliga tillställningar och sittningar. 
Det finns ett stort socialt värde i att ha 
ett kårhus. Man behöver några sådana 
ställen för att umgås under studentti-
den. Det är bra och jag hoppas man 
kan behålla munhålan för studenter 
även i framtiden.

Medicinarna sKeptisKa
Odontologiska föreningen försöker 
hitta en lösning utanför kåren. Planer 
finns på att knyta ett sponsoravtal där 
man fortsättningsvis får lov att hyra in 
sig för sin studiesociala verksamhet. 
Man har också diskuterat att bilda en 
ideell förening som enbart ägnar sig 
åt Munhålan.  

Många kårer slås nu ihop för att 
möta de förutsättningar som avskaf-
fandet av kårobligatoriet innebär. 
Men på grund av Munhålan har sam-
manslagningen blivit problematisk 
för of. De andra kårerna har hittills 
varit tveksamma till att behålla od-
ontologernas hus. Bland annat har 
Medicinarföreningen varit skeptisk, 
eftersom de redan har ett eget kårhus, 
»Villan«. Emma Gustavsson tror ändå 
att en sammanslagning av kårerna är 
att föredra.

– Hade det inte varit för Munhålan, 
hade det inte varit några större pro-
blem. Man har valt Villan för att det är 
belånat till mindre del, och dessutom 
är värderat högre. Vi känner oss lite 
villkorade, även om de andra kårerna 
verkar börja mjukna lite nu. 

Kanske kan man enas i samman-
slagningen och hitta en lösning för 
att behålla Munhålan inom den nya 
kåren. Gör man inte det hoppas Emma 
Gustavsson på någon annan modell 
för att kunna fortsätta använda huset.

– Förhoppningsvis kan vi hitta 
en lösning för Munhålan. Då kan vi 
fokusera mer på vår huvuduppgift, 
studiebevakning och samtidigt ha det 
här huset för den sociala biten. n

Munhålans framtid oviss
Odontologiska föreningen i Göteborg kan 
tvingas sälja sitt kårhus Munhålan. Det är 
avskaffandet av kårobligatoriet och de höga 
lånen från renoveringen som inte går ihop. 
– Vi räknar med en sämre ekonomi. Det är 
svårt att säga hur det kommer att gå, säger 
kårordföranden Emma Gustavsson. 

text: erik hoLMLund

Emma Gustavsson

Faksimil ur Tandläkartidningen 
nummer 5 2007.
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Det är 200 år sedan Charles 
Darwin föddes. Dessutom 
firar hans livsverk »Om 
arternas uppkomst« 150-
årsjubileum. Hyllningarna 
har inte låtit vänta på sig 
och Tandläkartidningen tit-
tar närmare på varför den 
brittiske naturforskaren 
fortfarande engagerar.    

text: erik skogh

Charles Darwin-året lider mot sitt 
slut. Med tanke på hyllningarna värl-
den över verkar 200-åringens teorier 
knappast vara på utdöende. Förutom 
en strid ström av böcker och omfat-
tande medieintresse har firandet 
innefattat vetenskapsfestivaler, nya 
frimärken, konst- och museiutställ-
ningar, operastycken med mera. Den 
24 november hade sajten »Internatio-
nal Darwin Day Foundation« registre-
rat inte mindre än 790 events i 46 län-
der till den brittiske naturforskarens 
ära. Samma dag var det 150 år sedan 
»Om arternas uppkomst« publicera-
des. Den första upplagan bestod av 
1 250 exemplar och sålde slut samma 
dag. 

Sedan dess har det blivit otaliga ny-
utgåvor. Så även på svenska detta jubi-
leumsår med ett förord av författaren 
Nils Uddenberg. Han konstaterar att 
Darwins storhet egentligen inte låg i 
själva utvecklingsläran. Dåtidens geo-
logi hade radikalt ändrat perspektivet 
på jordens ålder – från fem sex tusen 
till miljontals år. Utvecklingsteorier 
om hur exempelvis giraffen fick läng-
re hals genom att, i generation efter 
generation, sträcka sig efter trädtop-
parnas blad fanns det redan gott om. 
Darwins storhet ligger i stället i hans 
modell över hur den biologiska ut-

vecklingen fungerar – genom spontan 
variation och naturligt urval (se fakta-
ruta). En teori, som med några smärre 
mutationer, har stått sig i 150 år. 

teorin oM det FuLLändade ögat
Fast en del idéer blir dammiga med 
tiden, det gäller även Darwin. Som 
föreställningen om att det naturliga 
urvalet ständigt verkar mot perfek-
tion. Det framkom under symposiet 
»Darwin and beyond« i Lund den 30 
oktober. Darwin lyfte till exempel 
fram örnens öga som det fulländade 
organet.

– Synen har inte utvecklats från 
undermåliga ögon till perfekta ögon. 
Utan från utmärkta ögon för några få 
enkla uppgifter till utmärkta ögon för 
att hantera oerhört komplexa uppgif-
ter, förklarade Dan E Nilsson, profes-
sor i zoologi vid Lunds universitet. 

Han har bland annat studerat mane-

ter i sydamerikanska mangroveträsk 
vars ögon anatomiskt sett är avan-
cerade med ljusbrytande linser. Det 
visade sig dock att brytpunkten mis-
sar manetens näthinna och den ser 
därmed helt suddigt. Men det utgör 
inget evolutionärt misstag, framhöll 
Nilsson. Inte när den främsta uppgif-
ten är att hålla sig under mangrove-
trädens skyddande lövverk och sam-
tidigt undvika att fastna bland trädens 
trassliga rötter. 

– Varför utvecklar vi människor då 
dessa fantastiska ögon för att sedan 
förvränga den fakta som vi tagit in? 
frågade sig Robert Trivers retoriskt, 
professor i antropologi vid The State 
University of New Jersey, usa.

Trivers har bland annat fördjupat 
sig i självbedrägeriets evolutionära 
mekanismer. Att vara okritisk mot sig 
själv och omgivningen kan vara en 
överlevnadsfaktor, menade amerika-

TLT FÖRDJUPNING

Allt är i ständig för  ändring
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På Galapagosöarna fick den unge Charles Darwin viktiga impulser till sin evolutions-
teori. Särskilt fäste han sig vid några grå finkfåglar (Geospiza) som utvecklat en 
mängd olika, men ändå närbesläktade, former på de isolerade öarna. Vilket bidrog till 
att övertyga Darwin om arternas föränderlighet.  
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nen, och hänvisade till en rad studier. 
En positiv världsbild korrelerar exem-
pelvis till ett starkare immunförsvar. 
Om man tror sig vara attraktivare än 
genomsnittet, vilket en överväldi-
gande majoritet av befolkningen gör, 
påverkar det sannolikt ens chanser på 
exempelvis äktenskapsmarknaden. 

Fantasin i utvecKLingens tjänst
Peter Gärdenfors, professor i kogni-
tionsvetenskap vid Lunds universitet, 
lyfte fram människans fantasi och fö-
reställningsförmåga som en central 
överlevnadsfaktor. Genom tillgången 
till en inre världsbild kan vi bland 
annat planera och samarbeta kring 
framtida mål på ett sätt som 
skiljer oss från andra arter.

Just häri ligger, enligt 
Nils Uddenberg, än i dag 
en klar provokation, ett 
ämne till upprörda dis-
kussioner även utanför 
fundamentalistiska krist-
na grupper, att människan 
skulle ha utvecklat sitt rika 
själsliv, sitt språk, sin kultur 
och sina komplicerade sociala 
system enbart genom en lång 
rad av anpassningar till den om-
givande miljön. 

Evolutionsteorin kan verka 
simpel och mekanisk till sin 
natur. Samtidigt har få ve-
tenskapliga arbeten på 
ett så avgörande sätt 
förändrat männi-
skors uppfattning 
om sig själva 
och sin plats i 
tillva-

Allt är i ständig för  ändring

➤

Darwin själv var medveten om betydelsen av sitt arbete och 
förutsåg att det skulle revolutionera naturvetenskapen. 
I »Om arternas uppkomst« förutspår han också: »Längre fram 
i tiden ser jag nya fält öppnas för än betydelsefullare forskning. 
Psykologin kommer att byggas på en ny grundval, nödvändig-
heten av att varje psykisk kraft och förmåga förvärvas gradvis. 
Ljus kommer äntligen att spridas över människans egen upp-
komst och hennes historia.«fo
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Tandläkarkårens egen Charles Dar-
win. Så kan amerikanen Weston a 
Price beskrivas. Under 1930-talet 
åkte han jorden runt och samlade 
in evidens för att primitiva dieter 
leder till överlägsen tandhälsa. 

Han har kallats för näringslärans 
Charles Darwin. Tandläkaren Weston 
A Price (1870–1948) från Cleveland, 
usa. Under 1930-talet reste han jor-
den runt och hänfördes av nyystade 
ostar och bastanta rågbröd i isolerade 
alpbyar, hyllade sudanesiskt smör för 
dess orangea färg och höga näringsin-
nehåll samt noterade de nordameri-
kanska indianernas förtjusning i ben-
märg och inälvsmat medan mycket av 
muskelköttet gavs till hundarna.

Tandläkarens fältresor gick ut på 
att jämföra primitiva och moderna 
dieter. Frågan var varför urinvånare 
världen över, som aldrig sett en tand-
borste, uppvisade närmast perfekt 
tandhälsa medan karies grasserade 
som en folksjukdom i exempelvis 
usa. Price omhuldade tesen att natur-
liga skyddsmekanismer i saliven utgör 
den viktigaste profylaktiska åtgärden. 
Men för att detta skydd ska bli effek-
tivt krävs rätt mix av näringsämnen. 

Massajer Med FrisKa tänder
Price var noggrann och ambitiös. I 
Afrika besökte han exempelvis inte 
mindre än 30 olika stammar. Av 88 

studerade massajer hade 4 karies. En-
dast 10 tänder av totalt 2 516 stycken 
var angripna vilket gav stammen en 
kariesförekomst på 0,004 procent per 
tand. Kartläggningen av tandstatusen 
kompletterades med salivprover och 
analyser av de traditionella dieternas 
innehåll. Price letade också upp re-
ferensgrupper, i kuststäder, reservat, 
skolor, missionsläger och dylikt, där 
man inom samma kulturgemenskap 
bytt från primitiv till modern kost. 

Överallt framträdde samma bild. 
När den västerländska, industriali-
serade maten äntrade scenen – med 
stort inslag av bland annat raffinerat 
socker, vitt mjöl, vegetabiliska fetter, 
processad mjölk, konserverad mat, 
marmelader och polerat ris – då kom 
också kariesangreppen. I snitt med-
förde övergången en 35-faldig ökning 
av mottagligheten för karies. Bland de 
nordamerikanska indianerna var 34,5 
procent av alla tänder angripna inom 
den moderniserade gruppen. Medan 
de som levde traditionellt hade när-
mast kariesfria populationer. Liknan-
de resultat fann han i Afrika, Europa, 
Oceanien och Sydamerika.  

När Price skulle jämföra olika kost-
vanor utgick han från dåtidens ame-
rikanska rekommendationer för mini-
miintag av essentiella näringsämnen. 
De mest kariesresistenta, primitiva 
matkulturerna låg generellt sett fyra 
gånger över detta index. Samtliga 

Odontologins pionjär 
– en man för vår tid

➤Darwin-länkar

Nature. Egen Darwin-avdelning. Inledde 
firandet med att lägga ut 15 evolutionsbio-
logiska »pärlor« som tidningen publicerat 
det senaste decenniet. Bland annat om hur 
kindtändernas evolution hos möss hänger 
samman med dieten. (www.nature.com) 

Science. Särskild Darwin-avdelning med 
debatt, blogg, podcasts, nya rön och annan 
fakta. (www.sciencemag.org/darwin)

Endless forms. Virtuell utställning samt 
podcasts med fokus på Darwin och konsten. 
(www.darwinendlessforms.org)

Darwins brev. (www.darwinproject.ac.uk)

International Darwin Day Foundation.  
(www.darwinday.org)

➤Darwins evolutionsteori

När Charles Darwin gav ut »Om arternas 
uppkomst« var han 50 år gammal. Men fröet 
till hans idé om det naturliga urvalet föddes 
redan när han som ung reste runt jorden med 
skeppet h.m.s. Beagle (1831–1836). Huvud-
principerna i Darwins evolutionsteori är att i 
naturen sker en enorm överproduktion (dvs 
fler ungar föds än som kommer att kunna 
överleva och själva föröka sig); individerna 
i varje kull varierar inbördes (en är alltid 
störst, en är alltid minst osv); detta leder till 
det naturliga urvalet där de rådande be-
tingelserna påverkar vilka individer som har 
störst chans att överleva och reproducera 
sig. Darwin kände inte till hur egenskaper 
ärvs men drog ändå slutsatsen att vissa av 
variationerna skulle förmedlas till avkom-
man, och därmed efter hand bli allt vanli-
gare. (Källa: ne)

➤
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ron. När Carl von Linné på 1730-talet 
ordnade in den kända skapelsen i Sys-
tema Naturae utgick han från att Gud 
inledningsvis hade skapat tusentals 
olika former av växter och djur som 
sedan dess i princip förblivit konstan-
ta. Darwin visade 1859 på ett över-
tygande sätt att ingenting är fixt och 
färdigt utan i ständig förändring. Na-
turens artrikedom, inklusive männi- 
skan, blev begriplig. Däri ligger myck-
et av den dynamiska kraft som lyckats 
vända upp och ner på den västerländ-
ska världsbilden. Inte bara inom aka-
demin utan även inom den religiösa, 
politiska och kulturella sfären. 
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Två bröder från 
Isle of Harris, 
Yttre Hebri-
derna, Skott-
land. Den yngre 
brodern (tv) 
har övergått till 
modern kost 
och uppvisar 
kraftiga kari-
esangrepp. Han 
insisterar på 
vitt bröd med 
marmelad och 
sockrat kaffe, 
rapporterar Price. Den äldre däremot uppskattar fortfarande de traditionella rätterna 
med bas i havre samt fisk- och skaldjur. Price noterar också pappans oro för den yngre 
broderns svårigheter med att orka upp på morgonen och gå till jobbet. 



toppdieter var antingen starkt bero-
ende av fisk- och skaldjur, inälvsmat 
eller högkvalitativa mejeriprodukter. 
Eskimåerna låg exempelvis drygt fem 
gånger högre när det gällde kalcium 
och fosfor, samt tio gånger högre för 
fettlösliga vitaminer. Den moderna 
maten däremot lyckades i regel inte 
ens matcha miniminivån.

diet För Mindre Karies
Utifrån sina resultat utvecklade Price 
ett kostprogram som han testade kli-
niskt på flera hundra kariespatienter. 
Över 2 800 salivanalyser utfördes. 
Bristen på fettlösliga vitaminer visade 
sig vara slående. För att komplettera 
patienternas dieter ordinerade Price 
stuvningar med benmärg i, fullkorns-
bröd, torskleverolja och andra nyttig-
heter. Behandlingen följdes upp med 
bland annat röntgenbilder. I 90 pro-
cent av fallen avstannade kariesan-
greppen utan andra insatser, rappor-
terade Price.

Karies är inte bara onödigt utan 
en indikation på att människan är på 
väg att avvika från naturens grund-
läggande lagar om liv och hälsa, löd 
tandläkarens slutsats. Han tog där-
för ett större grepp om frågan och 
länkade näringsbrist till bland annat 
snedställda tänder, depression, sömn-
svårigheter, svåra förlossningar, hjärt- 
och kärlsjukdomar, reumatism och 
kriminalitet. Hans omfattande arbete 
sammanställs i boken »Nutrition and 
physical degeneration« (Harper & 
Brothers) som ges ut 1939. 

Price har kritiserats för att dra för 
långtgående slutsatser från sina data. 
Samtidigt är kopplingen mellan tand-
hälsa och övrig kroppshälsa i hög 
grad aktuell. Likaså debatten om hur 
mycket skada vi förorsakar oss själva 
genom att processa våra livsmedel 
och beröva dem från viktiga närings-
ämnen. Price oroade sig även för ut-
armningen av världens åkerjordar och 
boskapsdjurens allt sämre bete. 

Om Darwin med all sannolikhet 
hade varit nöjd med dagens framsteg 
inom biologin skulle Price nog inte 
vara lika imponerad av den moderna 
kosthållningen och dess utveckling. n

TandläkarTidningen årg 101 nr 15 2009 25

Mellan 1914–1923 var Weston A Price 
styrelseledamot i forskningssektionen 
av American Dental Association. Han 
publicerade en rad vetenskapliga arbe-
ten bland annat »Dental infections, oral 
and systemic« (1923). 
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Text och bild från riksstämman
Lennart edqvist (Le)
Christina Mörk (CM)
Janet susLiCk (Js)
urban orzoLek (foto)

Två miljoner kronor – det 
är Svenska Tandläkare-Säll-
skapets bidrag till svensk 
odontologisk forskning i 
år. Det mesta av pengarna 
kommer från riksstämman 
som i år hölls i Stockholms-
mässan 12–14 november.

I sitt öppningstal tog Tandläkare-Säll-
skapets ordförande Roland Svensson 
upp det faktum att svensk odontolo-
gisk forskning har förlorat sin inter-
nationella tätposition, delvis bero-
ende på konkurrens från andra länder 
som »hunnit i kapp« oss och delvis på 
grund av minskade offentliga ekono-
miska anslag. Därför ville han peka 
på professionens eget bidrag till bätt-
re förutsättningar för odontologisk 
forskning. Det tydligaste exemplet är 
just miljonsatsningen på forsknings-
stipendier, priser som delas ut till 
forskare vid riksstämman och stöd till 
den vetenskapliga tidskriften Swedish 
Dental Journal.

är evidens nytt?
Temat för årets riksstämma, den 45e i 
ordningen, var evidens med både ut-
ropstecken och frågetecken efter.

– Är detta något nytt? Skiljer sig 

evidens från begreppet vetenskap och 
beprövad erfarenhet? Är det måhända 
så att vi inser att vi inte kan leva upp 
till ambitionen att samtidigt arbeta 
efter vetenskap och beprövad erfar-
enhet? undrade Roland Svensson och 
fortsatte:

– Det finns inte alltid stöd i både 
vetenskap och beprövad erfaren-
het för de behandlingar vi utför. Det 
verkar alltså behövas ett nytt begrepp 
att förhålla sig till i vår profession-
ella vardag. Det vore emellertid bra 
om den ambition som uttrycks i la-
gen som vi har att rätta oss efter i 

vår yrkesutövning och verkligheten 
kunde hålla jämna steg.

Roland Svensson avslutade med 
förhoppningen att både kliniska pro-
gram och program där myndigheter 
på tandvårdsområdet medverkade 
skulle belysa evidensbegreppet.

CM

tandläkarkåren satsar 
miljoner på forskning

Mötesplats i mässvimlet: Tandläkarorganisationernas gemensamma monter.
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Roland Svensson öppnade sin åttonde 
och sista riksstämma som ordförande 
i Svenska Tandläkare-Sällskapet.
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Ha tålamod! Uppmaningen till 
tandläkarna kom från Socialsty-
relsens generaldirektör Lars-Erik 
Holm när han i sitt öppningstal 
vid riksstämman kom in på ämnet 
tandhälsoregistret. 

Lars-Erik Holm var medveten om att 
kravet på inrapportering till tandhäl-
soregistret inte är särskilt populärt 
bland tandläkare. Därför underströk 
han nyttan med registret för att bland 
annat kunna spåra samvariation mel-
lan kroppshälsa och tandhälsa. 

Ett annat exempel på tandläkarnas 
aktiva medverkan i myndighetens ar-
bete som Lars-Erik Holm nämnde är 
det pågående arbetet med nationella 
riktlinjer för vuxentandvård som ska 
vara klart i en första preliminär ver-

sion nästa år och beslutas i februari 
2011. Det tredje exemplet är arbetet 
under rubriken »Nationella indikato-
rer för god vård« som ska synliggöra 
resultat, kvalitet och skillnader mel-
lan olika vårdinsatser.

– Mer än sammanlagt hundra tand-
läkare är inkopplade på det här arbe-
tet, underströk Lars-Erik Holm.

nöjda tandvårdspatienter
Svenska folket är nöjdare med tand-
vården än med hälso- och sjukvården 
enligt en eu-mätning, konstaterade 
Lars-Erik Holm. Och i hans framtids-
vision för vård i allmänhet nämnde 
han ett par områden för förbättring 
där sjukvården har en del att lära av 
tandvården: när det gäller att göra 
vården mer tillgänglig, att organisera 

vården efter pa-
tientens behov 
och att öka det 
Holm kallade 
»hälsoinveste-
ringar«, det vill 
säga satsningar 
på förebyggande 
arbete.

Han avslutade 
med förhoppning-
en att Socialstyrel- 
sens nya organisa- 
tion med en upp-
delning av verksamheten i tillsyn, reg-
lering, kunskapsstyrning, uppföljning 
och utvärdering ska komma patienter 
till del och vara till nytta för tandvår-
den.

CM

Vad har du för dig på riksstämman  
och dentalutställningen?

Lauri Korpikoski och Mikko Kotiaho har kommit 
från Helsingfors till Stockholm. De är framför  
allt intresserade av cad/cam-teknik. För Mik-
ko är det premiär medan det är fjärde gången 
på riksstämman för Lauri.

Socialstyrelsens 
generaldirektör 
Lars-Erik Holm 
öppnade årets 
riksstämma.

»Fortsätt rapportera till registret!«

253 utställare 
var på plats vid 
åtets Sweden-
tal, något fler 
än förra ordi-
narie Sweden-
tal i Stockholm 
2006 (förra 
årets siffror 
från fdi-kon-
gressen är inte 
jämförbara).
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evidens  
förnyas 
hela tiden
Evidens är inget absolut. Det för-
nyas varje dag. Det var budskapet 
när Martin Ingvar, professor i 
integrativ medicin, höll öppnings-
symposiet vid årets odontologiska 
riksstämma.

Även det mest objektiva forsknings-
experiment leder till subjektiva tolk-
ningar, sade Martin Ingvar, professor 
vid Karolinska institutet.

Publiken ingick i ett litet experiment 
i Victoriahallen, Stockholmsmässans 
största aula, för att tydliggöra. Halva 
publiken blundade medan en video 
spelades upp. Sedan skulle deltagarna 
tala om vilken bokstav mannen i fil-
men hade uttalat. Meningarna gick 
isär, beroende på om man såg hur 
mannens läppar rörde sig eller inte.

– Detta är ett exempel på att dra den 
bästa möjliga slutsatsen baserad på 
för lite kunskap, sade Martin Ingvar.

– Man hör det man hör, och när 
man har hört det är man säker på vad 
man har hört.

Mår Bra
För dig som tandläkare kan det vara 
relevant, eftersom du inte alltid vet 
allt väsentligt om dina patienter, utan 
tolkar och agerar utifrån det du vet.

Martin Ingvar talade också om »ob-
jektiv« och subjektiv hälsa.

Alla människor befinner sig i ett 
tillstånd någonstans mellan hälsa och 
sjukdom. Men hur de uppfattar sin 
hälsa sammanfaller sällan helt med 

professionens bedömning.
– Att »må bra« är i sig en hälsofak-

tor. Patientens subjektiva uppfattning 

Mia Johansson och Kerstin Ingeson är tandskö-
terskor och Eva Malmqvist-Carnolf är tandläkare 
på Tandläkarteamet Göta Leijon i Stockholm. 
De är nyfikna på nyheter på Swedental men 
hoppar över det vetenskapliga programmet.

förutser framtida hälsa bättre än en 
läkarundersökning.

Js

Människor är aldrig 100 procent friska eller sjuka. Professionens bedömning skiljer 
sig från patientens uppfattning av sin hälsa, enligt Martin Ingvar.



TandläkarTidningen årg 101 nr 15 200930

RIKSSTÄMMAN 2009

Det är ganska dåligt med evidens 
för antibiotikaprofylax vid käkki-
rurgi. Så sammanfattade professor 
Anders Heimdahl sitt föredrag vid 
riksstämman.

Vad finns det för evidens för antibioti-
kaprofylax mot infektiös endokardit? 

– Det saknas för de flesta tillstånd, 
konstaterade Anders Heimdahl.

Det finns dock svag evidens för pro-
fylax till patienter med mekaniska 
klaffproteser och för patienter med 
svåra cyanotiska medfödda hjärtfel. 
Här kan man överväga antibiotika-
profylax, enligt Anders Heimdahl.

Hur är det då med evidens för pro-
fylax vid komprometterande medi-
cinska tillstånd? Åter konstaterade  
Anders Heimdahl att det saknas evi-

dens för profylax vid samtliga till-
stånd. Det finns dock svag evidens 
för profylax till neutropena patienter. 
Råden varierar dock mellan lands-
tingen.

Ska man ordinera antibiotika före-
byggande inför operation av visdoms-
tand? Anders Heimdahl har funnit 
åtta randomiserade kontrollerade stu-
dier (rtc) som visar på ett begränsat 
vetenskapligt underlag för att svara ja 
på den frågan. 

– Resultaten är motsägelsefulla och 
någon samlad evidens för eller mot 
profylax finns inte. Det finns för öv-
rigt inga svenska rekommendationer 
om profylax inför visdomstandsope-
ration för friska patienter.

Intraoral bentransplantation då? 
Anders Heimdahl har funnit tre rtc-
studier som behandlar frågan. Klinda-

mycin och penicillin är likvärdiga men 
penicillin är inte bättre än placebo. 

– Således finns inget underlag för 
profylax i denna situation.

proFyLax och iMpLantat
Hur ska man göra inför en implantat-
installation? De två rtc-studier som 
finns visar inte på någon skillnad mel-
lan amoxicillin (endos) och placebo. 
En metaanalys som är gjord på de två 
studierna visar möjligheten på en för-
del med amoxicillin.

– Det finns förmodligen lokala re-
kommendationer om profylax för 
friska patienter, sade Anders Heim-
dahl. Men tänk på biverkningarna!

Tre öppna studier med lågt eller be-
gränsat vetenskapligt värde visar på 
betydligt högre frekvens av infektio-
ner i en obehandlad än en behandlad 

»svag evidens för antibiotika-
profylax vid kirurgiska ingrepp«

Professor Anders Heimdahl, Karolinska institutet, lockade en stor publik till seminariet om antibiotikaprofylax vid käkkirurgiska 
behandlingar. 
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grupp patienter med käkfraktur. En 
studie av medelhög kvalitet visar att 
patienter med käkanomali får färre 
lokala infektioner med profylax än 
utan. 

väLdigt Lite är Bevisat 
Innan Anders Heimdahl kom in på re-
kommendationer för antibiotikapro-
fylax vid käkkirurgi gick han igenom 
begreppet evidens och hur vetenskap-
liga studier bör värderas.

Det engelska ordet evidens betyder 
bevis, men Anders Heimdahl konsta-
terade att så lite som mellan 10 och 20 
procent av det som görs inom medi-
cinen är bevisat (ännu mindre inom 
tandvården). Evidensbaserad vård 
ska grunda sig på bästa tillgängliga 
evidens för respektive åtgärd.

När vetenskapliga studier ska bedö-
mas ur evidenssynpunkt är randomi-
serade kontrollerade studier bäst. Om 
det är möjligt bör blindstudier göras. 
(Gäller i första hand läkemedel.)

Men det är inte alltid möjligt att 
åstadkomma randomiserade kontrol-
lerade studier. 

– Vissa måste av förklarliga skäl gö-
ras öppna; operationer kan vanligtvis 
inte göras i blindstudier. Placebo kan 
inte heller alltid användas, exempel-
vis vid grovtarmskirurgi. Kontroller 
bör dock alltid ingå.

När man bedömer rtc-studien ska 

man titta på hur bra den är gjord (»in-
tern validitet«). Hur många patienter 
försvann vid uppföljningen? Är grup-
perna jämförbara? Är behandlings-
resultatet relevant? Uppstod biverk-
ningar? 

När man analyserar den interna 
validiteten kan man ställa sig frågor 
som: Var behandlingsresultat definie-
rat i förväg och var slutsatsen i så fall 
baserad på detta? 

Uteslöts några patienter efter ran-
domiseringen?

Man kan också bedöma om resul-
taten kan användas kliniskt (»extern 
validitet«). Hur många patienter in-
gick? Varför uteslöts en del? Är skälen 
att exkludera dem angivna och accep-
tabla? 

