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R
Ramström Helena: Risker vid användning av klorhexi-

dinlösning som kylvätska? (vet) .............................. 4:28
Redhe Olle: NIOM desinformerar (deb) ...................... 14:59
Röding Karin: Förändringar i Sydafrika påverkar tand-

läkarutbildningen (rep) .......................................... 2:34

S
Schwartz Richard S, Summitt James B, Robbins J Wil-

liam: Fundamentals of Operative Dentistry – A
Contemporary Approach (rec) ............................... 13:54

Sennis Eriksson Livia: En ortodontist i shejkens tjänst
(rep) ....................................................................... 7:48

Sibbmark Marie-Louise: Så föddes den lettiska tandskö-
terskan (rep) ........................................................... 12:46

Stecksén-Blicks Christina, Ekman Agneta, Rosenkvist
Carl Johan: Tandhälsa hos bosniska flyktingbarn
(vet) ....................................................................... 16:31

Sterner Juto Monica: Med hjälp av gomplattan kan
Douglas uttala nya ljud (rep) .................................. 16:10

Sundberg Hans: Svar på ledaren i nr 18: Vi slår vakt om
god vård till rimlig kostnad (deb) ........................... 2:17

Svenler Bo: Svar till Erik Uhrbom: Vi ber om ursäkt
för tobaksreklamen (deb) ....................................... 3:62

Svensson Peter: FDA godkänner första lasern mot ka-
riesangrepp (rep) .................................................... 9:19

Söderfeldt Björn, Bejerot Eva: Behövs mer kunskap om
tandläkares arbetsmiljö? (deb) ................................ 17:40

T
Tandtekniker: Vad händer sedan ? (deb) .................... 17:40
Törnell Sven Ove: Tandvårdens "new look" à la Margot

Wallström (deb) ..................................................... 8:46

U
Uhrbom Erik: "Är det rimligt att vi importerar mörd-

are?" (deb) .............................................................. 1:35
Uhrbom Erik: Bra beslut av Trygg-Hansa! (deb) .......... 11:34
Uhrbom Erik, Halling Arne, Bjerner Bo: Tandvårdsper-

sonalens tobaksvanor och tobaksförebyggande arbe-
te (vet) ................................................................... 13:47

Uhrbom Erik: Röker Du, ryker Dina Tänder .............. 13:58

V, W
Wallin Gösta: Material- och metodval inom allmän-

tandvården vid endodontiska och reparativa be-
handlingar (vet) ...................................................... 17:31

Waplan Olsson Staffan: SACOs Internationella Stu-
dentmässa: Tandläkare ett framtidsyrke – om man
vill jobba utomlands ............................................... 1:31

Werner Anita: Befängt påstående om HSAN (deb) ...... 1:35
Werner Anita: HSAN än en gång (deb) ....................... 4:46
Wikander Anders: Synpunkter på Gustafsprojektet

(deb) ...................................................................... 8:48
Viktorsson Sören: Åter i Estland: Kattri har två välbetal-

da jobb (rep) .......................................................... 2:  8
Viktorsson Sören: Åter i Estland: Alon drömmer om en

egen klinik (rep) ..................................................... 2:11
Viktorsson Sören: Veronica Lindgren tog ett sabbatsår:

"Ledigheten gör mig till en bättre tandläkare" (rep) 5:14
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Viktorsson Sören: Tiina Remes fick vikariatet: "Jag und-
rade om jag skulle tvingas bli hemmafru" (rep) ...... 5:16

Viktorsson Sören: Alterneringsledighet – en finsk lös-
ning främst för kvinnor .......................................... 5:18

Viktorsson Sören: Finsk undersökning: Visst spelar tän-
derna en roll på jobbet (rep) ................................... 8:34

Viktorsson Sören: Utseendet viktigt (rep) ..................... 8:36
Wåhlin Gun, Mejàre Ingegerd: Fissurförsegling med

glasjonomer respektive resinbaserat material (vet) ... 15:49
Wårdh Inger, Andersson Lars, Sörensen Stefan: Attityder

till munvård hos vårdpersonal (vet) ........................ 8:27

Ö
Øgaard Bjørn, Seppä Liisa, Richards Alan, Ekstrand Jan:

Fluorider i kariesprofylaksen i de nordiske land (vet) 6:27
Öhman Göran: AFS 1996:4 Härdplaster ..................... 5:35
Öman Björn: Slutreplik i debatten om HSAN: Vi be-

handlas som omyndiga (deb) .................................. 3:62
Örtengren Ulf, Andreasson Harriet: Avvikande reaktio-

ner mot dentala polymera material (vet) ................. 9:39

Sakregister

ANSVAR OCH ETIK
Vite och förbud i ny tillsynslag (Edqvist) .................... 1:28
Riskdatabasen samlar anmälda Lex Maria-fall (Edqvist) 1:29
Tandläkaren kunde inte lastas för besvär efter implan-

tatoperation (Eveland) ........................................... 1:36
Oralkirurgen borde inte ha tagit ansvar för pojken med

käkfraktur (Eveland) .............................................. 1:36
Kommitté utreder forskningsetik ................................ 9:  9
Minst en kvinna i etiska rådet krav i kongressmotion .. 11:  7
Socialstyrelsen: Journallagen gäller också vid datorise-

ring ........................................................................ 11:  8
Idérik professor utan färdiga svar (Halling) ................. 12:10
Behandla utan att kränka – svåraste dilemmat i vård av

dementa (Halling) .................................................. 12:14
Studenter lär sig diskutera etiska problem (Halling) .... 13:14
Ny bestämmelse i Lex Maria ....................................... 13:15
"Vi behöver gemensamma värderingar" (Halling) ....... 13:16
"Kåren erkänner inte att tandläkaryrket är svårt" (Hal-

ling) ....................................................................... 13:18
"Behandla aldrig en främling" (Edqvist) ...................... 13:32
Parodontit – inte bron förklaring till ostit (Edqvist) .... 13:36
Tandläkare varnad för förväxling av patient (Edqvist) . 14:33
Brister i journalen ger tandläkare varning (Edqvist) .... 14:34
Vad får tandläkare säga i en annons? (Mörk) ............... 15:18
Brister i journal och tekniskt utförande ger tandläkare

varning (Halling) ................................................... 15:35
Tandläkare får varning för brister i journalen (Halling) 15:36
Erinran för brister i journal – men inget fel bakom im-

plantatförlust (Halling) .......................................... 15:38
Brister i terapiplan ger tandläkare varning (Halling) .... 15:40
Ingen påföljd för nervskada (Edqvist) ......................... 15:43
Etiska rådet ska främja debatten (Halling) .................. 15:44
Öppningssymposium om marknadsföring och etik:

Risk för övertramp med ökad konkurrens .............. 16: 7

Diffus värk ej skäl för rotfyllning (Edqvist) ................. 16:28
Brist i protetikarbete ger tandläkare varning (Halling) 16:29
Varnad tandläkare överklagar beslutet ......................... 16:29
Tandläkare noterade inte grava skador (Halling) ......... 17:25
Bristfällig rotfyllning ger tandläkare erinran (Halling) . 17:26
Tandläkare förbjuds skriva ut teknisk sprit (Halling) .. 17:26
Rätten att förskriva teknisk sprit begränsas (Halling) .. 17:27
Erinran för bristfällig journalföring (Halling) .............. 17:28
Inte styrkt att besök gällde värk (Halling) ................... 17:29

ARBETSMARKNAD
Lätt rekrytera personal till folktandvården ................... 2:  7
Saco: Tillåt konkurrens om offentliga tjänster (Mörk) 7:  7
Ingen arbetslöshet bland svenskfödda tandläkare (Ed-

qvist) ...................................................................... 9:10
Svårt att få tag på vikarier (Halling) ............................ 9:12
Leena Schönberg: Jobb finns trots mättad marknad

(Halling) ................................................................ 9:12
"Bristen på jobb är problemet" (Halling) .................... 9:13
Han drog vinstlotten på arbetsmarknaden (Halling) ... 9:14
"Efterfrågan på tandläkare kommer att minska i fram-

tiden" (Halling) ..................................................... 9:15
Studenter skeptiska till ljusare prognoser (Halling) ..... 9:15
Bra tandläkarpraktik finner alltid köpare (Edqvist) ..... 9:16
Stefan Saläng: Splittrat ansvar leder till arbetslöshet

