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 Enligt patientsäkerhetsutredningens 
förslag kommer det att ske stora för
ändringar med hsan:s och Socialstyrel
sens roller när det gäller att ta hand om 
patienternas anmälningar. Bland annat 

föreslås att Socialstyrelsen ska bli ingångsmyn
dighet och utreda anmälningarna och att dagens 
påföljder ska förändras radikalt.

Det har varit stor skillnad mellan hsan:s och 
Socialstyrelsens möjlighet att utreda anmäl
ningsfall: Medan hsan endast kunnat utreda den 
händelse och den person som nämns i anmälan, 
har Socialstyrelsen haft en vidare ram. Där har 
man inte behövt begränsa sig till att utvärdera 
terapeutens handlingar utan också kunnat sätta 
in dem i sitt sammanhang och därmed ta med 
organisatoriska och administrativa orsaker till 
den anmälda händelsen; många anmälningar 
bottnar ofta i andra orsaker än den enskilde 
terapeutens tillkortakommande. Därför är det 
positivt att Socialstyrelsen föreslås bli den in
stans patienten ska vända sig till.

allt som orsakar systematiska fel måste identi
fieras och om möjligt elimineras för att skydda 
patienterna, men också vårdpersonalen. Enligt 
utredningen är många av dessa brister redan 
i dag kända inom hälso och sjukvården och 
tandvården. Vi skulle komma mycket långt på 
vägen mot en säkrare vård om verkningsfulla 
insatser riktades in på dessa redan kända områ
den. Vårdskador är oerhört kostsamma, vilket 
innebär att, förutom huvudsyftet att skydda 
patienterna, stora ekonomiska vinster finns att 
hämta i en patientsäker vård.

Utredningens förslag innebär att allt mer av 
ansvaret för patientsäkerhetsarbetet förs över 
på vårdgivarna, vilket är konsekvent om man 
vill att de strukturella och systematiska orsaker
na till avvikelserna ska minimeras. Ansvaret för 
att identifiera riskterapeuter och snabbt sätta 
in adekvata åtgärder för att minimera deras 

skadliga inflytande på vården blir tydligare och 
kommer närmare verksamheten.

Dagens påföljder varning och erinran föreslås 
försvinna och prövotid bli morgondagens ak
tiva bestraffande verktyg. Riskterapeuterna ska 
förhoppningsvis förändra sitt arbetssätt efter en 
sådan påföljd.  

för att följa upp, stödja och kontrollera tera
peuter under prövotiden krävs stora och riktade 
insatser. Men också för att stödja andra vård
givare som har svårt att leva upp till allt större 
krav behövs förmodligen insatser inte bara i 
form av kontroll utan också som stöd och upp
följning av patientsäkerhetsarbetet. Kraven på 
en omstrukturering och förstärkning av dagens 
tillsyn är uppenbar.

För att tillförsäkra patienterna en säker vård 
hos dem som är under prövotid måste ett stöd
jande och kontrollerande system byggas upp 
utanför vårdgivarnas eget ansvar. I tandvården 
är ju många vårdgivare tillika terapeuter och 
kan knappast kontrollera sig själva. Likadant 
förhåller det sig med kontrollen och uppfölj
ningen av det utökade vårdgivaransvaret. 

Tillsynen är i dagsläget organiserad inom 
Socialstyrelsen, samma myndighet som föreslås 
utreda och avgöra patientanmälningarna. 
Denna modell bör avvecklas till förmån för en 
fristående tillsynsverksamhet så att rollerna i 
patientsäkerhetsarbetet inte blandas ihop utan 
kan skiljas åt för att bli tydliga och respekterade. 

Tandläkarförbundet arbetar fortlöpande för 
att medlemmarna ska utveckla sina egna före
byggande insatser på patientsäkerhetsområdet. 
Senaste tillskottet är skriften Avvikelser i serien 
Kunskap och Kvalitet som du nyligen fick som 
bilaga till Tandläkartidningen och som på ett 
enkelt sätt erbjuder stöd i detta arbete. Som du 
kan läsa i detta nummer av tidningen erbjuder 
förbundet även individuellt stöd i patientsäker
hetsarbetet (sidan 30). n 

Vi välkomnar ny syn  
på patientsäkerheten

»Tandläkar
förbundet 
arbetar fort
löpande för att 
medlemmarna 
ska utveckla 
sina egna 
förebyggande 
insatser …«
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– och fritid. Man 
förstår att frågan 
gäller vad han 
sysslar med på 
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Vilotid, paus och 
semester är några 
av ordbokens 
alternativ till 
fritid. Den stack-
ars generaldirek-
tören måste ha 
gått i en fälla. För 
det var väl länge 
sedan män ägnade 
sig åt familjen 
som avkoppling på 
semestern? ■
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 Spelar det någon roll hur man uttrycker sig; har ordvalet 
någon betydelse? Kan språkbruket avslöja något om tala-
ren? Jag svarar ja, ja och ja.

Ett fenomen som kan te sig som en struntsak är ofoget 
att förlänga ord och därmed sudda ut betydelsen. Jag hakar alltid 
upp mig när folk säger och skriver lagstiftning när de menar lag. 
»Man måste följa svensk lagstiftning« betyder att man måste hänga 
med när riksdagen stiftar lagar. Men den som säger så menar oftast 
att man måste vara laglydig. Ordet lagstiftning håller på att tränga 
ut ordet lag trots att de inte betyder samma sak. Sveriges rikes lag-
stiftning – hur låter det som titel på lagboken? Är lag för futtigt? 
Tror sig talaren göra ett seriösare intryck genom att förlänga ordet?

Ett liknande exempel från juridikens värld är »Vi har inte till-
räcklig bevisföring« när man menar att bevisen inte räcker till för 
en fällande dom. Men bevisföring är inte finare än bevis, det är nå-
got annat. 

Mer juridik: »Det finns en hotbild mot 
mig«, kan kända personer utbrista. Varför 
inte »jag är hotad«? Hotbild låter som något 
mer sofistikerat än det brutalare hot. Men 
beskriver ordet vad det är fråga om? Varför 
ludda till det?

Kommentera används för övrigt jämt och 
ständigt i intervjusammanhang i stället för 
exempelvis säga, berätta och tala om. Allt 
från »Kommer ni att höja räntan nu?« till 
»Kommer Zlatan att spela från matchstart?« 
besvaras med »Det kommenterar jag inte«. 
Men frågaren har bett om ett svar, ett ja eller 
ett nej, absolut inte en kommentar. Den inter-
vjuade tycker kanske att ja, nej eller det vill 
jag inte berätta låter för folkligt? Kanske hjäl-
per kommentera intervjupersonen att höja sig 
över mängden?

Det finns många andra exempel på denna 
förorening av språket: målsättning i stället för 
mål, problematik i stället för problem, fråge-
ställning i stället för fråga är några. 

För övrigt har jag noterat att konkurrensut-
sättning allt oftare används i stället för försälj-
ning när offentlig verksamhet ska just säljas. 
Låter det förra mer som ädel tävlan och det 
senare för mycket som bortauktionering? ■

Språkligt ludd 
skymmer budskapet 

»Ett fenomen 
som kan te 
sig som en 
struntsak är 
ofoget att 
förlänga ord 
och därmed 
sudda ut 
betydelsen.  «
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Flera olika användningsområden:

• desinficering av rotkanaler
• känsliga tandhalsar  > mindre känsliga/okänsliga
• tandköttsfickor   > avdödar mikrober
• i kaviteter före fyllning  > minskar risken för sekundärkaries
• efter kirurgiska ingrepp  > påskyndar läkning
• blåsor, herpes, gingivit, stomatit > påskyndar läkning

Kontakta oss för ytterligare information eller för demonstration.
W&H Nordic AB
t 08-445 88 30, e office@whnordic.se, wh.com

Bakteriefritt 
med ozon
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Tandvårdskliniken City 
Dental i Stockholm måste 
skärpa kraven på kompe-
tensen hos framför allt de 
tandläkare som nyrekryte-
ras. Det konstaterar Social-
styrelsen.

Vid ett tillsynsbesök på 
kliniken 2006 riktade So-
cialstyrelsen skarp kritik 
mot hur journalföringen 
sköttes på kliniken. Jour-
nalerna ska skrivas på 
svenska, inte engelska eller 
något annat språk, påpe-
kade myndigheten.

Mattias 
Santesson, 
vd för City 
Dental, 
lovade att 
se till att 
rutinerna 
ändrades 
i enlighet 
med Soci-
alstyrelsens 
krav. 

Ett halvår senare gjorde 
Socialstyrelsen ett nytt 
besök på kliniken och tog 

Uppdateringar  
på TLV:s  
hemsida
Nu ska tandläkarna slippa 
att leta efter ändringar i 
regelverket kring tand-
vårdsstödet; på Tandvårds- 
och läkemedelsförmåns-
verkets hemsida kommer 
förändringar att publiceras 
kontinuerligt.

Från och med den 1 januari 
beslutar Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket, 
tlv, om reglerna för ersätt-
ningsberättigad tandvård 
och tandvårdsåtgärder, 
referenspriser och tand-
vårdsersättning. I samband 
med detta görs också 
några förenklingar: bilaga 
1 och 2 i förordningen sfs 
2008:193 med ändringar 
sfs 2008:432 och 790 förs 
in i tlv:s föreskrifter och 
slås samman till en version; 
i dag finns tre dokument 
som vårdgivarna måste 
bläddra emellan.

I samband med den nya 
föreskriften kommer en ny 
bilaga 3 Allmänt råd, samt 
ett antal förändringar i 
bilaga 1 och bilaga 2.

Mats Karlsson

in 51 journaler för gransk-
ning. Efter besöket och 
genomgången av journa-
lerna konstaterar Social-
styrelsen att såväl lokaler 
som utrustning är väl an-
passade för verksamheten 
och rutinerna för vård-
hygien är väl utvecklade. 
Men den mängd ärenden 
som anmälts till hsan och 
Socialstyrelsen visar att 
man haft svårt att införliva 
nödvändiga rutiner för 
patientsäkerhet i verksam-
heten. Journalerna förs 
nu visserligen på svenska, 
men eftersom inte alla 
tandläkare behärskar språ-
ket fullständigt finns risk 
för felaktigheter, också i 
de fall där uppgifter tolkas 
från ett språk till ett annat 
mellan anställda eller an-
ställda och patienter. 

Även om granskningen av 
journalerna endast visade 
grava fel i något enskilt fall 
finns det överlag brister i 
diagnostik och behandling 
som måste rättas till. 

Rutinerna vid rekryte-

Skarp kritik riktas 
mot City Dental

ring måste också förbätt-
ras:

– Det handlar om att 
höja kompetensen hos alla 
som anställs, oavsett om de 
har utländsk eller svensk 
utbildning, säger Eva Was-
tenson, övertandläkare vid 
den regionala tillsynsenhe-
ten i Stockholm.

 City Dental har nu två 
månader på sig för att ta 
fram en handlingsplan som 
gör vården mer patient-
säker.

Mats Karlsson

Mattias  
Santesson

 läs Mer www.tlv.se

Sveriges Tandläkarförbund arbetar med tandläkarnas professionsfrågor. Vill du vara med och 
utveckla förbundets verksamhet? Nu kan du tipsa valberedningen om kandidater, eller anmäla 
dig själv till förtroendemannauppdrag. Vi vill ha din intresseanmälan senast 27 februari.

Mer information om de uppdrag som vi söker kandidater till får du av valberedningen genom:  
Rolf Lövgren, rolf.lovgren@telia.com, mobil: 0705-13 36 89  
Margaretha Lindqvist, margaretha.lindqvist@ptl.se, mobil: 0709-74 39 08

Valberedningen 2009

Vad gör Tandläkarförbundet för dig som medlem?  
Vad kan du göra för Tandläkarförbundet? Ta chansen att påverka!

www.tandlakarforbundet.se

TLT rättar

➤ I TLT nummer 1 sidan 
15 står det om Anders 
Bolin, som fick Gotthard 
Dahlénmedaljen. Anders 
Bolin opererades för en 
benign tumör, och inte can-
cer som det stod i notisen. 
Anders Bolin är lektor, spe-
cialist och övertandläkare 
i röntgen på Karolinska 
institutets tandläkarut-
bildning. Han är för närva-
rande sjukskriven. js
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Trots att tandläkare inte 
har förskrivningsrätt för 
sömnmedlet Triazolam 
lyckades tandläkaren få 30 
tabletter utskrivna från 
apoteket för eget bruk. 
Han använde tabletterna 
tillsammans med morfin 
och tog sitt liv. Social-
styrelsen förutsätter att 
Apoteket AB inför rutiner 
som förhindrar liknande 
felexpedieringar.

Tandläkaren skrev ut lä-
kemedel för eget bruk på 
två olika receptblanketter, 
25 tabletter morfin och 30 
tabletter Triazolam. Han 
hämtade ut läkemedlen 
på två olika apotek samma 
dag och tog därefter sitt liv 
genom att inta läkemedlen 
tillsammans med alkohol.

En nära anhörig anmälde 
händelsen till Socialstyrel-
sen. Anmälaren anser att 
de personer som expedie-
rat läkemedlen borde ha 
varit mer uppmärksamma.

Socialstyrelsen konstaterar 
att förskrivningen av mor-
fin var korrekt, däremot 

Nyheter först 
på nätet

Förlaga:

Ny enradig (alternativ):

Ny tvåradig (original):

Ny treradig (alternativ):

Box 122 | 642 32 Flen
Tel: 0157-15630 | Fax: 0157-15633

E-post: info@aristodent.se | www.aristodent.se

var förskrivningen av Tria-
zolam felaktig eftersom 
preparatet inte finns inom 
tandläkares förskrivnings-
rätt. 

Man slår också fast att 
självmordet troligtvis inte 
skulle ha kunnat undvikas 
eftersom det finns liknande 
preparat inom förskriv-
ningsrätten. Däremot var 
det anmärkningsvärt att 
farmaceuten inte reagerade 
på förskrivningen, dels på 
grund av att det gällde ett 
läkemedel som inte an-

vänds rutinmässigt inom 
tandvården, dels för att 
receptet var för eget bruk. 
»Det inträffade kan dock 
betraktas som ursäktligt 
mot bakgrund av att man 
inom verksamheten helt 
saknade datorstöd eller 
andra hjälpkrafter för att 
förhindra felexpedieringar 
av detta slag«.

Apoteket AB slår fast att de 
expedierande farmaceuter-
na ska känna till vilka läke-
medel som får förskrivas 

och expedieras, men det 
finns inget datorprogram 
som slår larm vid misstan-
ke om felaktig förskrivning. 
Det finns inte heller ruti-
ner för dubbelkontroll.

Socialstyrelsen förutsät-
ter att information om det 
inträffade förmedlas till 
samtliga apotek i landet 
och att Apoteket aB utre-
der vilka åtgärder som kan 
vidtas för att förhindra 
liknande felexpedieringar.

Mats Karlsson

Apoteket måste skärpa kontrollen

Tandläkare var den yrkes-
grupp inom landstingen 
där störst andel av de re-
kryterade 2007 var födda 
utomlands. Det visar sta-
tistik från Sveriges Kom-
muner och Landsting.

50,2 procent av de tandlä-
kare som rekryterades till 
landstingen 2007 hade ett 

annat födelseland än Sve-
rige. Detta kan jämföras 
med läkare, där 41 procent 
var utlandsfödda.

45,5 procent av de tand-
läkare som var anställda 
hos landstingen 2007 var 
födda utanför EU. 33,4 
procent var födda inom 
EU och kom främst från de 
länder som fick medlem-

skap 2004. 
Läkare, lokalvårdare och 

tandläkare är de yrkes-
grupper inom landstingen 
där de flesta anställda är 
födda i ett annat land än 
Sverige. Tandläkarna är 
dock den yrkesgrupp som 
ökat sin andel mest åren 
2005–2007.

Mats Karlsson

Utlandsfödda tandläkare 
toppar statistiken

www.tandlakartidningen.se
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Fluorette® Novum
Ett nytt och krispigt fl uortuggummi 
i Fluorettefamiljen!

Meda AB  Box 906  170 09 Solna  Tel: 08 630 19 00

Indikation: Vid förhöjd kariesrisk och hög kariesaktivitet, t ex  
muntorrhet, delprotes, fast tandregleringsapparatur eller efter 
bedömning av tandläkare.

Fluorette Novum: förpackas i en blisterförpackning om 108 st. 
Innehåller 0,25mg fl uor. Fluorette Pepparmint och Cherry Mint: 
förpackas i 90 och 270 st. Innehåller 0,25mg fl uor. Vid köp med 
recept ingår Fluorette 270 st i förmånen.

Dosering: Vuxna samt barn över 12 år: Högst 6 tuggummin per 
dag. Barn 7-12 år: Högst 3 tuggummin per dag. 

Fluorette ska användas till barn under 7 år endast efter tand-
läkares/läkares anvisning.

SPC senast granskad: Fluorette Pepparmint och Cherry Mint 
2007-01-08. Fluorette Novum 2008-03-13.

För mer information se www.fass.se, www.tandguiden.se och www.medasverige.se

fluorette novum_tandläkartidn.in1   1 2008-12-17   13:06:57

➤ Adriana Lender är ny 
generaldirektör för För-
säkringskassan från den 1 
januari. Hon efterträder 
Curt Malmborg, som avgick 
på egen begäran.

Adriana Lender, 64 år, 
var tidigare överdirektör 
på Försäkringskassan.

Curt Malmborg blev 
generaldirektör för Försäk-

ringskassan den 1 januari 
2005 när Försäkringskas-
san ersatte gamla Riksför-
säkringsverket och landets 
21 regionala försäkrings-
kassor. 

Curt Malmborg blir nu 
generaldirektör i reger-
ingskansliet, men det är 
inte klart än vad han får för 
uppdrag. js
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Är Colgate den tandkräm 
de flesta av landets tandlä-
kare använder? Det påstår i 
alla fall företaget i en re-
klamfilm. Jan-Peter Glans, 
privattandläkarnas ordfö-
rande i Skaraborg, ilsknade 
till när han såg reklamfil-
men och anmälde företaget 
till Konsumentverket.

– Jag ifrågasätter att Col-
gatetandkräm är den mest 
använda bland tandläkarna, 
säger han och berättar att 
varken han eller ett stort 
antal kolleger som han kon-
taktat har blivit tillfrågade 
av företaget om vilken pro-
dukt de använder. 

Tandläkartidningen kon-
taktade Colgate och fick 
ett skriftligt svar: »I reklam 
där Colgate hänvisar till 
påståenden från tandläkare 

Försäkrings kassan 
får ny general direktör

Privattandläkare anmäler Colgate
har detta stöd av resultat 
från undersökningar. Vi 
står bakom vårt påstående 
att Colgate är den mest 
använda tandkrämen bland 
svenska tandläkare och 
baserar detta på en studie 
genomförd bland tandläka-
re över hela landet«, skriver 

Åsa Portnoff, informations-
ansvarig.

Ola Svensson, jurist på 
Konsumentverket, vill inte 
gå in på det aktuella fallet. 
Han säger att om ett företag 
påstår något i sin reklam 
måste man kunna styrka 
det, beviskraven är höga:

– Om ett företag hävdar 
att man exempelvis har 
marknadens lägsta priser 
måste det gälla alla produk-
ter man säljer. Bryter man 
mot lagen riskerar man 
böter. 

Mats Karlsson

Adriana Lender



Starka, smidiga och tysta vinkelstycken har gjort NSK till en av världens främsta tillverkare av roterande dental-
instrument. Lång livslängd är en bonus.

                             TS Dental är svensk generalagent. Mer info: www.tsdental.se, info@tsdental.se, tel 0935-131 11.

Gör jobbet lite roligare

Rätt instrument släpper du inte i första taget
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I KORTHET

For better dentistry

Dentsply DeTrey  |  Box 2024  |  128 21 Skarpnäck  |  Tel. 08-685 65 05

• Snabbt tillslag – 30 sekunder    
• Kort duration – 20 minuter    
• Injektionsfri

”Sedan vi började
använda Oraqix på kliniken

kan vi utföra en snabbare och
bättre tandstensborttagning.

Vi ser även att vi får
nöjdare patienter.”

      leg. tdl christer dagnelid

Oraqix – Injektionsfri och flexibel bedövning

För utförlig information se www.lakemedelsverket.se eller www.fass.se

➤ Den kliniska färdighets-
träningen i oral kirurgi 
har förbättrats för tand-
läkarstuderande i Malmö. 
Tandvårdshögskolan an-
nonserar efter patienter i 
gratistidningen Metro.

Brist på patienter som 
behöver extraktion har 
tidigare varit ett problem. 
Därför har Tandvårdshög-
skolan annonserat efter 

patienter som behöver ex-
trahera tänder under vår-
terminen. Liknande annon-
ser som infördes våren och 
hösten 2008 gav cirka 100 
nya patienter per termin.

– I början var vi oroliga 
för att få in »olämpliga« 
patienter, men det har inte 
varit något större problem. 
De som svarar på annonsen 
är ofta unga människor 

som inte kan betala tusen-
tals kronor för att ta bort 
besvärande visdomständer 
eller äldre patienter som 
inte har råd med en rotbe-
handling eller en ny krona, 
berättar Lars Eriksson, 
professor i käkkirurgi. js

Annons ger mer kirurgi

Samhällets insatser för 
barnens hälsa behöver 
samordnas bättre, anser 
tandläkare och får medhåll 
från läkare och skolsköter-
skor. Det visar en ny under-
sökning.