– Är studien till exempel gjord på 
friska värnpliktiga män kan inte re-
sultaten utan vidare appliceras på ex-
empelvis äldre sjuka kvinnor.

FLera FaKtorer styr eFFeKten
Ett antibiotikums effekt beror på hur 
kroppen fördelar och metaboliserar 
läkemedlet (farmakokinetik), hur 
läkemedlet påverkar mikroorganis-
merna (farmakodynamik), mikroor-
ganismens känslighet och preparatets 
biverkningar.

Anders Heimdahl redogjorde för 
halveringstiden (farmakokinetik) för 
några vanliga antibiotika: 

Penicillin-V: 30min
Erytromycin: 2 tim
Klindamycin: 2,4 tim
Doxycyklin: 12 tim
Metronidazol: 9 tim

Till farmakodynamiken hör det 
faktum att vissa antibiotikas effekt på 
mikroorganismer beror på koncentra-
tionen i blodet och andras beror på en 
tidsfaktor. Här konstaterade Anders 
Heimdahl att effekten av penicillin-
V blir bättre om dosen delas upp för 
att tas vid flera tillfällen än om samma 
mängd tas vid ett tillfälle.

– Antibiotika bör ges profylaktiskt 
30–60 minuter före en operation.

CM

Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för vård 
av hjärtsjukdomar 2009. Endokarditprofylax. 
www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjer-
forhjartsjukvard

Svenska infektionsläkarföreningen: Endokar-
ditprofylax 2009, Vårdprogram för led- och 
skelettinfektioner 2008. www.infektion.net

Lokala: Till exempel Expertgruppen för mun- 
och käksjukdomar SLL. Januswebben.  
www.janusinfo.se/imcms/servlet

»Indikationer för antibiotikaprofylax« av 
Johan Blomgren et al i Tandläkartidningen 
nummer 14 2009.

Vad har du för dig  
på riksstämman och  
dentalutställningen?
Lars Åke Hallin har arbetat på en 
klinik för judiska och palestinska 
barn i Jerusalem sju gånger. Lars 
Sundell arbetade där i början av 
2000-talet och vill gärna tillbaka. 
Under riksstämman möttes de i 
klinikens monter.

➤GraDerinG av eviDens

Starkt vetenskapligt underlag  
(aaaa eller enligt sbu:s skala 1) 
Bygger på studier med hög kvalitet utan 
försvagande faktorer 

Måttligt starkt vetenskapligt underlag  
(aaa eller 2) 
Bygger på studier med hög kvalitet med 
förekomst av enstaka försvagande faktorer 
(Alla studier i klassen aaa är inte perfekta.)

Begränsat vetenskapligt underlag (aa eller 3) 
Bygger på studier med hög eller medelhög 
kvalitet med försvagande faktorer 
(Här ryms många kliniska studier.)

Otillräckligt vetenskapligt underlag (a eller 4) 
Vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga 
studier har låg kvalitet eller är, om de har 
likartad kvalitet, motsägande (Här finns 
också personligt tyckande.)

➤resistensläGet

Nuvarande resistensläge för mikroorga-
nismer associerade med tandinfektioner i 
munhålan:

Streptokocker :  
Hos friska patienter är cirka 90 procent peni-
cillinkänsliga.  
Hos immundefekta betydligt lägre känslig-
het. Blodisolat från hematologpatienter är 
ofta penicillinresistenta.

Anaerober:  
Hos friska som ej nyligen behandlats med 
antibiotikum är cirka 90 procent penicil-
linkänsliga. 

Vid svårare infektioner är cirka 20 procent 
resistenta. 
Om patienten nyligen behandlats med anti-
biotika är 30 procent resistenta.  
De är alltid känsliga för metronidazol och 
nästan alltid för klindamycin (för närva-
rande i Sverige).

 Läs Mer om evidens

 Läs Mer om antibiotikaprofylax
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kunskaper 
om tand-
teknik 
brister
Kunskaperna om det medicintek-
niska regelverket hos tandtekniska 
laboratorier brister. Det visar en 
rapport från Läkemedelsverket.

»Läkemedelsverkets granskning av 
tandtekniska laboratorier 2008«, 
var en rapport som presenterades på 
årets odontologiska riksstämma av 
Mats Ohlson, civilingenjör vid Läke-
medelsverkets enhet för medicintek-
nik och Nils Bäckman, tidigare medi-
cinalråd.

Läkemedelsverket inspekterade 16 
tandtekniska laboratorier i Sverige 
under 2008 för att ta reda på hur de 
följde de medicintekniska reglerna 
vad gäller specialanpassade medicin-
tekniska produkter. Elva laboratorier 
har därefter inspekterats i år och fort-
sättning följer.

oKLara regLer
Förutom att tandtekniker kan regler-
na kring medicintekniska produkter 
för dåligt, kom det också fram att man 
inte kände till innebörden av labora-
toriernas ansvar som tillverkare. Det 
finns även oklarheter i ansvarsförhål-
landena mellan tandläkare och tand-
tekniker. De senare vittnar att tandlä-
kare inte alltid känner till vilka regler 
som gäller för tandtekniska produk-
ter.

Dessutom är laboratoriernas risk-
hantering för outvecklad, enligt rap-
porten.

Import av arbeten från underleve-
rantörer i länder utanför eu ökar. Det 
innebär att laboratoriet som är ytterst 
ansvarig tillverkare kan ha svårt att 
kontrollera om kraven på materialets 
säkerhet och spårbarhet uppfylls.

Js

Rekordmånga – 31 stycken – poster-
bidrag visades upp under riksstämman.
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Två tandläkare, Carl-Otto Brahm 
och David Öhman, har hittills exa-
minerats i det nya ämnet orofacial 
medicin efter tre års utbildning i 
Göteborg. De berättade om utbild-
ningen och sin verksamhet i var sin 
föreläsning på stämman.

Moderatorn Inger von Bültzings-
löwen förklarade först att man nu ar-
betar för att orofacial medicin ska bli 
en specialitet och gav definitionen: 
Prevention, diagnostik och behand-
ling av komplexa orala tillstånd rela-
terade till systemsjukdomar och funk-
tionshinder.

Carl-Otto Brahm, övertandläkare 
vid Ryhovs sjukhus i Jönköping, sum-

merade sina erfarenheter och reflek-
tioner. Han fann att utbildningen har 
givit goda karriärmöjligheter och re-
kommenderade gärna yngre kolleger 
att satsa på orofacial medicin.

David Öhman, övertandläkare vid 
odontologiska klinikerna i Göteborg, 
gav ett exempel på vad han arbetar 
med: mukosit som biverkan till cy-
tostatika. Den kan ge svår smärta som 
gör det omöjligt för patienterna att 
äta och kan kompliceras av virus- och 
svampinfektioner.

Mukositen är svår att bota men kan 
förebyggas och lindras. Munvård och 
regelbunden bedömning är viktiga 
insatser. Vid sidan av kryoterapi – be-
handling med is i munnen – finns nu 

för första gången ett godkänt läkeme-
del, kgf (keratinocyte growth factor).

Mariana Edvinsson, sjukhustandlä-
kare vid Uddevalla sjukhus och Norra 
Älvsborgs länssjukhus, berättade om 
sin kliniska vardag efter att ha fått 
Oralmedicinska föreningens certifie-
ring. Hon arbetar mycket med patien-
ter som strålbehandlats för cancer i 
huvud-halsregionen.

Även där är mukosit en biverkan 
med smärta och opportunistiska in-
fektioner. Under första veckorna bru-
kar patienterna ha ökad salivavsönd-
ring men senare minskar den och kan 
till och med upphöra. Det förekom-
mer destruktion av ben och nekros i 
mjukvävnad, i en del fall flera år efter 
behandlingen.

– Det är viktigt att tandläkare vet 
hur strålbehandling kan påverka den 
orala vävnaden, summerade hon.

Le

»Gör orofacial medicin 
till specialitet«

Den nya metoden med endodontisk 
mikroskopi har en lyckandegrad på 
90 procent mot 60 procent vid tradi-
tionell apikalkirurgi, förklarade Olle 
Henningsson, specialisttandläkare i 
Folktandvården Linköping på ett sym-
posium om tekniska landvinningar 
inom endodontin.

Vid mikroskopisk retrograd en-
doskopi utnyttjas ett nytt instrument, 

retrospets, som ger ökad åtkomlighet.
Resektionsvinkeln mot tanden 

ska vara 90 grader vilket betyder att 
mindre av rotspetsen tas bort jämfört 
med om vinkeln är 45 grader. Den räta 
vinkeln gör det också lättare att hitta 
och komma åt en andra kanal.

Han berättade att han vid retrograd 
fyllning använder mta, mineral triox-
idaggregat. Det är biokompatibelt och 

har fördelen att stimulera bildning 
av hårdvävnad och cementoblaster. 
Djurstudier har visat att mta täcks av 
ett cementskikt.

– Endodontisk mikroskopi är ett 
förutsägbart och väl studerat behand-
lingsalternativ, sammanfattade Olle 
Henningsson.

Le
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Det stigande guldpriset har med-
fört att intresset för att använda 
kobolt-kromlegeringar i tandvår-
den har ökat. Det konstaterade 
docent Christer Bessing, Specia-
listkliniken för dentala implantat, 
Nacka på ett symposium där för- 
och nackdelar liksom biologiska 
risker diskuterades.

Han framhöll att en skillnad mot hög-
ädla legeringar är att kobolt-krom har 
ett par hundra graders högre smält-
punkt, en annan den större hårdhe-
ten. Det senare gör det mer slitsamt 
för tekniker och tandläkare att arbeta 
med kobolt-kromlegeringar än med 
högädla metaller.

Eftersom både kobolt och krom är 
oädla metaller kan de vara utsatta för 
korrosion. Men tack vare att det bildas 
ett passiviserande skikt av kromoxid 
på ytan äger ingen korrosion rum. 
Detta skikt är dessutom stabilt och 

återbildas genast om det blir skadat.
– Krom ger alltså skydd mot kor-

rosion och det kan inte förekomma 
någon biologisk effekt om det inte 
finns någon korrosion.

Han citerade förre niom-chefen 
Ivar Mjör: Den enskilt viktigaste åt-
gärden för att göra en bra konstruk-
tion i munnen är att följa fabrikantens 
anvisningar. Hur många gör det? Hur 
många tror att de klarar sig med tidi-
gare erfarenhet och inte behöver läsa 
anvisningarna?

Få KLinisKa studier
Alf Eliasson, Centrum för specialist-
tandvård, Örebro, berättade om 15 
års egen erfarenhet av att använda 
kobolt-kromlegering.

Han sammanfattade att kobolt-
kromlegering i hans erfarenhet är 
ett bra alternativ för fast tandburen 
protetik. Biokompatibiliteten är god 
och gjutbarhet och passform går att 

göra tillfredsställande. Svetsning och 
lödning ger hållbara fogar och pors-
linsbindning och färg är tillfredsstäl-
lande.

Lars Hjalmarsson, Eskilstuna, fram-
höll att det finns få kliniska studier av 
kobolt-kromimplantat. De visar att 
viss korrosion kan förekomma, men 
att det oavsett material ofta går att 
hitta spår av metall i vävnaden runt 
omkring. Frågan är om det ger någon 
biologisk effekt.

En laboratoriestudie visade att det 
fanns fler viabla celler på titanyta än 
på kobolt-krom. Om det betyder att 
titan är snällare mot vävnaden är inte 
klarlagt.

Epitelceller och fibroblaster tycks 
trivas bättre på titan, sade Lars Hjal-
marsson och tillade att tolkningen är 
att det beror mest på ytkemi och frå-
gan är om det betyder något kliniskt.

Le

Dyrt guld talar för kobolt-krom

8 357 personer besökte årets dentalutställning. Många gick in på utställningen flera dagar så antalet besök var betydligt högre. 
Fredagens besökssiffror var som vanligt högst.
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Om du som privattandläkare blir 
anmäld till förtroendenämnden 
har du tre strategier att välja mel-
lan: vinna mot patienten, fly från 
konflikten eller satsa på att lösa 
problemet. Privattandläkarna 
råder dig att välja det tredje alter-
nativet.

Under rubriken »Klagomål bidrar till 
kvalitetsarbetet i privattandvården« 
höll Privattandläkarna ett symposium 
vid riksstämman. Tandläkarna Per 
Almqvist ledamot i centrala förtro-
endenämnden och Kent Petersson, 
ordförande i Skånes lokala förtroen-
denämnd gav exempel på konflikter 
och deras lösning tillsammans med 
föreningens sakkunnige Dan Nilsson.

Kent Petersson beskrev gången i 
ett ärende från sin lokala förtroende-
nämnd:

Patienten hade fått besvär från en 
tand efter en rotfyllning. Efter fyra 
månader måste tanden extraheras. 
Patienten som hade betalat för både 
rotfyllning och extraktion vände sig 
till förtroendenämnden med krav på 
»skadestånd«. 

Förtroendenämnden gjorde en ut-
redning för att bland annat ta reda 
på om behandlingen skett efter ve-

tenskap och beprövad erfarenhet. 
Man konstaterade att kofferdam hade 
använts, att indikatorbild fanns, att 
korrekta inlägg hade använts, att slut-
bilden var bra och att patienten var 
besvärsfri när tanden hade rotfyllts.

Resultat: Tandläkaren hade gjort 
seriösa försök att rotfylla tanden som 
i efterhand visade sig ha en spricka. 
Det var rätt att ta betalt för båda be-
handlingarna.

Slutsats: Var noga med journalan-
teckningarna! 

– Vi bedömer dem som sanningen 
om en behandling, sade Kent Peters-
son.

sKa patienten sKriva under?
Fallet gav upphov till frågor från pu-
bliken. Om tandläkaren inte hade an-
vänt kofferdam – hade det påverkat 
beslutet? På det svarade Kent Peters-
son, ja.

Patienter glömmer eller tar inte in 
information som man lämnar. Borde 
inte patienten skriva under på att in-
formation är mottagen?

– Ur förtroendenämndens synvin-
kel räcker det med journalanteck-
ningen men för din egen skull kanske 
en underskrift kan vara bra, svarade 
Kent Petersson.

Per Almqvist har blivit anmäld två 
gånger. Inför den ena behandlingen 
hade han kontakt med en äldre kol-
lega för att få råd. 

– Behandlingen misslyckades ändå, 
men jag hade väl på fötter och patien-
ten återkom inte. 

– Men om man informerar dåligt om 
prognosen kan man överraskas av en 
anmälan. I många fall är den odonto-
logiska behandlingen perfekt medan 
kommunikationen mellan tandläkare 
och patient har brustit.

CM

Kenneth Navelsaher från Norge och Mika Kivilehto från Finland har kom-
mit till Stockholm för att lyssna på symposier om blekning, helkeramisk 
protetik och reparation av gamla kompositfyllningar. Men inte minst har 
de kommit hit för att träffa gamla kursare från Umeå där de båda fick sin 
tandläkarutbildning för sex år sedan.

»satsa på konfliktlösning!«

➤PatientklaGomål

Privattandvårdsupplysningen: cirka 1 500 
klagomål/år på telefon

23 lokala förtroendenämnder: 800 ärenden 
2008. 600 löses på telefon, 200 vid nämnd-
sammanträde

Centrala förtroendenämnden: 60 ärenden 
2008. 50 procent löses till patientens fördel, 
40 procent till tandläkarens fördel och 10 
procent löses med förlikning

Medelålder på klagande 2009: 61 år 
Könsfördelning på klagande: 25 procent 
män, 75 procent kvinnor

Vanligaste ämnen för klagomål: Protetik, 
implantat och ekonomi

Professor Åke Tegelberg och profes-
sor Ann Wennerberg, båda från Malmö 
högskola, tog emot Henry Beyrons pris 
i bettfysiologi respektive protetik. 
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Lyft av sinusslemhinna, utfyll-
nad med benersättningsmedel, 
installation av två implantat och 
röntgenkontroll – allt utfördes på 
scenen med »minimal invasive«-
teknik. Hela behandlingen visades 
på storbildsskärm med kirurgen som 
pedagogisk guide. Från vänster: Leif 
Nordvall, privattandläkare i Falken-
berg, Angelo Troedhan, kirurg från 
Österrike, patienten Jan, tandskö-
terskorna Eva-Lena Degerström och 
Elisabeth Renström.
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Reaktiv artrit är inte, som miss-
tänkts hittills, mekanismen bakom 
käkledsbesvär, enligt en svensk 
studie, förklarade medicine dok-
tor Bodil Lund, Institutionen för 
odontologi, Karolinska institutet 
på ett symposium om sjukdomar i 
käkleden.

Bodil Lund presenterade en svensk 
studie med tre grupper av patienter, 
två med käkledsbesvär – kronisk lås-
ning och smärtsam upphakning – och 
en kontrollgrupp som genomgått vis-
domstandskirurgi.

Den kunde varken bekräfta miss-
tanken att Chlamydia trachomatis 
medför ökad risk för käkledsbesvär 
eller det samband med transplanta-
tionsantigenet hla b-27 som visats i 
andra studier.

Många patienter berättar att de har 
haft en luftvägsinfektion innan de får 
besvär med käkleden. Bodil Lund an-
såg att det därför finns skäl att miss-
tänka att virus kan utlösa besvären. 
Det är en fråga som nu ska undersö-
kas i nya studier.

Docent Björn Appelgren, samma 
institution, påpekade att 90 procent 

Zirkoniumdioxid är ett lovande mate-
rial för orala implantat – men kan inte 
rekommenderas för rutinbruk i dag.

Det sade Stig Karlsson, professor i 
Göteborg och tidigare chef vid Nor-
diskt institut för odontologiska mate-
rial (Niom) vid symposiet »Nytt från 
Niom«.

Stig Karlsson har kartlagt kun-

skapsläget om orala zirkoniumdioxid-
implant och kommit fram till att det 
behövs flera studier innan det kan 
anses bygga på vetenskap och beprö-
vad erfarenhet att använda dem.

Det är framför allt kontrollerade 
kliniska långtidsstudier som behövs, 
sade han.

Js

Att ta blodtryck inom tandvården 
är ett effektivt sätt att hitta tidi-
gare oupptäckt hypertoni.

Det visar en studie som Sevek Eng-
ström i Gävle presenterade vid årets 
odontologiska riksstämma. Projektet 
var ett samarbete mellan primärvår-
den och folktandvården.

Blodtrycket togs på patienter mel-
lan 40 och 65 år samt på överviktiga 
mellan 20 och 39 år i samband med att 
de besökte folktandvården i Ovanåker 
i Gävleborg. De fick ingå i studien om 
de inte tidigare kände till att de hade 
högt blodtryck.

Av 1 149 personer visade drygt 20 

procent ett högt blodtryck när de 
screenades. De remitterades till pri-
märvården. Inom tre månader hade 
hälften varit på kontroll på hälsocen-
tralen. Inom tre år hade 97 procent 
besökt hälsocentralen och 32 procent 
av de positivt screenade hade fått di-
agnosen hypertoni.

Av dem som inte hade remitterats 
var det 76 procent som av andra skäl 
besökte hälsocentralen inom tre år.

Med screening upptäcktes 86 per-
soner med högt blodtryck. Utan scre-
ening uppskattas det att man hade 
upptäckt 23 fall.

Js

Blodtrycksmätning
inom tandvården

virus bakom käkledsbesvär?
av patienter med käkledsbesvär kan 
behandlas med icke-kirurgiska me-
toder och ansåg att det är en viktig 
kunskap.

– Eftersom orsakerna till besvären 
är multifaktoriella krävs en kombina-
tion av olika behandlingar. En viktig 
del är att informera patienterna, till 
exempel om att besvären i de flesta 
fall går över av sig själva.

Bland de olika behandlingarna finns 
egenvård, bettskenor, fysioterapi (in-
klusive akupunktur), läkemedel och 
hjälp att ändra beteende genom kog-
nitiv beteendeterapi.

Le

Fler studier behövs om  
zirkonium-dioxidkeramer

Vad har du för dig  
på riksstämman och  
dentalutställningen?

Tyge Olsson, privattandläkare i 
Borlänge tittar på digital röntgen 
och »fräcka kläder« på Swedental. 
Han har också lyssnat på ett sym-
posium om kobolt-kromlegering-
ar i protetik. »En bra och framför 
allt objektiv beskrivning«, är Tyge 
Olssons betyg.

riksstämman 2010 i Göteborg
nästa odontologiska riksstämma 
och dentalmässa hålls på svenska 
mässan i Göteborg den 18–20 no-
vember 2010. svenska tandläkare-
sällskapet och riksstämmenämnden 
började planera nästa riksstämma 
redan tre veckor efter att årets eve-
nemang var avslutat. i januari sät-
ter specialist- och ämnesförening-
arna igång att förbereda nästa års 
vetenskapliga program.
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Det finns olika typer av evidens: in-
tuition, personlig erfarenhet, anek-
dotisk kunskap, rekommendationer 
och vetenskaplig kunskap, konsta-
terade professor Claes Reit vid ett 
symposium om etik och evidens.

Kunskap är ofta osäker, också den ve-
tenskapliga. Claes Reits sammanfatt-
ning av många olika studier är: Även 
oerhört seriösa personer (forskare) 
kan komma fram till helt olika resul-
tat trots att de studerar samma fråga.

Han konstaterade att patienter med 
samma diagnos kan få olika behand-
lingar och ansåg att det i själva ver-
ket är nödvändigt. Varje situation är 
unik och därför är det inte tillräckligt 
för tandläkaren som vill arbeta etiskt 
och evidensbaserat att ha den veten-
skapliga kunskapen. Det krävs också 
lyhördhet och fantasi.

Patienters olika värderingar kan 
göra variation i behandlingen önsk-
värd och tandläkarens praktisk-klinis-
ka kunskap om en behandling har ock-
så betydelse; bara behandlingar som 
tandläkare behärskar kan utföras.

är FuLhet en indiKation?
Claes Reit konstaterade att patientens 
autonomi på senare år betonats allt 
mer och det kan finnas situationer där 

den kolliderar med läkarens/tandlä-
karens skyldigheter.

Han påpekade att ett område där 
evidensen är mycket begränsad är 
estetisk behandling. Människor har 
i alla tider försökt förbättra sitt utse-
ende men det nya är att också hälso- 
och sjukvården numera är inblandad 
i dessa strävanden. Statistik från 2006 
visade att 70 procent av de amerikan-
ska tandläkarnas inkomster då kom 
från estetisk tandvård.

Han fann det viktigt att skilja mel-
lan estetik och kosmetik och framhöll 
att han i fortsättningen diskuterar 
kosmetisk behandling.

usa:s tandläkarförbund uttalade 
nyligen att tandläkarna behöver en 
återutbildning för att följa de etiska 
reglerna. Han ansåg att det finns flera 
frågor som behöver diskuteras med 
tanke på den ökade utvecklingen mot 
kosmetisk vård och nämnde bland an-
nat:

Är fulhet en medicinsk indikation? 
Ska vi upplysa patienter om att de 
är fula? Finns det en konflikt mel-
lan sjukdomsinriktad och kosmetisk 
tandvård? Om patienterna kräver mer 
kosmetisk tandvård hur går det då 
med eftersatta patientgruppers vård-
behov?

Le

Vad har du för dig 
på riksstämman och 
dentalutställningen?
Inge Bruvik är chef vid folktand-
vården hemma i Norge. Han 
brukar besöka riksstämman i 
Stockholm och motsvarigheterna 
i Norge och Danmark »för att se 
vad som rör sig«. Den här gången 
har han lyssnat på flera sympo-
sier om evidens och »Smakprov 
på folktandvården från norr till 
söder« för att få veta hur frisk-
tandvården utvecklas i Sverige.

etik i vården 
kräver lyhördhet

Anklaga inte din tandtekniker för 
att komma dragande med lågprisprylar
innan du har läst det här. 

Medentikas distanser passar både Nobel 
Biocare, Astra Tech och Straumann men 
kostar bara hälften så mycket. Trots det är 
kvaliteten hög och jämn. All tillverkning 
sker på ISO-certifierade anläggningar i 
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lämnar vi tio års garanti. Så om din tandtekniker föreslår 
Medentika – säg ja! 
Det är faktiskt det smartaste du kan välja.
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kunskaps-
mäklare 
nödvändiga
Det finns runt en halv miljon veten-
skapliga artiklar som rör tandvården. 
Tio till femton procent har ett bestå-
ende värde. Det uppskattade Måns 
Rosén, direktör på Statens beredning 
för medicinsk utvärdering (sbu) vid 
årets odontologiska riksstämma.

Eftersom ingen kan ha överblick 
över hela bredden, behövs det kun-
skapsmäklare som gör forskningen 
hanterlig.

sbu är ett exempel. Det globala nät-
verket The Cochrane Collaboration är 
ett annat. De sammanställer rappor-
ter som gör det lättare för praktiker 
som vill, att arbeta så evidensbaserat 
som möjligt. De upptäcker också var 
forskningen är bristfällig.

Js

För att bevara trovärdigheten behö-
ver tandvården sträva efter en mer 
evidensbaserad vård, sade Hans Sand-
berg, universitetsadjunkt vid Karolin-
ska institutet i föredraget »Evidens-
baserad tandvård: klinisk erfarenhet + 
vetenskap = vinst«.

Han medverkar i en systematisk 
kunskapsöversikt som görs vid Statens 
beredning för medicinsk utvärdering 
(sbu) om metoder för diagnostik och 

behandling av sjukdomar i tandpulpan 
och de periradikulära vävnaderna. Av 
tusentals studier inom endodonti, be-
döms tolv vara av riktigt bra kvalitet.

Han citerade läkare Ragnar Levis 
nya bok Vettigare vård: evidens och 
kritiskt tänkande i vården:

– I avvaktan på kunskap om be-
handling som hjälper, tillämpar vi vår 
samlade okunskap.

Js

Bästa tillgängliga evidens är inte 
alltid samma sak som högsta gra-
den av evidens. Vissa behandlingar 
måste baseras på erfarenhet och 
sunt förnuft.

Det sade Svante Twetman, professor i 
kariologi i Köpenhamn, vid ett sympo-
sium om barn- och ungdomstandvård 
vid årets odontologiska riksstämma.

För de flesta barn och ungdomar 
är det allra viktigaste att borsta två 
gånger om dagen med fluortand-
kräm.

– Där jobbar vi evidensbaserat, kon-
staterade Svante Twetman.

Ändå är det cirka 30 procent av alla 
tonåringar som inte borstar tänderna 
varje dag.

– Vi vet vad vi ska säga, men inte 
alltid hur vi ska säga det för att moti-
vera ungdomarna.

Även när det gäller riskpatienter ar-
betar barntandvården evidensbaserat 
med fissurförsegling och fluorlack, 
enligt Svante Twetman.

– Vi vet att fissurförsegling är bra, 
men inte exakt på vilka patienter det 
lönar sig, sade han och nämnde att 
man behandlar olika i olika delar av 
landet.

Han förespråkar fluorlack två 
gånger om året som första tillägg för 
riskpatienter.

För riktiga högriskpatienter finns 
det inte vetenskaplig evidens för 
någon effektiv strategi, därför satsar 
barntandvården mycket på metoder 
som inte är evidensbaserade. Det 
beror delvis på att det är svårt att få 
ihop tillräckligt stora grupper för att 
genomföra bra forskning.

Js

Vad har du för dig  
på riksstämman och  
dentalutställningen?

Eva Malmström är klinikchef i Ox-
elösund. Hon har besökt den-
talutställningen och lyssnat på 
symposier om protetik, probio-
tika och frisktandvård.

Jobbar barntandvården
evidensbaserat?

erfarenhet + 
vetenskap = vinst

Mohamed Ismail arbetar på folk-
tandvården i Stockholmsförorten 
Tensta. Han ska lyssna på sin gamla 
lärare Stig Karlssons föredrag om 
keramiska implantat och ett annat 
om reparation av gamla komposit-
fyllningar. Han har också tagit del av 
forskningsrapporter om parodontit 
och tittat på nya material på den-
talutställningen, eftersom han sitter 
i materialgruppen på kliniken.
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Att restaurera tänder utan att ex-
kavera all dentinkaries är lika bra 
som att ta bort all karies, visar 
litteraturen. Ändå rekommenderar 
Ingegerd Mejàre tandläkare att ta 
bort allt uppmjukat karierat dentin.

