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Få indikationer för antibiotikaprofylax (Blomgren et al) 14:50

EVIDENS
"Nya metoder kräver evidens" (Suslick) ...................... 13:38
"Utveckling kommer före evidens" (Suslick) ............... 13:43
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Förbundet kräver bättre grundutbildning (Suslick) ..... 1:15
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"Ekonomiska dagsläget är redovisat" (Karlsson) .......... 13:  8
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(Mörk) ................................................................... 5:48
Tufft för nya vd:n. Ann-Charlotte Frank-Lindgren

(Karlsson) .............................................................. 6:36
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Så ska tandvårdens kvalitet bli bättre (Suslick) ............ 7:24
Prioritering ett grannlaga arbete (Karlsson) ................. 8:22
Kvalitetsregister - till din hjälp (Klinge) ...................... 8:58
SKaPa tar form (Östholm et al) ................................... 8:60
SDIR banar väg för kvalitetsutveckling (Klinge) .......... 8:62
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Oklar effekt av COX-2-hämmare (Nyman, Ahlfors) ... 13:98
Avspark för forskarskolan (Ledningen för Nationella

forskarskolan) ......................................................... 15:63
Implantatytors inläkning studeras (Bougas) ................ 15:66

ODONTOLOGISK RIKSSTÄMMA 2009
Tandläkarkåren satsar miljoner på forskning (Mörk) .. 15:26
"Fortsätt rapportera till registret!" (Mörk) ................... 15:28
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Stora skillnader i kvalitetsarbetet inom käkkirurgin (Pil-



Tandläkartidningen årg 101 2009

gård) ...................................................................... 14:56

ORAL RADIOLOGI
Radiologiska undersökningar av visdomständer grans-

kas (Öhman et al) .................................................. 8:64
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