Sveriges Tandläkarförbund 
ligger bakom studien till-
sammans med Läkarför-
bundet och Vårdförbundet. 
En webbenkät skickades 
ut till knappt 2 000 tandlä-
kare i oktober 2008 och en 
tredjedel svarade. Skollä-
kare, barnläkare, distrikts-
läkare och skolsköterskor 
deltog också i under-
sökningen. Resultaten 
presenteras på den andra 
nationella konferensen om 
barnens kost och hälsa, 
som hålls i Stockholm den 
4 februari.

Övervikt är en fara för 

Bättre samverkan ger friskare barn
barnens hälsa, anser tand-
läkarna och de övriga yr-
kesgrupperna som svarade.

Konsumtionen av godis, 
läsk och andra godsaker 
är också förknippade med 
hälsorisker för barn, anser 
de allra flesta. Även hög 
konsumtion av snabbmat 
och annan onyttig kost 

samt brist på fysisk aktivi-
tet innebär hälsorisker för 
barnen, anser de.

Det är ett allvarligt 
problem att läsk, go-
dis och andra sötsaker 
finns i skolan, anser både 
tandläkarna, läkarna och 
sjuksköterskorna. Sötade 
mellanmål på förskolan 

och fritidshem är också ett 
problem.

Det är svårt att ta upp 
frågor om barnens kost-
vanor och konsumtion av 
sötsaker med barnens för-
äldrar, tycker drygt 40 pro-
cent av tandläkarna som 
har svarat på enkäten. 

janet sUslICK



Nobel Biocares unika TiUnite®-
yta och Groovy™-design ger 

förbättrad osseointegration

Implantatdesign som liknar 
formen hos naturliga tandrötter

Intern trekanalig distans-
koppling för direkta och exakta 
protetiska konstruktioner

Färgkodat system för exakt 
och snabb identifiering 

av komponenter och 
enkel användning

Färgkodning: borrschema med 
steg för steg-instruktioner ger 

förutsägbara kirurgiska ingrepp

NobelReplaceTM

 Världens mest använda implantatsystem.*

* Källa: Millennium Research Group 

Mångsidighet, enkel användning 

och förutsägbarhet har gjort att 

NobelReplace™ Tapered är den 

mest använda implantatdesignen 

i världen.* NobelReplace™ Tapered 

är ett implantatsystem för allmänt 

bruk på bennivå, som fungerar både 

i mjukt och hårt ben och för kirur-

giska ingrepp i ett eller två steg. Den 

primära stabiliteten blir alltid lika hög. 

NobelReplace™ Tapered är ett system 

som växer med de kirurgiska och 

protetiska behov som klinikerna och 

patienterna har – från konstruktioner 

av en enda tand till mer avancerade 

lösningar för flera enheter. Oavsett 

om klinikerna är nybörjare eller er-

farna när det gäller implantatanvänd-

ning kan de utnyttja fördelarna med 

ett system som har en unik flexibilitet 

och många användningsområden.  

Nobel Biocare är världsledande inom 

nyskapande och evidensbaserade 

tandtekniska lösningar. 

Om du vill veta mer, kontakta 

en av våra lokala säljare för 

Nobel Biocare på 031-335 49 10 

eller besök vår webbplats.

www.nobelbiocare.com/nobelreplace

BESÖK OSS 

PÅ IDS. 

Datum: 24–28 mars 2009 

Plats: Köln, Tyskland 

Convention Center, hallarna D–E 

Monter: Hall 4.1 nr A90/A91–641 
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REPORTAGET

Chefen Stefan Jonsson (längst ner till vänster) har jobbat 
38 år på kliniken. Övriga tandläkare är nya. Från vänster: 
Marcus Karlsson, Kristina Karlsson, Fredrik Magnusson, 
Lotta Ternståhl (på knä), Kajsa Hallman, Malin Jacobson 
(på knä), Malgorzata Caban.
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REPORTAGET

 F ör ett par år sedan var det bara fyra tand-
läkare kvar på allmäntandvårdskliniken 
vid Stora torget.

– De äldre tandläkarna försvann en ef-
ter en av olika skäl. Hösten 2007 var jag 

den ende av de erfarna som fanns kvar, berättar 
klinikchefen Stefan Jonsson, som har arbetat på 
folktandvården i Oskarshamn i 38 år.

Förutom Stefan Jonsson arbetar nu åtta tand-
läkare på kliniken. Det är en hel stab nya tand-
läkare, och stämningen har ändrats rejält. Det 
skrattas i korridoren och är fullt på de tolv be-
handlingsrummen, som liknar varandra men 
som har olika färger på golven, behandlingssto-
larna och gardinkapporna.

Det är en klinik i förvandling. Behandlings-
rummen renoverades för några år sedan, men 
väntrummet, receptionen och personalrummet 
ska byggas om under det kommande året.

Vårdkön minskar, och de unga tandläkarna blir 
allt säkrare.

Alltid redo
Det har varit en trygghet för de nya tandläkarna 
att kunna vända sig till Stefan Jonsson, som är 
nischad i dentoalveolär kirurgi, implantatprote-
tik och endodonti.

– Han har mycket kunskap och vi lär oss 
mycket av honom. Han kommer alltid om man 

Ungt lag tar över 
Det är generationsskifte bland tand-
läkarna på folktandvården i Oskars-
hamn. Bara klinikchefen är gammal 
i gården, och går i pension i april.

TexT: JaneT SuSlick
FoTo: 
MaTS SaMuelSSon

behöver hjälp, berättar Malin Jacobson, senast 
anställd bland tandläkarna.

Om läget hade varit annorlunda hade han gått i 
pension förra året, då han fyllde 65 år. Men lands-
tinget annonserade två gånger efter en ny klinik-
chef utan att hitta någon lämplig person.

– Då insåg jag att det var nödvändigt för mig att 
stanna ett tag till, säger han.

Malins sambo, Fredrik Magnusson, arbetar 
en dag i veckan med specialisterna i protetik på 
Västerviks sjukhus för att kunna göra svårare be-
handlingar själv.

Han tar emot en patient som kommer akut. 
Hennes bro sitter fast på en kariesangripen tand. 
Han kapar bort bron, men när han ska extrahera 
rotresterna, lyckas han inte. Kläderna blir ner-
stänkta av blod. ➤

Kristina Karlsson 
började på kli-
niken sommaren 
2008, direkt efter 
tandläkarutbild-
ningen i Malmö. 
Klinikchefen Ste-
fan Jonsson ger 
stöd och råd när 
det behövs.
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Hantverkare byter fönster på annat håll i kor-
ridoren, och ljudet från deras verktyg förstärker 
»borrkänslan« i behandlingsrummet.

Stefan Jonsson kallas in. Han har också svårt, 
men efter en stunds försök lyckas han till slut ex-
trahera det som är kvar av tanden. Patienten och 
hennes man är nöjda, även när Fredrik förklarar 
att hon får räkna med svullnad och ömhet när be-
dövningen släpper.

Fredrik byter om. En stund senare springer 
ett treårigt yrväder in i behandlingsrummet från 
väntrummet, där dansbandstoner strömmar ur 
radion, och Fredrik jobbar vidare med nya utma-
ningar.

Stefan Jonsson ersätts av en administrativ chef 
utan tandvårdsutbildning. Hon kommer att jobba 
parallellt med honom under hans sista månader 
på kliniken.

Är det inte en nackdel att kliniken blir utan 
odontologisk ledning när tandläkarna är så pass 
nya? Stefan Jonsson är inte orolig.

– Det kommer att gå bra. Tandläkarna är alla i 
grunden väldigt duktiga och de får hjälpa varand-
ra. De flesta vill prova på allt, vilket ger en stor 
säkerhet i olika situationer, säger han.

Förutom Fredrik Magnusson, arbetar Marcus 
Karlsson också med specialister i Västervik en 
dag i veckan. Han håller på att nischa sig i käk-
kirurgi och är intresserad av att bli parodontolog 
om några år.

Dessutom besöker specialister kliniken med 
jämna mellanrum.

tre pAr
Folktandvården i Oskarshamn har nästan blivit 
ett »familjeföretag«. Sex av tandläkarna har sina 
respektive på samma klinik. Ingen av dem ser det 
som ett problem.

– Man får skilja på jobb och privatliv när det 
är så många par på samma klinik, säger Malin 
Jacobson, som gifter sig med arbetskamraten 
Fredrik Magnusson i februari. De träffades un-
der utbildningstiden i Göteborg. Fredrik är från 
Oskarshamn och började på kliniken sommaren 
2007. Malin följde efter i våras.

Steget före i familjebildandet är arbetskamra-
terna Marcus och Kristina Karlsson, som väntar 
barn till våren. De träffades också på utbildning-
en, fast i Malmö. Marcus är också från Oskars-
hamn och kom till kliniken ungefär samtidigt 
som Fredrik. Kristina började i juni 2008.

Ett tredje par, Malgorzata och Janusz Caban, 
kommer från Polen och började på kliniken sam-
tidigt som Marcus och Fredrik.

Förutom paren finns två andra unga tandläka-
re på kliniken. Lotta Ternståhl kom från grund-
utbildningen i Umeå för tre år sedan och är alltså 

förutom chefen den tandläkare som har jobbat 
längst på kliniken.

Kajsa Hallman började på kliniken somma-
ren 2007. Hon läste tillsammans med Malin och 
Fredrik, och det är tack vare dem som hon och 
hennes man sökte sig till Oskarshamn.

– Min man är musiklärare och fick jobb här. Då 
frågade jag om det fanns jobb till mig. Egentligen 
var jag en överrekrytering, men det finns gott om 
patienter och jag har aldrig känt mig överflödig, 
berättar hon.

Högljutt på rAsternA
Lunchrasten är 45 minuter lång och nästan alla 
äter i personalrummet. Det är högljutt, men god 
stämning.

Med full bemanning har man varit tvungen att 
skaffa flera mikrovågsugnar, och det blir trångt 
i köket. Men kön med arbetskamrater som ska 
värma sin mat flyter, och det är mycket skratt 
medan de turas om.

– Det märks att de är ungdomar. Det är inte 
så strikt längre, kommenterar tandsköterskan 

»Man får skilja på jobb och privatliv  
när det är så många par på samma klinik.«

Kajsa Hallman 
började på kli-
niken sommaren 
2007. Hon är med 
i Tjänstetand-
läkarnas lokala 
styrelse.

➤
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Iréne Karlqvist när det garvas som mest.
Att kunna leva lite lugnare än i hemlandet Po-

len, till exempel genom att unna sig raster, upp-
skattar Malgorzata och Janusz Caban. De flyt-
tade till Sverige med sina två barn i augusti 2007, 
efter att ha läst svenska i ett halvår i Polen. Det 
var en stor omställning, men familjen trivs bra 
och planerar att stanna.

– Min syster är också tandläkare. Nu har hon 
flyttat till Vimmerby och vi umgås varje helg, be-
rättar Malgorzata.

AllA med i tt
Samtliga tandläkare på kliniken är medlemmar i 
Tjänstetandläkarna (tt). Delvis beror det på att 
Kajsa Hallman är med i tt:s lokala styrelse.

Det är inte givet, säger hon. Det finns en ten-
dens bland yngre tandläkare att välja att stå utan-
för facket. Men Kajsa var med i Västra studeran-
deföreningens styrelse, och tycker att det känns 
naturligt att fortsätta vara fackligt engagerad.

När hon började på kliniken hösten 2007 blev 
hon tillfrågad av valberedningen om hon ville ha 

»en liten uppgift« i tt, och hon blev suppleant.
– Jag fattade egentligen inte att det innebar att 

jag skulle börja i styrelsen, berättar Kajsa, som 
verkar nöjd trots allt med uppdraget.

Hon deltar i fackliga möten cirka en gång i 
månaden och informerar på kliniken när hon får 
veta något intressant. I år blir hon troligen sekre-
terare i styrelsen. n

➤Tandvården i Oskarshamn

n Ett 20-tal tandläkare arbetar i Oskarshamns kommun, 
som har drygt 26 000 invånare, varav hälften i tätorten.

n Nio tandläkare arbetar vid folktandvårdens allmän-
tandvårdsklinik.

n Kliniken har cirka 13 500 patienter, varav 5 000 är barn 
och 8 500 vuxna.

n Inom folktandvården finns även två ortodontister vid 
en tandregleringsklinik och en sjukhustandläkare på 
Oskarshamns sjukhus.

n Cirka åtta privattandläkare arbetar i Oskarshamn, de 
flesta på Elmborgs Tandvård.

30 personer 
arbetar på folk-
tandvårdskliniken 
på Slottsgatan i 
Oskarshamn. De-
ras porträttbilder 
hänger på väggen 
vid receptionen.
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mat & 
känslor hör ihop
Gör måltiden till en angenäm social samvaro, 
där det är naturligt att ta upp känslor av olika slag.
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Gör måltiden till en trevlig 
stund för samvaro, men låt 
inte mat bli ett sätt att dämpa 
barnens känslor. Det anser 
Per Johnsson, docent i klinisk 
psykologi vid institutionen för 
psykologi i Lund. 

TexT: MaTS karlSSon FoTo: colourbox

Mat är överlevnad, men också starkt 
förknippat med känslor. Det nyfödda 
barnet får sin näring direkt från mam-
mans bröst. Det innebär också att 
barnet upplever närhet, värme och 
trygghet. En relation mellan föda och 
känslor har skapats.

Vem minns inte doften av nybakade 
bullar i barndomens kök? Doften kan 
på bråkdelen av en sekund återkalla 
minnen från dessa tidiga år, oavsett 
när i livet dessa osynliga doftmoleky-
ler träffar receptorerna i vår näsa för 
att på bråkdelen av en sekund skapa 
en sensation i hjärnan.

För stenåldersmänniskan var mat 

en fråga om överlevnad, och är så 
fortfarande för en stor del av världens 
befolkning. Innan penicillinet upp-
täcktes var mat också medicin; den 
som inte hade utnyttjat alla tillfällen 
att lägga på hullet hade mindre chans 
att överleva en sjukdom.

I den rika delen av världen är mat 
naturligtvis fortfarande en förutsätt-
ning för överlevnad, men när det pri-
mära behovet kan uppfyllas utan stör-
re ansträngning ökar risken för att det 
som stoppas in i munnen också tjänar 
ett annat syfte: det blir ett sätt att döva 
olika slags känslor; det kan gälla oro, 
ångest, sorg eller ilska. I de flesta fall 
leder detta inte till några större pro-
blem, men vissa barn kan utveckla 
olika ätstörningar, exempelvis hetsät-
ning, där maten eller olika slags godis 
fyller ett känslomässigt behov, eller 
att ätandet leder till övervikt. 

stressAd tillvAro
Psykolog Per Johnsson har ägnat en 
stor del av sitt yrkesliv åt att studera 
förhållandet mellan mat och olika ät-
störningar, ett ämne som han tar upp 

vid sin föreläsning 
vid den nationella 
konferens om barns 
kost och hälsa som 
anordnas i Stockholm 
den 4 februari och där 
Tandläkarförbundet 
är en av arrangörer-
na. Huvudtemat är 
»Övervikt fortsatt knäckfråga«.

Rubriken på hans egen föreläsning 
är »Lär vi barnen att mat är svaret på 
alla känslor?«.

Rubriken är provocerande, men 
tankeväckande.

– Naturligtvis går det inte att säga 
att vi lär barnen att mat är svaret på 
alla känslor, men i en stressad vardag 
kan det lätt bli så att föräldrar ger bar-
net ett kex eller något annat gott för att 
stilla barnets oro och få en stunds lugn 
själva när de kommit hem från jobbet.

Dessförinnan har barn och föräldrar 
kanske utkämpat en kamp i kassakön 
i snabbköpet. Ett trött och frustrerat 
barn har krävt sin rätt till godis, inte 
konstigt eftersom det ger en känslo-
mässig belöning åt barnet, men också 

mat & 
känslor hör ihop

Per Johnsson

➤

En helkväll med helkeramer, helt enkelt!

Stockholm  
Tisdag 3 februari  
kl. 18.00  
Rättarvägen 3, 
Solna 
 

Södertälje 
Torsdag 5 februari  
kl. 18.00  
Park Hotell

Uppsala 
Måndag 9 februari   
kl. 18.00  
Clarion Hotell Gillet

Gävle 
Tisdag 10 mars   
kl. 18.00  
Clarion Hotell Winn

  

Magnus Räf arbetar med protetik på både 
implantat och tänder sedan början av 80-
talet. Han är en populär och efterfrågad 
föreläsare om CAD/CAM.

Hur skall Du som kliniker på bästa sätt 
praktiskt arbeta med helkeramer?   
Magnus kommer att gå igenom bl.a. hur 
du kan välja helkeramiska material och 
indikationer och kontraindikationer.

Han kommer även att prata om preparations-
teknik, avtryck och cementering med 
utgångspunkt utifrån olika typer av patientfall 
där estetik är i centrum.

Därefter tittar vi lite på nyheter inom 
labbteknik med fokus på CAD/CAM och 
helkeramproduktion. 

Som vanligt bjuder dpnova på lite tilltugg 
och det finns möjlighet att mingla lite med 
stadens kollegor ;)

OBS! Anmäl dig snarast på: www.dpnova.se eller 
skicka ett mail till: kurs@dpnova.se 
Begränsat antal platser. Seminariet är kostnadsfritt. 
Företräde ges för dpnovas kunder. Kursansvarig 
Monica Duimovich.

dpnova Kunskap 
presenterar: 

Magnus Räf
Magnus Räf 

Tandläkarexamen från 
Huddinge 1979. 

Magnus har föreläst 
om och arbetat med 

protetik på implantat och 
tänder sedan 80-talet.
Han har även ansvarat  

för utbildning och klinisk 
uppföljning i Italien. 

dpnova  prioriterar utveckling. 
Därför satsar vi bl.a. intensivt 
på ett kursprogram som kan 
utveckla samarbetet mellan 

kliniker och tekniker. 
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åt föräldern, som får en stunds ro. 
Ett oskick att godiset fortfarande 

finns nära kassan eller tar upp stort 
utrymme i butikerna, något som man 
borde ändra på, anser Per Johnsson, 
och tillägger:

– Där har Tandläkarförbundet nå-
got att bita i!

inte skuldbeläggA
Men han vill inte skuldbelägga föräld-
rarna för deras beteende.

– Många lever i en väldigt stress-
fylld vardag. Då är det lätt att ta till 
detta knep.

Per Johnsson påpekar att små för-
ändringar i föräldrarnas beteende kan 
göra stor skillnad när det gäller att bry-
ta en destruktiv koppling mellan mat 
– ofta osund sådan, samt godis av olika 
slag – och känslor som måste dövas. 
Måltiden kan göras till en angenäm 
social samvaro, där det är naturligt att 
också ta upp känslor av olika slag. Då 
kopplas ätandet till positiva upplevel-
ser av trygghet och närhet. Mat blir 
inte något som barnet »skovlar« i sig.

– Om ett barn exempelvis vaknar på 

natten och känner sig oroligt är det lätt 
att döva dessa känslor med mat, men 
varför inte sitta ner och försöka prata 
om mardrömmen eller vad det kan 
vara fråga om i stället, säger han och 
lägger till att det i dag finns en trend 
att vuxna inte hinner möta barnet och 
dess känslovärld.

Det kan vara svårt att komma bort 
från fredagsmyset med chips, läsk och 
godis, men myset går att förena med 
sundare vanor.

– Här handlar det om att föräldrar-

na måste vara med och bestämma vad 
som ska ätas. Förändringar av matbe-
teendet sker inte över en natt.

– Det är oundvikligt att det blir en 
hel del tjat, men bakom tjatet finns 
också någon som bryr sig om.

Per Johnsson ger några råd för att 
påverka ätbeteendet i positiv rikt-
ning: 

Gör måltiden till en trevlig sam-
varo, ät tillsammans med barnen och 
var inte rädd att som förälder sätta din 
prägel på fredagsmyset. n

➤

Fredagsmys på barnens villkor?

få färger • oändliga möjligheter

Ceram·X är en nanokomposit 
som erbjuder hög estetik med 
minimalt antal färger och finns 

i två system för olika behov.  

DENTSPLY DeTrey  |  Box 2024  |  SE-128 21 Skarpnäck  |  Tel 08 685 65 05 |  www.dentsply.de

Ceram·X mono
● för universalt bruk 

● 7 färger som täcker  
 hela VITA-skalan                

Ceram·X duo 
● för högre estetik 

● 7 färger (4 dentin- och 3 emaljfärger)  
 som täcker hela VITA-skalan
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ANSVARSÄRENDEN

Patienten, född 1925, undersöktes av 
tandläkaren. Samtliga kvarvarande 
tänder i underkäken – 32,31,41,42 och 
43 – var rörliga på grund av parodon-
tit. Tand 32 extraherades efter under-
sökningen, och de fyra återstående 
underkäkständerna extraherades tre 
månader senare.

En immediatprotes lämnades ut. 
Patienten återkom för justering av 
protesen vid sammanlagt tio tillfällen. 
Protesen justerades hos både tandlä-
kare och tandtekniker, men patienten 
blev inte besvärsfri.

Vid det sista behandlingstillfället 
cirka sex månader senare anteckna-
de tandläkaren i journalen: »Kan ej i 
nuläget göra så mycket mer. Inväntar 
fortsatt total utläkning ukfront samt 
framgent eventuell ny rebasering hel 
uk immediate.«

Patienten anmälde tandläkaren till 
hsan. Hon uppger bland annat att det 
uppstod en knöl efter de sista extrak-
tionerna, och enligt henne hade tand-
läkaren förklarat att svullnaden skulle 
gå ner så småningom. Trots att tandlä-

karen justerade protesen gång på gång 
fanns problemen kvar och hon hade 
svårt att äta.