Frågan togs upp vid symposiet »Vad 
styr behandlingen inom barn- och 
ungdomstandvården – evidens eller 
eminens?«.

Ofullständig exkavering är lika bra 
som att ta bort allt karierat dentin, vi-
sar en systematisk översikt från 2006 
av David Ricketts och Edwina Kidd.

Fyllningarna håller lika bra, sjuk-
domen fortlöper inte snabbare och 
patienterna är lika nöjda. Men resul-
taten baseras på få studier med kort 
uppföljningstid.

– Personligen är jag tveksam till att 
lämna karierat dentin under en fyll-
ning, sade Ingegerd Mejàre, som var 
ordförande för projektgruppen bak-
om sbu-rapporten »Karies – diagnos-
tik, riskbedömning och icke-invasiv 
behandling« från 2007.

Hon motiverade ställningstagandet 
på två sätt. Ofullständig exkavering 
kräver en tät fyllning, men komposit-
fyllningar kan börja läcka efter tre till 
fem år och det saknas långtidsupp-
följningar. Dessutom är det risk att en 
annan tandläkare som vid röntgen ser 
en radiolucens under en fyllning, kan 
tro att det är sekundärkaries.

Ingegerd Mejàre berättade också 
att Ricketts och Kidds översikt visade 
att risken för pulpalesion minskar om 
man exkaverar dentinkaries stegvis i 
stället för att ta bort allt på en gång. 
Men det saknas långtidsstudier som 
visar hur resultaten ser ut på sikt.

diagnos avgör BehandLing
Diagnostik är viktigt eftersom det av-
gör om man ska behandla och i så fall 
hur, konstaterade Ingegerd Mejàre.

Hur träffsäkra är metoderna för ka-
riesdiagnostik? Tandläkare i Sverige 
överdiagnostiserar sällan. Däremot 
förekommer en viss underdiagnos-
tisering, speciellt av gränsfall, ansåg 
Ingegerd Mejàre.

sbu-rapporten visade att under-
sökning med ögat och sonden till-
sammans med röntgenbilder är mer 
tillförlitligt än metoderna var för sig. 
Med röntgen missar man ungefär en 

tredjedel av de tidiga kariesskadorna 
i emalj och dentin.

Hur bra är riskbedömningarna 
inom barn- och ungdomstandvården?

När det gäller små barn och försko-
lebarn kan tandvården i åtta av tio fall 
göra en korrekt bedömning av vilka 
som är verkliga riskpatienter genom 
att väga samman tidigare kariesföre-
komst, kostvanor, sociodemografiska 
faktorer och förekomst av mutans-
streptokocker, berättade Ingegerd 
Mejàre.

Med skolbarn och ungdomar är det 
däremot knepigare. Bästa sättet att 
hitta verkliga riskpatienter är att se 
efter om det finns tidigare kariesska-
dor. Då kan man identifiera ungefär 
60 procent av dem som kommer att få 
nya kariesskador.

– Att lägga till andra faktorer ökar 
inte tillförlitligheten nämnvärt.

riKtLinjer inte evidensBaserade
Varje landsting har riktlinjer för risk-
bedömningar och revisionsintervall, 
men inga riktlinjer är baserade på ve-
tenskaplig evidens.

– Jag tror inte att några riktlinjer är 
superbra, men det finns ingen anled-
ning att överge dem innan man har 
något bättre, tyckte Ingegerd Mejàre.

– Det är konstigt att ingen har in-
tresserat sig för att ta reda på vilka 

riktlinjer som ger bäst resultat.
Det finns ingen evidens för att in-

dividuell riskbedömning ger bättre 
tandhälsa. Däremot visade sbu-rap-
porten att risken för karies är störst:

n i första molarens ocklusalyta un-
der det första året efter eruption,

n i andra molarens ocklusalyta de 
första två till tre åren efter eruption,

n i approximalytan de första tre till 
fyra åren efter eruption.

råd Från den grå eMinensen
Eftersom evidensen inte är heltäck-
ande, passade Ingegerd Mejàre på att 
ge rekommendationer »från den grå 
eminensen«.

Hon tror på populationsbaserade 
strategier. Barn- och ungdomstand-
vården ska satsa extra på riskåldrar, 
risktänder och riskgrupper.

Hon tycker att det är viktigt att hålla 
barnen under uppsikt de första åren 
efter tändernas eruption, det vill säga 
när de är två till fyra år, sex till åtta år, 
samt tolv till 15, 16 år. Sexårsmolaren 
ska man vara extra observant på.

Ingegerd Mejàre rekommenderade 
samtidigt kollektiva satsningar i vissa 
områden eller skolor.

Hon tyckte också att det behövs 
mycket mer forskning med hälsoeko-
nomisk inriktning.

Js
 

evidens eller eminens?

Nya och gamla mottagare av Dentatus pris till bästa student möttes under stäm-
man. Peggy Näsman, pristagare 2002, är i dag doktorand vid ki, Fredrik Bryndahl, 
pristagare i första omgången 1989 är universitetslektor på röntgen i Umeå, Stina 
Kuoppa, Umeå, är en av årets pristagare och Jeanette Tveit, pristagare 2008 är pri-
vattandläkare i Täby. Majoriteten av de över 40 pristagarna är kvinnor.
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Vi förväntar oss att reklam sänder 
ett tydligt budskap, och vi förhåller 
oss kritiskt till det. Men när reklam 
döljs under vetenskapens mantel, 
blir budskapet mindre tydligt.

– Ju mer dolt budskapet är, desto  
mindre förberedda är vi att tänka kri-
tiskt.

Det sade Thomas Jacobsen, odon-
tologie doktor och tandläkare i Lidkö-
ping, vid symposiet »Varför gör vi som 
de vill?«.

Ett sätt att få tandläkare att använ-
da en viss produkt är att utnyttja an-
sedda kolleger i marknadsföreningen. 
»Word-of-mouth marketing« är en re-
lativt ny marknadsföringsstrategi.

– Människor påverkar människor. 
Vi lyssnar på dem som vi har förtro-
ende för.

Kan »word-of-mouth marketing« 
vara något som tandläkaren kan an-
vända i sitt dagliga arbete för att 
marknadsföra tandvårdens budskap?

Visst går det att hitta trovärdiga 
opinionsledare i kundkretsen, me-
nade han.

Js

Forskare anpassar sig efter för-
väntningar från politiker och före-
tag. Varför?

Fri, obunden forskning driven av ren 
nyfikenhet har alltid visat sig vara 
överlägsen politiskt styrd forskning, 
anser Per-Olof Glantz, professor eme-
ritus i Malmö. Ändå anpassar sig fors-
kare.

Ekonomin är en anledning till det. 

Att satsa tid på detaljerade ansök-
ningar som ger anslag ses som en 
större merit än att visa upp bra forsk-
ningsresultat, sade han vid symposiet 
»Varför gör vi som de vill?«.

– Att lämna forskarsamhället och 
hamna ute i kylan på icke-forskande 
tjänster upplevs av många forskare 
som ett personligt nederlag.

– Blotta tanken på det obehag som 
stämningar medför kan göra att man 

tvekar inför en juridisk tvekamp mot 
en resursstark motståndare.

Det handlar i grunden om makt, 
menade han.

– De som har makten har ingen 
kunskap, och de som har kunskap har 
ingen makt, sade Per-Olof Glantz och 
citerade ett skotskt ordspråk:

»He who pays the piper also picks 
the tune.«

Js

Forskningen är inte fri

så luras du köpa produkten

Vad har du för dig på riksstämman  och dentalutställningen?

Jan Wäseby från Värmland väntar på att symposiet »Smakprov på folktandvår-
den från norr till söder« ska börja. »Jag har alltid trott på frisktandvård även 
om den inte alltid träffar rätt, men för rätt patient är den bra«, säger han. Jan 
ska också lyssna på ett lördagssymposium om kvalitetsregistret Skapa.

Om ansedda kolleger förespråkar en viss produkt kan det utnyttjas i marknadsfö-
ringen, sade Thomas Jacobsen.
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Ja till 
implantat
Det går bra att ge implantat till pa-
tienter som tar bisfosfonater oralt 
mot bennedbrytning vid exempel-
vis svår osteoporos.

Det berättade Carlos Madrid från 
Schweiz när han bjöds in av Svenska 
Parodontologföreningen för att pre-
sentera resultaten från en systematisk 
kunskapsöversikt som han har gjort 
på området.

Carlos Madrid har tittat på olika 
studier. De fyra bästa studierna visar 
att ingen av sammanlagt 217 patienter 
som har tagit bisfosfonattabletter och 
samtidigt fått implantat har fått käk-
bensnekros (»Bishposphonate related 
osteonecrosis of the jaw«, bronj). 
Medicineringen påverkade inte heller 
lyckandefrekvensen på kort sikt.

Hos patienter som har behandlats 
med bisfosfonattabletter i tre år eller 
mer är rekommendationen trots detta 
att inte utföra implantatbehandling.

Carlos Madrid rekommenderade 
heller inte att ge implantat till pa-
tienter som behandlas intravenöst 
med bisfosfonater mot till exempel 
cancertumörer med benmetastaser.

Js

Det går bra att extrahera enstaka 
tänder eller sätta in implantat hos 
patienter under antikoagulations-
behandling utan att avbryta medi-
cineringen.

Det visar en systematisk kunskaps-
översikt som Carlos Madrid från 
Schweiz har gjort om hur blodförtun-
nande medel påverkar implantatbe-
handling. Han presenterade resultaten 
vid årets odontologiska riksstämma.

Antikoagulationsbehandling med 
exempelvis Waran är i dag vanlig hos 
patienter med ventrombos, hjärt-
klaffsprotes, förmaksflimmer och hos 
patienter som riskerar stroke.

Forskning visar att risken för blöd-

ningskomplikationer vid små blodiga 
ingrepp i munnen är mindre än ris-
ken för emboliska komplikationer om 
man sätter ut medicinen.

Känslighet för antikoagulations-
medel varierar och värdet anges i inr 
(»international normalized ratio«).

Carlos Madrid betonade att tand-
läkare behöver ett färskt inr-värde 
från det senaste dygnet, och han re-
kommenderade ett värde under 3,5 
för att operera in implantat.

– Rör inte en patient med ett inr-
värde på 4 eller 4,5, varnade Carlos 
Madrid.

Johan Blomgren, övertandläkare i 
Göteborg är lite försiktigare och re-
kommenderar att man undviker att 

operera om inr-värdet är över 3.
Till Waran-patienter varnar han 

också för att använda nsaid och ace-
tylsalicylsyra (eftersom de hämmar 
primär hemastas och kan förstärka 
Warans effekt).

Han rekommenderar att man an-
vänder kollagen, sutur och kompres-
sion med Cyklokapronkompress efter 
behandlingen och att patienten sköl-
jer med Cyklokapronlösning.

Det är viktigt att informera patien-
ter om blödningsrisken och vart de 
ska vända sig vid akut blödning efter 
en tandbehandling, poängterar Johan 
Blomgren.

Js

Patienter som börjar behandlas 
med bisfosfonater behöver intensiv 
profylax för att undvika tandsjuk-
domar som kan leda till infektioner 
i käkbenet.

Det betonade Johan Blomgren, över-
tandläkare i Göteborg vid ett sympo-
sium om implantatbehanding hos bis-
fosfonatbehandlade patienter.

– Det är mycket viktigt med god 
munhygien för patienter som tar bis-
fosfonater, sade han.

Det gäller både patienter som tar 
tabletter mot till exempel osteoporos 
och patienter som får bisfosfonat in-
travenöst mot cancer.

Bisfosfonatbehandlade patienter 
behöver däremot inte antibiotika-
profylax vid blodiga tandbehandling-

ar, sade Johan Blomgren, som ingår 
i Strama tandvård, en arbetsgrupp 
inom Samverkan mot antibiotika- 
resistens (Strama).

Det finns inga vetenskapliga studier 
som visar att antibiotikaprofylax vid 
extraktioner eller implantatbehand-
ling skyddar mot bisfosfonatrela-
terade käkbensnekroser.

– Tyvärr är inte tandvården så bra 
på att rapportera osteonekroser, sade 
Johan Blomgren.

Vid fynd av osteonekros rekom-
menderas tandläkare att:

n kontakta patientens läkare
n remittera till specialisttandvård
n behandla med klorhexidin
n ge antibiotika vid infektion (men 

inte förebyggande).
Js

waranpatienter kan få implantat

Profylax viktigt för 
bisfosfonatbehandlade

Johanna Hedman har varit lärling hos 
folktandvården i Gävle där de inspi-
rerade henne att bli tandläkare. Nu 
går hon på termin 1 på ki.
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Undersökningar med digital volym-
tomografi lönar sig ofta, men inte 
alltid. Det anser Christina Lindh, 
som ansvarar för Sveriges del i en 
stor internationell utvärdering av 
metoden.

Sammanlagt får forskare i sex länder 
runt 25 miljoner kronor för att utvär-
dera digital volymtomografi (dvt).

Christina Lindh, professor och 
övertandläkare vid avdelningen för 
odontologisk röntgendiagnostik vid 
Malmö högskola, leder den svenska 
delen av projektet, som får cirka tre 
miljoner kronor från eu. Hon berät-
tade om projektet på årets odontolo-
giska riksstämma.

dvt innebär en radikal förändring 
för odontologisk röntgen eftersom den 
ger tredimensionella bilder och erbju-
der nya diagnostiska möjligheter.

Metoden introducerades för drygt 
tio år sedan och blir allt vanligare. I 
dag finns ett 40-tal apparater runt om 
i Sverige. När Malmö högskola bör-
jade med dvt 2003, fanns bara ett par 
apparater i Sverige, berättade Chris-
tina Lindh.

nya riKtLinjer
Forskarna i Sverige samarbetar med 
kolleger i Storbritannien, Litauen, 

Belgien, Grekland och Rumänien. 
Utvärderingen började förra året och 
pågår till mitten av 2011.

Projektet tar fram riktlinjer som 
kan hjälpa tandläkare i det dagliga ar-
betet.

Christina Lindh var med i expert-
gruppen som gjorde en systematisk 
kunskapsöversikt i våras. I samband 
med det presenterades tillfälliga rikt-
linjer (»Radiation Protection: Cone 
Beam ct for Dental Maxillofacial Ra-
diology«).

Trots att dvt är lovande, ser Chris-
tina Lindh även nackdelar. Stråldosen 
är ett problem. Ett annat är att oträ-
nade användare riskerar att tolka bil-
derna fel. Det är också problematiskt 
att dvt-apparater utvecklas snabbare 
än det går att ta fram evidens som vi-
sar hur man bäst kan använda dem.

KostnadseFFeKtivt?
Helena Christell är doktorand och 
undersöker om metoden är kostnads-
effektiv. Väger nyttan för patienten 
tyngre än vad undersökningen kostar 
jämfört med tidigare metoder?

Arbetsgruppen i Sverige studerar 
hur dvt fungerar jämfört med intra-
oral bildtagning och panoramarönt-
genundersökning vid fyra vanliga kli-
niska tillstånd:

n retinerade överkäkstreor
n underkäksåttor
n implantat
n käkledsbesvär.
Blir diagnosen säkrare med dvt? 

Hur påverkas behandlingen av pa-
tienten? Hur mycket kostar egentli-
gen en undersökning?

roLig BiLddiagnostiK
– Just nu undersöker vi retinerade 
överkäkstreor. Det är jätteintressant 
att titta på dvt-bilderna, men jag är 
inte säker på att de alltid ger bättre 
svar än andra röntgenbilder, berät-
tade Christina Lindh.

Samtidigt tar man reda på vad en 
undersökning med dvt kostar jämfört 
med andra metoder.

– Förutom själva apparaten räknar 
vi på kostnader för lokaler, förbruk-
ningsmaterial och arbetskraft och in-
direkta patientkostnader.

Js

Projektet heter »Safety and Efficacy of a New 
and Emerging Dental X-ray Modality«.  
www.sedentexet.eu

John Danin tog emot Tandläkare-Säll-
skapets förtjänstmedalj för sina »ut-
omordentliga insatser för odontolo-
gisk forskning« i egenskap av tidigare 
ordförande i riksstämmenämnden. 
Anne Tanner, verksam i Boston och 
London, tog emot det internationella 
priset för sin forskning.

lönar volymtomografi sig?

 Läs Mer tandlakartidningen.se

Årets bästa studenter utsedda av de fyra lärosätena: Linda Andersson Fred, Stock-
holm, Per Johansson, Malmö, Stina Kuoppa, Umeå och Araz Borna, Göteborg.
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Förskolebarn får mindre karies och 
blir friskare om de dricker mjölk 
med fluor och snälla bakterier. Pro-
biotika verkar också lovande mot 
parodontit hos äldre.

Det berättade Svante Twetman, pro-
fessor i kariologi i Köpenhamn, vid 
årets odontologiska riksstämma.

Kroppen är en bakteriehärd. Det 
finns tio gånger fler bakterier på och i 
kroppen än det finns egna celler. Bara 
i tjocktarmen finns det ungefär 1,5 
kilo bakterier.

Probiotika är »snälla« bakterier med 
en hälsofrämjande effekt, de vi vill ha 
på och i oss. Probiotika håller sjuk-
domsframkallande bakterier i schack 
och skapar en mer hälsosam balans.

Svante Twetman berättade om en 
dubbelblind studie som har visat lo-
vande resultat.

Knappt 250 förskolebarn i Nord-
maling i Västerbotten ingick i under-
sökningen, som pågick i 21 månader. 
Hälften av barnen fick ett glas mjölk 
som innehöll Laktobacillus rhamno-
sus och fluor varje dag de var på för-
skolan. De andra barnen fick mjölk 
utan tillsats.

När studien påbörjades hade barnen 
i behandlingsgruppen 0,5 kariesska-
dade, saknade eller fyllda tandytor 
(dmfs) och barnen i kontrollgrup-
pen 0,6. När studien avslutades hade 
barnen som fick mjölk med fluor och 

probiotika 0,9 dmfs och barnen som 
fick vanlig mjölk 2,2 dmfs.

Kariesutvecklingen var 75 procent 
lägre i gruppen som fick mjölk med 
fluor och laktobaciller jämfört med 
kontrollgruppen, berättade Svante 
Twetman.

Barnen som fick »spetsad« mjölk 
var friskare även somatiskt. De be-
hövde mindre antibiotika och var 
mindre benägna att få öroninflamma-
tion än barnen som fick vanlig mjölk.

Resultaten publicerades i septem-
ber i tidskriften Caries Research.

Probiotika mot parodontit verkar 
också lovande, sade Svante Twetman. 
Forskningsresultat kommer att pre-
senteras i samband med nästa års od-
ontologiska riksstämma.

KoMpLeMent
Probiotika är inte ett alternativ till 
fluorbehandling och andra befintliga 
metoder, utan ett komplement, beto-
nade Svante Twetman.

Det behövs mer forskning, men han 
tror att probiotika har bäst effekt om 
man blandar flera sorters nyttiga bak-
terier i en mejeriprodukt utan tillsatt 
socker. Bakteriemängden ska mot-
svara den som finns i saliven, och man 
ska dricka eller äta en till två deciliter 
av produkten om dagen minst fyra da-
gar i veckan.

– Det tar fyra, fem dagar innan pro-
biotikaprodukter har någon verkan. 

Slutar man, försvinner effekten gans-
ka fort, sade han.

– Vi har inte stark evidens, men ing-
et att förlora. Jag har inga problem 
med att rekommendera probiotika 
till patienter som tycker att det känns 
vettigt. Den potentiella nyttan är de-
finitivt större än riskerna.

Js

Vad har du för dig  
på riksstämman  och  
dentalutställningen?
Ali Hindi hör hemma på folktand-
vården i Borås men arbetar nu på 
tandregleringen i Trollhättan där 
han meriterar sig för att bli orto-
dontist. Han har varit med på de 
senaste fem riksstämmorna; den 
här gången är det allt om orto-
donti, komposit och bonding som 
lockar.

snälla bakterier mot karies
Mjölk med fluor och snälla bakterier gör att förskolebarn får mindre karies och blir friskare, visar en studie gjord i Västerbotten.
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Biverkningar är vanliga vid tand-
blekning, men patienterna är nöjda 
ändå. Det visar en skandinavisk 
multicenterstudie som leds av 
Nordiskt institut för odontologiska 
material (Niom).

Resultaten presenterades av Jon E 
Dahl, professor vid Niom.

– Reklamen lovar att blekning är ef-
fektiv. Det står att man blir vackrare 
och fräschare, men det nämns inte att 
blekning kan vara farlig, sade han vid 
symposiet »Nytt från Niom«.

Studien, som har letts av Ellen Bru-
zell, forskare vid Niom, har jämfört 
tandläkarstyrd hemblekning med 

tioprocentig karbamidperoxid i ske-
na med klinikblekning med 30- till 
40-procentig karbamidperoxid, med 
eller utan ljus. Biverkningar, färgänd-
ring och patienternas tillfredsställelse 
har undersökts. Ett tiotal tandläkare i 
Göteborg, Köpenhamn och Oslo har 
samarbetat.

Ungefär hälften av sammanlagt 171 
patienter fick problem. Ilningar var 
vanligast följt av skador på tandköttet. 
Ändå var 95 procent av patienterna 
nöjda.

De flesta biverkningar gick över 
inom ett par veckor, men tre procent 
av patienterna som blekte sina tänder 
hemma och sju procent av dem som 

Hälften får biverkningar
vid tandblekning

blekte hos tandläkaren fick bestående 
problem.

Jon E Dahl tror att det blev fler bi-
verkningar med klinikblekning där-
för att koncentrationen var högre. 
Han rekommenderade därför lägre 
koncentration – högst 30 procent vid 
blekning på kliniken.

Han rådde också tandvården att 
undvika blekning hos patienter som 
tidigare har haft ilningar.

– Om patienten ändå anser det nöd-
vändigt, använd en svagare blekning 
på kliniken, rekommenderade han.

En annan rekommendation var att 
tala om för patienten att biverkningar 
är vanliga innan behandlingen görs.

Js

Tord Berglundh, parodontolog i Göteborg, är årets motta-
gare av Millerpriset, Majid Ebrahimi, Umeå belönades för 
årets bästa avhandling av Tandläkare-Sällskapet och Dan 
Ericson, cariolog från Malmö fick Forssbergs pris.

Vad har du för dig på riksstämman  
och dentalutställningen?
Ingela Grönvall, tandhygienist, Maria Wirbäck, tandläka-
re, Eva Fernqvist och Ann-Marie Krensler, tandhygienis-
ter, arbetar på folktandvården i Gävle. Allt som handlar 
om oral hälsa, livskvalitet, ergonomi, blekning och pro-
biotika lockar i det vetenskapliga programmet. 

Det var inte bara ostprovningen med tillhörande alkohol-
fritt vin som lockade många besökare till Tandvårds- och 
läkemedelsverkets monter. Tandläkarna Barbro Hjärpe 
och Lars Sjödin och övriga medarbetare från verket fick 
besvara många frågor om allt från enskilda fall till hela 
tandvårdsstödet. 
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INTERVJUN

– Rollfördelningen mellan 
förbundet och riksförening-
arna fungerar bra och har 
lett till att förbundet kan 
driva rent yrkesmässiga frå-
gor, säger Roland Svensson, 
som efter åtta år som ordfö-
rande i Tandläkarförbundet 
lämnar sitt uppdrag.

text: Mats karLsson 
foto: MikaeL LJungströM

 när Tandläkartidningen in-
tervjuade Roland Svens-
son efter att han valts till 
ordförande 2001 berät-
tade han att uppdraget var 

både lockande och skrämmande. Det 
var lockande att få företräda landets 
tandläkare och driva viktiga frågor för 
professionen, samtidigt skrämmande 
med det stora ansvaret och att bli en 
offentlig person som ständigt skulle 
komma att ifrågasättas.

– Jag tycker nog att vi har lyck-
ats bra när det gäller de intentioner 
jag hade. När man ser på förbundets 
verksamhetsplan har vi varit aktiva 
och framgångsrika. Det handlar om 
allt från studenternas grundutbild-
ning, förbundets kursverksamhet, 
etikfrågor, material, metoder och 
kvalitetsarbete, till frågor som oral 

hälsa och internationellt arbete, säger 
han.

Han tillägger att han hade tur som 
tillträdde efter 90-talets turbulens, 
som var nära att splittra förbundet. 
Ett resultat av denna turbulens blev 
att förbundet lämnade över ett flertal 
områden till riksföreningarna. Det 
handlade om arbetsmiljö, arbets-
marknad, jämlikhet och jämställdhet.

– Förändringen har lett till att vi 
och riksföreningarna kunnat sam-
la oss kring de yrkesgemensamma 
frågorna och satt förbundet på kartan 
som en stark och drivande part gent- 
emot myndigheter och politiker, säger 
han och tillägger:

– Vad beträffar yrkesfrågorna har 
riksföreningarna och förbundet myck-
et sällan haft olika uppfattningar och 
vi har nästan aldrig behövt gå till vo-
tering.

När det gäller grundutbildningen är 
han glad över att samarbetet mellan 
förbundet och tandläkarhögskolorna 
i dag är bra. Tidigare saknades till 
stor del en dialog och meningsskilj-
aktigheter hade inget forum att dis-
kuteras i. Nu för vi bland annat en di-
alog om hur utbildningarna uppfattas 
bland nyutexaminerade tandläkare.

KonKurrens är Bra
Kursverksamheten utvecklas stän-
digt. Här har kursnämnderna enligt 
Roland Svensson arbetat aktivt och 
bra, ett arbete som måste fortsätta för 

att man ska kunna möta de allt högre 
krav på efterutbildning som ställs och 
för att stå emot konkurrensen från ex-
terna aktörer.

– Konkurrens är bra; den sätter 
press på oss och tvingar oss att bli 
ännu bättre.

Etikfrågorna har sin givna plats i 
förbundets verksamhet, och Roland 
Svensson är mycket nöjd med det ar-
bete som etiska kommittén bedriver 
genom årliga etikdagar, som lockar ett 
stort antal deltagare och program vid 
den odontologiska riksstämman. Han 
är också nöjd med Tandläkartidning-
ens utveckling, med förbundets webb-
sida, som blivit allt mer informativ, och 
att Swedish Dental Journal fortsätter 
att ges ut som ett komplement inom 
det vetenskapliga området.

Tidigare har Tandläkarförbundet 
riktat kritik mot Socialstyrelsen. Man 
har ansett att tandvården inte tagits 

»Bra kan bli bättre«

Rollfördelningen mellan riksförening-
arna och förbundet har gjort förbundet 
starkare i yrkesfrågorna.
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riktigt på allvar inom myndigheten, 
inte minst genom att man avskaffat det 
medicinalråd som tidigare fanns och 
hade ansvar för tandvårdsfrågorna.

– Fortfarande skulle vi vilja se en 
ansvarig person för tandvården, men 
i övrigt har samarbetet med Social-
styrelsen utvecklats bra. Deras ar-
bete med de nationella riktlinjerna 
är mycket viktigt för tandvårdens del. 
Vi träffar också ledningen för Social-
styrelsen regelbundet för att ta upp 
viktiga frågor.

FörBundet viKtigt inoM eu
Under Roland Svenssons tid som ord-
förande har det europeiska samarbe-
tet mellan eu-ländernas tandläkar-
organisationer intensifierats, främst 
genom ced, Council of European 
Dentists, ett rådgivande och opini-
onsbildande organ till eu-kommissio-
nen. Han sitter med i styrelsen, och 
utsågs nyligen på ett år till treasurer, 

ett uppdrag som innebär att han ska 
ha ett övergripande ansvar för att 
ced:s kansli hanterar organisationens 
ekonomi på ett korrekt sätt.

Har då Tandläkarförbundet något 
att säga till om inom organisationen?

– Helt klart, speciellt som vi har ett 
nära samarbete med våra nordiska 
systerorganisationer och kan nå sam-
syn i olika frågor. Det gäller både inom 
ced och fdi, den världsomspännande 
tandläkarorganisationen, säger han 
och förklarar att en rad beslut som 
fattas inom eu påverkar tandvården. 