(Edqvist) ................................................................ 9:17
Hans Sundberg: Hygienister avhjälper brist på tand-

läkare (Edqvist) ...................................................... 9:18
OR: Privattandläkarna håller medlemsmöte (Edqvist) . 11:  7
Fler kariesfria 19-åringar minskar framtida vårdbehov

(Edqvist) ................................................................ 11:  8
Riksrevisionsverket kartlägger svart arbete i tandvården 13:  8
Privattandläkarna anmäler Sverige för EU-kommis-

sionen .................................................................... 13:  8
Privattandläkarnas EU-anmälan: Snedvriden konkur-

rens med skattestödd folktandvård (Edqvist) .......... 14:  7
Siffrorna missvisande (Edqvist) ................................... 14:  8
Ohållbara beräkningar (Edqvist) ................................. 14:  8
Anders Milton, ordförande i Saco: Vi har idéerna som

ger Sverige ökad tillväxt (Mörk) ............................. 15:71
Leif Leisnert, Tandläkarförbundet: Vi behöver Saco

som påtryckare (Mörk) .......................................... 15:73
Krister Sandström, Privattandläkarna: Inför frivillig

anslutning för privattandläkarna (Mörk) ................ 15:74
Sten Arne Enocksson, Tjänstetandläkarna: Högre ut-

bildning ska löna sig (Mörk) .................................. 15:76
Konkurrensens år för Privattandläkarna (Edqvist) ....... 17:37

ARBETSMILJÖ
Nätverk samlar kunskap om allergier (Edqvist) ........... 1:13
Exponering för höga kvicksilvernivåer vid rörarbete på

en tandläkarmottagning (Halling, Flodin) .............. 1:21
Tandläkares arbetsrelaterade eksemsjukdomar (Linse,

Wrangsjö) .............................................................. 2:29
Vad står i vägen för kvinnorna? (Mörk) ...................... 7:24
Tandläkarförbundets kommentar: Mäns och kvinnors

villkor kan förändras utan pekpinnar (Magnusson) 7:30
"Jobbet som informatör har gjort tandläkaryrket ro-

ligare" (Halling) ..................................................... 12:40
"Viktigt med stöd från omgivningen" (Halling) .......... 12:43
Enkät om privattandläkarnas sysselsättning: Åtta av tio

vill inte förlänga arbetstiden (Halling) .................... 13:10
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Kortare arbetstid kräver god planering (Halling) ......... 17:10
"Vi kan dela på jobben" (Halling) ............................... 17:13
Tjänstetandläkarföreningen: Förkortad arbetstid – en

arbetsmiljöfråga (Halling) ...................................... 17:14
"Arbetslösheten beror på låg efterfrågan" (Halling) ..... 17:15
"Viktigt med kundanpassning" (Halling) .................... 17:16
"Övertiden är största problemet" (Halling) ................. 17:16

BOKRECENSION
Osseous Reconstruction of the Maxilla and the Mand-

ible (Boyne) ........................................................... 9:38
Overdentures Made Easy. A Guide to Implant and

Root Supported Prostheses (Preiskel) ..................... 10:32
Fundamentals of Operative Dentistry – A Contempo-

rary Approach (Schwartz) ....................................... 13:54
Clinician´s Manual of Oral and Maxillofacial Surgery

(Kwon, Laskin) ...................................................... 13:56

CARIOLOGI
Tema Cariologi I–II .................................................... 3:10
Kariesepidemiologi: Utviklingen i Norden siden 1970

(Haugejorden) ....................................................... 3:11
Karies – ny viten eller gamle sannheter? (Espelid) ....... 3:19
Hur kan plack orsaka karies? (Ericson) ........................ 3:31
Kost och karies (Lingström) ........................................ 3:41
Saliven – en nödvändighet för tandhälsan (Lagerlöf) ... 3:49
To nordiske modeller organiseret cariesbehandling

(Ekstrand) .............................................................. 6:19
Fluorider i kariesprofylaksen i de nordiske land

(Øgaard) ................................................................ 6:27
Användning av klorhexidin för behandling av karies

(Emilson) ............................................................... 6:33
Vevsbesparende kavitetstyper – teori og praksis (Nord-

bø, Strand) ............................................................. 6:41
Klinisk utvärdering av ersättningsmaterial (van Dijken,