Patienten uppsökte senare en annan 
tandläkare som opererade bort »knö-
len«. Protesen justerades hos tandtek-
niker. Efter detta blev patienten nöjd 
med protesen.

hsan konstaterar att tandläkaren 
»…haft patientens bästa för ögonen 
och gjort avkall på egen vinning«. Han 
har inte uppfattat »knölen« i under-
käksfronten som något problem och 
har inte haft anledning att reducera 
eventuella bentoppar under behand-
lingens gång.

Men nämnden slår också fast att 
den uteblivna läkningen efter extrak-
tionen fem månader tidigare måste 
bedömas som osannolik. En utredning 
om orsaken borde ha gjorts för att 
utesluta allvarligare processer. Even-
tuellt borde patienten ha remitterats 
till specialist.

hsan ger tandläkaren en erinran.
Patienten har överklagat beslutet.

MaTS karlSSon

KOMMENTAR Mina synpunkter 
grundar sig på en sammanställning 
av journalmaterial från hsan. Jag har 
således inte direkt tagit del av patient-
journalen.

Vid insättande av en immediatpro-
tes får man som regel räkna med ef-
terföljande justeringar för att anpassa 
den avtagbara protesen i takt med 
förändringar i protesunderlaget. En 
rebasering blir ofta nödvändig efter 
någon månads läkningsprocess. Stora 
variationer i efterförloppet förekom-
mer och är ofta en följd av hur omfat-
tande extraktioner som utförts. 

Skillnader föreligger också mellan 
över- och underkäken, i allmänhet 
brukar efterförloppet i överkäken vål-
la patienten mindre problem.

 Orsaken till att en immediatprotes 
framställs är ju för att patienten inte 
ska behöva vara tandlös någon längre 
period. Med beaktande av de för- och 
nackdelar en behandlingsmetod har 
gör man ett val, ett val av terapi som 
görs i samförstånd med patienten.

I det aktuella fallet förefaller det 
troligt att tandläkaren och patienten 
gemensamt kommit fram till lämplig 
terapi. Behandling har sålunda skett i 
samförstånd.

Vid efterförloppet har ett mycket 
stort antal justeringar utförts, dock 
till synes utan större framgång. Om 
det trots återkommande justeringar 
kvarstår problem i form av dekubitus, 
svullnad eller liknande bör det föran-
leda kontroll av käkbenet med hjälp av 
röntgen.

Sådan rtg-kontroll har inte utförts 
av tandläkaren. Först när patienten 
vände sig till annan vårdgivare har 
uppföljning med röntgen utförts.

Sammanfattningsvis bör man räkna 
med ett flertal justeringar efter insät-
tande av en immediatprotes. Om man 
trots det inte får en bra utläkning mås-
te man ställa sig frågan om orsaken 
är att finna i kvarvarande tandrötter. 
Dessa ska då givetvis avlägsnas.

PeTer lundqviST, uMeå
Specialist i oral protetik

Ledamot i Tandläkarförbundets expertgrupp

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.

»Knölen« borde ha utretts
SAMMANFATTAT Trots att immediatprotesen justerades tio gånger 
blev patienten inte besvärsfri. 
HSAN konstaterar att tandläkaren »haft patientens bästa för ögonen och 
gjort avkall på egen vinning«. Tandläkaren får ändå en erinran; den ute-
blivna läkningen efter en extraktion i samband med behandlingen borde 
ha utretts ytterligare.

➤
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ANSVARSÄRENDEN

hsan har efter en anmälan från Soci-
alstyrelsen beslutat att återkalla legi-
timationen för en tandläkare. Anled-
ningen är att han har skrivit ut recept 
på Dexofen och Citodon till sig själv 
vid ett stort antal tillfällen.

Tandläkarens receptförskrivning 
uppmärksammades av en anställd vid 
Apoteket, som kontaktade Socialsty-
relsen.

Tandläkaren hävdar att han lider av 
spinal stenos och måste äta tabletter 
varje dag mot värken. Eftersom han 
som tandläkare inte får skriva ut mer 
än tio tabletter per dag, till skillnad mot 
läkare som kan skriva ut 100, har han 
tvingats skriva ut många recept. Han 
hävdar att han inte skrivit ut tabletter-
na till någon annan än sig själv. Att be-
höva be läkare att skriva ut tabletterna 
känns enligt honom »otrevligt«.

Tandläkaren delar Socialstyrelsens 

Tablettmissbruk ledde 
till delegitimering

uppfattning att han inte kan arbeta 
kvar i yrket på grund av sjukdom. hsan 
konstaterar att tandläkaren inte har 
kunnat sluta med missbruket trots att 
han legat inne på en avgiftningsklinik. 
Man går på Socialstyrelsens linje och 
återkallar tandläkarens legitimation.

MaTS karlSSon 

Tipsa 
Tandläkar-
tidningen!
redaktionen@
tandlakarforbundet.se

Att inte se och inte höra...

...är vardag för personer med
dövblindhet. Stöd kampen för goda
levnadsvillkor för våra medlemmar.

Ditt bidrag gör skillnad!

Pg 90 00 16-7

➤

GUM® Gengigel®
 - vid sår på munslemhinnan

Konsumentkontakt: 
Sunstar, Tel 031 - 87 16 10, info.se@sunstar.com

Aftösa sår eller inflammationer
i munslemhinnan?

GUM® Gengigel® 
- med högmolekylär hyaluronsyra
GUM® Gengigel® är en ny produktserie för avancerad 
behandling av aftösa sår och övriga inflammationer i 
munslemhinnan. GUM® Gengigel® ger omedelbart 
symptomlindring och påskyndar den naturliga läkningen. 
En seire medicintekniska produkter (Klass II a), som inne-
håller högmolekylär hyaluronsyra, (HMW hyaluronic acid), 
en substans som naturligt återfinns i kroppen.

GUM® Gengigel® har med över 40 st kliniska studier en 
kliniskt bevisad effektiv behandling. GUM® Gengigel® 
är ofarlig, har inga kontraindikationer eller biverkningar. 
Den kan användas utan restriktioner av hela familjen, 
inklusive småbarn, gravida kvinnor, sjuka och äldre. 
Den är även ofarlig att svälja. 

Indikationer:
För omedelbar symptomlindring och en påskyndad läkning 
av inflammerad och/eller traumatisk munvävnad, inklusive 
blåsor, aftösa sår och övriga sår i munnen, orsakade av t.ex. 
tandställningar, tandproteser. 
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VAD HÄNDE SEN?

1999 intervjuade Tandläkartidningen 
Angeles Bermudez-Svankvist. Då 
hade tidskriften Chef just utnämnt 
henne till »Årets chef«. Hon var verk-
sam som klinikchef vid folktandvår-
dens kliniker i Björkhagen, Skarpnäck 
och Tullinge i Stockholm, kliniker som 
hade gått med ekonomiskt underskott 
när hon tillträdde, många i personalen 
vantrivdes också. Efter 
bara några år hade 
underskotten undan-
röjts och klinikerna 
blev landets mest »in-
ternationella« med an-
ställda från 13 länder 
och 15 språkgrupper.

Men detta var 
bara början på hen-
nes snabba karriär, 
som hon för övrigt 
inlett genom att bli 
ordförande i Tandlä-
karförbundets stude-
randeförening under 
1980-talet. 

Efter chefsutmärkelsen dröjde det 
inte länge förrän hon rekryterades till 
Uppsala, där hon blev tandvårdsdirek-
tör, några år senare vd för folktand-
vården i Stockholm, där hon raderade 
ut det stora budgetunderskottet och 
kunde redovisa ett plus på 55 miljo-
ner kronor. Under denna tid skrev hon 
också boken »Management by love«.

2006 tog hon ytterligare ett karriär-
steg och blev vd för S:t Eriks ögonsjuk-
hus i Stockholm. Men det var inte slut 
där; i höstas sökte hon jobbet som ge-
neraldirektör för Arbetsförmedlingen 
efter Bo Bylund. Enligt henne stämde 
kravprofilen in på henne, vilket också 
regeringen tyckte.

ledArskApsfrågor intresserAr
Hon fick jobbet, mitt i finanskrisens 
inledningsskede.

– Jag är väldigt intresserad av ledar-
skapsfrågor och älskar människor, vil-
ket är nödvändigt när man ska arbeta 
som ledare, förklarade hon efter att ha 
fått jobbet. Hon erkände att hon inte 
hade någon större kunskap om arbets-
marknadsfrågor.

– Men min mamma har jobbat inom 
ams.

Hon berättade att hon var mycket 
glad över att ha fått uppdraget att leda 
Arbetsförmedlingen eftersom sys-
selsättningsfrågor alltid intresserat 
henne:

– Jag brinner för de här frågorna.

nästA kArriärsteg?
Kommer hon då att lyckas hålla nere 
arbetslöshetssiffrorna och erbjuda ut-
bildningsmöjligheter för dem som bli-
vit uppsagda? Hur är det att styra och 
driva igenom beslut i en så stor orga-
nisation? Tandläkartidningen har vid 
ett stort antal tillfällen sökt henne för 
en intervju, men inte lyckats. Enligt 
staben på Arbetsförmedlingen är hen-
nes arbetsschema mer än fullspäckat. 
Och det är nog sant; säg den morgon-
soffa, nyhetsprogram eller debattpro-
gram där hon inte dykt upp under de 
senaste månaderna.

Vad blir nästa steg i karriären?
Tandläkartidningen tänker hålla sig 

underrättad. n

Tandläkaren 
som ska fixa jobben
I september förra året tog tandläkare Angeles 
Bermudez-Svankvist ytterligare ett steg i kar-
riären; hon blev generaldirektör för Arbets-
förmedlingen och kastade sig därmed rakt in 
i finanskrisens hetluft.

TexT: MaTS karlSSon

Faksimil: Ur Tandlä-
kartidningen num-
mer 14 1999. Angeles 
Bermudez-Svankvist är 
uppvuxen på Mallorca 
och i Alby i Stockholm. 
Hennes far var flamen-
codansör och hennes 
mor postkassörska.

De kommer att sitta där i ...

Ledande inom svensk tandteknik
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När du väljer dpgrön har du tillgång till ett fullservicelab med mer än 200 erfarna och duktiga tandtekni-
ker. I mer än 50 år har dpnova levererat högkvalitativa produkter till tandläkare. 
Dpgrön har normal leveranstid.

Lokal produktion för en grönare miljö. 

För dig som vill ha snabba leveranser har vi lanserat dpröd. Beställer du dpröd (inom våra budområden) 
kan vi leverera vissa produkter till din klinik inom 24 timmar! 

I år utökar vi denna tjänst med 48 och 72 timmars leveranstider för produkter som kräver längre produk-
tionstid. Nu kan du få t.ex. en Epresskrona på 48h eller en Helprotes med 24 tänder på 72h!

Att välja dpblå är vårt mest prisvärda alternativ. Vi garanterar att produkten håller samma höga kvalitet 
som alla dpnova-produkter. Dpnova är ISO-certifierade. Det är också alla våra samarbetslaboratorier 
runt om i världen. Dpblå har en leveranstid på 10 arbetsdagar. Priset är lägre. 

När du har valt dpblå kommer produkterna att produceras i våra samarbetslaboratorier över 
världen. Alla lab vi samarbetar med har svensk personal på plats som garanterar kvaliteten på produk-
terna. Dessutom kommer våra svenska lab att utföra eventuellt efter- och garantiarbete.

dpröd

dpgrön

dpblå

dpnovas nya ansikte
Under 2008 lyssnade vi på dina högt ställda krav på en labbpartner. Vi utvärderade, omarbetade och paketerade våra 
tjänster. Nu kan vi stolt berätta att du tillsammans med oss kan hålla hela den tandtekniska produktionen i din hand. Ingen 
annan partner har rustat sig så väl för att kunna erbjuda dig allt det du kan önska dig – och dessutom låta dig bestämma 
priset. Ta en titt på vårt nya koncept – produktion här eller där men alltid med samma kvalitet och garanti. Det kallar vi 
fullservicelab. Utmana oss!

dpnova Malmö
Tel: 040-17 40 00

dpnova Göteborg
Tel: 031-772 04 70

dpnova Stockholm
Tel: 08-783 05 50

dpnova Jönköping
Tel: 036-71 95 25

Obs! Du kan ladda ner vår prislista på www.dpnova.se

Vinn en ipod touch på: www.dpnova.se

röda priser
24 h leverans:

Mk Krona 
Totalpris inkl. allt material 
2.990:-

gröna priser:

Helkeramisk krona 
Totalpris inkl. hätta 
1.595:-

Fräst helkäke 
5 implantat, 10 tänder 
19.900:-

Helprotes ök/uk 
inkl. 12 tänder 
3.685:-

blå priser:
Mk inkl. allt material 
795:-

Helkeramisk Procerakrona, 
Zirkonia och alumina 
Totalpris inkl. hätta 
1.295:-

Helkäke gjuten, 
CoCr med proteständer avser 
5 implantat inkl. 10 tänder 
Totalpris inkl. allt material, 
replikor, cylindrar och skruv 
etc. 
13.450:-

Helprotes 
Totalpris inkl. 24 tänder 
2.900:-
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Skärp vårdgivarens ansvar 
för patientsäkerheten, låt So-
cialstyrelsen få avgöra vilka 
anmälningar som ska prövas 
av HSAN, avskaffa påföljderna 
erinran och varning, utöka 
möjligheten att ge prövotid. 
Det är några förslag i patient-
säkerhetsutredningen. Ut-
redningens huvudsekreterare 
Per-Anders Sunesson svarar 
på Tandläkartidningens frågor. 

TexT: MaTS karlSSon

Varför är det så viktigt att skjuta över 
huvudansvaret för patientsäkerheten 
på vårdgivaren – innebär inte tandlä-
karens legitimation att han eller hon 
ska arbeta patientsäkert?

Alla som arbetar inom hälso- och 
sjukvården och tandvården måste ar-
beta för hög patientsäkerhet, men det 
övergripande ansvaret måste ligga på 
vårdgivarnivå. Det är vårdgivarna som 
har det yttersta ansvaret för verksam-
heten, som fördelar resurser etcetera.

På vilket sätt kommer den nya lagen 
om patientsäkerhet att leda till bättre 
säkerhet, det vill säga vad fattas i La-
gen om yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område, lyhs?

Nuvarande lag har för stort fokus 
på enskilda yrkesutövares ansvar. När 
något gått fel »styr« lagstiftningen frå-
gan till vem som gjorde fel. Lagen bör 
säkerställa att det utreds varför det 
gick fel och vad som kan göras för att 
det inträffade inte ska upprepas. La-
gen måste lyfta fram vårdgivarnas roll 
i olika avseenden.

I framtiden ska patienter inte kunna 
anmäla en tandläkare till hsan utan till 
Socialstyrelsen i stället – finns det inte 
en risk för att anmälan inte kommer 
att tas på allvar där eftersom det en-
dast är grava fel som ska skickas vidare 
till hsan?

Nej, vi föreslår att det införs sär-

nu skärps  
patientsäkerheten

foto:  emma l arsson

I dag läggs det för mycket ansvar på den enskilde yrkesutövaren när ett tillbud inträffat inom vården. Patientsäkerhetsutredning-
en vill i stället ge vårdgivaren större ansvar för säkerheten och inrikta sig på att undanröja riskerna för fel. På bilden tandläkare 
Marianne Kullenberg och tandsköterskan Ingrid Ribbing-Sjunnesson. 
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skilda regler för Socialstyrelsens 
hantering av klagomålsärenden. So-
cialstyrelsen ska som huvudregel vara 
skyldig att utreda klagomål mot både 
personal och verksamhet. 

I dag finns disciplinpåföljderna erinran 
och varning. Det är också möjligt för 
hsan att ge kritik. Enligt utredningen 
bör dessa påföljder tas bort och Social-
styrelsen ska vid allvarligare fall skicka 
ärenden vidare till hsan, som kan be-
sluta om prövotid eller delegitimering 
– vad händer då med anmälningar som 
endast skulle ha lett till erinran? 

Socialstyrelsen kommer, på samma 
sätt som i dag, att kunna uttala kritik. 
Ett större fokus kommer att riktas mot 
vårdgivarnas ansvar för sin personal.

I dag kan endast de fel som anmälaren 
uppger tas upp av hsan. Brister i jour-
nalföringen kan dock tas upp ändå. I 
framtiden ska myndigheten kunna göra 
en allsidig utredning av hela materialet 
– men vad händer med brister i jour-
nalföringen, något som i dag ofta leder 
till erinran?

Det beror helt på hur allvarliga 
bristerna är och om det är fråga om 
en engångsföreteelse. Även här gäl-
ler givetvis att den som är ansvarig 
för verksamheten (vårdgivaren) ska 
säkerställa att personalen fullgör sina 

skyldigheter. Är det fråga om ensam-
praktiker, det vill säga att det är vård-
givaren själv som slarvar med jour-
nalföringen, får man överväga om det 
finns anledning att vitesförelägga, det 
vill säga att om man inte uppfyller kra-
ven kan det bli fråga om ekonomiskt 
skadestånd. Socialstyrelsen kommer 
även att kunna förbjuda en verksam-
het om det finns så allvarliga brister 
att patientsäkerheten äventyras all-
varligt.

Det finns alltid en överhängande risk 
för att någon anmäler en tandläkare 
för en behandling, vilket kan leda till 
erinran eller varning i hsan. Framöver 
kan påföljden i stället bli prövotid – är 
inte det att gå ett steg för långt?

Det tycker inte utredningen. 
Ansvarssystemet bör fokusera på dem 
som bedöms vara en risk för patient-
säkerheten. Utredningens uppfatt-
ning är att disciplinpåföljd är ett verk-
ningslöst instrument. Disciplinpåföljd 
är enbart en administrativ åtgärd och 
det sker ingen uppföljning av hur den 
som fått en erinran eller varning skö- ➤

Per-Anders Sunesson är huvudsekreterare 
i patientsäkerhetsutredningen.
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Ivoclar Vivadent AB
Dalvägen 14, 169 56 Solna l Tel: 08-514 93 930 l Fax: 08-514 93 940 l info@ivoclarvivadent.se

Vilken bondingtyp är du?
Med eller utan fosforsyra...

AdheSE® One
För dig som vill använda en självetsande adhesiv 
utan fosforsyra
• Spara tid: ett steg, ett skikt
• Förvaras i rumstemperatur
• Acetonfri sammansättning ger konstant 
   hög kvalitet

ExciTE® VivaPen
För dig som vill etsa med fosforsyra innan du 
applicerar en adhesiv
• Ljushärdande enkomponentsbonding i ny 
   förpackning
• Snabb och exakt applikation
• Minskad postoperativ sensibilitet tack vare
   försegling av dentinytan
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ter sitt arbete efter att påföljden dömts 
ut. Utredningen anser att i de fall det 
finns skäl att misstänka att det inträf-
fade inte var en engångshändelse så 
ska yrkesutövaren sättas under skärpt 
tillsyn.

Hur ska Socialstyrelsen hinna och klara 
av att ta över alla de anmälningar som 
tidigare gått till hsan? Hur ska myndig-
heten hinna följa upp alla prövotider?

Myndigheten måste givetvis tillfö-
ras adekvata resurser.

Får Socialstyrelsen ökade anslag för att 
klara av de nya uppgifterna?

Utredningen föreslår det.

Kommer hsan:s verksamhet att skäras 
ner som en följd av att uppgifter flyttas 
över till Socialstyrelsen?

Naturligtvis.

På vilket sätt skärps reglerna om att 

vårdpersonal ska anmäla fel, brister el-
ler tillbud genom den nya lagen?

Lagen ska göra det tydligt att hälso- 
och sjukvårdspersonalen är skyldig att 
bidra till hög patientsäkerhet. Syftet 
med personalens rapporteringsskyl-
dighet till vårdgivaren (arbetsgivaren) 
är således att bidra till hög patientsä-
kerhet. Personalen ska i detta syfte 
rapportera risker, tillbud och nega-
tiva händelser. Det är händelsen i sig 
som är det intressanta – inte vem som 
eventuellt har gjort fel.

Apotekspersonal ska bli skyldiga att 
anmäla till Socialstyrelsen om man 
misstänker att någon tandläkare skri-
ver ut oskäliga mängder narkotika-
klassade läkemedel eller andra läkeme-
del – fungerar det inte bra utan laglig 
skyldighet som i dag?

Rapporteringsskyldigheten bör 
framgå av lag för att tydliggöra hur 
viktig rapporteringen är.

Socialstyrelsen ska kunna hämta infor-
mation ur belastnings- och misstanke-
registren för att förhindra att personer 
får legitimation eller för att delegitime-
ra en yrkesutövare – kommer det att bli 
en systematisk granskning av alla som 
ansöker om legitimation?

Ja, men huruvida en anteckning i 
registret ska utgöra hinder för legi-
timation får avgöras från fall till fall. 
Faktorer som påverkar bedömningen 
är vilken typ av brott det är fråga om, 
när i tiden brottet begicks, om brot-
tet begicks mot någon i särskilt utsatt 
ställning såsom barn, funktionshind-
rad etcetera, och om det är fråga om 
upprepad brottslighet. n

➤paTienTsäkerheT

Patientsäkerhetsutredningen skickas ut 
på remiss under våren. Till hösten kommer 
regeringen att lägga fram sin proposition, 
och senast 1 juni 2010 ska förändringarna 
kunna träda i kraft. 