– Då måste vi vara med och ar-
beta aktivt, bland annat genom lob-
byverksamhet gentemot parlamentet 
och kommissionen. Vi måste i många 
frågor också finnas med som en mot-
kraft till andra intressen till exem-
pel industrin, som också bedriver ett 
omfattande lobbyarbete. Exempel 
på frågor som man drivit är att få 
nya och moderniserade minimikrav 

på tandläkarutbildningarna inom 
regelverket för tandläkarnas rörlighet 
mellan eu-länderna.

I intervjun i Tandläkartidningen 
2001 sade Roland Svensson att villko-
ren för tandläkare inom både offent-
lig och privat verksamhet blir allt 
mer likartade. Detta talar för att riks-
föreningarna någon gång i framtiden 
skulle kunna sluta sig samman i en 
gemensam organisation. 

– I dagsläget ser jag inte något som 
talar för denna utveckling. Privat-
tandläkarna är en branschorganisa- 
tion och Tjänstetandläkarna en 
rent facklig organisation. Genom 
Tandläkarförbundet drivs de rena 
yrkesfrågorna, och det fungerar bra.

ett FörBund För tandLäKare
Vid förbundsmötet lade förbunds-
styrelsen fram en proposition som 
täpper till möjligheten för icke-tand-
läkare att via sin riksorganisation bli 
medlemmar i förbundet. 

Roland Svensson tycker att det är 
självklart att Tandläkarförbundet ska 
vara ett förbund för tandläkare:

– Riksföreningarna är fria att själva 
besluta om vilka de vill se som medlem-
mar, men förbundets uppgift har alltid 
varit och är att företräda och driva 
professionsfrågor som är angelägna 
för tandläkarna. Vi kan inte låta andra 
yrkesgrupper få inflytande över vår 
verksamhet och vi kan inte heller driva 
frågor för andra yrkesgrupper. n

Roland Svensson är nöjd med utvecklingen inom förbundet. Genom att riksförening-
arna tagit över en rad ansvarsområden kan förbundet driva de rena yrkesfrågorna.

»Förbundets uppgift 
har alltid varit och är 
att företräda och driva 
professionsfrågor som 
är angelägna för 
tandläkarna.«
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Muntorrhet hos äldre kan 
vara ett tecken på feldoserade 
läkemedel. När det gäller 
medicinering av äldre perso-
ner är det lätt att göra fel.

text: Janet susLiCk

Har du en äldre muntorr patient? 
Försämrad munhälsa kan förebyggas 
om du slår larm hos patientens läkare. 
Det rekommenderar Yngve Gustafson 
professor i geriatrik vid Umeå uni-
versitet och överläkare på geriatriska 
kliniken vid Norrlands universitets-
sjukhus.

De flesta människor över 80 år i 
Västerbotten har läkemedel som kan 
ge muntorrhet, säger han.

Den vanligaste typen av läkemedel 
hos äldre som ger muntorrhet är väts-
kedrivande preparat mot hjärtsvikt 
och högt blodtryck (till exempel La-
six, Furix eller Impugan). Hälften av 
alla äldre kvinnor tar vätskedrivande 
mediciner.

Dessa läkemedel har en svag anti-
kolinerg effekt, men hos gamla, sköra 
patienter är det ofta tillräckligt för att 
orsaka muntorrhet, berättar Yngve 
Gustafson.

Antikolinerga läkemedel hämmar 
signalsubstansen acetylkolin, som är 
viktig för kognitiva funktioner.

ändra dosering
Patientens munhälsa kan förbättras 
av att byta ut eller ändra doseringen 
på mediciner som ger muntorrhet. 
Men det är inte bara därför det är 
viktigt att kontakta patientens läkare. 
Samma läkemedel som ger muntorr-
het kan också störa hjärnfunktionen.

Brist på signalsubstansen acetylko-
lin i munhålan gör munnen torr. Brist 
på samma substans i hjärnan ger för-
virring, även hos patienter som inte 
har demens, berättar Yngve Gustaf-
son.

– Det är sällan att man måste fort-
sätta med läkemedel som ger den vär-
sta muntorrhet, säger han.

Det smärtstillande medlet Tradolan 
används ofta till äldre.

– Tyvärr, för det orsakar ofta både 
svår muntorrhet och förvirring.

Antidepressiva medel som Trypti-
zol och Anafranil kan också ge mun-
torrhet, liksom sömnmedlet Propavan 
samt Zyprexa, som används mycket 
till dementa som hör eller ser saker 
som inte finns.

svårt att Medicinera äLdre
Samarbetet mellan tandvården och 
sjukvården bör byggas ut när det gäl-
ler gamla multisjuka patienter, anser 
Yngve Gustafson, som har undervisat 
på tandläkarutbildningen i Umeå i 40 
år.

Sjukvårdspersonal har för lite ut-
bildning om sjukdomar i munhålan 
och är för lite uppmärksamma på 
munhälsoproblem hos äldre, tycker 
han.

När det gäller medicinering av äld-
re är det lätt att göra fel, och det kan 
skapa problem i munnen.

– Medicinering av äldre är nästan 
ett experiment, eftersom läkemedel 
sällan har testats på äldre. Gör man 
ett experiment behöver man alltid ut-
värdera resultaten, säger han.

De biverkningar som äldre får, står 
ofta inte med i Fass, konstaterar han. 
Förutom muntorrhet kan det röra sig 
om exempelvis yrsel, problem med att 

hinna till toaletten, förstoppning och 
impotens.

– Texten i Fass är i princip alltid vil-
seledande för äldre.

MinsKa dosen
– Man kan aldrig använda standard-
dosering på äldre, säger Yngve Gus-
tafson.

I stället för att fokusera på enskilda 
symtom, behöver läkare göra en hel-
hetsbedömning av patienten. Gene-
rellt sett behöver äldre mindre doser. 
Det finns tre anledningar:

n Halveringstiden på i princip alla 
läkemedel blir längre, vilket innebär 
att läkemedel stannar kvar i kroppen 
längre tid hos äldre.

n Vattenmängden i kroppen mins-
kar hos äldre, och innebär att dis-
tributionsvolymen minskar för vat-
tenlösliga läkemedel. Detta leder till 
högre koncentration av läkemedel.

n Äldre är känsligare för läkemedel 
på grund av förändrad funktion i de 
flesta av kroppens organ.

Om man doserar till exempel pe-
nicillin enligt rekommendationerna i 
Fass, är det som regel för stor dos för 
äldre.

För en liten 85-åring med en dubb-
lerad halveringstid och mindre vatten 
i kroppen jämfört med en ung vuxen, 
kan standarddosen vara alldeles för 
mycket.

– Men som tur är, är det sällan bi-
verkningar med penicillin vid en för-
dubblad dos, säger Yngve Gustafson.

Doseringen spelar särskilt stor roll 
med läkemedel som har smalt tera-
peutiskt intervall. Då kan en liten 
överdos ge skadliga biverkningar.

Om en orolig eller dement äldre 
patient ska premedicineras med lug-

»Slå larm om 
äldres mediciner«
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Det är sällan man behöver fortsätta 
med läkemedel som ger äldre den värsta 
muntorrhet, enligt Yngve Gustafson 
professor i geriatrik.
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nande medel ska man försöka välja 
medicin med kort halveringstid.

Bensodiazepiner som exempelvis 
Valium eller Stesolid bör inte använ-
das.

– En 80-åring är påverkad en vecka 
av en enda tablett, säger Yngve Gus-
tafson.

– En viktig princip vid sedering är 
att använda preparat som patienten 
redan står på. Ge extra av en medicin 
som de redan har, hellre än en ny.

Yngve Gustafson rekommenderar 
annars midazolam eller oxazepam (till 
exempel Sobril), som inte påverkas på 
samma sätt av andelen kroppsfett.

– Midazolam, som ofta används 
som premedicinering, kan ha minst 
fyra gånger längre eliminationstid hos 
äldre, men det är oftast ändå bättre än 
Valium och Stesolid.

ingen BiLKörning saMMa dag
Man måste alltid vara uppmärksam 
på att det är en ökad risk för fall-
olyckor efter premedicinering av äld-
re, betonar Yngve Gustafson. De bör 
aldrig tillåtas köra bil samma dag, och 
många gånger inte heller nästa dag.

En dement patient som inte vill 
släppa in tandläkaren försöker ofta 
skydda sig på grund av smärta. I ett 
sådant läge är det ofta mer effektivt 
att använda smärtstillande än lugnan-
de medel.

Ibland behövs båda, men då ska 
man vara försiktig, varnar Yngve Gus-
tafson. En överdosering kan hämma 
andningen.

Ett alternativ kan vara att använda 
ett morfinpreparat, som 
är både lugnande 
och smärtstillande, 
föreslår han. Men 
flera morfinproduk-
ter, till exempel produkter med sub-
stansen tramadol, bör aldrig användas 
på äldre.

tveKsaMt Med paracetaMoL
När det gäller smärta på grund av in-
flammation eller sår, till exempel efter 
en tandvårdsbehandling, klarar den 
äldre patienten sig ofta utan smärt-
stillande, eller med en mindre dos.

– Äldre har en högre smärttröskel 
vid perifer smärta än yngre.

Yngve Gustafson är tveksam till an-
vändning av paracetamol (till exempel 
Alvedon och Panodil) i äldrevården.

– Även om de är relativt snälla, ska-
das levern om man tar för mycket. Ny 
forskning visar också att paracetamol 
kan hämma immunförsvaret hos barn. 
Det är inte klart hur det påverkar de 
äldre, men det är oroande.

Maxdosen på Alvedon är åtta ta-
bletter om dagen, men det kan vara 
för mycket för en liten 85-årig kvinna, 
och 20 tabletter på ett dygn kan vara 
en dödlig dos, berättar han.

Andra milt smärtstillande läkeme-

del tillhör gruppen icke-ste-
roida antiinflammatoriska 
och smärtstillande läkeme-
del (nsaid). De är inte ett 
alternativ för patienter med 

diabetes, astma, hjärt- eller 
njursjukdom.

– De kan vara dödliga för äldre 
sjuka, trots att de är receptfria, säger 
Yngve Gustafson.

Ju äldre patienten är desto större är 
risken. nsaid orsakar ofta hjärtsvikt 
och kraftigt nedsatt njurfunktion.

Hos gamla är det stor risk för all-
varliga magblödningar om behand-
ling med nsaid pågår mer än ett par 
veckor.

Kortison kan också orsaka problem 
för tandläkare som behandlar äldre.

Upp till tio procent av de gamla står 
på kortison i tablettform. Det används 
mot reumatiska sjukdomar, astma och 
allergier samt vid strålbehandling.

– Kortison dämpar symtom på in-
fektion, också i munnen. Det är lätt att 
bli lurad, säger Yngve Gustafson.

Kortison är ibland livsnödvändigt 
för äldre, men det ökar risken för in-
fektioner och bakterier kommer lät-
tare ut i blodet. Därför rekommende-
rar han antibiotikaskydd vid blodiga 
ingrepp för patienter som står på kor-
tison. n

➤ »Medicinering av äldre är nästan ett experiment, efter-
som läkemedel sällan har testats på äldre. Gör man ett 
experiment behöver man alltid utvärdera resultaten.«
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– Det jag lär mig under utbild-
ningen lägger grunden för hur 
jag blir som tandläkare sedan. 
Därför är det viktigt att ställa 
krav, säger Amir Al-Adili, som 
blir ordförande för Tandläkar-
förbundets Studerandefören-
ing vid årsskiftet.

text: Janet susLiCk
foto: urban orzoLek

Amir Al-Adili avslutar sjunde termi-
nen på tandläkarutbildningen vid Ka-
rolinska institutet (ki). Han har varit 
ordförande i Östra Studerandefören-
ingen i ett år.

Vid årsskiftet blir han ordförande i 
förbundets centrala studerandefören-
ing. Han efterträder Victoria Fröjd, 
student i Göteborg.

– Min viktigaste roll är att vara en 
länk mellan studenterna och förbun-
det. Jag ska driva studenternas in-
tressefrågor, säger han.

Den svenska tandläkarutbildningen 
är bra, men allt går att utvecklas.

– Tycker man att saker kan förbätt-
ras, ska man säga det.

Utbildningarna är olika, men alla 
ska förbereda studenterna för mor-
gondagens tandvård.

Amir har inte hunnit sätta sig in i 
alla skillnader och exakt vilka brister 
studenterna på olika orter ser. Frågan 
kommer bland annat att tas upp vid 
Studerandeföreningens upptaktsmö-
te i februari.

opg-KörKort och ForsKning
Några exempel på brister kan han 
ändå nämna.

– Vi förväntas kunna ta panorama-
röntgenbilder när vi kommer ut, men 
oPg-körkort ingår inte som obligato-
riskt kursmoment i Göteborg. Vi ska 
också kunna leda ett team, men ledar-
skapsutbildning ingår inte i grundut-
bildningen överallt, i alla fall inte vad 
jag upplever på ki.

Ett tredje exempel är att nya tand-
läkare förväntas kunna operera bort 
visdomständer, men på ki får studen-
terna enbart lära sig det teoretiskt.

Amir Al-Adili efterlyser också ett 
närmare samarbete mellan forskare 
och studenter.

– Det gäller att starta tidigt. Utbild-
ningstiden är en ypperlig tid att börja 
med forskning.

En viktig uppgift som Studerande-
föreningens ordförande blir att repre-
sentera studenterna i Tandläkarför-
bundets styrelse.

Amir Al-Adili har suttit med i för-
bundsstyrelsen ett par gånger i stäl-
let för Victoria Fröjd, och tycker att 
styrelsemedlemmarna verkar lyhör-
da.

– Det känns som om man kan 
påverka och göra studenternas åsikter 
hörda. Jag är förhoppningsfull, säger 
han.

Under året planerar Studerande-

föreningen att fördjupa samarbetet 
med de odontologiska föreningarna. 
Kårobligatoriet avskaffas till somma-
ren, och det är oklart vad det får för 
konsekvenser.

– Studerandeföreningen vid varje 
fakultet kommer att resonera med 
odontologiska föreningen om vad 
vi kan samarbeta om kortsiktigt och 
långsiktigt. Ett samarbete ger oss en 
större genomslagskraft, säger Amir.

Han vill också satsa på utökat sam-
arbete med svenska studenter som 
läser till tandläkare utomlands.

– De har många frågor om hur de 
ska göra för att få jobb i Sverige sedan. 
Man borde ta vara på den arbetskraft-
en. De kan svenska och känner till det 
svenska systemet.

Studerandeföreningen fortsätter att 
jobba med att ordna mentorer inom 
privattandvården och offentligtand-
vården till studenter som är intresse-
rade, berättar Amir, som själv har en 
mentor inom privattandvården hem-
ma i Västerås.

LäroriK väg
På gymnasiet ville Amir Al-Adili bli 
journalist eller författare, som sin 
pappa, som kommer från Irak. Men 
Amir var också intresserad av att bli 
tandläkare, och tänkte att tandläkar-
yrket är ett tryggare yrkesval.

Innan han fattade beslutet, skickade 
han ut en förfrågan till nio kliniker i 
Västerås om att få praktisera. En sva-
rade, och Amir fick vara där en vecka.

– Det var avgörande för mitt beslut 
att söka in på tandläkarutbildningen, 
berättar han.

Sedan har han sommarjobbat på 
samma klinik efter termin 2, 4 och 6.

Amir Al-Adili är nöjd med sitt 
yrkesval. Det är stress och krav, men 
han känner att han har valt en lärorik 
väg och han utvecklas både som bliv-
ande tandläkare och som människa.

Att vara Studerandeföreningens 
ordförande är ett led i utvecklingen.

Tandläkarstuderande i dag kan kos-
ta på sig att vara kaxiga, tycker Amir 
Al-Adili.

– Vi är tekniskt skickliga och am-
bitiösa. Jag tror att tandläkarkåren 
kan vänta sig en god årgång med yng-
re kolleger. n

»Viktigt att ställa krav«

Amir Al-Adili är ny ordförande för Tand-
läkarförbundets studerandeförening.
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Dags att ta ett varsamt grepp om 
dina rotkanaler.
 

EndoREZ: resinbelagd guttaperka förs passivt ner i den Endo-

REZ-fyllda rotkanalen. EndoREZ är en lättflytande, fuktälskande, 
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Vid mästarens fötter
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63 aVspark för 
forskarskolan
Svensk odontologisk 
forskning har fått försäm-
rad konkurrens kraft. Nu 
startar Nationella forskar-
skolan i odontologisk ve-
tenskap med målet att den 
nya generationen forskare, 
lärare och specialister ska 
flytta fram positionerna. 

Birkhed et al             

66 iMplantatYtors 
inlÄkning studeras
I några nummer av Tand-
läkartidningen ska dok-
toranderna på nystartade 
Nationella forskarskolan 
i odontologisk vetenskap 
presentera sina forsknings-
projekt. Först ut är Kostas 
Bougas, som studerar 
biokemiska ytbeläggning-
ars påverkan på implantats 
vävnadsintegration. Trots 
att implantat använts länge 
inom tandvård är inte ben-
bildningsprocessen helt 
klarlagd.

Kostas Bougas

68 slarV Med tandskYdd
Trots att det är vanligt 
med tand- och käkskador 
hos ishockeyspelare avstår 
många från att använda 
tandskydd, oftast på grund 
av praktiska hinder och 

Det går nog inte att leda i bevis, för huvud-
vittnet är sedan länge död och begraven. 
Han var pappa till min vän och kurskam-
rat, tillika polismästare i Lund och därtill 
god vän med professorn i anatomi vid 
Lunds universitet. Denna bekantskap är 
nog inofficiellt den mest troliga och sanna 
förklaringen till att min kurskamrat och 
jag som studenter blev amanuenser vid 
anatomiska institutionen i Lund. På sätt 
och vis kan man säga att det var där det 
började: mitt medvetande om Per-Ingvar 
Brånemark, mästaren som jag nu knäböjer 
invid 35 år senare. För det är ju alltså där 
historien tar sin början, som handlar om 
sårläkningskammaren, kaninen, sommar-
lovet och upptäckten av os seo integrering. 
Denna unika förening mellan kroppsfräm-
mande titanmetall och levande benvävnad. 
Ett fenomen som fortfarande söker sin 
förklaring på yttersta detaljnivå. 

I maj i år fyllde Brånemark 80 år och nu, 
ett halvår senare, har vi samlats i Göteborg 
till ett vetenskapligt symposium som bär 
hans namn. Vi är drygt 200 deltagare från 
37 länder och vi har alla gemensamt att 
vi näst intill religiöst hyllar mästaren. Vid 
seminariet framgår dock tydligt att vi del-
tagare kan ha många skilda uppfattningar 
i både stort och smått. Det känns som en 
gränslös kreativ nytändning, med en kri-
tisk öppenhet som jag länge saknat. Men 
det hindrar förstås inte vår gemensamma 
beundran för innovatören, entreprenören, 
den stridbare vetenskapsmannen, en ut-
hållig tjurskalle och mångas vän. 

Presentationerna flyter förbi, ett knappt 
fyrtiotal på tre dagar. Historia, nutid, 
framtid och där bortom. I nästan varje av-
snitt finns en patient. Scenbilden spänner 
från ersättning av tandförluster till ersätt-
ning av andra förlorade kroppsdelar. Och 
i varje enstaka fall vi ser, och för de mil-
jontals andra som behandlats med någon 
Brånemarkmetod, är det inte biologiska 
fenomen på nanonivå, kirurgiska tekniker 
eller innovationer som det primärt hand-
lar om. Brånemark själv återför ständigt 
tankarnas och ordens utflykt till patienten, 
den mänskliga relationen och livskvalitet.

tORsDAGEN DEN 23 sEPtEMBER 1965 ope-
rerades Gösta Larsson i Göteborg, den 
förste patienten med käkbensimplantat 
ad modum Brånemark. Jag har lyssnat 
på Per-Ingvar Brånemarks berättelse om 
våndan natten före denna operation. När 
tvivlet sätter in. Riskerar jag att skada 
patienten? Tänk om det inte fungerar? 
Tänk om jag ger hopp om livskvalitet som 
sedan inte kan infrias? När patienten dog 
40 år senare, var den käkbensförankrade 
brokonstruktionen fortfarande i funktion. 
Och patientens berättelse om förändrad 
livskvalitet svävar på något sätt i rummet. 
En nästan ofattbar tur att båda vågade.

KNÄBÖJANDEt har en praktisk förklaring: 
ryggont och trängsel. Men symboliken kan 
heller inte förnekas i ödmjuk beundran för 
en mästare, en idol och ett livsverk som 
hör framtiden till.

»I maj i år fyllde 
Brånemark 80 år 
och nu, ett halvår 
senare, har vi 
samlats i Göteborg 
till ett vetenskapligt 
symposium som bär 
hans namn.«

lättja. Både spelare och le-
dare behöver därför större 
kännedom om tandskyd-
dets skadeförebyggande 
effekt. 

Ehrnberg & Robertson

SIF KRÄVER 
individuellt 
framställda 
tandskydd. 

68
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international  
endodontic journal 

Om lösningsmedel an-
vänds när en rotbehand-
ling måste göras om blir 
mer rester av guttaperka 
och andra material kvar 
på rotkanalsväggar och i 
tubuli än utan lösnings-
medel.

Det är en tysk forskargrupp 
som använde 70 utdragna 
tänder för att studera ef-
fekten av olika behandling-
ar. De lät tio tänder ingå i 
en obehandlad kontroll-
grupp och rotfyllde övriga 
tänder. Efter två veckor 
togs fyllningsmaterial och 
guttaperka bort, i 20 tänder 
utan hjälp av lösnings-
medel, i 20 med hjälp av 
eucalyptol och i återstoden 

med kloroform. Rötterna 
delades sedan på längden 
och undersöktes med svep-
elektronmikroskop.

Resultatet blev att öppna 
tubuli var vanligast i kon-
trollgruppen och därefter 
i den grupp som inte hade 
behandlats med något lös-
ningsmedel. Ytorna i rotka-
nalerna hade mindre rester 
av rotbehandlingsmaterial i 
gruppen som inte behand-
lats med lösningsmedel.

Forskarna påpekar att 
det tycks vara viktigt att få 
bort rester av material från 
tidigare rotfyllning för att 
vid ombehandling komma 
åt bakterier som kan orsaka 
återfall efter en rotbehand-
ling.

De förmodar att förkla-

ringen till att behandling 
med lösningsmedel medför 
att mer rester blir kvar be-
ror på att medlet löser upp 
materialet så att småbitar 
lättare fastnar i tubuli och i 
oregelbundenheter i rotka-
nalens yta.

Slutsatsen är att lösnings-
medel inte ska användas 
som standard när en rot-
fyllning görs om utan bara 
om det inte går att komma 
åt längst in i kanalen på 
annat sätt.
Källa: Horvath SD, Altenburger 
MJ, Naumann M et al. Clean
liness of dentinal tubules 
following guttapercha removal 
with and without solvents: a 
scanning electron microscopic 
study. Int Endod J 2009; 42: 
1032–8.

Mer guttaperkarester 
om lösningsmedel används

Plackbehandling 
minskar återfall  
av helicobacter
journal of periodontology 
➤ Professionell behand-
ling för att ta bort plack på 
tänderna minskar risken 
för återfall i Helicobacter 
pylori-infektion i mag-
säcken, enligt en studie av 
kinesiska forskare.

Forskarna studerade 56 
personer som behandlades 
för att avlägsna plack och 
jämförde med en grupp på 
51 obehandlade personer. 
Alla deltagarna var pa-
tienter vid ett sjukhus och 
hade gastrit eller magsår.

Det fanns inga signifi-
kanta skillnader i ålder, 
kön eller munhälsa mellan 
grupperna vid starten av 
studien.

Studiegruppens medlem-
mar behandlades av tand-
läkare som avlägsnade 
plack så snart det bekräf-
tats att behandling mot H 
pylori i magsäcken varit 
framgångsrik. De instru-
erades om hur de skulle 
borsta tänderna och upp-
manades att göra det i tre 
minuter tre gånger per dag 
en halvtimme efter varje 
måltid. De använde också 
tandpetare och tandtråd 
liksom klorhexidin för att 
skölja munnen.

Efter sex månader hade 11 
(20 procent) av patienterna 
i studiegruppen Helicobac-
ter pylori i magsäcken mot 
43 (84 procent) i kontroll-
gruppen.

Forskarna drar slutsatsen 
att vid behandling för att 
utrota Helicobacter pylori 
från magsäcken är det vik-
tigt att ha kontroll på den-
tala plack.
Källa: Jia CL, Jiang GS, Li CH, 
Li CR. Effect of dental plaque 
control on infection of Helico
bacter pylori in gastric mucosa. 
J Periodontol 2009; 80: 1606–9.
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Gravid mammas 
övervikt ökar  
tonårings  
kariesrisk
european journal  
of epidemiology online 

➤ Övervikt och rökning 
hos en blivande mamma 
ökar barnets risk att i ton-
åren få karies, enligt en stor 
svensk studie. Det är första 
gången dessa samband 
påvisas.

Forskarna utnyttjade 
svenska register och ana-
lyserade data om 15 538 
ungdomar som var 13 år vid 
starten och följdes tills de 
var 19 år. Den ursprungliga 
kohorten bestod av 18 142 
13-åringar men bortfallet 
blev 14 procent.

I alla analyser med hänsyn 
tagen till socio-ekonomiska 
faktorer som man vet har 
betydelse för risken för 
karies kvarstod sambandet 

med rökning och övervikt 
hos mamman under gravi-
diteten.

Forskarna skriver att de 
vid sökning i den veten-
skapliga litteraturen inte 
har hittat någon tidigare 
rapport om samband mel-
lan övervikt hos modern 
under graviditeten och 
ökad risk för karies hos 
barnet i tonåren. De dis-
kuterar olika tänkbara 

förklaringar. En tanke är att 
korrelationen går via det 
kända sambandet mellan 
fetma hos mamman och 
barnet, en annan att ohäl-
sosamma matvanor över-
förs från mor till barn.

En hypotes för samban-
det mellan rökning och 
ökad risk för karies är att 
rökningen påverkar im-
munsystemet så att barnet 
i tonåren får ökad risk för 
karies. Denna hypotes be-
höver studeras vidare i ex-
perimentella studier. Även 
här nämns möjligheten att 
ohälsosamma vanor kan 
ligga bakom.
Källa: Julihn A, Ekbom A, 
Modéer T. Maternal overweight 
and smoking: prenatal risk 
factors for caries development 
in offspring during teenage 
period. European Journal of 
Epidemiology online 20091025. 
Doi: 10.1007/s10654009
93997 

Rökning och övervikt hos en 
blivande mamma ökar risken 
att barnet senare får karies.
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Förändrat 
salivproteom 
vid aggressiv 
parodontit
journal of periodontal 
reSearcH

➤ Saliven hos personer 
med generaliserad aggres-
siv parodontit innehåller 
elva proteiner som är an-
norlunda än hos friska 
kontroller. Det är slutsatsen 
i en första screening av pro-
teomet i saliv hos parodon-
titpatienter.

De kinesiska forskarna bak-
om studien konstaterar att 
proteomik-teknologin gör 
det lättare att utveckla di-
agnostik med hjälp av saliv. 
En styrka med proteomi-
ken är att den medger både 
kvalitativ och kvantitativ 
undersökning av skillnader 
mellan proteininnehållet 

vid olika tillstånd. I sin stu-
die samlade de in ostimule-
rad saliv från fem personer 
med aggressiv par odontit 
och från fem friska kontrol-
ler. Salivproverna analy-
serades med proteomisk 
teknik.

Forskarna fann att halten av 
elva proteiner skilde sig åt 
mellan de båda studerade 
grupperna. Sex av pro-
teinerna fanns i högre halt 
hos parodontitgruppen och 
fem i lägre nivåer.

Forskarna framhåller att 
deras studie är preliminär 
och möjligen inte påvisar 
alla förändringar av protei-
ner hos parodontitpatien-
ter jämfört med friska per-
soner. Det krävs fortsatta 
studier med flera patienter 
och kontroller likaväl som 
fortsatt beskrivning av de 
proteiner som visar sig fin-

nas i olika halter. Studien 
visar dock att analys av 
proteomet kan ge ökad 
kunskap om orsakerna till 
aggressiv parodontit.
Källa: Wu Y, Shu R, Luo LJ et al. 
Initial comparison of proteomic 
profiles of whole unstimulated 
saliva obtained from generalized 
aggressive periodontitis patients 

and healthy control subjects. J 
Periodontal Res 2009; 44: 
636–44.
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En studie vid Sahlgrenska 
akademin visar att kraf-
tigt basiska ämnen kan 
skada tänderna, bland an-
nat kan placket förstöras 
så att emaljen blir mer 
sårbar.