Qvist) ..................................................................... 6:49
Spaltereducerende fyldnings- og cementeringsteknik-

ker (Hørsted Bindslev) ........................................... 6:61
Vår metod kan ersätta borren (Edqvist) ...................... 7:19
Saliv och bakterieadhesion (Carlén) ............................ 8:32
FDA godkänner första lasern mot kariesangrepp

(Svensson) .............................................................. 9:19
Cariogram – ny kariesetiologisk förklaringsmodell

(Bratthall) .............................................................. 10:17
Fler kariesfria 19-åringar minskar framtida vårdbehov

(Edqvist) ................................................................ 11:  8
Laserbehandling regenererar skadad nerv (Edqvist) ..... 15:26
Professor Stephen Moss: Slappa muskler bakom rot-

ytekaries (Edqvist) .................................................. 15:28

DEBATT
Befängt påstående om HSAN (Werner) ...................... 1:35
"Är det rimligt att vi importerar mördare?" (Uhrbom) 1:35
Svar på ledaren i nr 18: Vi slår vakt om god vård till

rimlig kostnad (Sundberg) ..................................... 2:17
Svar till Erik Uhrbom: Vi ber om ursäkt för tobaksre-

klamen (Svenler) .................................................... 3:62
Slutreplik i debatten om HSAN: Vi behandlas som o-

myndiga (Öman) ................................................... 3:62
Förbundsstyrelsens spel med medlemmarna (Brinck) .. 4:39
Svar till Erik Brinck: Vi vill stärka hela tandläkarkåren!

(Leisnert) ............................................................... 4:41

Stoppa miljonrullningen! (Engström) ......................... 4:42
Svar till Tommy Engström: Splittringen kostar mer

(Leisnert) ............................................................... 4:42
Att härska genom att söndra (Lindqvist) ..................... 4:43
Svar till Margaretha Lindqvist: Bästa Margaretha!

(Magnusson) .......................................................... 4:43
Kolleger, tandläkare (Blixt-Johansen) .......................... 4:44
Kränkande att inte få kostnadstäckning (Ericson) ....... 4:45
Svar till Åke Ericson: 091 behöver inte användas i ditt

exempel (Håkansson) ............................................. 4:45
Kolleger, se upp och säg ifrån! (Lundgren) .................. 4:46
Skänk utrustning till Bosnien (Möller) ........................ 4:46
HSAN än en gång (Werner) ....................................... 4:46
Tandvårdens "new look" à la Margot Wallström (Tör-

nell) ....................................................................... 8:46
Synpunkter på Gustafsprojektet (Wikander) ............... 8:48
Bra beslut av Trygg-Hansa! (Uhrbom) ........................ 11:34
Ta ut en avgift för anmälningar till HSAN (Agerberg) 12:49
Var otydlig, förneka, sitt kvar! (Jobin) ......................... 12:50
NIOM desinformerar (Redhe) .................................... 14:59
Rätt utförd komposit överlägsen amalgam (Beckman) 14:60
NIOM svarar: Amalgam är väl undersökt (Dahl) ........ 14:61
Vi behöver ny ledning (Hörnfeldt) ............................. 14:61
Vad händer sedan? (Tandtekniker) ............................. 17:40
Behövs mer kunskap om tandläkares arbetsmiljö? (Sö-

derfeldt, Bejerot) .................................................... 17:40
I brist på holism (Heyden) .......................................... 17:41
Härdplaster I: Svepande formuleringar i arbetarskydds-

styrelsens skrift (Dérand) ........................................ 17:41
Arbetarskyddsstyrelsen svarar: Inte försumbara allergier

av akrylater (Norén) ............................................... 17:43
Härdplaster II: Påtvingad utbildning (Berg) ................ 17:44