Läs mer om förslagen på http://www.reger-
ingen.se/sb/d/10057/a/117764

➤

»Kommer det att bli en systematisk granskning 
av alla som ansöker om legitimation?«

Enkomponents självetsande dental adhesiv

For better dentistry

Xeno V är en självetsande bonding med många fördelar:

1 flaska (ingen blandning!)

samma höga bindningsstyrka som Xeno III

stabil i rumstemperatur – pålitlig till sista droppen

•

•

•

använd direkt på applikatorspets eller 
från dappenglas (hållbar i 30 minuter)

halvt genomskinlig flaska för volymkontroll

•

•

Dentsply DeTrey  |  Box 2024   |  128 21 Skarpnäck  |  Tel. 08-685 65 05
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Det finns tusentals anledningar till att 
tandläkare och annan vårdpersonal 
begår misstag. Oftast handlar det om 
tidsbrist och missförstånd. Misstag 
kommer alltid att 
ske, men tillbuden 
kan bli färre om ar-
betsklimatet på kli-
nikerna är öppet och 
arbetsledning och 
arbetskamrater inte 
skuldbelägger den 
som begått ett miss-
tag.

– Det går att ta lärdom av de fel som 
inträffar, och det är viktigt att komma 
ihåg att ingen gör misstag med flit, sä-
ger Lotten Bergström.

Skriften »Avvikelser Lär av miss-
tag, egna och andras«, är den sjunde 
i Tandläkarförbundets serie Kunskap 
och kvalitet. I skriften förklaras bland 
annat vad en avvikelse är, de vanligaste 
orsakerna till lex Maria-anmälningar, 
vilka åtgärder som sattes in när miss-
tagen skedde, och hur liknande tillbud 
ska kunna undvikas. 

Till skriften finns också en an-
teckningsbok, där varje tandläkare 
tillsammans med sina närmaste ar-
betskamrater, tandsköterskan och 
tandhygienisten, ska kunna notera 
avvikelser som inträffat, även de mest 
banala, och hur de ska åtgärdas. Detta 
kan sedan bli underlag vid löpande 

diskussioner om patientsäkerhet.
– Det är viktigt att dessa diskus-

sioner blir en levande del i ledning-
ens och personalens arbete för att 
förbättra patientsäkerheten. Alla har 
kunskap som kan bidra till detta.

vAnligA Avvikelser
Listan på avvikelser kan göras hur 
lång som helst, men några av de vanli-
gaste avvikelserna är: fraktur av borr, 
fil och tandstensinstrument, nedsvälj-
ning/inhalation av krona eller delar 
av instrument, extraktion av fel tand, 
bristfällig anamnes, bristfällig eller 
ingen daganteckning, daganteckning i 
fel journal, remiss inte skickad, fel pa-
tient i stolen, bedövningsvätska i olika 
koncentration i snarlika förpackning-
ar, samt att avliden patient kallats.

Även om avvikelser anmäls till Soci-
alstyrelsen är det sällan myndigheten 
går vidare till Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd, hsan; det sker endast 
då det är fråga om mycket allvarliga 
fall.

– I normalfallet bör det därför inte 
finnas någon rädsla för att göra en an-
mälan.

informAtion om kvAlitet ocH AnsvAr
Flera medlemmar har tagit kontakt 
med Lotten Bergström för att disku-
tera avvikelser och patientsäkerhet. 
Hon har sedan besökt några kliniker 
och talat om hsans arbete och kvali-
tetsarbete. Det är väsentligt att hela 
tiden jobba med frågor om avvikelser 
och förbättringar. Det är det kontinu-
erliga kvalitetsarbetet som bidrar till 
hög patientsäkerhet. – På en klinik 
som arbetar aktivt med kvalitet kan 
jag nog bidra med nya infallsvinklar 
och idéer och inspiration. Arbetet 
med kvalitet är något som ska utveck-
las hela tiden.

Har du frågor om kvalitet och ansvar 
kan du kontakta Lotten Bergström på  
tel 08-666 15 45, eller skicka ett  
e-brev: lotten.bergstrom@tandlakar-
forbundet.se 

MaTS karlSSon

Misstag kan  
öka säkerheten
– Det kan vara pinsamt att erkänna misstag, men nödvändigt 
om patientsäkerheten ska bli bättre, säger Lotten Bergström, 
Tandläkarförbundet, som tillsammans med Urban Allard på 
Socialstyrelsen tagit fram skriften »Avvikelser Lär av misstag, 
egna och andras«. 

Skriften om avvikelser samt anteck-
ningsboken kan laddas ner via förbun-
dets hemsida www.tandlakarforbundet.
se eller beställas från kansliet.

Lotten Bergström
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1 Motverkar 
plack

2 Skyddar 
tandköttet

3 Motverkar 
tandsten

4 Förebygger hål 
i tänderna

5 Reducerar 
bakterier i hela 
munnen

6 Fräsch 
andedräkt i 
upp till 24 
timmar*

6 fördelar i 1 för total munhälsa

NYHET

PROVA 
NU!

Nya Listerine Total Care är ett komplement till tandborstning – med 6 bevisade
fördelar för en total munhälsa. Listerine Total Care motverkar plack, skyddar tandköttet,
 motverkar tandsten, förebygger hål i tänderna, reducerar bakterier i hela munnen och ger

 fräsch andedräkt i upp till 24 timmar vid användning morgon och kväll.

Tel 08-503 38 500

* Vid användning morgon och kväll.
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INTERVJUN

En studentordförande kan 
komma hur långt som helst. 
Nu blir Gunilla Klingberg 
ny vice ordförande i Sveri-
ges Tandläkarförbund.

TexT: JaneT SuSlick
FoTo: urban orzolek

 G unilla Klingberg har sut-
tit i styrelsen tidigare. På 
1980-talet var hon ordfö-
rande i yngremedlemssty-
relsen och var med i det 

som då kallades Tandläkarförbundets 
centralstyrelse. Hon representerade 
studenterna som gick de sista åren på 
grundutbildningen samt nyexamine-
rade tandläkare.

Nyfikenhet gjorde att Gunilla Kling-
berg tackade ja till att efterträda An-
ders Holmlund som vice ordförande i 
Tandläkarförbundets styrelse.

– Det är kanske samma anledning till 
att jag blev specialist och forskare ock-
så, men i förbundsstyrelsen får man en 
annan ingångsvinkel på odontologiska 
utvecklingsfrågor, förklarar hon.

Gunilla Klingberg vet ännu inte vil-
ka frågor som hon kommer att ansvara 
för inom förbundsstyrelsen. Anders 
Holmlund hade hand om forsknings- 
och grundutbildningsfrågor, och det 
är frågor som också är viktiga för Gu-
nilla.

Hon prioriterar också opinionsbild-
ning kring folkhälsofrågor högt. Be-
greppet hälsa innebär att människor 
också ska vara friska i munnen.

– Jag jobbar mest med personer 
med funktionshinder. De har i regel 
ganska kraftigt nedsatt autonomi och 
behöver hjälp av andra för att behålla 
en god munhälsa. Det får inte glöm-
mas bort i samhällsdebatten.

Förbundets viktigaste uppgift är 
att jobba för att behålla och utveckla 
kvaliteten i tandvården, anser Gunilla 
Klingberg. Alla patienter ska kunna få 
en god vård.

Utbildning och forskning är viktiga 
områden eftersom de påverkar den 
kliniska verksamheten.

vårdformer måste utvecklAs
– Vi har några utmaningar framför 
oss. Det blir färre tandläkare, och sam-
tidigt kanske fler patienter. Det gäller 
att utveckla tandvårdens vårdformer.

Arbetssättet kommer att förändras, 
bland annat förhållandet mellan spe-
cialister och allmäntandläkare, spår 
Gunilla.

Det blir fler äldre, men också fler 
barn och ungdomar.

– Ska vi klara detta på sikt måste vi 
se till att de unga är friska och har den 
kunskap och motivation de behöver 
för att fortsätta vara friska även när 
de blir äldre.

Gunilla Klingberg tycker att den 
tekniska utvecklingen är oerhört 

spännande. Det kommer nya behand-
lingsmetoder och nya diagnostiska 
metoder.

– En viktig framtidsfråga blir att få 
in de nya i den tandvård som vi bedri-
ver. Att sy ihop forskning, utbildning 
och klinisk verksamhet är viktigt.

Forskning ska bedrivas på en bred 
front. Det behövs spetskompetens, 
men också en bredd i den kliniska 
forskningen. Till det krävs det eko-
nomiska resurser – men också tid att 
forska.

Ska man göra bra saker behöver 
forskare vid högskola och universitet 
samarbeta med kliniker, anser Gu-
nilla.

Forskning bör finnas inom alla typer 
av tandvård, tycker hon och betonar 
att forskningsintresserade tandläkare 
behövs även inom privattandvården.

Nyfikenhet fick 
henne att tacka ja

Nyckeln till Gunilla Klingbergs engage-
mang är nyfikenhet.
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INTERVJUN

– Disputerade kliniker har en viktig 
roll när det gäller att utveckla och kva-
litetssäkra vården, säger hon.

sAmArbete viktigt
– Tandvården är en fantastisk resurs. 
Det är viktigt att vi samverkar med 
andra yrkesgrupper för att driva ge-
mensamma folkhälsofrågor, säger 
hon.

Verksamheten Tandläkare mot go-
dis och läsk har varit »otroligt lycko-
sam«, tycker Gunilla Klingberg.

– För en gångs skull får tandvården 
positiv uppmärksamhet. Det har stor 
betydelse för yrkeskåren att få ut ett 
budskap om annat än att tandvården 
är dyr och gör ont, tycker hon.

Men från början var hon kritisk mot 
projektet. Hon tyckte inte att det var 
tillräckligt förankrat bland de enskil-

da medlemmarna, att man inte tog till-
vara på lokala krafter som länge hade 
jobbat med samma frågor.

Gunilla Klingberg är övertandlä-
kare i pedodonti vid Mun-H-Center i 
Göteborg. Där har hon arbetat i cirka 
tio år.

Lika länge har hon varit styrelse-
medlem i Svenska pedodontifören-
ingen, de senaste fyra åren som ord-
förande.

Arbetet som ordförande tar ett par 
timmar i veckan, men mer i samband 
med föreningens två stora årliga ar-
rangemang; vårmötet och Barntand-
vårdsdagarna, som lockar cirka 400 
personer varje höst.

Gunilla Klingberg kommer troligen 
att sitta kvar i pedodontiföreningens 
styrelse, men planerar att sluta som 
ordförande under våren. Hon slutar 

också som ordförande i Tandläkarför-
bundets etiska kommitté.

– Jag avsäger mig ordförandeskapen 
så att det inte uppstår någon jävsitua-
tion. Det handlar om att inte sitta på 
dubbla stolar, men också om att inte 
jobba sönder sig, säger hon.

redo Att sAtsA
Gunilla Klingberg vet ännu inte hur 
mycket tid uppdraget i Tandläkarför-
bundets styrelse kommer att ta, men 
hon är beredd att satsa tid och enga-
gemang. Än så länge är det ett år som 
vice ordförande som hon har tackat ja 
till, men hon är öppen för att bli ordfö-
rande när Roland Svensson slutar.

Vilka frågor driver du om du blir ord-
förande?

– Det är för tidigt att spekulera, 
säger Gunilla Klingberg, som ser det 
kommande året som en inlärningspe-
riod. n

➤Gunilla klinGberG

Arbete: övertandläkare i pedodonti vid Mun-
H-Center i Göteborg och oavlönad docent vid 
odontologiska institutionen i Göteborg

Ålder: 48 år

Tandläkarutbildning: Göteborg, 1985

Specialistutbildning: färdig pedodontist, 
1995

Doktorsexamen: 1995 (avhandling om tand-
vårdsrädsla hos barn)

Familj: man och två tonårsdöttrar

»Vi har några utmaningar 
framför oss. Det blir färre 
tandläkare, och samtidigt 
kanske fler patienter. Det 
gäller att utveckla tand-
vårdens vårdformer.«

Gunilla Klingberg är beredd att satsa hårt på styrelsearbetet inom Tandläkarförbun-
det. Forsknings- och utbildningsfrågor är viktiga, tycker hon, liksom opinionsbildning 
kring folkhälsofrågor.
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STUDENT

Tandläkarstuderande Nilla 
Olsson och hennes kurskam-
rater på Karolinska institutet 
är först ut med att läsa im-
plantologi enligt skolans nya 
utbildningsplan. Tandläkartid-
ningen var på plats under det 
första passet med praktiska 
övningar strax före jul 2008.

TexT: erik norrMan, TandläkarSTuderande 
FoTo: Michael MelanSon

– Implantologin känns betydelsefull, 
eftersom jag tror att det är många av 
oss studenter som kommer att ägna 
sig åt implantat, åtminstone åt pro-
tetikdelen, i våra kommande yrkesliv, 
säger Nilla Olsson.

I den nya utbildningsplanen för 
tandläkarstuderande på Karolinska 
institutet i Stockholm som infördes 
2005 utökades kursen i implantat till 
att även omfatta praktiska moment. 
Den nya kursen startar under termin 
7 och är på 7.5 högskolepoäng. Kursen 

är uppdelad i fem moment. Studen-
terna som läser enligt gamla läropla-
nen får endast en teoretisk kurs under 
termin 9.

– Många som läser enligt gamla 
utbildningsplanen tycker att deras 
implantatutbildning är lite väl tunn, 
säger övertandläkare och universi-
tetslektor Madeleine Jansson Pame-
nius, kursansvarig och avdelningschef 
för protetik på Karolinska institutet.

Hon berättar att i dag har alla svens-
ka tandläkarutbildningar någon form 
av implantatkurs. Det är en direkt 
följd av ökade krav och större efter-
frågan på implantat från patienterna 
och att det numera är tillåtet för alla 
tandläkare i Sverige att använda den-
na terapiform. 

Tidigare var implantat bara förbe-
hållet specialister och/eller så kallade 
fempoängstandläkare (med dåvaran-
de obligatoriska implantatkursen på 
fem poäng). Trots efterfrågan tillhör 
implantologi och estetisk protetik de 
kursavsnitt som halkat efter mest i da-
gens utbildningar, såväl i Sverige som i 
andra europeiska länder.

Kursen inleds med en teoretisk del 

om implantat. Detta moment avslu-
tas med en tentamen. När Tandläkar-
tidningen besökte skolan hade Nilla 
Olsson precis börjat kursens andra 
moment av praktiska övningar där stu-
denterna själva får öva på modeller. 

– Hands-on är det roligaste med 
tandläkarutbildningen. Nu får vi prova 
på att ta avtryck, göra temporära kro-
nor och delbroar samt prova bra och 
dåliga göt, säger hon. Vi får även in-
stallera implantat i mandibelmodell.

Madeleine Jansson Pamenius be-
rättar att olika implantatföretag deltar 
och presenterar sina implantatsystem 
samt att de även tillhandahåller ma-
terial. De ställer också upp med egen 
personal på plats som kan hjälpa till 
och svara på studenternas frågor.

– För att få kursen så som vi vill ha 
den har vi ställt mycket höga krav på 
företagen som vill vara med. För till-
fället är det två företag som deltar i 
övningarna, berättar hon.

kirurgi i vår
Det tredje momentet, som inleds un-
der våren 2009, omfattar implantat-
kirurgi. Studenterna får inte själva ut-

Från teori till praktik 
i utökad implantatkurs 

Studenterna Helena Hagenfalk och Hanna Aludden övar 
praktiskt på en modell. 

Övning i att ta avtryck, göra temporära 
kronor och delbroar.

Studenterna är väldigt nyfikna 
och lägger ner mycket energi 
på kursen.
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föra kirurgiska ingrepp, men kommer 
att få assistera under en operation. 

Skolans ambition är att alla studen-
ter ska få en egen patient, som de un-
der sitt sista studieår kan få möjlighet 
att utföra protetiken på. Nilla Olsson 
hoppas verkligen att alla studenter 
kan få tillgång till en egen patient 
som kräver behandling där implantat 
ingår. Madeleine Jansson Pamenius 
tror inte att det kommer att bli något 
problem. 

– Professor Ann Wennerberg på 
Tandvårdshögskolan i Malmö berätta-

de för mig att de inte har några problem 
att få patienter till implantatbehand-
lingarna. Tvärtom, där får de nästan 
avvisa vissa patienter, säger hon.

kursen är över förväntAn
Även tandläkarutbildningen i Göte-
borg har numera en utökad kurs i im-
plantat, liknande den i Stockholm och 
Malmö. I Umeå läser alla teoridelen 
men endast ett mindre antal studen-
ter erbjuds implantat som examens-
arbete.

Nilla Olsson tycker än så länge att 

kursen är över förväntan. Hon säger 
att till skillnad från många andra kur-
ser är denna kurs inte så stressig och 
det är positivt att det finns så mycket 
hjälp att tillgå med både ordinarie lä-
rare och företagens egen personal.

– Vi har bara varit igång i en termin, 
men än så länge har det flutit på bra. 
Studenterna är väldigt nyfikna och 
lägger ner mycket energi på den här 
kursen. De frågar om minsta lilla de-
talj och det tyder på engagemang, sä-
ger Madeleine Jansson Pamenius. n

Madeleine Jansson Pamenius är kursansvarig för ki:s nya implantatkurs. Nilla Olsson, tandläkarstuderande, säger 
att implantologikursen utgör en central 
del i hennes utbildning.

Nu med 10 års garanti!

0771-98 98 00     info@denzir.com     www.denzir.com
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INNEHÅLL

38 fackpress
41 i korthet
53 böcker
67 böcker
89 debatt

42 tema 2009:
bildgivande tekniker,2
Del 2 i temat Bildgivande 
tekniker behandlar da-
tortomografi vid odonto-
logiska undersökningar, 
magnetresonanstomografi 
för diagnostik vid olika till-
stånd i käklederna, benigna 
och maligna tumörer i kä-

karna samt käkinfektioner 
och nekroser, ultraljudsun-
dersökningar i huvud- och 
halsregionen, användning 
av kontrastmedel och den 
odontologiska specialistut-
bildningen i radiologi.

bILdgIVANdE  
TEKNIKEr, dEL 2  

av årets två sam-
nordiska vetenskap-
liga temanummer.

Det finns säkert etikettsregler för hur 
långt in på det nya året man kan önska  
»ett gott nytt år«.

I en krönika kan man skapa sina regler 
och önska vad man vill, när man vill. Nu 
så här i början på detta nya oprövade år 
känns det som att det faktiskt går att på-
verka just så, att det blir det bästa av alla 
hittillsvarande år. Tillsammans kan vi 
skapa och förverkliga många drömmar i 
våra nätverk. Om vi kan, vågar och vill, för 
att tala med en bekant julaftonsvärd. 

I en artikel i årets första nummer av tid-
skriften British Medical Journal (bmj, 3 
januari 2009) redovisar forskarna James 
Fowler och Nicholas Christakis en intres-
sant studie: De utvärderar om lycka kan 
spridas från person till person och om 
nischer av glädje kan skapas inom so-
ciala nätverk. Smittspridning har ju varit 
mänsklighetens förbannelse i alla tider. 
Tänk om inte bara sjukdomar kan smitta, 
utan också lycka. Denna hypotes prövas 
alltså och författarna drar slutsatsen att 
det råder ett direkt samband i fördelning-
en av lyckliga och olyckliga människor.

Orsaken föreslås vara att glädje smit-
tar. Säkert har vi hört förut att skratt 
kan vara smittande, nu slås alltså fast att 
också lycka är smittsamt. Visst känns det 
vidunderligt glädjande och hoppfullt. Det 
saknas visserligen ännu evidens, men jag 
vågar gissa att detta inte bara gäller priva-
ta sociala nätverk, utan också våra profes-

sionella relationer. Vi kan välja glädje som 
framgångsverktyg om vi vågar och vill. 
Medge att perspektiven svindlar.

Tillbaka i vardagen ska jag i en arbetsgrupp 
försöka utveckla forskningssamarbete 
mellan universitetsinstitution och folk-
tandvård. I läpparnas bekännelse råder 
harmoni och ett närmast gudomligt sam-
arbetsklimat. På båda sidor om bordet 
hörs vittnesmål från någon drömrelation. 
Kanske rentav hur vi vill att det ska vara, 
när det är som bäst i ett tänkt odontolo-
giskt nirvana. Jag vet att verkligheten kan 
se påtagligt annorlunda ut. Med den dystra 
hatten på huvudet kan man välja epitet 
som avundsjuka, missunnsamhet, revir-
tänkande, misstänksamhet och inkompe-
tensförklaring som begränsningsfaktorer. 
Båda parter vet ju hur det är egentligen. 
Att vår egen verklighet är verkligare än 
någon annans. Vi i vår värld har ju facit. 
Vi vet både hur det är hos oss och hos er 
andra. Till skillnad från er andra, som inte 
ens vet hur ni själva har det. 

Tänk om glädje i samarbete och utveckling 
kan vara smittsamt också mellan organisa-
tioner och dess individer. Då finns ju inga 
gränser för vad vi tillsammans kan åstad-
komma, inom det smittade området. Nu 
gäller alltså inte i första hand smittskydd 
utan medveten smittspridning. Visst kan 
det bli ett ovanligt gott nytt år. Glöm bara 
inte sedvanlig handhygien.  

Ett gott nytt år
»Tänk om inte bara 
sjukdomar kan smitta, 
utan också lycka.«

42
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Enzym från papaya 
avlägsnar karies-
skada
journal of dentistry for 
children

➤Papain, ett enzym som 
finns i papaya, har visat sig 
effektivt kunna avlägsna 
kariesskadad tandvävnad, 
enligt brasilianska fors-
kare.