Forskarnas intresse väck-
tes av ett antal fall av 
yrkesskador i samband 
med biltvätt och rekondi-
tionering. Gemensamt för 
fallen var exponering av ett 
basiskt avfettningsmedel 
som sprayades på bilarna. 
Medlet har ett pH-värde 
mellan 12 och 14, och är 
alltså mycket basiskt.

– Exponeringen för detta 
medel gjorde att tandytan 
skadades och emaljen flag-
nade bort. Den typen av 

skador gör att risken för ka-
ries och andra tandskador 
ökar markant, säger Jörgen 
Norén, övertandläkare och 
professor vid Sahlgrenska 
akademin.

Avfettningsmedlet an-
vänds bland annat inom 

livsmedelsindustrin för 
rengöring av storkök, men 
är även vanligt inom bil-
vårdsbranschen.

– Yrkesskador på tänder 
från exponering av basiska 
medel är antagligen inte 
lika vanligt som de skador 

Högt pH kan skada tänderna
som orsakas av sura medel, 
men det blir ett problem 
när arbetsgivare inte in-
formerar om riskerna eller 
inte ger tillgång till rätt 
skyddsutrustning, säger 
Fabian Taube, yrkeshy-
gieniker och en av forsk-
arna bakom studien.

Studien är genomförd vid 
avdelningen för arbets- och 
miljömedicin vid Sahl-
grenska akademin och 
publiceras i den vetenskap-
liga tidskriften Journal of 
Dentistry.
Källa: Sahlgrenska akademin, 
Göteborgs universitet

Carina froHM

Forskarnas intresse väcktes av ett antal fall av yrkesskador i 
samband med biltvätt och rekonditionering. 
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SAmmANFATTAT Svensk odontologisk 
forskning har fått försämrad konkurrens-
kraft. Nu startar Nationella forskarskolan 
i odontologisk vetenskap med målet att 
den nya generationen forskare, lärare och 
specialister ska flytta fram positionerna. 

 I september i år samlades doktoranderna, 
handledarna och ledningsgruppen för 
Nationella forskarskolan i odontologisk 
vetenskap, drygt 50 personer, för en 
»kick-off« under fyra dagar i Sandhamn 

i Stockholms skärgård. Konferensen hade före-
gåtts av omfattande planering. Valet av plats för 
det första internatet var viktigt för att säkerställa 
en kreativ miljö när detta unika projekt inom 
svensk odontologi skulle sjösättas. 

Det låg spänning i luften både bland deltagarna 
och hos ledningsgruppen. Hur skulle dessa da-
gar tas emot? Var alla sjötransporter bokade mel-
lan fastland och Sandön, den ö som Sandhamn 
är beläget på? En av föreläsarna ringde tidigt på 
morgonen till oss och sa: »Vägen är avspärrad 
från Vaxholm och jag hinner inte till båttaxin 
som väntar i Stavsnäs.« Det stora värdepappers-
rånet i Stockholm hade begåtts tidigt den mor-
gonen. Det var ett mycket stort polispådrag runt 
Stockholm och potentiella flyktvägar var avspär-
rade. Föreläsaren kom dock så småningom och 
alla doktoranderna var nöjda med att få en extra 
stund utomhus.  

Försämrad konkurrenskraft
Bakgrunden till detta unika projekt är att flera 
utvärderingar, bland annat av Vetenskapsrådet 

Avspark för forskarskolan

(VR), påvisat att svensk odontologisk forskning 
har fått en försämrad konkurrenskraft och att 
vi tappat mark i ett internationellt perspektiv. 
Därför beslöt de fyra lärosätena i samarbete med 
landstingen att ansöka om medel för att starta en 
femårig nationell forskarskola med möjlighet att 
efter avslutad doktorsexamen genomgå en st-
utbildning. I hård konkurrens beslöt VR att bidra 
med tolv miljoner till de tre medicinska fakulte-
terna i Umeå, Stockholm och Göteborg och den 
odontologiska fakulteten i Malmö. Forskarskolan 
är planerad att pågå under fem år med 80 procent 
forskarutbildning per år och övriga 20 procent 
kan användas till kliniskt arbete eller undervis-
ning. Efter genomgången forskarutbildning kan 
de disputerade tandläkarna beredas möjlighet 
till specialistutbildning genom forskarskolans 
fina samarbete med landstingen. Detta genom 
att Sveriges Kommuner och Landsting (sKL) har 
satsat medel för att finansiera ytterligare sex st-
platser att förfogas av forskarskolan. Efter denna 
extra satsning från sKL har lärosätena totalt 14 
nationella st-platser.

Forskarskolan börjar ta form
Forskarskolan började ta form under 2008 och 
en ledningsgrupp etablerades med professor 
Ann Wennerberg i Malmö som programansvarig 

Godkänd för publicering 29 oktober 2009
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Doktorander, handledare och ledningsgrupp i samlad trupp på kajen i Sandhamn.
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och som koordinatorer professorerna Ulf Ler-
ner (Umeå), Thomas Modéer (Stockholm), Do-
wen Birkhed (Göteborg) och Gunnel Svensäter 
(Malmö). Representant för landstingen är tand-
vårdschef Raimo Pälvärinne (Linköping). Admi-
nistrativt ansvariga är Ulf Persson (Malmö), som 
sköter forskarskolans hemsida <http://www.
odontologiskforskarskola.se>, och Hjördis Ols-
son (Umeå). För att säkerställa ett internationellt 
perspektiv och framgångsrika forskningsnätverk 
finns en rådgivande grupp knuten till forskarsko-
lan med representation av internationellt mycket 
framgångsrika forskare, såsom professor Anna 
Stina Syrjänen, Finland, professor Mogens Ki-
liam, Danmark, samt professor Anders Ekbom, 
Sverige.

Efter ansökningsförfarande av potentiella 
handledare och bedömning av internationell ex-
pertis har såväl forskningshandledare och dok-
torander utsetts på respektive lärosäte i Umeå, 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Under våren 
2009 rekryterades totalt 20 doktorander, 17 
tandläkare och 3 biomedicinare att ingå i fors-
karskolan. 

Målet med forskarskolan
Ett viktigt mål för forskarskolan är att utbilda 
den nya generationen odontologiska forskare, lä-
rare och specialister så att de efter avslutad exa-
men har möjlighet att ytterligare flytta fram den 
odontologiska forskningsfronten, allt till fromma 
för patienterna. För detta krävs att framtidens 
odontologiska forskare kan konkurrera om re-
surser nationellt men också internationellt på en 
forskningsmarknad där det är tuff konkurrens. 
Dagens medicinska forskning är mycket kompe-
tetiv och kräver därför att man arbetar i stora nät-
verk av forskare med olika kompetenser. Under 
mötet i Sandhamn ägnades stor tid och omsorg 
till att skapa en förståelse för detta inom gruppen 
doktorander och handledare för att säkerställa 
att nätverk inom och utom forskarskolan skapas 
inför framtiden och för att lägga grunden för ett 
kreativt samarbete inom forskarskolan. En viktig 
del av doktorandernas forskarutbildning är att de 
kommer att ha handledare även med forsknings-
kompetens utanför odontologin, att de kommer 
att ha delarbeten i sina avhandlingar som är både 
kliniska och prekliniska för att få kompetens 
i translationell forskning. Doktoranderna har 
också externa mentorer som rådgivare för såväl 
deras forskning som karriärplanering.

Programmet i Sandhamn
Efter en välkomsthälsning av Ann Wennerberg 
och en genomgång av forskarskolans intentio-
ner av Ulf Lerner vidtog ett eftermiddagspass 
med fokus på ett område som också har hög re-
levans i forskarutbildningen: »Sociala processer 
i konkurrensutsatta miljöer.« Under detta pass 
togs också upp doktorandernas förväntningar 

Doktoranderna 
från Umeå: Amir 
Pirhayati, Ali 
Kassem, Carola 
Höglund-Åberg, 
Åsa Nylander 
och Nelly Ro-
mani Vestman.

Doktoranderna 
från Göteborg: 
Maria Carlsson, 
Claes Göran 
Reibring, Anna 
Oldin, Olivier 
Carcuac och 
Kajsa Berge 
Lygner.

Doktoranderna 
från Stockholm: 
Joannis Grigori-
adis, Haleh Da-
vanian Mohag-
hegh, Maryam 
Khatibi Shahidi, 
Hero Nikdin och 
Nilminie Rath-
nayake.

Doktoranderna 
från Malmö: An-
dreas Dawson, 
Konstantinos 
Bougas, Anna 
Malmgren, 
Christian Al-
fredsson Kind-
blom och Marjan 
Dorkhan.
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och eftermiddagen leddes av en extern konsult, 
Jon Forssell från Örebro. Jon poängterade i ord 
och genom kreativa övningar betydelsen av so-
ciala processer för att uppnå ett bra resultat. Inte 
minst viktigt för doktoranderna som arbetar i 
kompetetiv miljö. Han hade också en separat ge-
nomgång med handledarna och om deras ansvar 
i detta område.

Ett annat avsnitt under veckan var handle-
darnas presentation av sina forskningsprojekt i 
vilka doktoranderna skulle vara involverade. De 
20 handledarna fick presentera sina projekt men 
också ge förslag på lämpliga forskarutbildnings-
kurser som man ville att forskarskolan skulle ar-
rangera. Interaktionen mellan ledningsgruppen 
och handledarna är mycket viktig för att alla ska 
känna sig delaktiga i denna unika satsning. 

Senare under veckan berättade professor Ulf 
Lekholm om st-utbildningens historik och nu-
varande omfattning, vilket var ett populärt inslag. 
Huvudtemat för veckan var annars en baskurs i 
cellbiologi där framstående forskare från Karo-
linska institutet, professorerna Björn Öbrink och 
Klas Wiman, pratade om cellens tillväxt, regle-
ring av cellcykeln, celldifferentiering, extracellu-
lär matrix samt kommunikation både intra- och 
extracellulärt. 

En framgångsrik forskare
En mycket internationellt erkänd odontologisk 
forskare, numera professor i medicinsk kemi vid 
Umeå universitet, Thomas Borén, hade bjudits 
in för att berätta hur man bygger en framgångs-
rik forskargrupp. Thomas forskningsområde rör 
Helicobacter och han berättade att cirka 250 mil-
joner människor är infekterade globalt. Thomas 
poängterade vikten av att etablera stora nätverk 
för att kunna genomföra translationella projekt 
som spänner från molekyl till klinik och där rap-

porterna kan publiceras i tidskrifter med hög 
vetenskaplig impact. Ju bättre tidskrifter dokto-
rander och handledare publicerar sina arbeten 
i, desto mer samarbeten krävs. Han hade dock 
några deviser: »do not grow big and became 
thin« och »avoid confirmatory and descriptive 
research«. Doktoranderna ville gärna senare i sin 
utbildning återkomma till Thomas Boréns forsk-
ningsfilosofi och entreprenörskap och ha honom 
som bollplank för att själva få lite råd i sina fort-
satta forskarkarriärer.

Efter fyra intensiva dagar försökte vi runda av 
och sammanfatta alla intryck tillsammans med 
handledare och doktorander och när vi tog bå-
ten hem från Sandhamn till Strandvägen inne i 
Stockholm var det skönt att åter komma på fast 
mark och vi var alla övertygade om att starten på 
forskarskolan blivit bra. 

Vad händer härnäst?
Nu fortsätter doktoranderna sin forskarutbild-
ning vid respektive lärosäte med forskarutbild-
ningskurser samt eget projektarbete. Nästa sam-
ling sker i december i Malmö där doktoranderna 
ska gå en forskarutbildningskurs med fokus på 
den orala biofilmen. Under 2010 planeras två 
kurstillfällen, dels i Göteborg i februari inom om-
rådet »biomaterial«, dels i Linköping i september 
där Östergötlands läns landsting står värd. 

Vi är tacksamma för att Tandläkartidningen 
stöttar projektet genom att låta forskarskolans 
doktorander var för sig presentera sina forsk-
ningsprojekt i kommande nummer. 

ledningsgruppen för nationella forskarskolan
Dowen Birkhed 

Ulf Lerner
Thomas Modéer

Raimo Pälvärinne
Gunnel Svensäter
Ann Wennerberg
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Tänkvärda ord från en kreativ Jon Forssell till en koncentrerad publik.
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SAmmANFATTAT I några nummer av 
Tandläkartidningen ska doktoranderna 
på nystartade Nationella forskarskolan 
i odontologisk vetenskap presentera 
sina forskningsprojekt. Först ut är 
Kostas Bougas, som studerar biokemiska 
ytbeläggningars påverkan på implantats 
vävnadsintegration. Trots att implantat 
använts länge inom tandvård är inte 
benbildningsprocessen helt klarlagd.

 Titanimplantat har länge använts 
inom tandvård och ortopedi men 
trots detta är inte benbildningspro-
cessen runt implantat känd ur alla 
aspekter. Det har föreslagits att en 

biokemisk bindning mellan benvävnaden och 
implantatytan kan åstadkommas genom använd-
ning av så kallade bioaktiva implantat. Teoretiskt 
beskrivs ett »bioaktivt« material besitta egenska-
per att skapa en bindning med levande vävnad [1]. 
Ett implantat med denna förmåga skulle snabbt 
kunna binda sig till vävnaderna med hjälp av bio-
kemiska mekanismer på ett tidigt stadium i ben-
bildningsprocessen.   

Ytmodifieringsmetoder
I syfte att öka benbildningsförmågan kring im-
plantat har det introducerats en rad olika ytmo-
difieringsmetoder. Dit hör exempelvis etsning 
med fluorsyra [2], värme- och alkalibehandling 
[3], anodisering [4], påläggning av kalciumfosfat 
i sol-géler [5] och immobilisering av organiska 
biomolekyler på implantatytan [6]. Dessa tekni-
ker ändrar såväl ytkemin som ytenergin, faktorer 
som båda kan bidra till en ökad benbindnings-
styrka. Förklaringsmekanismen bakom ben-
bildningsprocessen på de olika ytorna är dock 
fortfarande oklar.

En alternativ metod för att förbättra benbild-
ningsförmågan kring implantat kan vara att ab-
sorbera eller fästa olika proteiner på titanytan 
för att förändra ytans förmåga att adsorbera 
plasmaproteiner samt att påverka cellernas sig-
nalvägar direkt efter implantatinstallationen [7]. 
Proteintäckning av en implantatyta förutsätter 
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dock att bindningsstyrkan, löslighetsförmågan, 
integriteten samt livslängden av proteinlagret 
kontrolleras.

En väldokumenterad metod som har använts 
på laboratoriet för att simulera initial benbild-
ning på titanytor är sBf-lösningen (från engels-
kans simulated body fluid). sBf är en lösning 
med jonkoncentration som liknar den i blod-
plasman hos människa [8, 9, 10, 11, 12]. Genom att 
inkubera ett biomaterial i sBf kan man studera 
förmågan av materialet att stimulera kalcium-
fosfat(Ca/P)-utfällning på ytan [13]. Studier har 
visat att Ca/P-utfällning simulerar initialstadiet 
av benbildningsprocessen på en implantatyta. I 
en nyligen publicerad översiktsartikel beskrivs 
överensstämmelse mellan apatitbildandet i sBf 
experimentmodellen och benbildning in vivo på 
glaskeramiska material [10]. Det är dock viktigt 
att påpeka att in vivo-situationen är mer kompli-
cerad än sBf-modellen med tanke på proteiner, 
enzymer och andra biologiska faktorer som är 
närvarande i levande vävnader [14].

Det har publicerats ett antal studier där man 
har använt bovin serum albumin (BsA) i olika 
koncentrationer i sBf-lösningar. Resultaten från 
dessa studier talar för att mängden BsA påverkar 
Ca/P-kärnbildningsförmågan i sBf-lösningen 
med hänsyn till dess utseende, komposition och 
kristallstruktur [15, 11, 16]. Detta är av stort in-
tresse eftersom det har hypotetiserats att adsorp-
tion av proteiner möjligen bidrar till att ändra 
cellernas beteende och därför kan tillsättning av 
proteinadsorption anses spela en fundamental 
roll i cellbeteendet [17]. Det har spekulerats att 
proteinadsorption kan vara ett bioaktivitetsmått 
för en implantatyta. 

Hypotes
Hypotesen i föreliggande forskningsprojekt är att 
implantatytor belagda med vissa proteiner skulle 
uppvisa en snabbare inläkning under initiala läk-
ningsstadiet än motsvarande icke proteinbelagda 

Implantatytors 
inläkning studeras

Kostas Bougas
tdl, doktorand, Odonto-
logiska fakulteten, 
Malmö högskola
E-post: Kostas.Bougas
@mah.se
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ytor. Hypotesen kommer att prövas experimen-
tellt såväl in vitro i sBf-lösning som in vivo i en 
kaninmodell. Ett annat syfte är att utveckla den 
proteinbeklädda ytan som har mest gynnsamma 

egenskaper för bentillväxt. Kliniskt skulle im-
plantat med förbättrade inläkningsegenskaper 
kunna gynna patienter med nedsatt benbildning 
och bidra till förkortade inläkningstider.
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 Datortomografi (ct) används i dag fre-
kvent vid bildframställning av käk- och 
ansiktsområdet. Alla radiologiska un-
dersökningar ska baseras på klinisk in-

formation och relevanta kliniska frågeställningar. 
En adekvat utredning är en utredning där resul-
tatet – positivt eller negativt – ändrar patientbe-
handlingen eller styrker klinikerns dia gnos [1]. 
Detta är särskilt viktigt när det gäller datortomo-
grafi eftersom undersökningen är dyr och kan ge 
mycket höga stråldoser till patienten. Fördelen 
med datortomografi framför andra tekniker är 
att den ger bilder med hög kontrastupplösning 
vilket gör att vävnader med mindre än 1 procent 
skillnad i fysisk densitet kan urskiljas.

ct är en digital teknik som ger bilder av tunna 
skikt med variabel tjocklek. Tekniken beskrevs 
1972 av Allan McLeod Cormack och Godfrey 
Newbold Hounsfield. De båda fick Nobelpriset 
1979 för sin uppfinning. Hounsfield konstru-
erade en apparat där röntgenröret roterade runt 
patienten och skannade tunna skikt (8 mm) av 
patienten. Den första generationen datortomo-
grafer hade en bildrekonstruktionstid på om-
kring 30 minuter per skikt. I dag finns det dator-
tomografer som skannar mer än 100 millimeter 
per sekund och nästan omedelbart visar bilderna 
på monitorn. Genom att samtidigt skanna flera 
skikt av kroppen (multislice ct) kan skannings-
tiden reduceras avsevärt och små detaljer, med 
en upplösning på cirka 0,3 millimeter, visas med 
korta skanningstider. Multislice ct-apparater 
är vanliga på medicinska röntgenavdelningar; 
med hjälp av mycket små röntgendetektorer och 

en solfjäderformad röntgenstråle som skickas 
genom patienten får man en skikttjocklek som 
vanligtvis är mindre än 1 millimeter. 

Förutom de här typerna av datortomografer 
kan digital volymtomografi, dvt, numera an-
vändas för käk- och ansiktsröntgen. I motsats 
till konventionell datortomografi, där skikten 
är skannade, ger digital volymtomografi en bild-
volym från ett stort antal konventionella rönt-
genbilder. Ur denna volym kan skikt med olika 
tjocklek rekonstrueras i vilket plan som helst. 
En fördel med dvt framför konventionell dator-
tomografi är den lägre stråldosen. Skanningsti-

SAMMANFATTAT Datortomografi används ofta vid odontologiska rönt-
genundersökningar. Konventionell datortomografi introducerades år 1972 
och nu finns datortomografer vid alla medicinska röntgenavdelningar. 
Digital volymtomografi är en typ av datortomografi som sedan slutet av 
1990-talet kommit till stor användning vid odontologiska undersökningar. 
Konventionell datortomografi ger höga stråldoser men med volymtomo-
grafi kan stråldosen reduceras väsentligt. Konventionell datortomografi 
används vid utredning av ansiktstraumata och tumörer medan volym-
tomografi vanligen används vid undersökning av tänder och käkar.

Datortomografi inom
odontologisk radiologi

FAKTA. DATORTOMOGRAFI I KORTHET

Datortomografi (CT) används i dag allmänt vid bild-
framställning av käk- och ansiktsområdet.

Konventionella datortomografiundersökningar görs 
vanligen på medicinska röntgenavdelningar.

En relativt ny teknik, »cone-beam computed tomo
graphy« (CBCT) eller digital volymtomografi (DVT) har 
blivit tillgänglig för dentalundersökningar. Fördelen
med denna teknik är en lägre stråldos jämfört med
konventionell datortomografi.

Vanliga exempel på när DVT används är: för att läges-
bestämma positionen för icke-erumperade hörntänder 
och misstänkt rotresorption av intilliggande lateral 
incisiv, preoperativ planering av implantatbehandling 
och undersökning av periapikala områden när intraorala 
undersökningar har gett osäker information.

Konventionell datortomografi används för under-
sökningar av större områden vid diagnostisering av
till exempel ansiktsanomalier, omfattande traumata
och tumörer.
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den är relativt kort (cirka 20 sekunder) och den 
geometriska upplösningen är hög hos några ap-
parater (3 linjepar/mm med Accuitomo F17®, J 
Morita Co, Kyoto). De flesta utrustningar ser ut 
som en panoramaapparat och programvaran är 
vanligen anpassad för dentala undersökningar.

Både dvt och konventionell datortomografi 
producerar artefakter som kan skapa problem 
vid rekonstruktionen och tolkningen av bilderna. 
Den vanligaste artefakten i käk- och ansiktsre- 
gionen kommer från metallföremål och det gäl-
ler att försöka undvika att exponera metallfyll-
ningar och kronor. Figur 1 a visar ett exempel på 
metallartefakter från ett guldstift vid konventio-
nell datortomografi och figur 1 b artefakter från 
rotfyllnadsmaterial vid dvt.

stråldos 
Strålskyddsinstitutet rapporterade 2002 att da-
tortomografi används i ungefär 7 procent av 
alla radiologiska undersökningar i Sverige, men 
ger en tredjedel av den totala befolkningsdosen. 
Användningen av datortomografi ökar snabbt [2]. 
Stråldosen från dvt kan vara betydligt lägre än 
dosen från konventionell datortomografi [3]. Den 
effektiva dosen från volymtomografiundersök-
ningar varierar avsevärt beroende på utrustning, 
bildfält och tekniska faktorer [4]. Vid användning 
av konventionell datortomografi rekommenderas 
om möjligt lågdosprotokoll. En lågdosundersök-
ning med datortomografi av till exempel bihålor-
na ger en dos som är jämförbar med en konven-
tionell digital röntgenundersökning, men med 
betydligt bättre diagnostisk kvalitet [5]. 

cone beam computed tomography
eller digital volymtomografi
Sedan metoden först introducerades för bildåter-
givning av käkarna i slutet av 1990-talet har till-
verkare över hela världen konstruerat flera olika 
apparater. Utvecklingen är ett tecken på behovet 
av mer precis återgivning av käkarnas anato-
miskt komplexa strukturer. Med konventionella 
undersökningar överlagras ofta strukturer utan-
för det intressanta området och försvårar dia-
gnostiseringen. Det kan också finnas ett behov av 
en billigare och inte minst mindre doskrävande 
teknik än konventionell datortomografi.

Den snabba utvecklingen av volymtomografi-
apparater gör det svårt att veta exakt hur många 

apparater som finns på marknaden just nu. Va-
riationen är större än för konventionella datorto-
mografer. Volymtomografiapparater skiljer sig åt 
genom storleken av volymen som kan undersö-
kas, storleken på elementen som bildar volymen 
(volymelementen, voxels), skikttjockleken, posi-
tioneringen av volymen, geometrisk upplösning 
och kontrastupplösning, bildkvalitet, stråldoser, 
bildfångstteknik, och om patienten undersöks 
sittande, stående eller i ryggläge.

En del skillnader kan bero på huruvuda till-
verkarna anser att deras utrustning kan ersätta 
konventionella datortomografer för specifika 
diagnostiska uppgifter, om den ses som ett kom-
plement till, eller en kombination av båda möjlig-
heterna. För en del diagnostiska frågeställningar 
i huvud- och halsregionen som kräver bra upplös-
ning av mjukvävnaden (till exempel diagnostise-
ring av maligna tumörer) och vid undersökning 
av svårt traumatiserade patienter är konventio-
nell datortomografi fortfarande den metod som 
rekommenderas. På en röntgenavdelning kan 
dvt betraktas som ett komplement till konventio-
nell datortomografi. Men många undersökningar 
som tidigare endast kunde utföras med datorto-
mografi kan nu göras med dvt, ofta med bättre 
resultat. Även vid andra undersökningar, där man 
sällan använde ct beroende på högre stråldoser 
och kostnad samt otillfredsställande resultat, har 
dvt kunnat användas.

En köpare av volymtomografiutrustning måste 
alltså fundera över vilka diagnostiska problem 
man vill lösa med hjälp av utrustningen och vad 
som krävs av den för att uppnå tillräckligt bra re-
sultat. En minsta gemensam nämnare för volym-
tomografiapparater är att en cylindrisk volym 
undersöks. För de flesta av utrustningar gäller 
att storleken på volymen som ska undersökas 
kan väljas ur ett antal alternativ.  Den volum som 
undersöks skiktas i tre vinkelräta plan och man 
kan inom givna gränser välja skiktens tjocklek. 
Generellt ökar stråldosen med storleken på den 
undersökta volymen när samma exponerings-

Datortomografi inom 
odontologisk radiologi

Figur 1 a, b. a)Metallartefakter vid konventionell datortomografi som 
orsakats av ett guldstift i tand 22. b) Vid volymtomografi av en över-
käksincisiv ses en mörk linje längs med rotfyllningen. Detta är en artefakt 
och den beror inte på att rotfyllningen är otät.

»Vår erfarenhet är att 
de flesta diagnostiska problem 
i käkarna kan lösas med 
ganska små volymer.« 

a b

100 år
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apparater som finns på marknaden just nu. Va-
riationen är större än för konventionella datorto-
mografer. Volymtomografiapparater skiljer sig åt 
genom storleken av volymen som kan undersö-
kas, storleken på elementen som bildar volymen 
(volymelementen, voxels), skikttjockleken, posi-
tioneringen av volymen, geometrisk upplösning 
och kontrastupplösning, bildkvalitet, stråldoser, 
bildfångstteknik, och om patienten undersöks 

En del skillnader kan bero på huruvuda till-
verkarna anser att deras utrustning kan ersätta 
konventionella datortomografer för specifika 
diagnostiska uppgifter, om den ses som ett kom-
plement till, eller en kombination av båda möjlig-
heterna. För en del diagnostiska frågeställningar 
i huvud- och halsregionen som kräver bra upplös-
ning av mjukvävnaden (till exempel diagnostise-
ring av maligna tumörer) och vid undersökning 
av svårt traumatiserade patienter är konventio-
nell datortomografi fortfarande den metod som 
rekommenderas. På en röntgenavdelning kan 

 betraktas som ett komplement till konventio-
nell datortomografi. Men många undersökningar 
som tidigare endast kunde utföras med datorto-

, ofta med bättre 
resultat. Även vid andra undersökningar, där man 

 beroende på högre stråldoser 
och kostnad samt otillfredsställande resultat, har 

En köpare av volymtomografiutrustning måste 
alltså fundera över vilka diagnostiska problem 
man vill lösa med hjälp av utrustningen och vad 
som krävs av den för att uppnå tillräckligt bra re-
sultat. En minsta gemensam nämnare för volym-
tomografiapparater är att en cylindrisk volym 
undersöks. För de flesta av utrustningar gäller 
att storleken på volymen som ska undersökas 
kan väljas ur ett antal alternativ.  Den volum som 
undersöks skiktas i tre vinkelräta plan och man 
kan inom givna gränser välja skiktens tjocklek. 
Generellt ökar stråldosen med storleken på den 
undersökta volymen när samma exponerings-

Figur 1 a, b. a)Metallartefakter vid konventionell datortomografi som 
orsakats av ett guldstift i tand 22. b) Vid volymtomografi av en över-orsakats av ett guldstift i tand 22. b) Vid volymtomografi av en över-orsakats av ett guldstift i tand 22. b) Vid volymtomografi av en över
käksincisiv ses en mörk linje längs med rotfyllningen. Detta är en artefakt 
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SAMMANFATTAT Tandförluster i 

överkäkens sidopartier är vanliga hos den 

vuxna befolkningen i Sverige. Efter förlust 

av tänder i dessa områden försvåras ofta 

implantatkirurgi på grund av reduktion av 

benvolym och förstoring av käkhålorna. 