DENTALA MATERIAL
"Fåtal fall kräver amalgam" (Edqvist) .......................... 1:19
AFS 1996:4 Härdplaster (Öhman) ............................. 5:35
Riksdagen kritiserar långsam amalgamavveckling (Ed-

qvist) ...................................................................... 6:15
Märkning av tandvårdsmedel kontrolleras (Mörk) ...... 7:  8
Socialstyrelsens biverkningsregister: Stort intresse från

positiv tandvård (Edqvist) ...................................... 7:10
Socialstyrelsen vill ha obligatorisk rapportering (Ed-

qvist) ...................................................................... 7:12
Norges biverkningsregister: Minskad andel rapporter

om amalgam (Edqvist) ........................................... 7:13
Vår metod kan ersätta borren (Edqvist) ...................... 7:19
Avvikande reaktioner mot dentala polymera material

(Örtengren, Andreasson) ........................................ 9:39
Bristfällig märkning av dentalprodukter (Halling) ...... 13:22
Socialdemokraterna: Satsa på forskning om alternativ

till amalgam ........................................................... 15:  8
Utbildning krävs vid akrylatarbete .............................. 16:44
Kritiken avvisas ........................................................... 16:44
Härdplastförordningen: Läkarundersökning får inte

delegeras ................................................................ 17:  8
Härdplastförordningen: Kravet på utbildning precise-

ras i punktform ...................................................... 17:38

EKONOMI
Sänkt ränta på medlemslån ......................................... 2:  7
Privat folktandvård mål för moderater ........................ 9:  8
Obetalda räkningar – kontant betalning ska lösa pro-
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blemet (Halling) .................................................... 11:10
Konjunkturnedgång för tandteknikerna (Halling) ...... 11:32
Svårt bevisa hamstring av tandvård (Edqvist) .............. 11:35
Inför sjukvårdstaxa för infektion i munnen:

Moderaterna: Låt staten ta hand om kostnaden för
tandvården ............................................................. 15:  7
Folkpartiet: Inför en heltäckande tandvårdsförsäk-
ring ........................................................................ 15:  7
Kristdemokraterna: Ta in tandvården i sjukförsäk-
ringen .................................................................... 15:  7
Centerpartiet: Inför diagnosrelaterad försäkring ..... 15:  8
Miljöpartiet: Samordna all vård i ett högkostnads-
skydd ..................................................................... 15:  8
Vänsterpartiet: 125–180 kronor för ett tandläkar-
besök ...................................................................... 15:  8

Fria tandvårdspriser har stigit mer än index (Edqvist) . 15:25

ENDODONTI
Material- och metodval inom allmäntandvården vid

endodontiska och reparativa behandlingar (Wallin) 17:31

FOLKHÄLSA
Ge alla råd till god tandvård (Edqvist) ........................ 6:  7
Treåringar kan borsta sina tänder (Edqvist) ................ 6:  8
Många låginkomsttagare skjuter upp tandläkarbesök

(Edqvist) ................................................................ 8:  7
Aubrey Sheiham: Jämlikhet viktig för förbättrad tand-

hälsa (Edqvist) ........................................................ 13:27
Tandvårdspersonalens tobaksvanor och tobaksförebyg-

gande arbete (Uhrbom) .......................................... 13:47
Nyttiga och onyttiga kolhydrater (Halling) ................. 15:10
Sportdryck behövs bara vid långvarig träning (Edqvist) 15:27
Nya arbetssätt för bevarad tandhälsa ........................... 16:  8

HYGIEN OCH SMITTSKYDD
Anna, bärare av hepatit B: "Behandla oss som andra pa-

tienter" (Mörk) ...................................................... 5:32
Enkät visar att 4 av 10 känner sig särbehandlade i tand-

vården (Mörk) ....................................................... 5:33
Ulla Ordell, Tandläkarförbundet: "Samma rutiner gäl-

ler för alla patienter" (Mörk) .................................. 5:34

INTERNET
Tandläkarförbundet i cyberspace ................................ 9:43

KONGRESSER, KONFERENSER
Extra kongressen flyttas till mars (Edqvist) .................. 1:  7
Nätverk samlar kunskap om allergier (Edqvist) ........... 1:13
SACOs Internationella Studentmässa: Tandläkare ett

framtidsyrke – om man vill jobba utomlands (Wap-
lan Olsson) ............................................................ 1:31

Information om utlandsarbete lockade (Birnbaum) .... 1:32
FDI 1997: Dags för kongress i Sydkorea (Nackstad) ... 2:24
Internationell kurs i Kina – ett FDI-arrangemang