Sedan 2003 finns i Brasi-
lien den kemo-mekaniska 
kariesgelen Papacárie. 
Dess viktigaste komponent 
är papain som tillsammans 
med kloraminer och tolui-
dinblått gör den antibio-
tisk, bakteriedödande och 
antiinflammatorisk.

I en ny studie på 51 barn 
i åldrarna 3–10 år med 
olika former av handikapp 
prövade forskarna att 
avlägsna karies med Pa-
pacárie. Den genomsnitt-

liga behandlingstiden var 
åtta minuter.

Forskarna konstaterar 
att studier av Carisolv visar 
att tiden som går åt för att 
avlägsna karies med denna 
gel varierar mellan 6 och 13 
minuter och motsvarande 

tid i deras försök med Pa-
pacárie var mellan 7 och 10 
minuter.

Hälften av barnen i den-
na studie fick på en visuell 
analogskala med tecknade 
ansikten ange vad de tyckte 
om behandlingen och av 

svaren drar forskarna slut-
satsen att barnen inte hade 
ont när den karierade väv-
naden skrapades bort.
Källor: Carrillo CM, Tanaka M H, 
Cesar MF et al. Use of papain gel 
in disabled patients. J Dent 
Child 2008; 75: 222–8.

Brasilianska forskare har i en studie funnit att papain, ett enzym som finns i papaya, kan  
avlägsna kariesskada.
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➤

Behov att dricka 
hos barn inte alltid 
lika med törst
international journal of 
behavioral nutrition and 
Physical activity online 

➤Behov att dricka 
(DD=desire to drink) tycks 
hos barn vara kopplad till 
ett begär efter söta drycker 
och inte bara vara ett ut-
tryck för törst eller hunger, 
enligt en brittisk forskar-
grupp.

Deras studie gäller 173 
enkönade tvillingpar med 
en genomsnittsålder på 
11,2 år. Barnen vägdes och 
mättes och fick svara på 
frågor om vilken av ett an-
tal drycker som de tyckte 
mest om.

Mammorna svarade på 
frågor om vad barnen åt 
och drack.

Analysen visade inget 

signifikant samband mel-
lan bmI och ätbeteende 
så som det beskrevs av 
mammorna. Däremot hade 
barn med hög DD större 
begär efter sötade drycker, 
liksom efter mjölk än barn 
med lägre DD. Det fanns 
också ett samband mellan 
DD och mer frekvent kon-
sumtion av drycker sötade 
med socker. Det fanns 
inget samband mellan DD 
och konsumtion av vatten 
eller fruktjuicer.

Forskarna skriver att 
även om inga säkra slut-
satser kan dras av studien 
ger den ett stöd för hypo-
tesen att DD hos barn är 
relaterad till begär efter 
söt smak i munnen och 
inte bara en enkel fråga om 
törst eller hunger.

De skriver att förkla-
ringen till att de inte fann 
något samband mellan 

fetma och DD kan vara 
bristande statistisk styrka 
som medför att eventuella 
små effekter inte kan upp-
täckas.

De pläderar för mer 
forskning för att säkrare 
klarlägga sambanden men 
anser att föräldrar redan 
nu bör uppmanas att ge 
barnen vatten när de vill 
ha något att dricka. 

Annan forskning tyder 
på att även barn som först 
avvisar vatten så småning-
om accepterar det om de 
inte erbjuds söta drycker. 
Det kan tänkas att detta 
också sänker DD-poängen 
på längre sikt.
Källa: Sweetman C, Wardle J, 
Cooke L. Soft drinks and 
‘desire to drink’ in preschoo-
lers. International Journal 
of Behavioral Nutrition and 
Physical Activity online 081202, 
doi:10.1186/1479-5868-5-60. 

Svagt samband 
mellan karies och 
övervikt hos barn
coMMunity dentistry and oral 
ePideMiology

➤Det finns ett samband 
mellan övervikt och karies 
hos barn. Även om det är 
svagt ger det stöd för tan-
ken att tandvård och barn-
hälsovård bör samarbeta.

Den slutsatsen drar 
svenska forskare som har 
undersökt sambandet mel-
lan karies, övervikt/fetma 
och socioekonomisk status 
hos 2 303 barn för vilka det 
fanns data om socioekono-
misk status och bmI vid 4, 
5, 7 och 10 års ålder. Data 
om karies fanns när barnen 
var 6, 10 och 12 år.

Forskarna konstaterar att 
man teoretiskt kan tänka 
sig ett samband mellan 
fetma och karies eftersom 

INGÅR ONLINE I KÄLLAN?

En föreläsning om helkeramer i tiden.

Malmö  
Torsdag 5 februari  
Torsdag 12 mars  
Torsdag 23 april 
kl. 18.00  
Borrgatan 4 
 

Göteborg 
Onsdag 11 februari   
Onsdag 25 mars 
Onsdag 27 maj  
kl. 18.00 
Karl Gustavsgatan 32 

Jönköping 
Torsdag 12 februari   
kl. 18.00  
Kämpevägen 35

Per Haag, född, uppvuxen och bofast i 
Göteborg sedan 1947. Han är medlem i 
bl.a. AACD och SACD, utöver det är han 
en efterfrågad föreläsare om keramer och 
estetisk tandvård.

Per föreläser om utvecklingen som har 
skett mot cad/cam-tillverkning av protetiska 
komponenter som Svensk tandteknik varit 
föregångare för. 

Vad är status idag? Hur långt har tekniken 
kommit? Per berättar om de nya intressanta 
oxidkeramerna och vilka kliniska möjligheter 
de har medfört.

Per kommer även att gå igenom hur tandläkare 
kan hantera materialet kliniskt för att optimera 
det kliniska utbytet av resultatet.

Som vanligt bjuder dpnova på lite tilltugg 
och det finns möjlighet att mingla lite med 
stadens kollegor ;)

OBS! Anmäl dig snarast på: www.dpnova.se eller 
skicka ett mail till: kurs@dpnova.se 
Begränsat antal platser. Seminariet är kostnadsfritt. 
Företräde ges för dpnovas kunder. Kursansvarig hos 
dpnova, Monica Duimovich.

dpnova Kunskap 
presenterar: 

Per Haag
Per Haag 

Tandläkarexamen i 
Göteborg 1974 

Per driver en praktik 
på Redbergsvägen i 
Göteborg, därutöver 

forskar han om keramer 
vid Malmö Universitet.

dpnova  prioriterar utveckling. 
Därför satsar vi bl.a. intensivt 
på ett kursprogram som kan 
utveckla samarbetet mellan 

kliniker och tekniker. 



40 tandläkartidningen årg 101 nr 2 2009

VETENSKAP & KLINIK  FACKPrESS

lennart edqvist, medicin- 
journalist, sammanfattar artiklar
i medicinska och odontologiska 
tidskrifter för Tandläkartidningens 
läsare.
E-post: lennart.edqvist@telia.com

konsumtion av söta mel-
lanmål och läskedrycker är 
en gemensam riskfaktor. 
Men de data som finns är 
både begränsade och mot-
sägelsefulla. Ingen tycks 
tidigare ha tagit in också 
socioekonomisk status som 
en faktor.

Det visade sig att fö-
rekomsten av karies 
minskade med stigande 
socioekonomisk status 
– fem olika nivåer använ-
des – medan inget sådant 
samband fanns för övervikt 
och fetma.

En intressant iakttagelse 
är, enligt forskarna, att 
barn som var feta vid 4 
års ålder men sedan fick 
normal kroppsvikt hade 
signifikant mindre karies 
vid 12 år än de som var 
normalviktiga hela tiden. 
Men detta bygger på myck-
et få fall.

Även om sambandet 
mellan övervikt och karies 
är svagt ger det stöd för 
tanken att barntandvård 
och barnhälsovård kan 
dra nytta av gemensamma 
program och att sådana 
insatser bör sättas in redan 
i tidig ålder.
Källa: Gerdin EW, Angbratt M, 
Aronsson K et al. Dental caries 
and body mass index by 
socio-economic status in 
Swedish children. Community 
Dent Oral Epidemiol 2008; 36: 
459–65.

Halitosämnen 
högre under mens
archives of oral biology 
➤Produktionen av flyktiga 
svavelföreningar är högre 
hos kvinnor före och under 
menstruationen än under 
den övriga tiden av mens-

cykeln och även jämfört 
med hos män.

Det är brasilianska 
forskare som har gjort en 
studie eftersom de anser 
att sambandet mellan men-
struationscykeln och före-
komsten av flyktiga svavel-
föreningar inte är klarlagt.

De frivilliga försöksper-
sonerna var 14 kvinnor och 
17 män, alla tandläkarstu-
denter i åldrarna 21–23 år. 
Alla deltagarna hade god 
munhälsa – inga belägg-
ningar på tungan, inga 
blödningar i tandköttet och 
lågt plackindex – likväl som 
god allmän hälsa.

Salivflödet var lägre hos 
kvinnorna före och un-
der menstruationen och 
kortisolhalten i saliven 
hög re under menstruatio-
nen. Männen hade högre 
halt av proteiner i saliven 
än kvinnorna men här no-

terades inga skillnader un-
der menstruationscykelns 
olika faser.

Det fanns inga skillnader 
i frekvensen av anaeroba 
bakterier.

Forskarna konstaterar att 
den variation i produktio-
nen av flyktiga svavelfören-
ingar som de har funnit kan 
vara förklaringen till att 
kvinnor ofta upplever att 
de har dålig andedräkt före 
och under menstruationen. 
Källa: Calil CM, Lima PO, 
Bernardes CF et al. Influence of 
gender and menstrual cycle on 
volatile sulphur compounds 
production. Arch Oral Biol 2008; 
53: 1107–12.
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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.
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Studier visar att det finns 
ett samband mellan her-
pesinfektion och Alzhei-
mers sjukdom. 

Forskare vid University 
of Manchester har upp-
täckt att det finns ett 
samband mellan herpes 
simplex(hsv 1)-infektion 
och Alzheimers sjukdom. 
90 procent av placken som 
karakteristiskt förekom-
mer vid Alzheimers sjuk-
dom har visats innehålla 

arvsmassa från herpes 
simplexviruset.

Tidigare forskning som 
gjorts på möss har visat 
att hsv 1-infektion ger de-
position av betaamyloid i 
plack. Man har också visat 
att herpes simplex ofta 
förekommer i äldres hjär-
nor och att personer med 
viss genetisk faktor har 
ökad risk att få Alzheimers 
sjukdom.

Enligt professor Ruth 
Itzhaki och medarbetare 

Herpesinfektion möjlig  
orsak till Alzheimers 

är en möjlig mekanism att 
hsv 1 går in i hjärnan hos 
äldre personer i samband 
med att immunförsvaret 
försvagas och där etableras 
en slumrande infektion 
som sedan aktiveras av 
stress, immunosuppres-
sion och olika infektioner. 
Detta i sin tur resulterar 
i att hjärncellerna skadas 
och dör varvid de protei-
ner frigörs som bildar de 
för Alzheimers typiska 
placken, enligt Itzhaki. aq

Barns tandvårds-
rädsla ofta från 
föräldrarna 
➤Barns tandvårdsrädsla 
kommer ofta från deras 
föräldrar, enligt en avhand-
ling från Uleåborgs univer-
sitet. 

Genom att föräldrarna 
berättar för barnen om sin 
rädsla överförs rädslan till 
barnen, berättar odonto-
logie licenciat Kari Ranta-
vouri. 

Andra faktorer som 
påverkar är personlighets-
faktorer och vissa beteen-
demodeller. 

Rantavouri önskar att 

90 procent av placken som förekommer vid Alzheimers sjukdom 
innehåller arvsmassa från herpes simplexviruset.

föräldrarna inte visar sin 
rädsla i onödan utan i 
stället gör tandborstning 
och tandläkarbesök till 
en naturlig del av barnets 
vardag.

Inom tandvården kan 
rädslan bearbetas på 
många sätt men det är 
viktigt att man pratar om 
rädslan. Tandläkarna kan 
försöka lugna patienten 
och använda lustgas och 
bedövning av olika slag.

I avhandlingen jämför-
des tandvårdsrädslan hos 
finska och italienska barn 
i åldrarna 3 till 13 år. Man 
fann inga större skillnader 
mellan länderna, dock kon-
staterades att i Italien var 
barnens tandvårdsrädsla 
ofta orsakad av dåliga erfa-
renheter. 

I Finland är en tredjedel 
av barnen tandvårdsrädda 
och det är jämnt fördelat 
mellan könen förutom i 
tonåren då fler flickor än 
pojkar är tandvårdsrädda.
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Anklaga inte din tandtekniker för 
att komma dragande med lågprisprylar
innan du har läst det här. 

Medentikas titandistanser 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-certifi erade anläggningar i Tyskland. Materialet 
är titan grad 5 eller guld. Dessutom lämnar vi tio års garanti. 
Så om din tandtekniker föreslår Medentika – säg ja! 
Det är faktiskt det smartaste du kan välja.

sker på ISO-certifi erade anläggningar i Tyskland. Materialet 

att komma dragande med lågprisprylar
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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-
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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

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

n Konventionella datortomografiundersökningar görs 
vanligen på medicinska röntgenavdelningar.

n 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.

n 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.

n 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-

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
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Figur 2. Preoperativa volymtomografibilder av en patient som saknar 2:orna i överkäken (vänstra bilden 
axialsnitt). I tvärsnittsbilden (högra bilden) av regio 22 kan noggranna mätningar av höjd och bredd av 
alveolarutskottet utföras inför implantatbehandling. I den frontala bilden (bilden i mitten) kan vinklingen 
av granntändernas rötter bestämmas och såväl periapikala som marginala förändringar kan värderas.

Figur 3. Övre vänstra bilden visar ett axialsnitt av underkäken vid volymtomografi. En linje ritas motsva-
rande käkens kurvatur. I de nedre bilderna har tvärsnittsbilder från foramen mentale till tand 43 framställts. 
Bilderna har rekonstruerats vinkelrätt mot tangenten till käkens kurvatur.

Figur 4. Patient som har värk efter implantatbehandling i regio 21. Volymtomografibilderna visar en stor 
bendestruktion i den palatinala delen av alveolarutskottet, med en uttunning av den nedre främre begräns-
ningen av näskaviteten.



45

VETENSKAP & KLINIK TEMA BILDGIVANDE TEKNIKER

tandläkartidningen årg 101 nr 2 2009

parametrar används. Det finns emellertid stora 
skillnader mellan olika apparater. 

Vår erfarenhet är att de flesta diagnostiska 
problem i käkarna kan lösas med ganska små vo-
lymer. Större volymer än 8x8 centimeter behövs 
sällan och när det krävs kan undersökningarna 
göras med en medicinsk datortomograf. När man 
endast behöver information om hårdvävnad kan 
ett lågdosprotokoll ge doser i paritet med dem 
från en volymtomografiundersökning. När det 
krävs detaljerad information om mjukvävnad 
görs medicinsk datortomografiundersökning.

Volymtomografiundersökningar görs huvudsak-
ligen för:
n preoperativa undersökningar inför implantat-
behandling (figur 2 och 3),
n postoperativa undersökningar när det upp-
stått problem (figur 4),
n utredning av smärta i käkarna och preoperativ 
utredning av endodontiskt behandlade tänder 
med kvarvarande problem (figur 5),
n bestämning av anatomi och läge av icke- 
erumperade tänder och deras påverkan på 
angränsande tandstrukturer (figur 6–8).

Figur 5. Patient som har haft flera episoder med ensidig högersidig maxillarsinuit. Volymtomografi visar en 
nästan helt utfylld sinus maxillaris på höger sida och slemhinnesvullnader i närliggande ethmoidalceller. 
I den apikala delen av palatinala roten 17 ses en liten bendestruktion (nedre högra bilden). Palatinala och 
distobuckala rötterna 17 är sammanväxta. 

Figur 6. Övre vänstra bilden visar hur tvärsnitt lagts vid volymtomografi av den retinerade visdomstanden 
i regio 48. De undre bilderna visar tvärsnittsbilderna av regio 48 och de ger detaljerad information om 
relationen mellan rötterna och mandibularkanalen.
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Andra användningsområden är utredning av 
dentoalveolära traumata, käkledsproblem, cys-
tiska lesioner och tumörer. Kort sagt alla typer av 
problem där man behöver tredimensionell infor-
mation.

konventionell datortomografi
Trauma
Datortomografi är förstahandsval när det gäller 
bildåtergivning av omfattande käk- och ansikts-

skador [6]. Postoperativa undersökningar med 
datortomograf krävs när precisionen i rekon-
struktionen ska bekräftas, till exempel vid rekon-
struktioner av orbita.

Tunna snitt tas i axialplanet, parallellt med 
Frankfurthorisontalen. Koronala reformationer, 
ortogonalt till Frankfurthorisontalen, görs näs-
tan rutinmässigt. Sagittala rekonstruktioner, pa-
rallellt med synnerven, används vid misstänkta 
frakturer i orbitabotten.

Figur 7. Volymtomografi- 
undersökning av retinerad 38. 
38 har orsakat omfattande 
rotresorption av distala roten 37. 
Bilden längst till höger är en 
3-D regenererad bild som visar 
hur kronan 38 ligger under den 
distala delen av kronan 37.

Figur 8. Den axiala volymtomografibilden (övre bilden till 
höger) visar icke erumperade hörntänder och premolarer. 
Premolarerna ligger i påtagligt felaktiga lägen. En detalje-
rad beskrivning av tändernas läge skulle kräva flera snitt 
i olika riktningar, medan 3-D-regenererade bilder ger en 
snabb och god uppfattning om anatomiska förhållanden.
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Bilder rekonstrueras med hjälp av både mjuk-
dels- och skelettalgoritmer och både mjukdelar 
och benvävnad granskas [6]. Särskilt frakturer 
i orbitaområdet (figur 9) måste värderas med 
mjukdelsfönster, och volymtomografiundersök-
ningar är inte lämpade. Tredimensionella bilder 
bidrar till att visualisera frakturerna (figur 10).

Datortomografi används sällan för att värdera 
isolerade mandibelfrakturer men är däremot 
värdefull vid utvärdering av komplexa mandi-
belfrakturer som också omfattar kondylfraktu-
rer [7]. Volymtomografi bör ses som en alternativ 
bildframställningsmetod.

Käk- och ansiktsfrakturer är ofta förenade med 
dentoalveolära frakturer som bör observeras i da-
tortomografiundersökningen. Datortomografi är 
dock inte den bästa metoden för isolerade dento-
alveolära traumata. Trauma mot huvud och hals 
förekommer ofta tillsammans med omfattande 
ansiktsfrakturer. Datortomografi av huvud och 
hals bör användas för att hitta neurologiskt sig-
nifikanta lesioner på patienter med multitrauma 
eller högenergitrauma.

Tumörer, cystor och skelettmissbildningar
Maligna tumörer: Skivepitelkarcinom svarar för 
omkring 90 procent av maligna tumörer i mun-
hålan. Andra maligniteter innefattar mindre 
spottkörteltumörer, lymfom och en rad andra 
sällan förekommande tumörer, inklusive sarkom. 
Huvudsyftet med att undersöka dessa lesioner är 
att ta reda på hur djupt de ligger eller för att se 
deras submukösa utbredning. Dessutom bedöms 
lokala och avlägsna metastaser. Stadieindelning-
en av primära maligniteter i munhålan baseras på 
tnm-systemet (t=tumörens storlek och invasion i 
angränsande strukturer, n=lokala metastaser och 
m=avlägsna metastaser) som tagits fram av Ame-
rican joint commission on cancer staging [8]. 

För närvarande är datortomografi och magnet-
resonanstomografi de vanligaste teknikerna för 
utredningar av oral cancer [9], och används för 
behandlingsplanering och uppföljningsstudier. 
Med datortomografi och magnetisk resonansto-

mografi går det att differentiera mjukvävnad och 
bedöma invasion i angränsande hårdvävnad. Da-
tortomografins känslighet gör att man kan upp-
täcka små områden i kortikalt ben som invaderats 
(figur 11 a). Magnetresonanstomografi är bättre 
för att bedöma omfattningen av tumörens inva-

Figur 9. Koronal konventionell datortomografi visar 
en liten blow-out fraktur i vänster orbitabotten 
(streckad pil). Den undre raka ögonmuskeln har 
hernierats till vänster käkhåla (stor pil). Den lilla 
pilen visar på blödning i ögonbulben.

Figur 10. 3-D regenererad bild av en dislocerad 
vänstersidig zygomaticusfraktur. Frakturlinjerna 
indikeras med pilar.

Figur 11 a–c. Patient som har gingival skivepitelcancer i den främre delen av mandibeln. a) Datortomogra-
fibild med så kallat benfönster visar bendestruktionen (pilar) och b) kontrastförstärkt mjukdelsbild visar 
mjukdelstumören (pilar). c) En lymfkörtelmetastas med nekros ses (pil) i höjd med submandibulariskörteln 
på vänster sida.
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sion i benmärg. Magnetisk resonanstomografi är 
förstahandsval när man misstänker perineu-
ral tumörspridning, till exempel adenocystiskt 
karcinom. Man använder jodkontrastförstärkt 
datortomografi och skanningsområdet sträcker 
sig från skallbasen till nyckelbenet. Vaskulära 
områden av skivepitelkarcinomet förstärks mer 
än omgivande vävnad (figur 11 b). Kontrastför-
stärkningen av skivepitelkarcinomet är variabel, 
inklusive sporadiska icke-förstärkande nekrotis-
ka delar av tumören. Normala mjukvävnadsplan 
förvrängs beroende på tumörens storlek. 