Olika bentransplantationsmetoder 

finns beskrivna för att möjliggöra 

implantatbehandling vid dessa situationer. 

Flera av metoderna innebär postoperativa 

besvär samt långa läkningstider innan 

avslutande protetisk behandling kan 

utföras. Specialisttandvårdskliniken i 

Halmstad har arbetat för att utveckla och 

förenkla dessa metoder.

Vid specialisttandvården i Halmstad har, sedan 

början på 1980-talet, patienter med atrofierade 

käkar rekonstruerats med bentransplantat enligt 

olika metoder. Tre specialister har disputerat 

inom ämnen rörande bentransplantation [1–3]. 

På 1980- och 90-talet bentransplanterades tand-

lösa överkäkar och då användes oftast höftbens-

kammen (crista iliaca anterior) som tagställe för 

bentransplantat, eftersom stora benvolymer av 

bentransplantat krävdes. Flera uppföljningsstu-

dier har gjorts på dessa patienter [2, 3]. 

Ett alternativ till bentransplantat i överkäkens 

sidopartier är zygomaticus-implantat (Bråne-

mark Implant System; Nobel Biocare, Göteborg, 

Sweden) (figur 1). Mellan 1998 och 2002 har me-

toden använts och studerats vid specialisttand-

vården i Halmstad [3]. Resultaten är acceptabla, 

men lokala infektioner omkring zygomaticus-

implantaten har registrerats.
Minimalt invasiv implantatkirurgi vid behandling 

av tandlöshet i överkäkens sidopartier

Det fortsatta arbetet vid kliniken har bestått i 

att utveckla och förenkla kirurgiska metoder 

med avsikt att minska postoperativa besvär och 

förkorta de kirurgiska och protetiska faserna av 

behandlingen.Ett steg i denna utveckling är att ta bentrans-

plantat lokalt från maxillan och från prepara-

tionen av implantatsätena. Bentransplantatet 

samlas upp med bensug eller med benhyvel 

Figur 1. Fast käkbensförankrad brokonstruktion med fyra 

konventionella implantat och två zygomaticus-

implantat.

Figur 2 a–c. a) Benhyvel med bentransplantat taget från processus zygomaticus. b) Preoperativ bild av sinusrecess. 

c) 3-årskontroll. Sinusrecessen har fyllts med benspån från processus zygomaticus genom lateral 

fönsterteknik samtidigt som implantaten installerades.

Nya metoder utvecklas 
för implantatkirurgi

c

a

b
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(figur 2). I en pågående studie redovisas totalt 

66 patienter som behandlats med 96 implantat. 

Patienterna har följts upp under fem år efter 

färdig brokonstruktion och endast ett implantat 

har förlorats innan den protetiska behandlingen 

utfördes. Fortsatt utveckling har varit att använda sär-

skilda handinstrument, osteotomer, för att pre-

parera implantatsätena, varvid det postoperati-

va traumat minskas ytterligare, då ingen separat 

öppning behövs in till käkhålan. Utvecklingen 

av cbct (Cone Beam Computed Tomography) 

har inneburit att undersökningar kan göras med 

bättre avbildning och lägre stråldos. Den tredi-

mensionella röntgenbilden användes som un-

derlag för planering av kirurgin och uppföljning 

(figur 3).
Benregeneration utan bentransplantation  

för att möjliggöra implantatinstallation

Lundgren et al [4] har visat att om man efter late-

ral fönsterteknik lyfter sinusslemhinnan, instal-

lerar implantaten och återplacerar benfönstret, 

bildas nytt ben runt den apikala delen av im-

plantaten. I fall där implantat ej kan installeras 

i ett första steg används i stället olika keramiska 

material för att hålla upp sinusslemhinnan samt 

att ytterligare stimulera benbildningen. De pre-

liminära resultaten är lovande. Planeringen av 

ingreppet kan göras med hjälp av 3d-teknik som 

illustreras i figur 4, där cirkeln representerar det 

område inom vilket nybildning av benvävnaden 

eftersträvas.
3D planeringsteknik för att undvika käkhålan  

vid implantatkirurgi
Alternativ till bentransplantation till käkhålorna 

för implantatbehandling är att utnyttja befintligt 

ben i de lokalisationer som normalt inte används 

för implantatbehandling. Sådana områden är 

hörntandsbalken mellan näshålan och käkhålan 

Figur 3 a–c. a) Preoperativ CBCT-bild med indikatorstift i titan inför 

implantatinstallation med särskilda handinstrument,  

osteotomer. b, c)  6-månaderskontroll med CBCT visar lateral och frontal 

aspekt med god bentäckning kring implantatet.

Figur 4 a–c. Planering av benregenerativ åtgärd, röntgen-

kontroll.
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SAmmANFATTAT Det är vanligt att 
ishockeyspelare råkar ut för tand- och 
käkskador. Trots det avstår många spelare 
från att använda tandskydd, oftast på 
grund av praktiska hinder och lättja. 
Både spelare och ledare behöver därför 
större kännedom om tandskyddets 
skadeförebyggande effekt. 

 Det är vanligt med skador inom spor-
ter med närkontakt och spel med 
klubbor. Ishockey är en av de mest 
drabbade sporterna [1] där slag från 
klubbor är den vanligaste orsaken 

till skador på tänderna [2]. Det är framför allt 
incisiver som skadas [3, 4]. Skadorna kan bli be-
stående och omfattande och innebär i många fall 
kostsam tandvårdsbehandling som kan pågå un-
der lång tid [5]. Ett tandskydd skyddar tänderna 
i överkäken och förebygger även hjärnskakning, 
käkskador [6] och skador på mjukvävnader [7]. 

Antalet tandskador på svenska hockeyspelare 
har minskat med 37 procent sedan sif (Svens-
ka Ishockeyförbundet) införde en ny regel om 
tandskydd 2003/2004 [8]. 

Det finns olika typer av tandskydd. Prefabrice-
rade tandskydd är vanligt förekommande och kan 
köpas i sportaffär. sif kräver att tandskydd ska  

Ishockeyspelare
slarvar med tandskydd 
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vara individuellt tillverkade av tandläkare/tand-
klinik. Dessa är bekvämare att bära, har bättre 
passform och bättre skyddande förmåga [9]. Stu-
dier visar att tandskydd generellt skyddar mer 
mot orofaciala skador än inget tandskydd [10]. 
Ändå finns det idrottare inom kontaktsporter 
som inte använder tandskydd [9]. Enligt sif:s 
tävlingsbestämmelser ska spelare som omfattas 
av tandskyddsregeln bära tandskydd under trä-
ning, uppvärmning och match. Risken att skada 
sig är större under match jämfört med träning 
[11]. Domare kan bestraffa spelare som inte an-
vänder tandskydd men i första hand utdelas var-
ning till laget. Spelare får inte spela vidare förrän 
han/hon bär tandskydd. 

Syftet med den här studien var att kartlägga 
användande av tandskydd och attityder till tand-
skydd bland ishockeyspelare och ledare. 

material och metod
Grupp i bestod av 154 ishockeyspelare, 15–34 år 
(medelålder 19,6 år). Spelarna tillhörde juniorlag 
(J 20) och A-lag från nio klubbar i Göteborgsre-
gionen, division i–iii. Studien inkluderade även 
målvakter. 

En spelarenkät delades ut i samband med trä-
ning. Enkäten bestod av 21 frågor med öppna 
och slutna svarsalternativ: beskrivning av spela-
re och användning av tandskydd (6 frågor), fak-
torer som styr användande/attityder (9 frågor), 
övrigt (6 frågor). 

Referentgranskad Accepterad för publicering 8 oktober 2009
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Det är vanligt att ishockeyspelare inte bär tandskydd 
under träning.

Individuellt framställda tandskydd.
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Grupp ii bestod av 36 ishockeyledare, 18–56 
år (medelålder 40,3 år). Ledarna tillhörde Göte-
borgslagen och J 20-lag i övriga landet i serierna 
Super Elit och division ii. (24 tränare, 5 lagle-
dare och 7 materialförvaltare.) 

En ledarenkät besvarades vid samma tillfälle 
som spelarenkäten eller skickades per post. En-
käten bestod av 14 frågor med slutna svarsalter-
nativ: beskrivning av ledare (4 frågor), inställ-
ning/attityder (7 frågor), övrigt (3 frågor). 

resultat 
Spelare mellan 15 och 18 år använde galler. Bland 
spelare 19–34 år använde 53 procent tandskydd 
någon gång under säsongen, 9 procent bar galler 
medan 38 procent inte använde något skydd för 
tänderna (figur i). 71 procent av tandskyddsan-
vändarna bar det alltid under match medan 24 
procent alltid bar det under träning. 6 procent 
använde aldrig tandskydd under match och 40 
procent aldrig under träning. 

De vanligaste skälen till att använda tandskydd 
var regler och risk för skador (tabell 2, se nästa 
sida). Orsaker till att inte använda tandskydd 
var, förutom galleranvändning, praktiska hinder 
och lättja eller slarv (tabell 2). Spelarna angav 
även attityder och bristande tilltro som orsaker 
till att andra inte använde tandskydd (tabell 3). 
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Figur I. Användning av tandskydd bland ishockey-
spelare (n=154). Spelarnas ålder 15–34 år.

Spelare som inte bär galler ska använda visir och tandskydd.

n ≤ 18 år 
n ≥ 19 år
n Ej angivit ålder
n Målvakter
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Använder inte 
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(n = 27)
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Få spelare trodde att tränaren brydde sig huru-
vida de använde tandskydd eller inte (tabell 4). 
30 procent uppgav att de skulle sluta spela om 
obligatorisk galleranvändning infördes. 

Tandläkartillverkade tandskydd användes 
av 60 procent medan 40 procent köpte dem i 
sport affär. Cirka 80 procent av spelarna betala-
de själva. Förening eller sponsor betalade några 
tandskydd. 

65 av 154 spelare hade eller hade haft skador i 
munnen på grund av ishockey. Spelare med gal-
ler hade råkat ut för färre skador än spelare som 
använt tandskydd någon gång under säsongen. 
Spelare utan något skydd för tänderna hade rå-
kat ut för flest skador (tabell 4). 4 av de 65 ska-
dade spelarna uppgav att de började med tand-
skydd efter skadan.

34 av de 154 spelarna hade varit med om att 
domare vidtagit åtgärd under match på grund 
av att spelare saknat tandskydd. Åtgärder som 
uppgavs var varning (19 stycken) och utvisning 
(9 stycken).

29 procent av spelarna hade fått information 
om tandskydd. Den vanligaste informationskäl-
lan var tandvårdspersonal.

Ledarna tyckte det var viktigt att spelarna an-
vände tandskydd under både match (94 procent) 
och träning (92 procent). 69 procent krävde 
tandskydd under match, 40 procent under trä-
ning. 49 procent kontrollerade spelarna under 
match, 20 procent under träning. 14 av 36 ledare 
hade fått information om tandskydd, 6 av dem 
hade fått den från sif.

diskussion
Denna studie visade att det finns ett stort antal 
ishockeyspelare som aldrig eller bara ibland an-
vänder tandskydd. Det är betydligt vanligare att 
skyddet används under match än under träning. 

Regler får många spelare att använda tand-
skydd, visar studien. Kontroll under match kan 
bidra till att fler spelare använder tandskydd då. 
Det talar för att ökad kontroll under träning kan 
förbättra användningsfrekvensen. Det kan dock 
finnas spelare och ledare som inte känner till 
att tandskyddsregeln omfattar träning, vilket är 
viktigt att klubbledningarna är observanta på.

Främsta orsaken till att spelare inte använ-
der tandskydd är praktiska besvär som svårt 
att prata, svårt att andas och obekvämt att an-
vända, men även lättja eller slarv (tabell 2). Det 
stämmer överens med vad man kommit fram 
till i andra studier [4, 9]. Passform är viktigt för 
bekvämligheten men också för säkerheten [9]. 
Färre spelare skulle troligtvis få problem med 
passform och ett bättre skydd om de använde 
tandläkartillverkade tandskydd. Nackdelen är 
att de är betydligt dyrare än prefabricerade och 
tar längre tid att framställa. Studier visar att det 
är bättre med något tandskydd än inget alls [10] 
och det är viktigt att tandvårdspersonal och le-

Tabell 1. Faktorer som styrt spelare att använda eller inte använda 
tandskydd.

Använda tandskydd*
n = 63

Inte använda tandskydd*
n = 91

Regler 25 Använder galler
 Spelare
 Målvakt

50
14

Skaderisk 23 Praktiska hinder
(Prata, andas, 
obekvämt)

26

Föräldrar 8 Lättja/slarv 11

Skadehistorik 4 Attityd 6

Eget val 4 Ekonomi 3

Övrigt 11 Övrigt 3

*Varje spelare kunde ange fler alternativ.

Tabell 2. Faktorer som spelarna tror styr andra att använda eller inte 
använda tandskydd (n = 154).

Använda tandskydd* Inte använda tandskydd*

Skaderisk 118 Praktiska hinder 124

Regler 89 Lättja/slarv 71

Skadehistorik 71 Attityd 70

Ekonomi 69 Inget värde 61

Rekommendation 31 Använder galler 51

Alla andra använder 25 Ekonomi 29

*Varje spelare kunde ange fler alternativ.

Tabell 3. Spelarnas uppfattning om tränarnas inställning till deras 
tandskyddsanvändande (n = 154).

Under match  
n (%)

Under träning
n (%)

Tränare bryr sig 35 (23) 24 (16)

Tränare bryr sig inte 115 (75) 126 (82)

Ej svar  4 (2) 4 (2)

Tabell 4. Skadefrekvens i förhållande till skyddsutrustning (n = 153*).

Galler (inkl  
målvakter)
 n (%)

Tandskydd
 n (%)

Inget skydd 
n (%)

Skada 17 (32) 28 (44) 20 (54)

Ej skada 36 (68) 35 (56) 17 (46)

p < 0.05

*En spelare har inte besvarat frågan.
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dare har kunskap om båda typerna så de kan ge 
korrekt information. Tandskydd ingår i allmän-
het inte i den kostnadsfria barntandvården, men 
ekonomi verkar inte vara avgörande för spelarna 
som inte använder tandskydd. 

För att få fram fler möjliga attityder och orsa-
ker till användning av tandskydd ställdes frågor 
om vad spelarna tror styr andra. Spelarna trodde 
att andra i större utsträckning styrdes av attityder 
som innefattar en macho-inställning, ett bekym-
merslöst förhållningssätt till skador på tänderna 
och att tandskydd inte har något värde. Hock-
eyspelare i en annan studie tillfrågades varför 
de inte använde tandskydd. Sju spelare i ett lag 
uppgav skäl som: »töntigt«, »tyckte inte det såg 
bra ut« och »fränt med utslagen tand« [12]. En 
glugg kan ge spelare status som kämpe och alla 
skador går att åtgärda. Det kan förklara macho-
attityden och den bekymmerslösa inställningen. 
Det kan också finnas skäl att misstänka att spe-
lare inte tror att tandskydd hjälper.

Tandskydd och galler har en skadeförebyg-
gande effekt [13, 14, 15]. Det bekräftades delvis 
i den här studien. Andelen skadade var minst 
bland galleranvändare (tabell 4). Av de skadade 
spelarna uppgav endast ett fåtal att de började 
använda tandskydd efter olyckan. En annan 
studie visar att färre än hälften börjar använda 
tandskydd efter skada [4].

Obligatorisk galleranvändning kan vara en ef-
fektiv metod att minska antal tand- och käkska-
dor men det är tydligt att det finns en motvilja 
bland spelarna då nästan en tredjedel skulle 
sluta om det blev obligatoriskt. Samtidigt är det 
intressant att notera att det fanns spelare över 18 
år som fortsatte att använda galler (figur i) trots 
att regler inte kräver det. Galleranvändning har 
kopplats till ett ökat antal allvarliga ryggskador 
vilket kan förklaras av att spel med galler ger 
sämre sikt och leder till ökat risktagande [16]. 
Det finns dock resultat som motsäger detta [14]. 
Studien visar också att domare blivit mer över-
seende vid bedömning sedan skyddsutrustning-
en blivit bättre. Regler och domare är viktiga för 
att förhindra farligt spel och förebygga allvarliga 
skador. Både spelare och ledare i den här studien 
hade varit med om att domare vidtagit åtgärd vid 
match när spelare saknat tandskydd. 

Det är viktigt med information om tandskydd. 
Hur den ges kan vara avgörande för om den le-
der till ökat användande. De flesta spelare som 
fått information hade fått den från tandvårds-
personal. Information och påverkan från både 
tandvård och klubb ger tyngd åt budskapet. En 
tandläkare knuten till klubben är till stor hjälp 
både vid information och vid framställning av 
tandskydd. Studier betonar att det inte bara är 
tränare och coacher som bör ta ansvar för detta. 
Det bör även läkare och tandläkare göra [4, 17]. 
Eftersom de flesta spelarna inte trodde att trä-
narna brydde sig om ifall de använde tandskydd 

eller ej är ledarnas viktigaste uppgift att visa 
spelarna att de tycker det är viktigt, till exempel 
genom att kräva tandskydd vid såväl träning som 
match. För att kunna motivera spelarna måste 
ledarna själva ha kunskap. Mindre än hälften av 
ledarna hade fått information om tandskydd. 

sammanfattning
n Galler och tandskydd har en skadeförebyg-

gande effekt.
n Ett stort antal ishockeyspelare använder ald-

rig tandskydd.
n Regler och skadeförebyggande skäl är de vikti-

gaste orsakerna till att spelare använder tand-
skydd.

n Praktiska problem och lättja eller slarv gör att 
spelare inte använder tandskydd.

n Alla har inte kunskap om och förtroende för 
tandskyddets skadeförebyggande effekt. En 
bekymmersfri inställning till skador på tän-
derna förekommer. 

n Ledarna tycker det är viktigt att spelare använ-
der tandskydd men deras inställning uppfattas 
inte av spelarna.



72 tandläkartidningen årg 101 nr 15 2009

VETENSKAP & KLINIK  BÖCKER

Något 
nytt på 
bokfronten? 

Se Tandläkar -
 tidningens 
bokanmälningar

Önskebok 
om kompositers 
möjligheter
esthetics With resin 
comPosite, Basics and 
techniQues
Burkhard Hugo (red), 
Theodore Eliades, Walter 
Denner
Förlag: Quintessence Books, 
2009
Antal sidor: 272
isBn: 978-1-85097-183-2
Detta är en önskebok för 
den som vill förkovra sig 
och finna visioner runt 

kompositers möjligheter. 
Över hela världen är i dag 
estetik och »minimalt 
invasiva terapier« högak-
tuella ämnen som hör till 
modern tandläkarkonst. 
Denna bok visar hur kom-
positer, med rätt teknik 
och kunskap, just kan vara 
det material som sparar 
tandsubstans, undviker 
kostsamma tandtekniska 
fakturor eller ortodontiska 
terapier.

Boken är en pedagogisk 
uppvisning, i text, men 
framför allt i bild efter bild, 
på alla de terapier och be-
handlingsmöjligheter där 
kompositer är passande 
och ofta, rätt utförda, ger 
kvalitet i nivå med porslin 
och keramer. 

Författarna inleder med 
estetiska grundregler, hur 
ansikte, mun och tänder 
i harmoni ger estetik och 
hur terapier och omform-
ning av tänder kan återska-
pa hela ansiktets harmoni.

  

Instruktivt 
om barntandvård

case rePorts in Pediatric 
dentistrY
Evert van Amerongen et al
Förlag: Quintessence Books, 
2009
Antal sidor: 144
isBn: 978-1-85097-196-2
Barntandvård inbegriper 
ett spektrum av dentala 

och orala sjukdomar där 
behandlingen ställer krav 
på behandlarnas diagnos-
tiska kunskaper och kli-
niska kompetens. Några 
av de tillstånd vi möter är 
mindre vanligt förekom-
mande varför det kan 
vara svårt för den prakti-
serande tandläkaren att 
skaffa sig egen erfarenhet 
av hur dessa patientfall 
bör behandlas. Ett sätt att 
inhämta teoretiska kun-
skaper om sådana fall och 
samtidigt få praktiskt kli-
niska anvisningar för deras 
behandling är att ta del av 
fallpresentationer. 

I boken »Case Reports in 
Pediatric Dentistry« re-
dovisas sexton patientfall 
med olika diagnoser. Boken 
är ett samarbetsprojekt 
inom European Academy 
of Paediatric Dentistry 

(EAPD) och har ställts 
samman av en grupp hol-
ländska pedodontister. Den 
grundar sig på patient-
fall med diagnoser som 
tandvårdspersonal i såväl 
allmän som specialiserad 
barntandvård kan möta i 
sin vardag. 

några exempel på fall som 
ingående redovisas är be-
handling av hypominera-
liserade molarer och tidig 
karies hos förskolebarn 
liksom diagnostik och be-
handling av komplikatio-
ner efter trauma i primära 
och permanenta bettet. 
Boken tar också upp hur 
tandförlust efter exarti-
kulation av permanenta 
tänder kan lösas med hjälp 
av autotransplantation. 
Ett kapitel belyser hur 
strålkronor i primära el-
ler permanenta bettet kan 

vara ett behandlingsalter-
nativ. Detta är en behand-
ling som sällan används i 
svensk barntandvård, men 
som i specifika situationer 
är väl indicerad. 

Varje fallbeskrivning 
innehåller ett teoretiskt 
avsnitt om den aktuella 
patientens tillstånd liksom 
vilka kliniska problem som 
föreligger och hur dessa 
problem har lösts. 

Boken har ett stort antal in-
struktiva färgbilder av hög 
kvalitet och författarna har 
lagt ner mycken omsorg på 
att uttömmande dela med 
sig av de utredningar och 
behandlingar som de rap-
porterade fallen har krävt.  
Jag tycker att boken varmt 
kan rekommenderas för 
den intresserade barntand-
vårdaren.

CHrister ullBro

Teknikdelen är grundlig 
och en stor del av boken är 
procedurer »steg-för-steg« 
i bildsekvenser. Mycket 
grundligt visas tekniker, 
material och färgval, 
»layering«-teknik och yt-
behandling för alla de olika 
procedurerna. 

Behandlingar som de-
monstreras är till exempel 
klass iV-incisalt hörn, dia-
stemaslutning, fluorosis, 
tapptänder, tandförlust 
hos barn och mycket an-
nat.  

Boken är oerhört pedago-
gisk, säkert tänkt som en 
lärobok för både grund-
och efterutbildning. Tyvärr 
blev den även ett eftermäle 
över författaren Burkard 
Hugo, som avled innan 
den var färdig. Hans vän 
och kollega Walter Denner 
slutförde arbetet.

Detta är en bok som jag 
varmt rekommenderar. 
Den kommer att vara till 
stor nytta för hela tandlä-

karteamet i intern utbild-
ning och för gemensamma 
visioner och inte minst för 
att visa patienter terapi-
möjligheter. I grund- och 
efterutbildning av tand-
läkare har den, helt enligt 
författarens intentioner,  
också sin givna plats.

BarBro Berg

Se Tandläkar -

100 år
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Tack för ett bra, informativt och veten-
skapligt underbyggt svar i nummer 12 
på mitt debattinlägg i Tandläkartid-
ningen nummer 10 om den äldre mul-
tisjuke patienten.

Självklart är det ett gemensamt an-
svar för kåren att lösa denna fråga på 
bästa sätt. Men hur?   

Din respons på min debattartikel 
gör mig än mer övertygad om att all-
mäntandläkaren i dagsläget inte har 
kompetens och resurser att ta hand 
om denna patientkategori fullt ut lik-
som att sjukhustandvården inte kan 
bära hela ansvaret. Faktum kvarstår – 
var går gränserna för allmäntandvår-
den och sjukhustandvården i denna 
viktiga fråga? Var lägger vi vår ambi-
tionsnivå?

Bristerna ligger enligt min mening 

främst inom områdena kom mu ni-
ka tion, utbildning och organisation. 
Vem ska utbildas i vad? Av vem? Dags 
för ett nytänkande? Alla vårdgrupper 
inom tandvården kan inte kunna allt 
inom varandras specialområden – en-
dast en väl utbyggd, väl sammansatt 
och väl fungerande vårdorganisation 
kommer att någorlunda kunna mot-
svara framtidens vårdbehov och vård-
efterfrågan.

Slutreplik till Rita Isaksson

»Alla inom tandvården 
kan inte kunna allt«

En individ har definitivt inte samma 
vårdbehov under sin livscykel – vård-
behovet tilltar definitivt med stigande 
ålder. Hur bildar vi nya konstellationer 
med patienten i centrum? Nätverk?

Alla är bra inom sitt eget specialge-
bit och svensk tandvård är bra, men 
den kan alltid förbättras.

HÅkan WiCkHolM
Tandläkare

Ur Tandläkar-
tidningen 

nummer 12 2009

040-664 25 20   •   www.expodent.se

Vi tackar för det gångna årets fina 
samarbete och önskar våra kunder 
och leverantörer en riktig god jul och 
ett gott nytt år!

Expodent 
- Bemött med ett leende!
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Svar på Håkan Wickholms artikel 
»Vem ska ta ansvar för den åldrande 
sjuka patienten?«. 

Den äldre befolkningen i vårt land 
ökar. Detta har bland annat sin förkla-
ring i medicinska landvinningar; allt 
fler sjukdomar kan botas och allt fler 
människor får en ökad livslängd med 
förhoppningsvis god livskvalitet. Mer-
parten av dessa äldre personer har en 
fungerande kontakt med allmänläkare 
och tandläkare hos vilka de kan känna 
sig trygga och väl omhändertagna i 
välkänd miljö. Batljan och medarbeta-
re (Batljan & Lagergren: Finansdepar-
tementet 2000), som studerat utveck-
ling av ohälsa och funktionsförmåga 
med utgångspunkt från tre hypoteser 
om komprimerad sjuklighet, växande 
sjuklighet (failure of success) och 
uppskjuten sjuklighet kom fram till 
att det är den uppskjutna sjukligheten 
som gäller: Vi behåller vår hälsa till 
en allt högre ålder, men när sjukdom 
drabbar oss blir den sista tiden i livet 
inte förkortad utan oförändrat lång. 
När hälsan sviktar finns äldreomsorg 
med uppsökande munhälsobedöm-
ning och rätt till nödvändig tandvård 
enligt läkarvårdstaxa, men kommunal 
åtstramning (enligt Batljan & Lager-
gren) gör att det är svårt att först be-
redas plats och därefter bland annat 
att få hjälp att komma till tandläkare. 
Och att komma till tandvården, det 
behöver äldre personer med betand-
ning upp i hög ålder. Håkan Wick-
holm lyfter fram en ytterst angelägen 
fråga gällande våra äldres tandvård i 
sitt debattinlägg i Tandläkartidningen 
nummer 10 2009.

Jag vill ge en eloge till alla tandläkare 
och tandhygienister inom allmän-
tandvården som förstår sina äldre pa-
tienters behov av regelbunden profy-
lax och tätare tandläkarkontroll. Våra 
gamlas orala hälsa bygger till stor del 
på ert engagemang och ibland envis-
het när det gäller att se till att patien-
terna kommer till behandling. Det är 

inte helt lätt när den fysiska, och even-
tuellt psykiska, förmågan försämras. 
Härvid vill jag gärna citera Nordström 
(Oral health and dietary habits in an 
elderly city population. Avhandling, 
Umeå universitet 1995):

»The high and, with age increasing 
prevalence of chewing problems asso-
ciated with an impaired dental status 
affects dietary intake and emphasises 
the importance of improving dental 
status while the elderly is still able to 
adapt to a new situation and thereafter 
maintain the oral function for life.« 

Bryant och medarbetare skriver 
(Ethical issues encountered by den-
tists in the care of institutionalized 
elders. Spec Care Dent 1995; 1(2)): 

»… the dental profession has been so 
successful in motivating independent 
adults to improve their oral health 
that oral diseases are now becoming 
a problem of old age, particularly for 
those who have lost the ability to care 
for themselves.«

Dessa citat äger fortfarande stor ak-
tualitet.