(Nackstad) ............................................................. 2:26
Nomineringar till SACO ............................................ 3:  8
Riksstämma 13–15 november ..................................... 3:  8
Inför extra kongressen:

Styrelsen föreslår ett tandläkarförbund (Edqvist) .... 3:58
Uppdraget (Edqvist) .............................................. 3:60
Förbundets framtid enda fråga som tas upp (Ed-
qvist) ...................................................................... 3:61

Ordinarie kongress hålls i december (Edqvist) ........ 3:61
Konferenser, internationella ........................................ 3:64
Konferenser, internationella ........................................ 3:77
Bidrar till harmonisk munmiljö (Edqvist) ................... 4:13
Konferenser, internationella ........................................ 5:52
Ny utredning tillsätts om framtidens tandläkarförbund

(Edqvist) ................................................................ 6:68
Sten Arne Enocksson, Tjänstetandläkarföreningen: Nu

tvingas TT uppträda som ett eget förbund (Mörk) . 6:72
Leif Leisnert, Tandläkarförbundet: Resultatet är ut-

tryck för vår beslutsvånda (Mörk) .......................... 6:73
Krister Sandström, Privattandläkarna: Kongressen gav

klart besked (Edqvist) ............................................. 6:74
Anders Bolin, Lärarföreningen: Förbundet ska sätta yr-

ket främst (Edqvist) ................................................ 6:75
Robert Hällqvist, Studerandeföreningen: Ett beslut

som är svårt att förklara (Mörk) ............................. 6:76
Konferenser, internationella ........................................ 7:47
Konferenser, internationella ........................................ 8:38
Tandvårdens framtida mål i fokus (Halling) ............... 9:32
Konferenser, internationella ........................................ 9:44
Tandvård i Kupolen, Borlänge (Birnbaum) ................ 9:45
Europeisk handbok om tandvård och tandläkaryrket

(Nackstad) ............................................................. 9:46
OR: Privattandläkarna håller medlemsmöte (Edqvist) . 11:  7
Ombud utsedda till Saco:s kongress ............................ 11:  8
Konferenser, internationella ........................................ 11:16
Konferenser, internationella ........................................ 12:19
Odontologisk riksstämma 1997 (Nackstad) ................ 12:21
Konferenser, internationella ........................................ 13:24
Tandläkarförbundets kongress: Styrelsen vill ändra

stadgarna (Edqvist) ................................................ 13:44
Medlemsavgiften kan komma att höjas med 61 kr ...... 13:44
"Tandvården behöver mer frihet och rättvisa spelreg-

ler" ......................................................................... 13:45
Leif Leisnert föreslås bli omvald .................................. 13:46
Tandläkarförbundets kongress: Valnämndens förslag

till ny styrelse (Edqvist) .......................................... 14:37
Utställarförteckning Swedental, 13–15 november ....... 15:22
Motionärer kräver oförändrad medlemsavgift ............. 15:65
Övriga motioner:

Insyn i privattandvården ........................................ 15:65
Frivilligt medlemskap ............................................. 15:65
Representanter i tandvårdsdelegationen .................. 15:66
Sjukhustandläkarna missnöjda med lönen .............. 15:66
Tandläkartidningen bör ges ut på CD-ROM ......... 15:66
Högre status för tandläkaryrket .............................. 15:66
Slå ihop regionerna till en efterutbildningsenhet .... 15:66
Kongressombud ska väljas på årsmöte .................... 15:66

Kongressombud .......................................................... 15:67
Odontologisk riksstämma 1997:

Öppningssymposium om marknadsföring och etik:
Risk för övertramp med ökad konkurrens .............. 16:  7
Nya arbetssätt för bevarad tandhälsa ...................... 16:  8

Medlemsavgiften höjs med 61 kronor ......................... 17:  7
Förbundsstyrelsen får åtta ledamöter ........................... 17:  7
Tjänstetandläkarföreningens årsmöte: Medlemsavgif-

ten höjs med högst 60 kronor ................................ 17:  8
Saco-kongress 1997: Inget frivilligt medlemskap i Saco

(Mörk) ................................................................... 17:17
Odontologisk riksstämma 1997:
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Tandläkaren viktigast för kvalitet på fyllning (Ed-
qvist) ...................................................................... 17:22
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