Storlek, form, nekrotisering och extrakapsulär 
spridning av lymfkörtlarna värderas (figur 11 c). 
Man bör också värdera invasion i vitala struk-
turer, som till exempel gemensamma eller inre 
halsartären, inre halsvenen, skallbasen eller övre 
thoraxaperturen. Som pm et al har publicerat en 
bildbaserad klassificering för bedömning av lymf-
körtelmetastaser (nivå i–v) [10].

Tyvärr finns inga definitiva storlekskriterier 
för att diagnostisera metastatiska lymfkörtlar. 
Ingen av de tekniker för bildframställning vi 
har kan i dag avbilda små tumörbildningar inne 
i lymfkörtlarna [11]. Ultraljudsundersökningar 
kombinerade med finnålsaspirationsbiopsi kan 
till exempel användas vid stadieindelning [12]. 

Avbildning är en viktig del av uppföljningen. 
Man bör använda samma bildframställningsme-
tod genom hela uppföljningen eftersom föränd-
ringar som uppstår efter kirurgisk och radiote-
rapeutisk behandling ofta är omfattande. Nya 
lesioner är lättare att skilja från förändringar som 
uppstått som resultat av behandlingen. Detalje-
rade uppgifter om när det kirurgiska ingreppet 
gjordes, om rekonstruktionen och behandlingen 
är mycket viktiga för uppföljningen [13].

Benigna (odontogena) tumörer, cystor, skelettmiss-
bildningar: När man bedömer benigna tumörer, 
cystor och skelettmissbildningar med datortomo-
grafi måste för- och nackdelar (stråldos re spek-
tive kostnader) för undersökningen utvärderas 
noga. När det är viktigt att kunna åskådliggöra 
mjukdelar rekommenderas konventionell dator-
tomografi med kontrastförstärkning. Magnetisk 
resonanstomografi är det näst bästa alternativet 
för bildgivande diagnostik. Magnetisk resonans-
tomografi är bättre för bedömning av förändring-
ar i benmärgen. Kontrastförstärkta bilder anses 
värdefulla vid till exempel urskiljning av odonto-
gena cystor som uppvisar kantförstärkning från 
tumörer med solida komponenter.

Halsinfektioner
Halsabscesser är inte lika vanliga som tidigare 
tack vare antibiotikaanvändning, men tandinfek-
tioner rapporteras vara den vanligaste orsaken 
till halsabscesser [14]. Spottkörtelinfektioner in-
klusive stenos, eller stenar i spottkörtelgångarna, 
infektioner i övre luftvägarna, trauma eller främ-

mande kroppar är andra orsaksfaktorer. Klinisk 
utvärdering och konventionell röntgenunder-
sökning med till exempel panorama- och/eller 
intraorala röntgenbilder löser vanligen tandpro-
blemet och rätt behandling kan ges. I komplice-
rade fall kan utbredningen av, eller orsaken till, 
infektionen inte bedömas med dessa metoder. 

Ultraljud används för att värdera små eller lo-
kala abscesser. Djupt liggande abscesser kan inte 
bedömas med ultraljud; i stället krävs kontrast-
förstärkt datortomografiundersökning.

En abscess framträder på datortomografi- 
bilder som ett område med låg densitet med eller 
utan gasansamling. Den lokaliseras till halsens 
spatier och uppvisar perifer kantförstärkning i 
mogna abscesser (figur 12). Med datortomografi 
kan man definiera lesionens dimensioner och 
kanter mycket bättre än med ultraljud. Dessutom 
kan luftvägsförträngningar visualiseras bättre 
med datortomografi. Datortomografi visar också 
små förkalkningar och integriteten av kortikala 
benplattan.

Behandlingen kan planeras med hjälp av da-
tortomografibilder. I komplicerade fall är dator-
tomografiundersökning också användbar för att 
kontrollera effekten av behandlingen. 

Bihålor
Datortomografi har nästan helt ersatt konven-
tionell röntgen i utredningen av inflammatoriska 
sjukdomar i bihålan [15]. Rinit och sinuit uppträ-
der ofta samtidigt och korrekt term för inflamma-
toriska bihålesjukdomar är rinosinusit [16]. Indi-
kationer för datortomografi vid rinosinusit är att 
bekräfta diagnosen, karaktärisera sjukdomens 
utbredning och lokalisation, och beskriva ana-
tomiska varianter för att välja ut patienter som 
behöver ett kirurgiskt ingrepp i näsa eller bihålor 
[17]. Functional endoscopic sinus surgery (fess) 
används för att utvidga de naturliga öppningarna 
och gångarna i bihålorna. Vid svampsinuit, var-
bråck (pyocele) eller maligna och benigna tumö-
rer (neoplasm) ger magnetisk resonanstomografi 
kompletterande information till datortomografi 
[17]. Många systemiska sjukdomar, till exempel 
Wegeners granulomatos, sarcoidos och cystisk 
fibros har manifestationer i bihålan och kan be-
dömas med datortomografi [18].

En lågdosundersökning med datortomografi 
av bihålorna minskar den effektiva dosen avse-
värt jämfört med ett standardprotokoll [5].

Implantatplanering
Datortomografi är indikerat för bedömning av 
implantatplacering i anatomiskt svåra fall eller 
när en omfattande implantatbehandling plane-
ras [19, 20]. Med utgångspunkt i en preliminär 
lateral översiktsbild orienteras de axiala snitten 
parallellt med mandibelns undre gräns vid av-
bildning av mandibeln, och parallellt med hårda 
gommen vid avbildning av maxilla. Datortomo-
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grafiprogram, till exempel DentaScan (General 
Electric, Milwaukee), 3-D Dental (Columbia Sci-
entific Inc, Columbia) och ToothPix (Cemax Inc, 
Fremont) kan rekonstruera översiktsbilder som 
till exempel multipla panorama- och äkta tvär-
snittsbilder av käkarna liknande bilderna för di-
gital volymtomografi i figur 3 [21]. Dessutom be-
döms hårdvävnadens kvantitet och kvalitet inom 
implantationsområdet i datortomografibilderna. 
Klassifikationer baseras på käkform (grad av re-
sorption), benkvalitet (mängd kompakt ben) och 
bentäthet [22, 23]. Information om lokaliseringen 
av vitala strukturer som mandibularkanalen [24], 
foramen mentale, foramen incisivum, käkhålorna 
och näshålan kan bedömas. 

En plaststent med radiopaka markörer kan an-
vändas som hjälp för att identifiera den exakta 
platsen för det tänkta implantatet. Samma stent 
kan placeras på patienten vid operationstillfället 
som en mall för att identifiera implantationsstäl-
let. Navigation och stereolitografiska borrguider 
är andra mer sofistikerade metoder. Det finns 
också olika programvaror för preoperativ plane-
ring. För att minska stråldoserna rekommende-
ras lågdosundersökningar med datortomografi 
vid implantatplanering [25]. Dessutom ger digi-
tal volymtomografi-3D-bilder signifikant lägre 
effektiv dos än konventionell datortomografi.

Anomalier, stereolitografi
Stereolitografi (stl) är en metod för att ta fram 
organmodeller baserade på datortomografibilder 
som möjliggör 3D-representation av anatomiska 
strukturer (figur 13). Genom polymerisering av 

uv-känslig flytande harts med en laserstråle kan 
man tillverka olika organs ytor och inre struk-
turer. Fördelarna med stl är återgivningen av 
komplexa anatomiska strukturer, stor noggrann-
het och möjligheten att sterilisera modellerna 
för intraoperativ användning. Med hjälp av den 
här metoden kan man få en korrekt behandlings-
planering. Den förbättrar postoperativa resultat, 
minskar risker och förkortar behandlingstider 
[26]. De viktigaste indikationerna för stl är re-
konstruktiv kirurgi, distraktionsosteogenes och 
implantatbehandling. Metoden rekommenderas 
endast i speciella fall på grund av den höga strål-
dosen och de höga kostnaderna [27]. Svåra med-
födda eller förvärvade anomalier är indikation 
för datortomografi och stl-modeller. 

Käkleden
Datortomografiundersökningar av käkleden är 
lämpliga för diagnostisering av skelettmissbild-
ningar och frakturer, dislokationer, artriter, an-
kylos, neoplasi och käkledsimplantat. För ett de-
cennium sedan rekommenderade författarna till 
ett position paper från the American Academy 
of Oral and Maxillofacial Radiology datortomo-
grafi för bedömning av främmande kroppsreak-
tion på silikon- eller ptfe-implantat, misstänkta 
tumörer, ankylos och komplexa ansiktsfrakturer 
[7]. Digital volymtomografi tycks vara ett både 
kostnads- och doseffektivt alternativ till konven-
tionell datortomografi vid diagnostisering av till 
exempel erosioner och osteofyter i käkleden [28]. 
De diagnostiska möjligheterna för digital volym-
tomografi har ännu inte utvärderats.

Figur 13. Stereolitografimodell som framställts för 
behandlingsplanering av patient med skivepitel-
cancer i ansiktsregionen. Modellen används för att 
formge rekonstruktioner av benvävnaden.

Figur 12. Koronal kontrastförstärkt datortomogra-
fibild av underkäken, som visar en abscess med 
dentalt ursprung på vänster sida. Abscessen är 
belägen på lingualsidan av mandibeln och sträcker 
sig upp mot skallbasen (pilar).
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english summary
Computed tomography in oral 
and maxillofacial radiology
Arne Petersson, Hans-Göran Gröndahl 
and Anni Suomalainen
Tandläkartidningen 2009; 101 (2): 42–50
Computed tomography (ct) is today frequently 
used in imaging of the oral and maxillofacial 
region. Conventional ct was introduced in 1972 
and today ct machines are used in all medical 
X-ray departments. Cone beam computed to-
mography, also known as digital volume tomo-
graphy (dvt), was first introduced for imaging 

of the jaws in the late 1990s. Several machines 
have been constructed by many manufacturers 
around the world. Conventional ct might give 
high radiation doses and one advantage with 
dvt is that the radiation dose can be reduced 
substantially. Conventional ct is used for ex-
aminations of e.g. facial traumata and tumours, 
while dvt often is used for examinations of the 
teeth and jaws. Examples of examinations are 
preoperative planning of implant treatment, 
examination of non-erupted teeth with sus-
picion of resorption of adjacent roots and the 
temporomandibular joint.
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Författarna Annika Tor-
björner och Bo Fransson 
är specialister och över-
tandläkare i oral protetik i 
Karlstad med lång klinisk 
erfarenhet. De har valt 
det mycket spännande 
upplägget att låta förre 1:e 
hovtandläkaren, Henry 
Beyrons kapitel i Nordisk 
Klinisk Odontologi från 
1975, »Bettrehabilitering 
med kron- och broprote-
tik«, utgöra utgångspunkt 
för en bok om protetik i 
det försvagade bettet.

Henry Beyron var känd 
nationellt och internatio-
nellt för sina vetenskap-
liga artiklar och kurser. 
Författarna tycker att den 
protetiska klokhet och 
de goda kliniska råd som 
Henry Beyron stått för 
fallit i glömska och vill 
genom att varva Beyrons 
originaltext med sin egen 
beprövade erfarenhet, men 
utan kliniska, kontrol-
lerade studier – tillämpa 
Henry Beyrons principer i 
kliniken.

Författarna har delat in 
boken i tre delar och varje 
del inleds med Beyrons 
text som följs upp med 
författarnas text, fallpre-
sentationer och ett rikligt 
material med kliniska och 
schematiska bilder.

Författarna tar upp kliniska 
frågeställningar som: 
n Hur hanterar man bäst 
de djupa betten protetiskt? 
n Hur tar vi hand om pa-
tienter med slitagebett? 
n Hur »sönderborrat« ska 
ett bett få vara för att man 
ändå ska våga göra tand-
stödd protetik? 
n Vad ska man tänka på 
när man blandar implantat 
och tänder eller tänder 
med olika mobilitetsgrad i 
samma brokonstruktion?

I delarna om funktion och 
undersökning finns en bra 
genomgång av hur man 
tar emot patienten, doku-
menterar, diagnostiserar, 
informerar och planerar 
behandling. I delen om 
bettrehabilitering finns 
ett stort antal kliniska fall. 
Flera är svåra och kräver 
kirurgi, bettslipningar och 
bettfysiologisk kunskap 
och får betraktas som spe-
cialistfall. Man kan inte 
dra generella slutsatser av 
enskilda behandlingsför-
slag. De får snarare tjäna 
som exempel att reflektera 
över.

Boken har ett intressant 
upplägg, form och till inne-
håll med biomekaniskt 
fokus. Den vänder sig i för-
sta hand till den protetiskt 
intresserade tandläkaren 
och specialisten, men kan 
också vara ett lämpligt 
diskussionsunderlag i till 
exempel specialistutbild-
ningen. Boken innehåller 
rikligt med historiska refe-
renser, men endast ett fåtal 
nya referenser för vidare 
läsning. 

tom bergendal

I Beyrons  
fotspår

protetik  
i det försvagade  
bettet
Torbjörner A, Fransson B
Förlag: www.amanda.nu/
protetikbok 
Antal sidor: 167
Pris: 485 kronor (exkl moms)
isbn: 978-91-633-3157-2

Denna bokjuvel innehåller 
allt som man kan önska om 
man i sin behandlingsar-
senal vill involvera Herbst 
apparatur. Herbst appa-
ratur har under det senaste 
decenniet fått stor popu-
laritet och tack vare denna 
pretentiösa bok är det 
högst troligt att ytterligare 
ett antal skeptiker kommer 
att omvändas till »Herbst-
dyrkare«.

Boken har 26 kapitel, pre-
senterade i logisk följd på 
ett pedagogiskt lättöver-
skådligt sätt. Kapitlen av-
slutas med en kort konklu-
sion och välavvägd klinisk 
applicerbarhet. Illustratio-
nerna är tydliga, de histo-
logiska snitten belysande 
och de kliniska bilderna är 
väl standardiserade. 

Alla fakta är under-
byggda av välkontrollerade 
kliniska studier över tre 
decennier. 

Förutom konstruktion 
och applikation av Herbst 
apparatur ger boken en 

intressant historisk bak-
grund, beskrivning av den-
toskelettala karaktäristika 
hos den patienttyp som 
apparaturen är ämnad för, 
samt basbiologiska kunska-
per om vävnadsreaktioner 
i samband med experimen-
tell manipulation av käk-
ledsposition.

Betydelsen av behand-
lingstidpunkt underbyggs 
med solid forskning om 
somatisk tillväxt och bety-
delsen av denna kunskap 
vid försök till styrning av 
den kraniofaciala tillväx-
ten. De röntgenkefalome-
triska utvärderingarna av 
behandlingseffekter på kort 
och lång sikt innehåller 
intressant bakgrundsin-
formation om studier på 
utvärderingsmetodernas 
validitet.

I avslutningskapitlen be-
handlas Herbst apparatur 
som ett alternativ till orto-
gnatisk kirurgi. Detta inne-
håller nya och värdefulla 
aspekter på en vidgning 
av Herbst-apparaturens 
indikationsområde. Boken 
utmynnar i en presenta-
tion av ett paradigmskifte i 
behandlingskonceptet för 
patienter med klass II-
malocklusion.

Denna bok är ett måste för 
alla ortodontispecialister – 
men valda delar kan även 
rekommenderas till käk-
kirurger som vill skaffa sig 
kunskap om Herbst-appa-
raturens potential och be-
gränsningar för behandling 
av patienter med så kallade 
borderline-skelettala pro-
blem.

jan huggare

En bokjuvel  
med allt  
man kan önska

the herbst appliance 
– research based clinical 
management
Pancherz H, Ruf S
Förlag: Quintessence, 2008
Antal sidor: 280
Pris: £ 118
isbn: 978-1-85097-169-6

Något nytt  
på bokfronten? 
Se Tandläkartidningens 
bokanmälningar
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SAmmANfATTAT Nya avancerade 
bildtekniker ger större diagnostiska 
möjligheter än traditionella rönt-
genundersökningar. Magnet- 
resonanstomografi har vid sidan 
av datortomografi gett de största 
diagnostiska framstegen, och an-
vänds för att undersöka praktiskt 
taget alla delar av kroppen. Artikeln 
fokuserar på MR-diagnostik vid 
olika tillstånd i käklederna, benigna 
och maligna tumörer i käkarna, 
samt käkinfektioner och nekroser.

 Diagnostisk radiologi har genomgått en 
enorm utveckling de senaste 40 åren 
med tillkomsten av nya bildåtergivande 
tekniker.  Förutom datortomografi (ct), 

har magnetresonanstomografin (mr) medfört de 
största diagnostiska framstegen. I dag används 
mr för att undersöka tillstånd i praktisk taget alla 
delar av kroppen.

En av fördelarna med mr jämfört med ct är att 
metoden inte använder joniserande strålning. 
Kraftiga magnetfält och radiovågor ser till att ra-
diofrekvenssignaler från vätekärnor i vävnader 
kan registreras och det är dessa signaler som an-
vänds för att skapa en bild. Viktiga faktorer som 
påverkar signalstyrkan är tätheten av protonkär-
nor i vävnaden (protondensiteten) och två så kal-
lade relaxationsparametrar, T1 och T2, som visar 
hur protonkärnorna reagerar efter att ha expo-
nerats för radiovågorna. Protondensitet (pd), T1 
och T2 varierar från vävnad till vävnad, och bild-
tagningen kan anpassas så att skillnader i en av 
dessa faktorer dominerar (viktar) kontrasten.

Genom att kombinera pd-viktade, T1-viktade 
och T2-viktade bilder kan man med magnetreso-
nans skilja mellan olika typer av vävnad bättre än 
med datortomografi, både normal och patologisk. 
Användning av intravenöst kontrastmedel under-
lättar när man ska skilja mellan solida och cys-
tiska processer och när man ska bedöma graden 

av vaskularisering. En annan vanlig bildtagning 
inom maxillofacial mr-diagnostik kallas stir, en 
kombination av T2-viktning  som ger en kraftig 
signal från vävnad med mycket vatteninnehåll 
och cystor, och fettsuppression som ger ingen el-
ler endast en svag signal från fettvävnad.

Syftet är att visa på den diagnostiska poten-
tialen med mr-undersökning av vissa tillstånd 
inom maxillofacial radiologi. Undersökningen 
är först och främst ett komplement och används 
på patienter där man kan förvänta sig att få di-
agnostisk information som annan radiologisk 
undersökning inte kan ge. Artikeln fokuserar på 
mr-diagnostik vid olika tillstånd i käklederna, 
benigna och maligna tumörer i käkarna, samt 
käkinfektioner och nekroser.

käkleder
Patienter med temporomandibular dysfunktion, 
tmd, utgör en stor och heterogen grupp med 
smärta i käke och/eller ansikte, och störningar 
i käkfunktionen. Anamnes och klinisk under-
sökning är helt avgörande för diagnostik och 
behandling. Att ge information till patienten 
om tillståndet, och behandla med stabiliserings-
skena, är det bästa vi kan göra för de allra flesta 
patienter, utan att behöva undersöka käklederna 
med avancerade radiologiska metoder.

Den största undergruppen av tmd är myalgi-
patienterna, där huvudproblemet sitter i tugg- 
och nackmuskulaturen. Avancerad radiologisk 
utredning bör endast göras där den kliniska un-
dersökningen, eventuellt konventionell röntgen-
undersökning, indikerar behov av mer informa-
tion av betydelse för patientbehandlingen.

Avancerad radiologisk diagnostik är också 
aktuell vid differentialdiagnostisk problemställ-
ning, där konventionell behandling inte har gett 
resultat, och det kan finnas indikation för ett 
kirurgiskt ingrepp. Detta gäller en mycket liten 
grupp tmd-patienter.

tmd-patienter kan kategoriseras i fem un-
dergrupper: myalgi, diskförskjutning, artros, 
inflammatorisk ledsjukdom och annat. För de 
fyra sistnämnda undergrupperna kan avance-
rad radiologisk undersökning vara av avgörande 
diagnostisk betydelse. Mycket av innehållet om 
käklederna är hämtat från ett kapitel i boken 
tmds: an evidence-based approach to diagnosis 
and treatment [1].  
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Figur 1a och b. Normala strukturer. MR visar normal disk (pil); form och 
position, vid sammanbitning (a) och gapning (b), samt normala ben-
strukturer.

Figur 2a och b. Diskförskjutning utan normalisering vid gapning och 
normala benstrukturer. MR visar deformerad disk (pil) som är anteriort 
förskjuten vid a) sammanbitning och b) gapning.

TABELL 1. Fördelning av position/förskjutning av disken enligt Larheim et al [8].

Diskposition/förskjutning Asymtomatiska frivilliga Patienter
 n = 124 leder n = 115 leder 

Normal  94 (75,8 %) 43 (37,4 %)
Partiell förskjutning 27 (21,8 %) 26 (22,6 %)
Fullständig förskjutning 3 (2,4 %) 46 (40,0 %) 

diskförskjutning
Uttrycket »internal derangement« används ofta 
i litteraturen. Inom ortopedin används det om 
mekaniska fel som stör ledens normala funktion 
[2]. I käkleden används uttrycket ofta synonymt 
med diskförskjutning, men i princip är alla me-
kaniska orsaker till en störd funktion per defini-
tion en »internal derangement«.