Sjukhustandvården vid specialist-
tandvården i landstinget i Halland är 
bemannad med två och en halv tand-
läkartjänst och knappt två tandhy-
gienisttjänster. Högst prioritet inom 
specialisttandvården har omhänder-
tagande av patienter från sjukvården. 
Det gäller patienter som behöver oral 
infektionssanering inför medicinsk 

behandling med exempelvis cytosta-
tika eller radioterapi mot huvud/hals 
och organtransplantation. Dessutom 
ingår profylax hos tandhygienist inför, 
under och efter avslutad medicinsk 
behandling.

När patienterna återhämtat sig åter-
går de till sin ordinarie tandläkare för 
fortsatt revisionstandvård vilket sällan 
möter några hinder. I de fall patien-
terna inte återhämtar sig utan över-
går till palliativ medicinsk behand-
ling kan omhändertagandet i enstaka 
fall fortsätta hos sjukhustandvården, 
främst med lindrande behandling av 
tandhygienist. Det finns inga resurser 
att rutinmässigt behålla dessa patien-
ter på specialistklinik och det är inte 
heller indicerat.

Jag vill kommentera de fem punkterna 
i Håkan Wickholms debattinlägg:
1. »Tandläkarna har inte tillräcklig 

medicinsk kompetens.« Min be-
dömning och erfarenhet är att tand-
läkarna har tillräcklig kompetens 
för att sköta konventionell tandvård 
på dessa patienter. Dessutom har 
specialisttandvården konsultverk-
samhet och rådgivning samt gör 
specialistinsatser om så önskas.

2. »Förslagen tandbehandling på pa-
tienten har inte kunnat genomför-
as.« Svårt att diskutera ett enskilt 
fall då detaljer saknas i debattinläg-
get. 

3. »Kostnad för patienten.« Infek-

tionssanering inför viss medicinsk 
behandling betalas enligt läkar-
vårdstaxa efter avslutad medicinsk 
behandling, även vid tandbehand-
ling på sjukhustandvården. Efter 
förhandsbedömning kan eventu-
ella tillkommande åtgärder ingå i 
behandling enligt läkarvårdstaxa. 
Sådan förhandsbedömning kan all-
mäntandläkare skriva. Kostnaden 
är alltså i stort sett samma inom 
allmäntandvård och sjukhustand-
vård.  

4. »Bristande motivation.« Även om 
en patient inte är motiverad för 
behandling (kanske upplevs som 
alltför omfattande) bör information 
om indicerad behandling ges eller 
försök till övertalning göras om det 
bedöms angeläget för att undvika 
akutisering av potentiella infektio-
ner. 

5. »Hög ålder.« De äldre patienterna 
blir allt fler. Ska de inte få fortsät-
ta med tandbehandling där de är 
vana att gå? Man kan jämföra med 
medicinen: ska alla sköra äldre 
med sviktande hälsa hänvisas till 

En eloge till 
allmäntandvården
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 Patienten som i dag är 87 år 
har varit revisionspatient 
hos mig i bortåt 30 år. De 
årliga kontrollerna har varit 
problemfria tills för några år 

sedan då hon plötsligt utvecklar om
fattande karies och sviktande munhy
gien – från det ena undersökningstill
fället till det andra.

Jag remitterar patienten till tand
hygienist och sanering påbörjas. 
Tandhygienistbesöket avslutas dock 
tvärt av patienten, då hon upple
ver detta mycket negativt vilket 
hon understryker mycket tydligt. 
Pa ti enten får hjälp med sin situation 
( kariessanering och försök till kost
rådgivning) och behandlingen fort
skrider. 

Vem ska ta ansvar för den  
åldrande sjuka patienten?

Vid nästa revisionstillfälle verkar 
läget ha stabiliserats någorlunda.

Några år senare är situationen på nytt 
bekymmersam. För utom »rampant« 
karies utvecklar patienten på två må
nader en tumör på höger sida i över
käken. Jag tolkar först denna som en 
abscessbildning utgående från hörn
tanden. Patienten får antibiotika, dock 
inte av mig utan av sin son som är pen
sionerad läkare. 

Vid återbesök hos mig har inte 
abscessbildningen svarat på denna 
be handling utan snarare tilltagit i 
storlek. Jag misstänker att inte allt 
står rätt till och remitterar patienten 
till specialistkliniken på sjukhuset. 
Då inte heller de får något utbyte vid 

incision, tas ett vävnadsprov som se
nare ger svaret »förändring av lym
fomkaraktär«. Patienten remitteras 
till Lund för strålbehandling som hon 
snabbt svarar på.

Jag får ett remissvar med röntgenpå
pekande och förslag till hy gi e nist be
hand ling från sjukhus tandvården. 

Nu blir den odontologiska proble
ma tiken tydlig. Jag kontaktar remiss
svarets avsändare och förklarar bak
grun den, men vederbörande verkar 
an  se att det är min patient och att jag ska 
ta hand om den fortsatta behandlingen. 
Jag anser däremot att detta inte längre 
är en patient för privat allmänpraxis; 
det fortsatta omhändertagandet bör 
om besörjas av sjukhustandvården. Vi 

Kundservice 08 -676 54 10
www.fd.se

FÖR PROFESSIONELL TANDVÅRD

LED-ljus på både scaler och bläster    

         Ergonomi              Ekonomi                Hygien

läkare på sjukhus i stället för att gå 
till allmänläkare? Det är en orimlig 
tanke; alla måste ta sitt ansvar för 
omhändertagandet av den åldrande 
befolkningen, både inom sjukvård 
och tandvård. 

Avslutningsvis: Ånyo en eloge till alla 
inom tandvården som engagerar sig i 
sina åldrande patienter. Det är ju så att 
»Dentists along with physicians must 
learn the art of good palliative care 
without guilt«. (Ettinger RL. Clinical 
decision making in the dental treat-
ment of the elderly. Gerodontology 3 
(3); 1984).

Ur Tandläkar tidningen nummer 10 2009.

Nivå Mål Behandlingsintention

Akut vård Att lindra Man avser endast avhjälpa akuta tillstånd, akut smärta eller 
symtomgivande inflammatoriska tillstånd.

Lindrande vård Att fördröja Symtom på sjukdom accepteras, liksom att dessa symtom 
förvärras, dock ej dithän att akut smärta eller inflammation 
uppträder.

Bevarande vård Att bevara Man eftersträvar att bevara nuvarande munsituation. Lätta 
symtom på sjukdom accepteras, men inte att dessa förvärras.

Förbättrande vård Att förbättra Man eftersträvar en optimal oral hälsa. Symtom på sjukdom 
accepteras ej.

Ni ska känna er tillfreds med utförd 
behandling, oavsett behandlingsinten-
tion. Inom sjukhustandvården inom 
landstinget i Halland har vi ovanstå-
ende mall i våra tankar (Isaksson R et 
al. Evaluation of an oral health edu-
cation program for nursing personell 
in special housing facilities for the 
elderly. Part II: Clinical aspects. Spec 
Care Dent 2000;20).

Rita isaksson
Övertandläkare,  

ämnesföreträdare för sjukhustandvård 
specialisttandvården, 

Landstinget Halland 

När: Fredagen 13/11 kl. 19.00
Var: Münchenbryggeriet – Lokal Clustret, Söder Mälarstrand 25
Pris: 850 kr/person (exkl. moms)
Anmälan: info@biomain.se eller 042-453 07 00
Begränsat antal platser – Först till kvarn!

Fredagen den 13 november är det magi i luften
Vågar du missa årets fest?

Under Swedental 2009 bjuder Biomain in till ett magiskt mässparty.
Mat, dryck, dans och skrämmande bra underhållning hela kvällen.

Magnus Carlsson

C
ha

rli
e Caper (vinnare av Talang 09)

biomain_festannons_8.indd   1 09-09-25   16.13.03
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Återvinn gamla tidningar med stil i en papperskasse specialdesignad av konstnären Peter Dahl. 

Du kan beställa kassen, samt se var din närmaste återvinningsstation fi nns, på PappersKretsen.se

Peter Dahl Recycled

VI SOM INGÅR I PAPPERSKRETSEN ÄR HOLMEN, SCA, M-REAL, STORA ENSO, MEDLEMSFÖRETAGEN I TIDNINGSUTGIVARNA, SVERIGES TIDSKRIFTER OCH GRAFISKA FÖRETAGENS FÖRBUND.
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Peter Dahl Recycled
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Aktuella stop- och utgivningsdagar
Nr 2 Stopp 11/1 Utgivning 4/2
Nr 3 Stopp 1/2 Utgivning 25/2

Hemsida: www.tandlakartidningen.se
E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se
Fax: 08-666 15 95

Adress: Tandläkartidningen, Box 1217
111 82 Stockholm

www.lvn.se

Folktandvården Västernorrland har 425 medarbe-
tare. Vi är organiserade i åtta verksamhetsområden 
för allmäntandvård med en chef för varje område och  
specialisttandvården är samlad under två chefer.

För att ytterligare stärka vår förmåga att bedriva ett aktivt 
utvecklingsarbete söker vi dig som tycker om att driva för-
bättringsarbete både odontologiskt och administrativt. Du 
kommer att ingå i Folktandvårdens kansli med ca 12 med-
arbetare vilkas uppgift är att stödja hela organisationen. 

I din roll kommer du att vara ett viktigt stöd till tandvårds-
direktören och verksamhetscheferna. Du kommer att vara 
engagerad i olika utvecklingsprojekt och i Folktandvårdens 
kvalitetsarbete. I dina uppgifter ingår också verksamhets-
analyser samt kvalificerad handläggning av olika ärenden 
inom kansliets ansvarsområde. 

Vi vill att du i grunden är tandläkare med samhällsodon-
tologiskt intresse. Du har bred verksamhetskunskap och 
erfarenhet av utvecklings- och analysarbete. Du är bra på 
kommunikation, ser dialogen som en framgångsfaktor och 
har förmågan att skapa engagemang kring de viktiga frå-
gor som du kommer att ansvara för. Att kunna bygga nät-
verk och skapa goda kontakter både inom och utanför vår 
organisation tror vi är en annan viktig framgångfaktor.

Du kommer att vara placerad i Härnösand vid Folktandvår-
dens kansli. Tjänsten är heltid och tillsvidare med tillträde 
enligt överenskommelse.

För mer information angående tjänsten kontakta:
Tandvårdsdirektör Bo-Göran Danielsson, tel: 0611-803 70, 
070-607 03 30. Kanslichef Kiki Bergman, tel: 0611-803 71, 
070-216 39 92. TT-ombud: Lars Sandahl, tel: 060-18 21 56

Välkommen med din ansökan, senast 2010-01-25, till:
Folktandvårdens kansli
Landstinget Västernorrland
871 85 Härnösand

utvecklingsorienterad 
tandläkare

Folktandvården 
Västernorrland 
söker

Folktandvården 

Tandläkare
Folktandvården, Svenljunga/Överlida 

Tillsvidare. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse. 2 befatt-
ningar.

Ref.nr: FTV 326-2009-i

Folktandvården Västra Götaland är en förvaltning i Västra 
Götalandsregionen med omkring 3 000 anställda. Vi är 
Sveriges största tandvårdsorganisation och består av fem all-
mäntandvårdsområden samt ett spcecialisttandvårdsområde, 
med kliniker i regionens samtliga kommuner.

Folktandvården Västra Götaland är till för alla och arbetar 
helhjärtat för att ge patienten en långsiktig och förebyg-
gande tandvård av hög kvalitet. 

Vi utför allt från enkla undersökningar till den mest komplice-
rade tandvård i samarbete med sjukvården.

Tillsammans arbetar vi för vår vision ”Frisk i munnen hela 
livet” och söker dig som genom våra kärnvärden - Hälsa, 
Kompetens och Service - vill arbeta hos oss för att uppnå 
denna.

Till våra kliniker i Svenljunga och Överlida söker vi två tandlä-
kare som är intresserade av att arbeta några dagar per vecka 
på varje klinik. Kanske när ni två tandläkare som vill jobba 
tillsammans och dela ansvaret? Klinikerna har samma klinik-
chef. Självklart finns det möjlighet att enbart välja att arbeta 
på den ena kliniken. På kliniken finns mycket kompetenta 
handledare så detta är ett tillfälle för dig som vill utvecklas 
inom området protetik och kirurgi.

Vi söker alltså dig som vill ha möjlighet till extra kompetens-
utbildning i arbetet och välkomnar såväl nyutexaminerade 
som erfarna sökande. 

Upplysningar: Klinikchef Roger Sjöstrand,  
tfn 0320-20 98 30, 0706-22 20 19. 

Facklig företrädare: Älvsborgs tjänstetandläkaravdelning, 
Kerstin Björlin, tfn 033-26 90 85.

Ansökan sänds till Västra Götalandsregionen, Folktandvården, 
Laila Valdebris, Ekenäsgatan 15, 504 55 Borås.

Sista ansökningsdag: 2010-01-15.

Ange i din ansökan hur du först fick kännedom om den  
annonserade tjänsten.

www.vgregion.se/jobb

Vi söker nya 
medarbetare

SeNaSte Nytt 
fi nns på www.tandlakartidningen.se 



tandläkartidningen årg 101 nr 15 2009

platsannonser

76

E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se

Tandtekniker

JUST REKLAM

Astra Techs nya avdelning Atlantis söker nu tand-
tekniker för tillsvidareanställning, med tillsättning
snarast möjligt. 

ARBETET INNEBÄR att du med hjälp av ett ex-
pertsystem designar distanser som ska passa kun-
dens specifika önskemål. För att fånga tandens
geometri i en virtuell designmiljö kommer du att ar-
beta enligt en patentskyddad process. I arbetet ingår
frisläpp av tillverkningsorder, scanning av tandmo-
deller samt kontakt med kunder för att lösa speci-
fika kundkrav. Arbetet bedrivs i olika arbetspass.

VI SÖKER DIG som har tandteknisk utbild-
ning, gärna med erfarenhet av design i CAD-
miljö. Du är kvalitetsmedveten, noggrann samt
van att analysera och ta beslut. Du trivs med att
arbeta självständigt och i grupp. Du kan utrycka
dig väl i tal och skrift, på svenska och engelska.
Ytterligare språk är meriterande.

VILL DU VETA MER ring Carina Ellström,
tel 031-356 85 16.

DU SÖKER via http://jobb.astratech.se.
Ansök snarast, dock senast den
11 januari 2010.

Med livskvalitet
som ledstjärna

Astra Tech AB, Box 14, 431 21 Mölndal, Tel: 031 776 30 00. www.astratech.com

Att arbeta på Astra Tech innebär att vara delaktig i ett framgångsrikt företag. Vi är ca 2100 engagerade medarbetare som ut-
vecklar, tillverkar och marknadsför dentala implantat samt avancerade sjukvårdsprodukter inom områdena urologi och kirurgi.
Huvudkontoret finns i Mölndal och våra produkter marknadsförs genom 16 dotterbolag världen över samt går på direktexport
via externa distributörer. Astra Tech, som ingår i AstraZeneca-koncernen, omsatte 3,4 miljarder SEK under 2008.

AT_Tandläkartidningen_171x115_091117:AstraTech_171x115  09-11-17  16.34  Sida 1

TANDLÄKARE SÖKS TILL UPPDRAG SOM ODONTOLOGISK KONSULT
Vi utvidgar och söker en tandläkare till ett upp-
drag som odontologisk konsult som ska ingå i vårt 
nordiska Scientific Affairs-team. Vi söker dig som 
har lust att arbeta med tandhälsa i en kommersiell 
verksamhet. Du bör bo i Stockholmsområdet. 
Uppdraget som konsult är beräknat till i genom-
snitt tio timmar i månaden och avlönas per timme. 
Tillträde önskas från 2010.

PRIMÄRA ARBETSUPPGIFTER
•	 Hålla	föredrag	för	tandläkar-	och	tandhygienist-
 studerande 
•	 Översätta	odontologiskt	informationsmaterial	
•	 Befattningen	rapporterar	till	Nordic	Scientific	
 Affairs Manager

KVALIFIKATIONER
•	 Du	är	utbildad	tandläkare	och	har	minst	tre	års	

erfarenhet från tandläkarpraktik, forskning eller 
undervisning

•	 Du	behärskar	engelska	muntligt	och	skriftligt

KOMPETENS
•	 Du	kommunicerar	klart	och	tydligt
•	 Du	är	bra	på	att	förmedla	ett	fackbudskap	på	
	 ett	tydligt	sätt	
•	 Du	arbetar	självständigt	och	kan	planlägga	och	
prioritera	i	en	jäktig	vardag.	

MÖJLIGHET FÖR KARRIÄRUTVECKLING 
•	 Colgate	Scientific	Affairs	är	i	kraftig	tillväxt	och	

uppdraget kan för rätt person öppna upp för 
	 ytterligare	möjligheter	i	framtiden	

YTTERLIGARE INFORMATION
•	 Kontakta	Nordic	Scientific	Affairs	Manager,	
 tandläkare Lone Lenes tfn: +45 43 20 92 00 eller 
 på e-post: lone_lenes@colpal.com

ANSÖKAN MEJLAS TILL:
•	 Application_dk@colpal.com,	att.	Nordic	HR	
	 Manager	Stine	Lystbæk	Petersen,	
	 senast	den	15	januari	2010
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Söker du efter lediga tjänster 
inom Folktandvården? 

www.folktandvarden.se

Extraordinary Opportunity to work for
two weeks in the UK
 
OPRO, who are the largest suppliers of mouthguards 
in the world, need English speaking dentists to take 
impressions at schools in the UK this September. 
We will supply you with a car, accommodation, UK 
dental registration and work that will involve touring 
around the UK seeing some of the great sites. What's 
more we will pay you £800 per week!!
 
APPLY NOW to Allan Gill at OPRO
email: allan.g@opro.com. Tel: +44 1707 261261 ext 306

uit.no/tavla

STILLING LEDIG
Instituttleder ved    
Institutt for klinisk odontologi,   
Det helsevitenskapelige fakultet (åremål)
Instituttleder vil ha det overordnede ansvaret 
for instituttets samlede virksomhet.  
Dette innebærer ansvar for instituttets  
undervisning og forskning, samt personal-   
og økonomiansvar. 

Vi søker etter en person med forsknings- og 
ledelseserfaring, primært innen fagområdet 
odontologi. Det kreves normalt professor-/
førstestillingskompetanse innen instituttets 
fagfelt klinisk odontologi. Dersom spesielle 
faglige og rekrutteringsmessige hensyn tilsier 
det, kan kravet om førstestillingskompetanse 
fravikes. Det vil bli lagt vekt på lederegen-
skaper som evne til god kommunikasjon og 
samarbeid, resultatorientering og strategiske 
evner. Det gis mulighet for å kombinere leder-
stillingen med egen forskningsaktivitet, og det 
vil kunne stilles ressurser til rådighet for dette. 
Kvinner blir spesielt oppfordret til å søke. 

Tilsetting vil være på åremål for inntil 4 år,  
med mulighet for tilsetting i ytterligere   
to fireårsperioder. Stillingen lønnes i  
kode 1475 instituttleder. 

Interesserte kan kontakte:   
dekan Arnfinn Sundsfjord, tlf. + 47 906 16118  
(arnfinn.sundsfjord@uit.no) eller   
instituttleder Harald M. Eriksen,    
tlf. + 47 776 49103, mobil + 47 416 32232   
(harald.eriksen@uit.no)

Søknadsfrist: 28.01.10 Ref. nr. 2009/7703
For fullstendig kunngjøring, se:
www.jobbnorge.no

jo
bb

no
rg

e.
no

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT, 
NORGE

Nytt jobb? 
Kontakta alltid den lokala företrädaren för 

Tjänstetandläkarna för aktuell löneinformation 

innan du börjar ett nytt jobb.

             Nr               Utgivningsdag         Materialdag

Platsannonser 
utgivningsplan 2010

1 14/1 14/12-09

2 4/2 11/1

3 25/2 1/2

4 18/3 22/2

5 15/4 18/3

6 6/5 12/4

7 27/5 29/4

8 17/6 24/5

9 19/8 26/7

10 9/9 16/8

11 30/9 6/9

12 21/10 27/9

13 11/11 12/10

14 2/12 8/11

15 16/12 23/11
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Övertandläkare parodontologi
Uppsala län är ett av Sveriges snabbast växande län med goda kommunikationer och närhet till Arlanda.
Folktandvården har ca 550 anställda på 25 kliniker med tillgång till alla specialiteter. För att ge våra
patienter de bästa förutsättningarna för en god tandhälsa satsar vi mycket på Frisktandvård. Vi eftersträvar
mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar vår
verksamhet.
 
Vi söker en övertandläkare med specialistkompetens i parodontologi som, förutom det kliniska arbetet,
även har intresse för och engagerar sig i klinikens utbildnings- och utvecklingsverksamhet. I tjänsten ingår
även handledning/utbildning/klinikkonsultationer m.m. Inom vår organisation finns möjlighet att söka
forskningsmedel.
 
På Specialisttandvården Kaniken är enheterna för klinisk bettfysiologi, endodonti, parodontologi och oral
protetik samlokaliserade i en klinik med gemensam personal- och klinikledning. Tillsammans är vi ett 40-
tal anställda. Vi bedriver en högt specialiserad vård i samarbete med tand- och sjukvården.
 
På enheten för parodontologi finns idag två övertandläkare samt två ST-tandläkare.
 
Tillträde enligt överenskommelse.
 
Upplysningar:
Klinikchef Birger Narby, 018-611 63 80
Ämnesföreträdare Greger Rosvall, 018-611 63 80
För TT Isabel Ragnarsson, 070-508 13 10

Sök gärna via vår hemsida www.folktandvarden.se/uppsala. Du kan också skicka din ansökan till
Folktandvårdens kansli, 750 17 Uppsala. Din ansökan, med ref nr 72-09, skall vara inkommen senast den 8
januari 2010.
 

E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se

med erfarenhet söks till en privat tandläkarmottagning 
för graviditetsvik 1 år. Praktiken ligger i Herrljunga. 
Tillträdde 15 februari 2010. Deltid 75 %.  

Ansökan skickas senast 30 dec. 2009 till 
shararehamin@yahoo.com 

TANDLÄKARENytt jobb? 
Kontakta alltid den lokala företrädaren för 

Tjänstetandläkarna för aktuell löneinformation 

innan du börjar ett nytt jobb.

SeNaSte Nytt finns på www.tandlakartidningen.se 
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ST-tjänst i oral kirurgi/käkkirurgi
Läs mer på www.orebroll.se/uso/jobb

Dentists Holland
Repres 150 practices in Holland. Swedish dentists 
1–15 yr exper. Salary 2-4 times FTV 
(5.000–9.000 eur net/mnth) langu course, no 
amalgam, ultra modern pract. 10 yrs reduced taxes. 

CV+Pic to Drs. Z. Tischler vansleen@home.nl 
+31611362751

Käkkirurg 
sökes till praktik i Trondheim i Norge

150	m	från	vår	vackra	domkyrka	ligger	vår	
praktik med 10 anställda.

Vi är i behov av en käkkirurg från 1 mars 2010 
med 50 % anställning.

Det	finns	ett	mycket	stort	patientunderlag	med	
ca 130 remitterande tandläkare.

Arbetet består i implantat och generell 
dentoalveolärkirurgi.

Stora	möjligheter	till	högt	arvode.

Trondheim ligger endast 90 minuter med 
direktflyg	från	Stockholm.

Ta kontakt med Rolf Isaksen
telefon 0047 95143661
eller e-mail: tannisak@online.no

arbeta utomlaNDS?
Då ska du gå ur AEA. När du återvänder till 

Sveriges ska du gå med direkt igen annars går du 

miste om inarbetade försäkrings perioder. 

Läs mer på www.aea.se beställning: anita.hagstedt@tandlakarforbundet.se

Vill du beställa 
Tandläkartidningens 
tidskriftssamlare?
För 69 kronor 
inklusive moms får 
du en samlare som 
rymmer en hel 
årgång.

En hel årgång 
i en enda samlare!

Skicka din beställning med e-post till 
anita.hagstedt@tandlakarforbundet.se
uppge antal, namn på beställare, 
adress samt eventuell fakturaadress.
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RADANNONSER
Aktuella stopp-  och utgivningsdagar
Nr 2/10  Stopp 11/1  Utgivning 4/2 
Nr 3/10  Stopp 1/2  Utgivning 25/2

E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  
Tel: 08-666 15 13
Fax: 08-666 15 95

Hemsida: www.tandlakartidningen.se
Adress: Tandläkartidningen, Box 1217, 
111 82 Stockholm 

 ARRENDE

 PRAKTIKER KÖPES

 PRAKTIKER SÄLJES

Praktik södra Dalarna
Pga pensionering säljer jag min praktik på 
85 kvm. Två fullt utrustade behandlingsrum. 
Mycket trevligt patientklientel. Två tillhörande 
parkeringsplatser. Min sköterska kan eventuellt 
stanna kvar en tid. Tel arbete 0226-527 95, 
bostad 0226-510 30.

Praktik säljes i Skärholmen C
Två beh rum med pat. Låg hyra, bra pris. 
073-905 48 42.

Tandl praktik i natursköna Värmland
Väl inarb praktik med ca 2 000 klienter. Oms ca 
4 milj. Eg fast med bostad. Hög standard och 
utomhuspool. Ett tillfälle! Måste ses! För ytter-
ligare info ring Gudrun Olsson, tel 054-10 11 71 
eller maila info@provexa.se

Praktik – dödsbo Göteborg säljes
för 20 000 kr. Tel 0733-42 12 34.

Dags att köpa eller sälja mottagning?
På www.praktikformedlaren.se finns objekten du 
söker. Praktikertjänst Tandvård

Göteborg + grannkommuner
Praktik önskas köpas i Göteborg med omnejd 
(Västra Götaland + Halland) av mkt erfaren kol-
lega. Flexibel överlåtelsetid 12–18 mån är ok, i 
väntan på rätt klinik. Svar till »091502«.

Praktik köpes Östermalm/City
Erfaren tandläkare önskar köpa ett rum i en 
befintlig praktik eller liten enmanspraktik. Har 
egen patientstock, söker ej nya patienter. Svar 
till »091501«.

Flex unit med rtg och CanCan stol
Flex unit i mkt gott skick, grå CanCan stol, 
Tropex rtg. Totalpris 19 500 kr. Leveransklar i 
Stockholm. spectandl.marthe@bredband.net

Planmeca compakt/Redheskåp
Planmeca compakt och Redheinredning köpes. 
Monica Ivarsson, 08-37 12 00.

e-Quality 
är ett auktoriserat bemanningsföretag inom 
tandvård. Vi har duktiga tandläkare, tandhygie-
nister och tandsköterskor tillgängliga för inhyr-
ning och/eller rekrytering. Vi söker även perso-
nal inom dessa kategorier. Kontakta oss gärna 
för mer information och offert. Kontaktperson: 
Cilla Nordqvist, telefon 08-54 55 12 80,
mail: cilla.nordqvist@e-quality.se, 
web: www.e-quality.se

Döm själv! n2-metoden
Stockholm, fred 5 febr, kl 13–17. B Cederblom, 
B Nordström, S Nordström, N Norrsell. Kursavg 
1 900 kr. Anm senast 31/12. Tel 046-12 98 80, 
www.rotfyllning.nu, www.sofrodent.se

Praktik köpes centrala Stockholm
3–5 behandlingsrum, gärna på Söder. Med eller 
utan patienter. Svar till 070-562 35 78.

Praktik sökes i Göteborgstrakten
Två seriösa kolleger som söker en klinik i Göte-
borg med omnejd. Allt av intresse. 
habefast@gmail.com

Erfaren tandläkare önskar köpa 
praktik i Stockholms innerstad, gärna på Söder. 
Helst två behandlingsrum, med eller utan pa-
tienter. Svar till 0760-40 04 98.