Ett exempel är fibrösa adherenser som innebär 
att disken inte rör sig normalt med kondylen vid 
gapningsrörelsen, även om disken ligger i nor-
mal position vid sammanbitning. För att påvisa 
diskens position och form kan ingen radiologisk 
metod mäta sig med mr (figur 1). Vid diskför-
skjutning kan disken antingen normaliseras vid 
gapningsrörelsen, ofta med ett klickljud, eller 
vara permanent förskjuten både vid sammanbit-
ning och gap, och efter hand deformeras (figur 
2). De flesta diskförskjutningar är anteriora, an-
tingen med eller utan sidoförskjutning, och kan 
därför påvisas med sned sagittal snittriktning. En 
rad studier har påvisat en hög förekomst av disk-
förskjutning hos tmd-patienter som remitteras 
för radiologisk diagnostik, i enstaka mr-studier 
så många som 80 procent [3–8]. 

mr-studier har även visat att diskförskjutning 
förekommer hos cirka 1/3 av friska kontroller [5, 
6, 8]. Den höga prevalensen har lett till en diskus-
sion om huruvida diskförskjutning är en med-
född normal anatomisk variant [9, 10]. I en studie 
på 30 barn i åldrarna 2 månader till 5 år som un-
dersökts med cerebral mr, kunde man observera 
normal diskposition i alla leder på samtliga pa-
tienter [11]. I en kontrollstudie av friska frivilliga 
mellan 6 och 25 år påvisades förskjutning hos 11 
procent av individerna i åldrarna 6–11 år [7], vil-
ket tyder på att diskförskjutning i käkleden inte 
är medfödd, men kan utvecklas tidigt.

2001 visade Larheim et al [8] att diskpositionen 
i käkleden hos såväl patienter med smärta och/
eller käkfunktionsstörning och friska kontroller 
kunde delas in i tre huvudgrupper: normal po-
sition, partiell diskförskjutning och fullständig 
diskförskjutning. Uppdelningen baseras på en 
bedömning av samtliga snitt genom leden. Vid 
partiell förskjutning är disken förskjuten i en del 
av leden, men normalt placerad i en annan del. 
En fullständig förskjutning ses genom hela leden, 
det vill säga i samtliga sneda sagittala snitt. Tabell 
1 visar förekomsten av olika positioner/förskjut-
ningar av disken bland kontroller och patienter.

Andelen partiella diskförskjutningar (i pro-
cent) var nästan identisk hos kontroller och pa-
tienter. Det är också viktigt att konstatera att de 
allra flesta diskförskjutningar som påvisades i 
kontrollgruppen tillhörde denna kategori. Parti-
ella diskförskjutningar normaliseras nästan alltid 
vid gapning (figur 3). Komplett diskförskjutning 
förekom nästan uteslutande i patientgruppen, 
och utgjorde den klart största undergruppen. 
Cirka 90 procent av alla leder utan normalisering 

av disken vid gapning tillhörde denna kategori. 
Det är första gången man dokumenterat skillna-
der mellan friska frivilliga och patienter när det 
gäller typ av diskförskjutning i käkleden [8].

artros
Artros har beskrivits som en icke-inflammatorisk 
lokal degenerativ störning av synoviala leder, som 
primärt påverkar ledbrosket och subkondralt ben 

1a 1b

2a 2b
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[12]. Tillståndet kan drabba alla leder, och är den 
vanligaste ledsjukdomen hos människa. Artros 
betraktas som en belastningsskada [13]. Även i 
käkleden betraktas artros vanligtvis som ett icke-
inflammatoriskt tillstånd [14]. Käkledsartros kan 
dock följas av inflammatoriska reaktioner och 
brukar då benämnas osteoartrit, vilket används 
konsekvent i läroboken tmds: An evidence- 
based approach to diagnosis and treatment [15].

Vid artros löses mjukvävnaden som täcker 
ledytorna upp och påverkar det underliggande 
exponerade benet. Radiologiskt kännetecknas 
tillståndet av kortikala erosioner och/eller ben-
förändringar i form av skleros och/eller pålag-
ring av ben, osteofyt. Benproduktionen domine-
rar ofta (figur 4).

Figur 5a–c. Reumatisk sjukdom (ankyloserande spondylit). MR visar a–c) platt disk (pil) i normal position 
och c) benmärgsödem i kondylen som ökad signal i T2-viktad och a) minskad signal i T1-viktad bild.  
b) Kontrastuppladdning i övre och nedre ledkammaren omkring disken och i kondylens märg (*) på post- 
kontrastbild, versus a) pre-kontrastbild. (Från Maxillofacial Imaging, Springer 2006.)

Figur 3a–c. Partiell diskförskjutning med normalisering vid gapning, och normala benstrukturer. MR visar 
a) deformerad disk (pil) som är anteriort förskjuten lateralt i leden, b) normalt placerad centralt/medialt i 
leden vid sammanbitning, och c) normalt placerad vid gapning.

Figur 4. Artros. 
MR visar oregel-
bunden ledyta 
på kondylen 
med kraftig 
benpålagring 
och skleros 
(pilspets). 
Rester av disken 
lokaliserade 
anteriort om 
kondylen (pil). 

(Från Maxillo-
facial Imaging, 
Springer 2006.)
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ct är en utmärkt metod för att påvisa artro- 
tiska förändringar: Den geometriska upplös-
ningen är bättre än mr när det gäller att bedöma 
bendetaljer. Det kan vara svårt att radiologiskt 
skilja artros från remodellering, som är en fysio-
logisk process som medför morfologiska föränd-
ringar av ben i leden, men med intakt mjukväv-
nadsbeklädning av ledytorna [16].

Käkledsartros kan också förekomma hos barn 
och unga men kallas då arthrosis deformans juve-
nilis, ett uttryck som introducerades av Boering 

1966 [17]. Flera kliniska och djurexperimentella 
studier har antytt att juvenil artros kan medföra 
störningar i käktillväxten i form av asymmetri 
(vid enkelsidiga ledförändringar) eller under-
utveckling (vid dubbelsidiga ledförändringar) 
[18–22], ibland med bettöppning som resultat. 
I internationell litteratur pågår en diskussion 
om diskförskjutning i käkleden kan vara en or-
sak till artrosutveckling. Både autopsistudier 
[23–25] och kliniska studier [26–31] har antytt 
ett samband. Det råder dock en uppenbar brist 

Figur 6a–d. Reumatisk sjukdom (psoriasisartrit).  CT visar a) »punched-out« destruktion (erosion) (pil) på kondylen. T1-viktade 
MR-bilder visar kontrastuppladdning (b före och c efter injektion av kontrastmedel) i det destruerade området (pil) och i ledspal-
ten. d) Disken ses inte lateralt i leden men är i övrigt normal till formen och normalt lokaliserad vid sammanbitning och gapning, 
och rör sig otillfredsställande med kondylen. (Från Maxillofacial Imaging, Springer 2006.)

Figur 7a–e. Ameloblastom. OPG visar a) en stor 
radiolucent process i höger ramus (pil) och i delar 
av corpus mandibulae. 
CT visar b) expansion av processen i både axial- och 
c) koronalplaner med intakt, förtunnad kortikal 
avgränsning (pil). 
T1-viktad MR d) före och e) efter injektion av 
kontrastmedel visar homogen kontrastuppladd-
ning av hela lesionen, förenligt med solid/ 
cellulär tumör (pil).

(Från Maxillofacial Imaging, Springer 2006.)
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på longitudinella studier som kan bevisa en så-
dan utveckling. Enstaka författare har föreslagit 
att diskförskjutning kan vara ett resultat av ar-
tros [14]. Vi är av den uppfattningen, efter att ha 
följt enstaka patienter i mer än 10 år, att en vanlig 
orsak till artros i käkleden är permanent diskför-
skjutning. Käkledsartros kan också utvecklas se-
kundärt till inflammatoriska ledsjukdomar som 
reumatoid artrit, eller efter trauma. Disken är då 
ofta i normalposition.

Patologiska fynd 
vid diskförskjutning och artros  
Diskförskjutning och artros kan vara antingen 
symtomatisk eller asymtomatisk. Forskningen 
försöker hitta förklaringar till detta, bland an-
nat genom att studera åtföljande patologiska 
fynd, exempelvis ökad ansamling av ledvätska i 
lederna [32]. I litteraturen diskuteras det mycket 
om vilken betydelse en mr-undersökning har 
för beslutet om behandling och behandlingsval 

Figur 8a–d. Ameloblastom. OPG visar a) en stor radiolucent process i vänster ramus (pil) och i delar av corpus 
mandibulae. CT visar en expansiv process i både axial- b) och c) koronalplan, med intakt, förtunnad kortikal 
avgränsning (pil). d) Koronal STIR-bild visar mjukvävnadsmembran perifert i processen (pil) med intralumi-
nala proliferationer (pilspetsar). (Från Maxillofacial Imaging, Springer 2006.)

Figur 9a–e. Keratocystisk odontogen tumör (keratocysta). OPG visar a) en process (förtätning) i höger 
sinus maxillaris (pil); alveolära sinusbegränsningen har expanderats, men övrig perifer begränsning är 
omöjlig att se. CT visar b) en process som fyller ut hela maxillarsinus (pil) och expanderar i alla riktningar 
både i axialplan,  särskilt anteriort och medialt, och c)i koronalplan, särskilt kranialt och medialt. Kortikala 
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av tmd-patienter. Om en radiologisk undersök-
ning inte påverkar patientbehandlingen finns det 
i princip inte indikation för att utföra en sådan 
undersökning.

inflammatorisk ledsjukdom
Käkleden kan förändras vid de flesta typer av 
inflammatoriska ledsjukdomar. De vanligaste är 
reumatoid artrit, Bechterews sjukdom (ankylo-
serande spondylit) och psoriasisartrit [33]. Dessa 
generella tillstånd karaktäriseras av inflamma-
toriska förändringar i ledhinnan som leder till 
synovial proliferation och ökad ledvätska. Efter 
hand utvecklas aggressiv granulationsvävnad 
som kan bryta ned ledens benkomponenter. Ore-
gelbundna kortikala erosioner är därför typiska 
radiologiska tecken på att käkleden påverkas av 
en reumatisk sjukdom. ct är den bästa metoden 
för att påvisa sådana fynd [33].

mr kan visa karaktäristiska fynd som tillplat-
tad, fragmenterad eller helt nedbruten disk, för-
utom märgödem i kondylen [34] (figur 5). Med 
hjälp av mr är det också möjligt att påvisa för-
tjockat synovialmembran och pannusbildning 
[35–37] (figur 6). Man kan däremot inte skilja 
mellan olika reumatiska ledsjukdomar på grund-
val av radiologiska manifestationer. 

Även barn kan drabbas av inflammatorisk led-
sjukdom. En ny norsk studie på vuxna patienter 
som hade inflammatorisk ledsjukdom som barn 
visar ofta påverkan på käkleden i vuxen ålder 
med karaktäristiska ct- och mr-manifestationer 
(L Arvidsson, personligt meddelande). 

Käkleden kan också drabbas av tumörer, ut-
vecklingsstörningar och trauman. Tumörer är 
sällsynta. Vanligast är sannolikt synovial kondro-
matos som kan uppträda lokalt aggressivt med 
spridning till skallbasen [38]. Tillståndet drabbar 
vanligen en led och karaktäriseras av kraftig sy-
novit förutom multipla förkalkningar från brosk-

förändringar av synovialmembranen. För sådana 
diagnoser kompletterar ct och mr varand  ra [39].

Resterande delar i artikeln fokuserar på pa-
tientfall, och de flesta illustrationer är hämtade 
ur boken »Maxillofacial Imaging« av Larheim & 
Westesson [40–42]. 

benigna tumörer
De flesta mindre tumörer, expansiva processer, i 
käkskelettet kan utredas med konventionell tand-
röntgen, ocklusalröntgen och panoramaröntgen, 
antingen med film eller med digital teknik. För 
att få mer diagnostisk information om utbred-
ning och perifer avgränsning används i ökande 
grad  ct-undersökning. I den diagnostiska utred-
ningen av till exempel olika typer av käkcystor 
är det inte nödvändigt med kompletterande mr-
undersökning.

Där det finns misstanke om att den expan-
siva processen kan representera något annat än 
en vanlig typ av cysta, kan det vara indicerat att 
utföra en kompletterande mr-undersökning. 

begränsningen är kraftigt förtunnad och delvis frånvarande. d) Koronal kontrastförstärkt T1-viktad MR visar 
ingen kontrastuppladdning utom perifert i processen (pil), förenligt med cystisk natur (hela processen).  
e) T2-viktad MR i axialplan visar heterogen signal (pil) som tyder på att processens inre struktur inte bara är 
vätska. (Från Maxillofacial Imaging, Springer 2006.)

Figur 10. Follikulär cysta. MR visar intensiv och  
homogen signal i koronal STIR-bild (pil), typisk 
för en vanlig cysta med vätskeinnehåll. 
(Från Maxillofacial Imaging, Springer 2006.)
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Ju större tumören är, desto viktigare är det att 
utreda patienten för att få mer information om 
dess inre natur. Med hjälp av mr är det möjligt 
att skilja mellan solida/cellulära tumörer och 
cystiska processer. Ameloblastom är en grupp 
tumörer som kan vara både solida och cystiska. 
Enligt who-klassificeringen finns det tre typer 
av ameloblastom: solid/multicystisk, unicystisk 
och desmoplastisk [43]. Den kirurgiska behand-
lingen är mer omfattande ju mer cellulär tumö-
ren är. Följande patientfall visar nyttan av mr för 
att differentiera mellan de olika tumörtyperna.

En 21-årig kvinna remitterades med en smärtfri 
svullnad i höger ramus mandibulae, och opg vi-
sade en stor radiolucent process som fyllde ut det 
mesta av ramus och delar av corpus mandibulae 
(figur 7a). Kompletterande ct visade en multi-
lokulär process med betydande expansion av 
käken bucko-lingualt, med förtunnad men när-
mast intakt kortikal avgränsning (figur 7b och c). 
Kompletterande mr visade att hela processen var 
en cellulär tumör (figur 7d och e). Detta ledde 
till att man gjorde en hemimandibelektomi med 
fibulatransplantat.

En 33-årig patient hade en smärtfri svullnad i vän-
ster ramusregion samt delar av corpus (figur 8a). 
Kompletterande ct visade också här en expan-
sion i bucko-lingual riktning, med en tunn men 
närmast intakt kortikal avgränsning och med 

mandibularkanalen liggande perifert i processen 
(figur 8b och c). Biopsi hade visat ameloblastom, 
sannolikt cystisk typ, men patologen kunde inte 
utesluta extraluminala proliferationer. Man pla-
nerade därför hemimandibelektomi.

mr visade emellertid att hela processen var 
cystisk med relativt tunn mjukvävnadskapsel och 
med proliferationer intraluminalt (inte extra- 
luminalt) (figur 8d). Fördelen med en radiologisk 
undersökning är att hela processen bedöms, i 
motsats till en biopsi där man inte alltid kan vara 
säker på om biopsin är representativ. I det här 
fallet kompletterade den radiologiska undersök-
ningen den histologiska.

I stället för en hemimandibelektomi utfördes 
en kirurgisk exstirpation av tumören som om det 
var en cysta, och endast en molar extraherades. 
Patienten har varit på 5-årskontroll med tillfreds-
ställande tillfriskning. Fruktan för recidiv gör att 
dessa patienter följs upp i många år.

    
Vid större expansiva processer i maxillan är det 
speciellt svårt att avgöra begränsningen på en 
opg-bild som det framgår av undersökningen 
på en 27-årig patient med en smärtfri svullnad i 
alveolarutskottet i höger del av överkäken (figur 
9a). ct visade en process som fyllde ut hela sinus 
maxillarus och som expanderade i alla riktningar 
med mycket tunn, delvis frånvarande, kortikal 
begränsning (figur 9b och c). mr visade ingen 
kontrastuppladdning utom i en mycket tunn kap-

Figur 11 a–f. Skivepitelkarcinom. a) OPG visar destruktion i vänster underkäke. b, c) Axial CT visar destruktion, 
särskilt av linguala kortikala plattan. Axial T1-viktad MR d) före och e) efter injektion av kontrastmedel visar homogen 
kontrastuppladd ning i en tumör, som särskilt invaderar underkäken lingualt. f) Koronal MR visar att hela vänstra delen 
av munbotten är fylld av tumören .

11a 11b 11c
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sel i periferin, förenligt med en cystisk process, 
och inte en cellulär tumör (figur 9d). mr visade 
dessutom en heterogen signal som tydde på att 

det inte bara var vätska i processen (figur 9e).
En vanlig käkcysta har oftast ett mycket homo-

gent signalmönster med hög signalstyrka på T2-

Figur 12 a–h. Mucoepidermoid karcinom.

OPG visar a) en multilokaliserad radiolucent
process i vänster mandibel (pil) som inte ger
misstanke om malignitet, med till synes intakt 
margo inferior (pilspets). 

CT bekräftar multilokaliserad process (pil) i 
b) axial- och c, d) koronalplan, men en större 
destruktion ses vid margo inferior, d (pilspets).

MR bekräftar processens cystiska natur (pil) 
med både e) T2- och f) T1-viktning efter injektion 
av kontrastmedel; kontrastuppladdning i periferin 
av processens olika rum. Ett område med svag 
homogen kontrastuppladdning förenligt med 
cellulär tumör (pilspets) ses vid margo inferior. 

(Från Maxillofacial Imaging, Springer 2006.)

 g) Operationspreparatet med tumören (pil)
och h) 3D-CT vid postoperativ 7-årskontroll,
utan recidiv. 

(Från Maxillofacial Imaging, Springer 2006.)
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Figur 14a–e. Osteosarkom. a) OPG visar »tät« vänster bihåla (pil), utan återgivning av alveolär sinusbegränsning. 
CT visar b) expansion av hela sinus maxillaris som är »tät«, med benbildning på sinusväggarna (pil), 
c) destruktion av beniga näsöppningen (pil) och d) benbildning; »sun-burst«-effekt, på alveolarprocessen (pil). 

e) T1-viktad MR 
med fettsuppression visar 
intensiv uppladdning 
efter intravenös kontrast- 
injektion, utom i områden 
med benproduktion, väl 
förenligt med tumör med 
hög cellulär aktivitet.

(Från Maxillofacial Imaging, 
Springer 2006.)

Figur 13a–f. Malignt lymfom. a) Tandröntgen och b) OPG visar bendestruktion kring premolar och molarer i höger överkäke 
samt destruktion i tuberområdet.  CT bekräftar c) destruktion i tuberområdet i axialplan och d) palatinalt i gommen i koronal -
plan. e) Koronal CT och f) MR visar invasion av tumören (pil) i sinus maxillaris. Tumören kan skiljas från reaktiv slemhinneför-
tjockning, som har högre signal än tumören i STIR-bilden, med MR, men inte med CT.
(Från Maxillofacial Imaging, Springer 2006.)
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viktad bild (figur 10). Den radiologiska bedöm-
ningen gav misstanke om att detta kunde vara 
en keratocystisk odontogen tumör (keratocysta) 
(figur 9), vilket bekräftades vid det kirurgiska in-
greppet och den histopatologiska diagnosen.  

maligna tumörer
Samtliga fall där det finns en misstanke om ma-
lignitet bör utredas med avancerade radiologiska 
metoder. Den vanligaste tumörformen i mun-
hålan, skivepitelkarcinom, är en mjukvävnads-
tumör.  När tumören lokaliseras i närheten av 
ben, som i gingivalområdet, är det stor risk för 
att tumören angriper benet. Omkring hälften av 
patienterna med gingivalt skivepitelkarcinom i 
underkäken har beninvasion när de får adekvat 
utredning och behandling. När det gått så långt 
är tillståndet mycket allvarligt för patienten. 
Behandlingen blir mer radikal och prognosen 
mycket sämre än för en liten mjukvävnadstumör 
utan beninvasion. ct är den bästa metoden för att 
påvisa kortikal destruktion som tecken på benin-
vasion, men mr visar invasion av benmärg och 
omkringliggande mjukdelsvävnader bättre.

Utredningen av en 60-årig patient med smärtfri 
svullnad i munbotten samt ett par lösa tänder i 
vänster underkäke, visar betydelsen av komplet-
terande radiologisk diagnostik efter en översikts-
bild med opg (figur 11a). ct visade destruktion 
av den linguala kortikala plattan (11b, c), medan 
mr visade invaderingen av märgrummet och om-
kringliggande mjukvävnad (11d–f ).  

Mucoepidermoid karcinom är en tumör som 
mycket sällan drabbar käken, men den är viktig 
att känna till eftersom den ser benign ut på rönt-
genbilder. opg av en 46-årig patient visar just 
detta; den multilokaliserade processen i vänster 
mandibel var ett slumpartat fynd som gjordes då 
patienten skulle ta bort en retinerad visdoms-
tand (figur 12a). Differentialdiagnostiskt skulle 
man överväga ameloblastom, myxom, keratocys-
tisk tumör med flera. Kompletterande ct visade 
välavgränsade multilokaliserade uppklarningar 
som inte ger misstanke om malignitet (12b, c).  
På lingualsidan nära margo inferior mandibulae 
påvisades emellertid en större destruktion (12d), 
och kompletterande mr gjordes för att studera 
området närmare.

mr med T2-viktning visade flera utrymmen 
med vätska och mr med intravenös kontrastin-
jektion visade kontrastuppladdning i periferin av 
flera utrymmen i processen, väl förenligt med en 
multilokaliserad cystisk process (12e, f ). Proces-
sen hade en solid, cellulär komponent på ling-
ualsidan nära margo inferior (12f ) som visade 
sig vara ett mucoepidermoid karcinom (12g). Pa-
tienten behandlades med hemimandibelektomi 
och fibulatransplantat, och 7-årskontrollen har 
visat mycket tillfredsställande resultat (12h).