Privatpraksis
Tannleger sökes til privatpraksiser i Sandnes-
sjöen og Mosjöen. Ring Per på 0047-91 888 222 
etter kl 19.00 eller gå inn på www.tannboden.no

Panorama-rtg, framkallningsmaskin
Panoramaröntgen, Cranex 3 Soredex. Röntgen-
framkallare, xr24 Nova. 17 resp 9 år gamla.Fun- 
gerar utmärkt. Pris diskuteras. Tel 040-611 95 54.

Diskdesinfektor Getinge 1345
(bänkmodell), inst -02, 5 000 kr. 040-16 05 03.

 BEMANNINGSFÖRETAG

 SÄLJES

 DIVERSE

 KÖPES
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RADANNONSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

REMISSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

Här annonserar kolleger som åtar sig remiss-
hantering. Rubriker markerade med asterisk* 
kräver specialistkompetens. Tandläkartidningen 
påtar sig inte ansvar för att kolleger som annon-
serar under denna rubrik besitter nödvändiga 
kvalifikationer.

Bettfysiologi*
Odont dr Thorvald Kampe
Bettfysiologi, protetik, implantat
Sveavägen 13–15, 9 tr
111 57 Stockholm
Tel 08-10 73 83

Narkos/Tandvårdsrädsla
SPECIALKLINIKEN FÖR TANDVÅRDSRÄDDA
Narkos – Hypnos
Fobi/korttidsterapi inom landstingens 
högkostnadsskydd
Leg tandläkare Margareta Forsberg
Leg tandläkare Jennifer Samec
Leg tandhygienist Anna Quarterman
Leg psykolog, leg psykoterapeut
spec klin psykologi Janna Strömberg
Leg läkare spec anestesi 
Karl-Henrik Fridblom
Sveavägen 83, 113 50 Stockholm
Tel 08-32 60 80

Oral kirurgi*
Dr Ann-Catherine Mörner-Svalling
Sibyllegatan 29 
114 42 Stockholm 
T-bana Östermalmstorg
08-661 65 40, 0705-77 48 27

Göran Ulfenberg
Jakobsbergsgatan 8, 2 tr
111 44 Stockholm 
Tel 08-21 01 43, 0709-79 49 60
Även remisser för rutinendodonti mottages

Oral protetik*
Eric Lothigius
PROTETIK + IMPLANTAT
Kungsgatan 54, 111 35 Stockholm
Tel 08-411 16 11 
E-post: info@e2kliniken.com
www.e2kliniken.com

Ortodonti*                                                
Dr Thomas Örtendahl
Utlandagatan 24                     
412 80 Göteborg
Tel 070-661 98 77
E-post: thomas@ortendahl.com
Lingualortodonti (osynlig tandställning)
Vi utför »Invisalign« behandlingar.
c-takt link för digital remiss/konsultation

Röntgen*
Eastmaninstitutet, Folktandvården
Tar emot remisser på vuxna och barn
för odontologisk radiologisk utredning
t ex implantat, traumata och käkleder
Dalagatan 11, 113 24 Stockholm
Tel 08-123 165 60, fax 08-729 78 73

EBF dentalröntgen AB
Spec tandl Anders Frykholm
Rtg tsk Barbro Berggren, Mona Edsta
Barn och vuxna tas emot för undersökning 
av tänder, käkar inkl käkleder 
och utredning inför implantat m m.
Rådmansgatan 48, 113 57 Stockholm
Tel 08-545 940 35, fax 08-545 940 36

Vill du annonsera?
Prislista och utgivningsplan 
finns på vår hemsida: 
www.tandlakartidningen.se                             

 

100 år
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REMISSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

Maryam Pourmousa
Parodontolog

Tar emot remisser för:
Parodontal terapiplanering 
och behandling
Hel- del- och singelimplantat
Fixturoperation på remiss

WASA TANDKLINIK
TEGNÉRGATAN 15, 3 TR
111 40 STOCKHOLM

TEL 08-21 01 85
wtk@wasatandklinik.com

Wasa75.indd   1 07-11-19   10.41.40

Ortodonti
Folktandvården Stockholm

Tandregleringsklinikerna
tar emot remisser för behandling 

av barn och vuxna.

Eastmaninstitutet, Dalagatan 11, 
113 24 Stockholm, 08-123 165 10

Danderyds Sjukhus, Hus 50,
182 57 Danderyd, 08-123 157 70

Sollentuna, Tingsvägen 17, 
191 61 Sollentuna, 08-123 159 30

Handen, Handenterminalen 3, 
136 40 Haninge, 08-123 162 15

Södertälje, Lovisinsgatan 3, 
151 73 Södertälje, 08-123 158 10

Specialistkliniken för
Narkos och behandling

av Tandvårdsrädsla

Narkoskliniken

Narkos - Sedering - Lustgas
Terapi - Hypnos - KBT

Implantat under Narkos
Landstingens högkostnadsskydd

Snabb behandling av remisser!
Leg tdl Sture Friedner
Leg tdl Pia Lif-Bimer

Leg tdl Sigrid Schumann
Leg tdl Louise Sidenö
Leg tdl Joakim Skott
Leg tdl Lennart Hübel

Specialist käkkirurgi Björn Johansson
Leg tandhygienist Anna-Lena Brandvold

Leg psykolog, leg psykoterapeut Sven-Erik Levin
Leg psykolog Shervin Shahnavaz

Leg läkare, spec anestesi Bo Lundblad

RÅLAMBSVÄGEN 10A, KUNGSHOLMEN
112 59 STOCKHOLM

Tel: 08-737 00 75, Fax: 08-737 00 76
www.narkoskliniken.se  info@narkoskliniken.se

Narkoskliniken75NY.indd   1 07-06-28   10.10.27

  

100 år

Köpa praktik?
Nu kan du hitta färska radannonser på nätet!

www.tandlakartidningen.se
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KURSER & KONFERENSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

Du har väl inte glömt…

att anmäla Dig till

Odontologiska Temadagar i Örebro 2010 
torsdag–fredag den 4–5 februari

Tema: Hur samverka kring patienter med komplexa vårdbehov?
Tandvård – Sjukvård – Samhälle

...sista anmälningsdag 11 januari 2010

www.orebroll.se/folktandvarden 

  

100 år

Söker du 
arrende?
Nu kan du få ut 
din radannons 
på nätet – direkt!

www.tandlakartidningen.se

www.tandlakartidningen.se

Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos
GRUNDUTBILDNING I KLINISK HYPNOS (4+4 dgr)

Tid: Del 1, 27–28 februari samt 20–21 mars 2010 
  Del 2, 10–11 april samt 24–25 april 2010

Plats: Malmö, SFKH Södra Kretsen

Upplysningar: Larz Jesperson, tel +45 33 14 71 46 
mobil +45 40 13 13 38, larzjesperson@gmail.com           

Ulla Karilampi, karilampi@gmail.com

Hemsida: www.hypnosforeningen.se 

OBS! Meriterar till 2-årig utbildning i
 Medicinsk-Klinisk Hypnos start 2011.

Även den som är rädd 
vill göra sin röst hörd.

Stöd BRIS! Medlemskap 100 kr, eller gåva. PG 90 15 04-1. BRIS.se
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KURSER & KONFERENSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

ÖVRIGT
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

         
       www.tandlakartidningen.se

100 år

100 år

Tandläkartidningen 
på nätet
Har du tappat bort ett nummer av Tandläkartidningen?
Behöver du snabbt ha tag i en artikel ur ett tidigare nummer?

Du vet väl att du kan läsa Tandläkartidningen på nätet?
Gå in på www.tandlakartidningen.se och följ inloggnings-
instruktionerna så hittar du hela tidningen som pdf.

På www.tandlakartidningen.se hittar du också nyheter, 
ett arkiv med vetenskapliga artiklar, nyttiga länkar, 
information för annonsörer och kontaktuppgifter om 
redaktionen.

Välkommen till www.tandlakartidningen.se!
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E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  
PERSONALIA

 FÖDELSEDAGAR  DISPUTATIONER

 AVLIDNA

30 år
Angela Persson, Trollhättan 28/12
Johanna Lindell, Habo 4/1
Linus Klaive, Göteborg 6/1
Rut Granberg, Västerås 7/1
Bele Ko, Malmö 13/1
Camilla Nauclér, Göteborg 21/1

40 år
Roger Möller, Sunne 29/12
Marcia Lindberg, Spanien 1/1
Dejan Tomic, Knivsta 2/1
Christian Schaefer, Hillared 11/1
Linda Strömbom Svensson, 
Kristianstad 12/1
Madelaine Fredriksson, Stockholm 15/1
Pia Johansson, Lycksele 15/1
Claudia Montelius, Nacka 15/1
Joachim Karlsson, Jonstorp 15/1
Anna von Elern, Grebbestad 17/1
Maria Garcia-Aguilera, Malmö 19/1
Magnus Sturebrand, Västerås 19/1
Malgorzata Karbowska, Sollefteå 20/1

50 år
Leif Jomsvik, Stockholm 26/12
Ann-Katrin Truve, Bromma 28/12
Lisbeth Flaaten, Falköping 31/12
Peter Helbro, Vallentuna 3/1
Anna Velander, Bromma 4/1
Ann-Charlotte Olsson, 
Västra Frölunda 5/1
Karin Svensson, Kristianstad 6/1
Charina Pettersson, Ramdala 15/1
Christina Sjösten-Korsfeldt, Åby 21/1

60 år
Christina Örtoft, Motala 25/12
Luisa Valas, Haninge 26/12
Tore Hallmer, Malmö 26/12
Daina Fitins, Älvsjö 28/12

Elisabeth Philip, Stockholm 29/12
Lisbeth Johansson, Bromölla 29/12
Carl-Göran Svensson, Hammenhög 1/1
Leif Leisnert, Limhamn 2/1
Thomas Johansson, Årsta 6/1
Ann-Christin Brolin Svensson, Sävar 7/1
Thomas Götberg, Mariestad 8/1
Alexander Katz, Eslöv 8/1
Barbro Berg, Halmstad 9/1
Björn Klinge, Ekerö 12/1
Göran Lindblad, Göteborg 12/1
Dana Wislocka, Flyinge 12/1
Solveig Strömquist, Brunflo 18/1
Kjell Törngren, Aneby 19/1
Jan Weinberg, Brösarp 19/1
Karin Ringqvist, Hammarstrand 19/1

65 år
Carl-Arne Sundin, Sollentuna 28/12
Hans Persson, Västerås 29/12
Lars Matsson, Malmö 2/1
Bertil Kinberg, Älghult 5/1
Sten Fagerberg, Strömstad 6/1
Lars-Göran Johnsson, Halmstad 11/1
Curt Kasimir, Blomstermåla 14/1
Thomas Löjdahl, Marstrand 17/1
Bengt Andersson, Halmstad 20/1

70 år
Samuel Assafa, Etiopien 2/1
Monica Engvall, Västra Frölunda 6/1
Berit Bengtsson, Stockholm 11/1
Klas Wikman, Billdal 16/1
Bertil Sundquist, Lyckeby 21/1

75 år
Runo Cronström, Frankrike 5/1

Bo Krasse, Bunkeflostrand, f -22

  

Önskar du ej publicering 
av din födelsedag? 
Meddela det senast åtta veckor i förväg. 

elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se
100 år

stockholm
Royne Thorman, den 4 december 2009.
Avhandlingen: »Oral health in patients 
with chronic kidney disease«.

malmö
Veronica Johansson, den 11 december 
2009.
Avhandlingen: »Oral health-related quality 
of life and patient payment systems. A 
study of Contract and Fee-for-service care 
in a county in Sweden«.
Fakultetsopponent: Docent Satu Lahti, 
Finland.

100 år

»Jag läser  
Tandläkartidningen 
för att den är

Trendig, 
Aktuell, 
Nyhetsrik, 
Drivande, 
Lyxig, 
Ämnesinriktad, 
Kul, 
Alltid intressant, 
Rolig, 
Engagerande.«

Olga Charyeya,  
tandläkar studerande,  
Malmö
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PERSONALIA

Leif Leisnert 60 år

vi gratulerar Leif Leisnert,           
tandläkare och lärare vid Tandvårds-
högskolan i Malmö, som fyller 60 år            
den 2 januari.

När Leif Leisnert 
fyllde femtio fira-
des födelsedagen 
på flera håll. Dels 
med en privat 
middag men även, 
i egenskap av sin 
ordföranderoll i 
Sveriges Tandlä-
karförbund, med 
en stor tillställ-

ning i Stockholm. 
– Mycket hedrande, säger han som 

inför sextioårsdagen har valt att resa 
till familjens lägenhet i Pafos på Cy-
pern tillsammans med sin fru och tre 
barn med respektive. 

Efter examen i Malmö 1975 arbeta-
de Leif Leisnert som tandläkare och 
klinikchef i Rosengård i arton år och 
även som klinikchef för tre kliniker i 
Bunkeflo. En arton år lång resa som 
väl speglade invandrarsituationen i 
Malmö och en period som var oer-
hört lärorik. 

1996–2001 satt Leif Leisnert som 
ordförande i Sveriges Tandläkarför-
bund. 

– Sitter man för länge på ett upp-
drag finns risken att man blir mer av 
en förvaltare än inspiratör, säger Leif 
Leisnert. 

Sedan sex år tillbaka arbetar Leif 
Leisnert på Tandvårdshögskolan i 
Malmö och trivs med sitt arbete. I 
jämförelse med sin egen utbildning 
tycker han att nutidens studenter är 
mer aktiva och att utmaningen för 
honom själv som lärare är positiv och 
stor. Samtidigt har han fortfarande 
egna patienter och bedriver forsk-
ning. 

Leif Leisnert är också ledamot 
i hsan, Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd.  

Privat spenderar Leif Leisnert 
gärna några timmar på golfbanan och 
åker några gånger om året till Cypern 
för avkoppling.  
                                                cecilia ekholm

Leif Leisnert

 GRATTIS Björn Klinge
ny ordförande
björn klinge, professor vid 

Karolinska insti-
tutet, valdes till 
ny ordförande för 
Svenska Parodon-
tologiföreningen – 
parodontologi och 
dentala implantat 
vid föreningens 
årsmöte i sam-
band med årets 
odontologiska 

riksstämma. Han efterträder Britt-
Marie Herdevall.

Björn Klinge valdes också till ny 
ledamot i styrelsen för European 
Association for Osseointegration 
(eao) i Monaco i oktober vid organi-
sationens årliga vetenskapliga möte. 
     js

Björn Klinge

Pedodontist 
får stipendium
susanne brogårdh-roth, tandläkare 
vid Malmö högskolas avdelning för 
pedodonti, får Svenska Pedodontiför-
eningens rese- och forskningsstipen-
dium för en kartläggning av risker för 
oral ohälsa, dental trauma och dåligt 
mineraliserade kindtänder hos för 
tidigt födda barn. 

Hon får 15 000 kronor som kan an-
vändas till forskning eller till en resa 
för att presentera forskning.               js

Ny specialist
i pedodonti
helen carlsson blir ny specialist i 

pedodonti den 17 
december.

Hon tog tand-
läkarexamen i 
Stockholm 1993 
och arbetade un-
der några år inom 
allmäntandvården 
på Öland. Därefter 
flyttade hon till 
Smygehamn i Skå-

ne och vidare till sjukhustandvården 
i Trelleborg.

Helen Carlsson fick sin specialist-
utbildning i Malmö med den kliniska 
tjänstgöringen på specialisttandvår-
den i Lund och Trelleborg.

Efter examen kommer hon att fort-
sätta att arbeta inom folktandvården 
Skåne.                                                         ef

Helen Carlsson

  

Tipsa 
Tandläkartidningen! 
redaktionen@
tandlakarforbundet.se

100 år

» Snälla, öppna skolan igen. 
Det är de vuxna som krigar, men 
det är vi barn som får lida för det. « 

Gamesh 16 år, Nepal

Barn har rätt att leka och lära. 
Inte att kriga.

Stöd vårt arbete för barns rättigheter. 
Sätt in ditt bidrag på PG 90 2003-3 eller 
sms:a BARN till 72 900 så bidrar du 
med 50 kronor. 
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kansli

Postadress: Box 1217, 
111 82 Stockholm
Besöksadress: Österlånggatan 43
Tel: 08-666 15 00 (växel) 
Fax: 08-662 58 42
www.tandlakarforbundet.se  
kansli@tandlakarforbundet.se
E-post direkt till en person:
fornamn.efternamn 
@tandlakarforbundet.se

Ekonomiska frågor
Nordöstra kursnämnden, 
Riksstämman
Margareta Andréasson 
08-666 15 36

Kamrathjälpen, ansvarsfrågor
Lotten Bergström 08-666 15 45

Kurser Nordöstra kursnämnden, 
Riksstämman
Elsie Ekander 08-666 15 44

Kanslichef
Jeanette Falk 08-666 15 53

Efterutbildning, Riksstämman
Annika Hodgson 08-666 15 34

Etik, kvalitet
Åsa Hultén tjl
Pia Kollin vik 08-666 15 31 

Utredare, studenthandläggare
Pia Leden 08-666 15 22

Ekonomichef
Bo Lidholm 08-666 15 12

Kurser södra regionen, 
Riksstämman, fdi
Ylva Liljeson 08-666 15 43

Informationsansvarig
Lena Munck af Rosenschöld 
08-666 15 52
lena.munck
@tandlakarforbundet.se

Sekreterare
Anna-Maja Necander 08-666 15 07

Ekonomi
Ann-Sofi Olsson 08-666 15 02

Efterutbildning, Riksstämman,
Swedish Dental Journal
Pia Säävälä tjl
Eva Nylander vik 08-666 15 10

Kurser västra regionen
Västra regionens kansli 
031-15 69 22

tandläkarförbundets 
stöd till enskilda 
medlemmar

Kontaktperson i samtliga områden:   
Lotten Bergström, 08-666 15 45   
lotten.bergstrom@
tandlakarforbundet.se

Vid anmälan till HSAN/
Socialstyrelsen
En anmälan ska besvaras inom tre 
veckor. Anstånd kan begäras 
på tel 08-508 861 00. Tandläkar-
förbundets medlemmar kan få 
hjälp att besvara en anmälan: 
Odontologisk hjälp via Tandläkar-
förbundets expertgrupp. 
Kontaktperson: Lotten Bergström, 
se ovan. 
Juridisk hjälp ges av respektive 
riksförening.
Privattandläkarna: Eva Andersson, 
08-555 44 665 
Tjänstetandläkarna: Susanna 
Magnusson, 08-54 51 59 84

Stiftelsens syfte är att hjälpa tand-
läkare med ekonomiska problem. 
Vi kan enbart stödja individer, inte 
företag. Ansök med ett brev med 
bakgrund och önskemål om hjälp 
samt kopia på senaste deklaration, 
egen och make/makas. 
Kontaktperson: Lotten Bergström, 
se ovan

Alna (alkohol, läkemedel och 
narkotika i arbetslivet) 
08-564 407 70
Alna hjälper företag och organi-
sationer att hantera alkohol- och 

drogfrågor på ett professionellt 
sätt. Du kan kostnadsfritt och 
under sekretess ringa Alnas rådgiv-
ning. Mer information  
www.alna.se.

Kollegastöd
Kollegastöd riktar sig till dig 
som behöver stöd för problem 
på arbetet eller i privatlivet. 
Du kan i förtroende och under 
sekretess vända dig till någon av 
nedanstående kolleger (kvällstid 
om ej annat anges, e-post för att 
boka tid för samtal).  

Bengt Adèrn, 016-244 56
Ahmad Aghazadeh, 0707-70 80 21
ahmad.aghazadeh@telia.com
Katt Sören Andersson, 
070-663 84 18, 0243-122 80 
soren.andersson.00@ptj.se
Gunnar Bringman, 
035-10 31 20, dag 
gunnar.bringman@ptj.se
George Estlander, 036-37 89 98
george.estlander@ptj.se
Lars Frithiof, 08-96 42 55
lars.frithiof@ofa.ki.se
Margit Gabrielson, 031-69 16 00
margit.gabrielson@vgregion.se
Bita Ghorani, 070-746 86 82
bita.ghorani@ftv.sll.se
Lennart Hernell, 060-214 92
lennart.hernell@swipnet.se
Gunnel Johansson, 070-585 30 41
Margareta Jonsson, 
0708-27 26 26
margareta@ajonsson.se
Peter Stade, 0498-21 39 04
peter.stade@ptj.se
Claes Svärd, 0498-48 25 46
claes.svard@gotland.se

Medlemslogotyp

förbundsstyrelse

Roland Svensson
Ordförande
0510-855 50 
0708-35 55 98  
roland.svensson@
tandlakarforbundet.se

Gunilla Klingberg
Vice ordförande
031-750 92 08, 0707-80 00 44 
gunilla.klingberg@vgregion.se

Louise Ericson 
Ordf i efterutbildningsrådet
08-85 56 00, 070-687 50 60
louise.ericson@ptj.se

Claes-Göran Emilson 
031-786 32 03
emilson@odontologi.gu.se

Benny Enbuske 
0929-135 40, 0708-13 56 21 
benny.enbuske@nll.se

Kenth Nilsson
021-17 69 80, 070-658 78 86 
kenth@stf-tt.org

Anders Wikander
070-648 63 03
anders.wikander@telia.com

Mikael Jansson
070-678 18 16
mikael.jansson@ptj.se

Victoria Fröjd
Adjungerad styrelseledamot 
0735-27 39 11
victoria.frojd@
tandlakarforbundet.se

Tandläkarförbundets serie  
Kunskap & Kvalitet:
n Kvalitetssäkra din journal-
föring
n CE-märkta medicin-tekniska 
produkter
n Medicinsk riskbedömning 
för tandläkare
n Tandläkarens ansvar och 
skyldigheter
n Försäkring för patient och 
tandläkare
n Hygien i tandvården
n Avvikelser – lär av misstag, 
egna och andras
n Etiska riktlinjer
n Tobaksprevention

Medlem beställ upp till 10 st 
utan kostnad, icke-medlem      
50 kr per st.
kontakt@tandlakarforbundet.se
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kontor
Postadress: 
Box 1217, 111 82 Stockholm
Besöksadress: 
Österlånggatan 43, 2 tr
Tel: vx 08-555 44 600
Fax: 08-555 44 666
Hemsida: www.ptl.se
E-postadress: info@ptl.se
E-post direkt till en person: 
fornamn.efternamn@ptl.se

Sveriges Privattandläkarförening                        
Eva Andersson, generalsekreterare
08-555 44 665, 073-366 51 00
Dan Nilsson, sakkunnig och 
pressekreterare
08-555 44 604, 070-984 40 99 

Svensk Privattandvård AB
Jan-Åke Zetterström, vd 
08-555 44 690, 070-730 31 00
Ingela Andrée, personalchef 
och reception 
08-555 44 605
Daniella Bahgat, medlemsservice 
08-555 44 699 

August Liljeqvist, jurist
08-555 44 644
Maria Bjurö, informationschef
08-555 44 651, 070-810 46 11
Tina Fredriksson, kommunikatör 
08-555 44 610, 070-382 71 74
Merit Frost, ekonomichef 
08-555 44 620
Carina Berg, ekonomiassistent
08-555 44 660
Anders Wikander, odontologisk 
konsult 
070-648 63 03
Förtroendenämnden
Ann-Catrin Almespång 
08-555 44 635
Privattandvårdsupplysningen
020-662 800

sveriges privata 
specialisttandläkare

Per Jesslén, ordförande
08-23 20 00, 070-789 20 20
per@karlakliniken.se

kansli 
Postadress: 
Box 2287, 103 17 Stockholm
Besöksadress: Österlånggatan 43 
Tel: vx 08-54 51 59 80
Fax: 08-660 34 34
www.tjanstetandlakarna.se
E-post direkt till en person: 
fornamn@tjanstetandlakarna.se

Ombudsmän
Björn Petri, kanslichef
08-54 51 59 81

Susanna Magnusson
08-54 51 59 84

sveriges odontologiska 
lärare

Per Tidehag
Ordförande
090-785 62 57
070-307 62 57
per.tidehag@vll.se

Mats Olson
08-54 51 59 83

Inger Wass, sekreterare
08-54 51 59 82

Aino Landes, ekonomi
08-54 51 59 85

Medlemsregister  
och medlemsförmåner
08-54 51 59 88
medlemsservice@
tjanstetandlakarna.se

studerandeföre ningen

Victoria Fröjd, ordförande 
0735-27 39 11
victoria.frojd@
tandlakarforbundet.se 

Anneli Lampinen, vice ordförande 
070-313 18 62
annelielampinen@hotmail.com
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om evenemang till kalendariet. Kontrollera 
datum innan du bokar, uppgifterna i kalendariet 
kan ha uppdaterats efter pressläggning. 
elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

 TIPSA OSS

Anonyma Alkoholister, IDAA 2009
AA-möte för läkare, tandläkare
och veterinärer
Tid: 12 januari, 18.30–19.30
Plats: Läkarsällskapet, Klara Ö Kyrkogata 10,
Stockholm, lokal Grottan, 3 tr.

Den djupa kariesskadan
Tid: 15 januari 2010
Plats: Göteborg
www.tandlakarforbundet.se

Norsk Forening For Odontofobi (NOFOBI)
Vinterseminar
Tid: 5–7 februari 2010
Plats: Oslo–Köpenhamn tur/retur, 
DFDS Seaways
bheggen@start.no, www.dfds.no

7th International Orthodontic Congress
Tid: 6–9 februari 2010
Plats: Sydney, Australien
www.astreaventur.com.br

The 14th International Dental Conference
& Arab Dental Conference & Exhibition –
AEEDC Dubai 2010
Tid: 9–11 mars 2010
Plats: Dubai, Förenade Arabemiraten
www.aeedc.com

Medexpo Kenya 2010
International Trade Exhibition
Tid: 27–29 mars 2010
Plats: Nairobi, Kenya
www.gexpos.com/medkenht/index.html

Dental South China
International Expo 2010
Tid: 29 mars – 1 april 2010
Plats: Guangzhou (Canton), Kina
www.dentalsouthchina.com

International Congress Dental Updating
Tid: 11–19 april 2010
Plats: Mauritius
www.mauricongresses.com

FDI
Tid: 2–5 september 2010
Plats: Salvador da Bahia, Brasilien
congress@fdiworldental.org

2nd Congress of the European Society
of Microscope Dentistry
Tid: 16–18 september 2010
Plats: Vilnius, Litauen
www.esmd2010.com

 ANNONSÖRER I DETTA NUMMER

Tema Implantat
del 1
➤ I nästa nummer publiceras del 1 i 2010 års samnordiska 
vetenskapliga temanummer. De båda temanumren består av 
sammanlagt nio artiklar fördelade på nummer 1 och 2. Artik-
larna behandlar ämnet implantat ur olika aspekter. I nummer 
1 kan du läsa om orala implantatets historia, lämpliga rönt-
gentekniker, patientbedömning och behandlingsplanering, 
lyckandefrekvens och hur olika medicinska tillstånd kan 
påverka implantatbehandlingen.

Cervident 2 
Keydental  6
Digitales AB  7, 33, 52
Teknodont 8
Support Design                       8
NSK Sweden,TS Dental  9
GlaxoSmithKline                              11
Hultén & Co AB  16
Dentsply DeTrey  17, 59
AristoDent AB                                   18
Multiergonomi                                  18
Straumann AB 19
Sun Dental Lab    21
M-tec dental AB  39
McNeil Sweden AB  47

GC Nordic  53
Denzir                                                  55
Åhren Dental Consult                     56
Medac GmbH  60
Colgate-Palmolive A/S  61
Orion Pharma 62
Expodent  73
Smile  81
Praktikertjänst AB                           82
Folktandvården Stockholm           83
Maryam Pourmousa 83
Narkoskliniken 83
SDIC Tandspecialister                     83
Folktandvården Örebro  84
Hälso- och sjukvårdsnämndens

förvaltning                                        84
Svenska Föreningen för 
Klinisk Hypnos  84
Swedish Academy of 
Cosmetic Dentistry                          85
Hådéns Dental Återvinning 85                          
Specialistkliniken för
Dentala Implantat                          91
W & H Nordic AB  92
Curomed Utbildning                 bilaga
SBU bilaga
Sveriges Tandläkarförbund  bilaga
W & H Nordic AB bilaga
Örestad Dentallab AB   bilaga
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