Lymfom kan förekomma extranodulärt och lo-
kaliseras ofta i maxilla och omkringliggande 
vävnader. En 49-årig patient hade varit under 
rotbehandling av en premolar i höger överkäke 
i flera månader, men hade fortfarande en del 
obehag i området, och hade en känsla av att vara 
något svullen. Tandröntgenbilder och opg visade 
bendestruktion kring premolaren och molarerna 
i höger överkäke, samt bendestruktion i tuberom-
rådet (figur 13a, b). Kompletterande ct bekräf-
tade en expansiv process som invaderade höger 
bihåla (13c–e). mr visade mer eller mindre homo-
gen signalintensitet, väl förenligt med en tumör 
(13f ). Histologiskt diagnostiserades tumören som 
ett B-cell non-Hodgkins lymfom. 

Primära bentumörer i käkskelettet, som osteo-
sarkom, är sällsynta och drabbar oftast yngre 
patienter. Hos en 28-årig patient med smärtfri 
svullnad i främre delen på vänster sida av över-
käken påvisades en förtätning i vänster bihåla på 
opg, där det dessutom konstaterades en dåligt 
definierad sinusavgränsning (figur 14a). ct visa-
de en process i hela vänster sinus maxillaris med 
bland annat involvering av orbitagolvet. Dess-
utom sågs benbildning i periferin av sinuskavite-
ten, destruktion av näsöppningen och periostal 
bennybildning i form av »sunburst appearance« 
på alveolarutskottet (14b–d).

Figur 15a–d. Osteosarkom. OPG visar a) patologisk benproduktion vid 
höger käkvinkel (pil). CT visar aggressiv benbildning; »sun-burst«-effekt 
(pil). d) MR med fettsuppression visar omfattningen av tumören, som 
särskilt invaderar lingualt. 
(Från Maxillofacial Imaging, Springer 2006.)

15a 15b

15c 15d
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Kompletterande mr bekräftade en tumör i 
hela sinus maxillaris med kraftig kontrastupp-
laddning på grund av hög cellulär aktivitet, utom 
i områdena med bennybildning (14e). Patienten 
har varit på 12-årskontroll utan recidiv.

En 16-årig patient hade utvecklat en motsvaran-
de tumör i mandibeln (figur 15a). ct demonstre-
rade en typisk periostal benpålagring (benbal-
kar) så kallade »sunburst appearance« (15b, c). 
mr visade omfattningen av tumören buckalt och 
lingualt (15d). mr visar en till synes jämn och fin 
perifer avgränsning eftersom det karaktäristiska 
»sunburst«-utseendet inte går att urskilja vid mr 
som med ct. Detta visar tydligt hur ct och mr 
kompletterar varandra diagnostiskt. Postope ra-
tiv kontroll, utan recidiv efter 5 år, visade till-
fredsställande kosmetiskt resultat efter hemi-
mandibelektomi med fibulatransplantat. 

käkinfektioner och nekroser
Både marginala och apikala infektioner kan i 
stort sett utredas tillfredsställande radiologiskt 
med konventionella metoder, liksom mindre, ex-
pansiva processer.  När större områden av käkbe-
net infekteras i form av en osteomyelit, är kom-
pletterande avancerad radiologisk diagnostik en 
stor tillgång. Först och främst är ct ett avgörande 
komplement till opg för att påvisa destruktion 
av kortikalt ben och sekvesterbildning. Även ut-
bredning av sklerosen vid kroniska skleroserande 
osteomyeliter är lättare att diagnostisera med ct 
jämfört med intraorala röntgenundersökningar 
och opg. Särskilt värdefull är en ct-undersök-

ning för att påvisa periostal benpålagring. Det 
sker oftast i underkäken, och på yngre patienter.

En 12-årig patient utvecklade gingival inflam-
mation och osteomyelit med periostit efter jus-
tering av fast ortodontisk apparatur. opg visar 
diffus bendestruktion vid premolarerna i vänster 
underkäke (figur 16a). ct visar tydligt destru-
erad buckal kortex och periostal benpålagring 
(16b, c) samt mjukvävnadsinfiltration av infektio-
nen (16d).

mr-undersökning kan vara av kompletterande 
diagnostiskt värde för att påvisa inflammatorisk 
aktivitet vid osteomyeliter. På en 25-årig patient 
kunde opg visa delvis tillfrisknande efter ett år 
(figur 17a, b). ct bekräftade att inte hela området 
hade tillfrisknat (17c). mr visade aktiv inflamma-
tion i detta område (17d–f ).

ct är även en bra metod för att påvisa bende-
struktion och benproduktion, medan mr är en 
bra metod för att påvisa benmärgspåverkan och 
aktiv inflammation hos patienter med osteora-
dionekros och bifosfonatinducerad osteonekros.

  
 

english summary
Advanced maxillofacial imaging diagnostics
Tore A Larheim and Hans-Jørgen Smith
Tandläkartidningen 2009; 101 (2): 52–64

The article focuses on advanced, newer ima-
ging modalities which give other diagnostic 
possibil ities than traditional radiological 

Figur 16a–d. Osteomyelit. OPG visar a) diffus ben- 
produktion (pil). CT visar b) bendestruktion (pil) och 
b, c) periostal benpålagring (pil). d) CT med mjukväv-
nadsfönster visar infiltration av infektionen i mjuk-
vävnaden (pil). 
(Från Maxillofacial Imaging, Springer 2006.)

16a

16b 16c 16d
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radiological examination is indicated only if the 
evaluation will be of importance for the patient 
management.

Figur 17a–f. Osteomyelit. OPG visar a) destruk-
tion efter extraherad infekterad molar (pil),
b) bara delvis bentillfrisknande efter ett år (pil)
c) CT bekräftar bendestruktion (pil). 
d–f) T1-viktad MR d) före och e) efter injektion  
av kontrastmedel visar tecken på inflammations-
aktivitet med kontrastuppladdning i området med 
destruktion (pil) och f) hög signal i koronal STIR-
bild (pil).
(Från Maxillofacial Imaging, Springer 2006.)

ex  aminations.  mr imaging and ct are data-
 assisted sectional imaging being applied to 
practically all parts of the body.  Both modali-
ties are increasingly used for examination of 
the maxillofacial region. The diagnostic poten-
tial of mr imaging is emphasized and illustrat-
ed with a number of conditions, including a 
discus sion of the relative diagnostic value of mr 
imaging and ct.  The first part deals with tem-
poromandibular joint conditions; displacement 
of the articular disk, osteoarthritis, inflam-
matory joint disease and expansive conditions. 
The second part focuses on benign expansive 
lesions, demonstrating the potential of mr ima-
ging to differentiate between solid/cellular and 
cystic processes. The third part demonstrates 
ct and mr imaging manifestations of malignant 
conditions in the oral cavity and the jaws; squa-
mous cell carcinoma, mucoepidermoid carci-
noma, malignant lymphoma and primary bone 
tumors like osteosarcoma.  The fourth part 
demonstrates the value of advanced imaging in 
the evaluation of osteomyelitis, osteoradione-
crosis and biphosphonate-induced osteone-
crosis. The authors strongly emphasize that a 

17a 17b

17c 17d

17e 17f
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➤ I Tandläkartidningen nummer 1 2009 publice-
rades artikeln Odontologisk radiologi – Historik, 
myndigheter och regelverk. På tre ställen i texten 
ska radiologer ersättas av radiografer.

n I vänstra spalten på sidan 63:

krav på tandsköterskor, tandhygienister  
och radiografer vid oral röntgen
Finland
Radiograferna har sin egen skola och utbildning-
en tar 3,5 år varefter de kan utföra röntgen efter 
remiss från läkare. Utbildningen för tandsköter-
skor och tandhygienister tar tre år och omfattar 
oral radiologi som får utföras under överinseende 

av tandläkare. Alla röntgenfilmer måste bedömas 
av tandläkare.

n I högra spalten på sidan 64:

 Avancerad bildbehandlingsutrustning som 
måste godkännas av nrpa får endast användas 
av tandläkare med specialistkompetens inom 
maxillofacial radiologi (eller av en medicinsk 
radiolog). Detta omfattar till exempel alla typer 
av ct-utrustning, även ansvaret för att ställa di-
agnos vid cbct-undersökningar. Det medicinska 
reglementet gällande ct-scanrar säger att dessa 
ska skötas av medicinska radiografer samt att en 
sjukhusfysiker måste vara närvarande.

TLT rättar
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»Wick« Alexander, som 
har en klinisk professur i 
ortodonti vid Baylor Col-
lege i Dallas, Texas, skrev 
1987 boken »The Alexan-
der Discipline«. Han intro-
ducerar den nya utgåvan, 
2008, som en evidensba-
sering av de principer han 
förespråkar, mestadels 
genom ett antal studier 

på eget patientmaterial.
»Alexanderdisciplinen« 

är ett konglomerat av be-
handlingsstrategier, allt 
från diagnos och behand-
lingsmål till retention, 
och den innehåller såväl 
biomekaniska som kom-
munikativa element för- 
delat över 20 separata 
kapitel.

Det mest synliga biome-
kaniska kännetecknet för 
disciplinen är det unika 
bågfästet, som utvecklades 
1977 under beteckningen 
»Vari Simplex«. Fästet har 
en enkel edgewise-fåra och 
rotationsvingar som kan 
aktiveras eller deaktiveras 
allt efter behov. 

redan författarens okon-
ventionella förord till bo-
ken förutspår att komman-
de saktext kommer att vara 
filosofiskt kryddad. Varje 
kapitel inleds också med 
tänkvärda ord av bland 
andra Walt Disney: »If you 
can dream it, you can do 
it«, och kinesiska ordspråk 
som: »Att veta och att inte 
göra…är att inte veta.«

Kapitlen avslutas med 
foton av hög kvalitet på 
väl utförda  behandlingar, 
dock utan direkt koppling 
till kapiteltexten i övrigt. 
Den avslutande referens-
listan efter varje kapitel är 
tyvärr mycket begränsad. 

några axplock ur innehål-
let: Kapitel 4, som handlar 
om att sätta upp mål för 
behandlingsstabilitet är 
underbyggt med solida 
faktaunderlag och därför 
bland de mera läsvärda. 
Kapitel 8 beskriver möj-
ligheter till ortopediska 
korrektioner av ansikts-
skelettet. Här är förfat-
taren aningen generös 
med betydelsen av sin 
egen studie från 1966 där 
han observerat skelettala 
förändringar i ansiktet 
hos barn med scolios efter 
behandling med så kallad 
Milwaukee-korsett. Den-
tofacial ortopedi hade nog 
långt innan dess en etable-
rad position.

Kapitel 16 ger en full-
ständig och välillustrerad 
överblick av alla möjliga 

konstellationer för intra-
orala elastiker.

I kapitlet om approximal 
emaljreduktion för att 
behandla lätta trångställ-
ningar (kapitel 17) rekom-
menderas stålstrips – detta 
har dock bevisats åstad-
komma uppenbar skrovlig 
emaljyta och torde därför 
vara en mindre lämplig 
metod. Bokens två sista 
kapitel är välskrivna och 
innehåller material som 
ofta är svårt att hitta. Här 
ges handgripliga instruk-
tioner om hur retentions-
apparaturens klassiker, 
den så kallade wrap-
aroundplåten, tillverkas 
och kontrolleras. 
 Slutligen ger boken 
tänkvärda råd och tips om 
hur man ska bete sig för 
att skapa samarbetsvilja, 
förtroende och good will 
bland patienterna. Hur 
ofta tänker vi på att vårt 
samarbete kan vara miss-
lyckat eller etablerat redan 
efter första handskak-
ningen?

jan huggare
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 En förutsättning för att en struktur eller 
ett organ ska kunna visualiseras med 
hjälp av röntgenstrålar är att omgi-
vande vävnader eller material har olika 
absorptionsförmåga. I röntgendiagnos-

tikens barndom för drygt hundra år sedan hade 
man därför svårt att röntga mjukdelar som till 
exempel mag-tarmkanalen, blodkärl och olika 
kroppshåligheter. Det dröjde dock inte länge 
förr än pionjärer inom området började experi-
mentera med olika kontrastmedel.

Redan 1896, ett år efter Wilhelm Conrad Rönt-
gens upptäckt av röntgenstrålarna publicerade 
en läkare i Berlin en avhandling där han visuali-
serade tarmarna på ett marsvin med blymönja, en 
blandning av blyoxid, linolja och vatten [1]. I maj 
samma år hade Haschek visualiserat blodkärlen i 
en amputerad hand genom att spruta in en bland-
ning av krita, kvicksilversulfid och fotogen.  

Röntgenkontrastmedel baseras även i dag på en 
lösning som innehåller ämnen med höga atom-
nummer, till exempel jod. När röntgenstrålen 
träffar jodatomerna i kontrastmedlet syns det på 
röntgenbilden som ett vitt område, och lyser där-
för upp den del av ett organ det har trätt in i.

De toxiska substanser som Haschek använde 
gick naturligtvis inte att använda på levande 
människor men de första försöken att ge män-
niska kontrastmedel gjordes av H Strauss i Ber-
lin samma år. Han lät patienten svälja en gela-
tin kapsel som innehöll en blandning av järn- och 
vismutföreningar och studerade sedan kapselns 
transport genom matsmältningskanalen. Några 

år senare, omkring 1910, kom denna typ av un-
dersökningar att ersättas av rena testmåltider 
som var uppblandade med främst bariumsulfat. 
Därpå har det följt ett sekel med ständig utveck-
ling mot nya användningsområden och framför 
allt mer vävnadsvänliga och atoxiska röntgen-
kontrastmedel. 

Moderna röntgenkontrastmedel kan delas in 
i två huvudgrupper: 1) jodbaserade vattenlös-
liga kontrastmedel för injektioner i blodkärl och 
kroppshåligheter, 2) bariumsulfatbaserade kon-
trastmedel som huvudsakligen används inom di-
agnostik av matsmältningsapparaten (se artikeln 
av Eva Levring Jäghagen »Videoradiografisk un-
dersökning av svalgfunktionen vid tal och svälj-
ning« i Tandläkartidningen nummer 1 2009).

Lipiodol är ett kontrastmedel som består av en 
jodhaltig olja. Medlet kom ut i handeln 1901 och 
började användas experimentellt som röntgen-
kontrastmedel 1918 [2]. Lipiodol användes vid de 
första sialografierna, en sorts spottkörtelunder-
sökning [3, 4], och används fortfarande runt om i 
världen för vissa röntgenundersökningar. 

Ett problem som är förknippat med oljebase-
rade kontrastmedel är att de kan ställa till med 
besvärande komplikationer för patienten efter-
som de verkar lokalt retande.

Här kommer Torsten Almén i Malmö in i bil-
den. På 1970-talet utvecklade han i samarbete 
med ett norskt läkemedelsföretag vattenlösliga 
så kallade icke-joniska kontrastmedel som inne-
bar en mycket lägre komplikationsrisk. För un-
dersökningar inom huvud-halsområdet används 

Kontrastmedel inom 
odontologisk radiologi

SAmmANfATTAT Sedan röntgendiagnostikens barndom för 
drygt 100 år sedan har man använt kontrastmedel för att höja 
den diagnostiska träffsäkerheten. Inom det orala och maxillofaciala 
området används kontrastmedel i dag främst i samband med dator- 
tomografiundersökningar, samt vid spottkörtel- och käkledsunder- 
sökningar. Även om moderna kontrastmedel har låg toxicitet påverkar 
alla kontrastmedel som injiceras intravenöst kroppens organ, främst 
njurarna. Olika sjukdomstillstånd och risker för läkemedelsinteraktioner 
ska beaktas innan man injicerar röntgenkontrastmedel.
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i dag huvudsakligen denna typ av vattenlösliga 
låg- eller isoosmolära jodkontrastmedel.

En speciell typ av kontrastmedel används vid 
magnetresonansundersökningar (mr). Det pa-
ramagnetiska kontrastmedlets uppgift är att se-
lektivt förkorta protonernas relaxationstid i den 
vävnad som innehåller kontrastmedlet. Signalen 
i bilden uppkommer alltså inte av kontrastmed-
let i sig, utan genom interaktion mellan kontrast-
medlet och vävnaden. Man brukar skilja på tre 

huvudgrupper av mr-kontrastmedel; paramag-
netiska, ferromagnetiska och superparamagne-
tiska. Mest använt inom huvud/halsområdet är 
paramagnetiska gadoliniumbaserade kontrast-
medel. 

användningsområden
Den vanligaste användningen av kontrastmedel 
inom det orofaciala området är i samband med da-
tortomografiska utredningar (dt) av olika mjuk- 

Figur 2 a, b. 65-årig kvinna, rökare, som söker för 
resistens i höger käkvinkel som kliniskt och efter fin- 
nålspunktion bedömdes som infekterad gälbågscysta. 
a) DT-undersökning utan kontrast visar lågattenuerande 
resistens (pilar) med cystiskt utseende på lokalisation ty-
pisk för gälbågscysta. b) DT-undersökning med intravenös 
kontrast avslöjar kontrastladdande tumörmisstänkt för-
ändring i höger tonsilloge (pilhuvud). Kontrastladdande 
struktur på patientens vänstra sida (x) är gl. submandi-
bularis. Den förmodade gälbågscystan var en nekrotisk 
metastas från papillär tonsillcancer (PAD-verifierad).

Figur 1 a, b. 40-årig man som söker på grund av tilltagande 
svullnad över höger ramus samt trismus. a) Datortomografisk 
undersökning utan kontrast visar en ospecifik mjukdelssvullnad 
(pilhuvud) som omger höger ramus mandibulae. b) Efter intravenös 
kontrastinjektion framträder tydligt en centralt lågattenuerande 
abscesshåla (pilhuvud) med omgivande cellulit. Luftspalten 
i farynx är överskjuten kontralateralt. Mjukdelsinfektionen utgick 
från molar i höger underkäke.

Figur 4 a, b. 26-årig man som söker för oöm 
resistens i mjuka gommen. Magnetresonans-
tomografisk undersökning. Transversella snitt. 
T1-viktade FATSAT-bilder (fettsupprimerade) utan 
och med intravenös gadoliniumkontrast. Tumör i 
mjuka gommen vänster sida. a) Tumöravgränsning 
är dåligt definierad före kontrastinjektion. 
b) Efter kontrastinjektion framträder markerat 
lobulerat utseende och tydlig avgränsning på 
tumören. PAD-verifierad adenoidcystisk cancer. 

Figur 3a, b. Datortomografisk 
angio grafi. Glomus Vagaletumör hö-
ger sida. a) 3D-rekonstruktion med 
volume rendering teknik (VRT) visar 
tydligt hur arteria carotis  (pilhuvu-
den) är dislocerad anteriort medialt 
om tumören (pilar). b) Axialt snitt. 
DT- angiografin visar den kraftigt 
kontrastladdande tumören (X) i 
carotisspatiet höger sida. Lokalisa-
tion i kombination med kontrast-
laddningsmönster är patognomont 
för Glomus Vagaletumör.

x

a b a b

a

b

x

a b
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Figur 6 a, b. a) Sialografiset med från vänster, ögonsond, sialografi- 
kateter med slang, kontrastfylld spruta, Jodkontrast Omnipaque 
240mgI/ml. b) Sialografikateter på plats i utförsgången till glandula 
submandibularis höger.

Figur 7 a, b. Normala sialogram av a) gl. parotis 
och b) gl. submandibularis. Utförsgångarna är  
jämntjocka och de perifera gångarna gracila.

Figur 5 a–d. 60-årig kvinna, rökare med tilltagande nästäppa. 
a) Lågdosdatortomografi visar förtätning av höger käkhåla och näshåla 
samt misstänkt bendestruktion i nästaket (pilhuvud).
b–d) Uppföljande magnetresonanstomografisk undersökning. 
b) T1-viktad bild kan inte tydligt särskilja på vävnad i käk/näshåla. 
Pilen markerar genombrott i nässkiljeväggen. 
c) På T2-viktad bild särskiljs tumör i näshålan från vätska och 
inflammerad slemhinna i käkhålan. Pilarna markerar laterala näsväggen 
som är intakt. 
d) T1-viktad bild efter injektion av gadoliniumkontrast visar tydligt 
tumörens utbredning samt intrakraniellt engagemang (pil). 
PAD-verifierat estesioneuroblastom.

a b

c d

a b

a

b

b

a

Figur 8 a, b. 55-årig
kvinna med återkom- 
mande kindsvullnad. 
Sialografi höger gl. 
parotis visar talrika  
vidgningar och salivsjö-
ar i det perifera gång- 
trädet, sialektasier. 
a) Frontal projektion. 
b)Lateral projektion. 
Utseendet kan liknas 
vid ett blommande
körsbärsträd. Primärt
Sjögrens syndrom.
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delslesioner. Man injicerar kontrastmedlet intra-
venöst, oftast i armen och medlet anrikas i om-
råden med patologiska processer som tumörer, 
abscesser och andra inflammatoriska tillstånd så 
att de kan skiljas ut från omgivande vävnad (figur 
1 och 2). Genom att studera anrikningsmönster 
kan man som regel särskilja tumörer från andra 
tillstånd. I vissa fall kan även tumörer artbestäm-
mas baserat på uppladdningsmönster i tid. Exem-
pel inom huvud/halsområdet är kärltumörer och 
pleomorfa adenom (figur 3). 

Ungefär samma principer som vid röntgen-
kontrastmedel gäller vid användning av kon-
trastmedel i mr-undersökningar.  Effekten av det 
paramagnetiska kontrastmedlet kan ofta förstär-
kas av att man använder speciella sekvenser där 
fettsignalen undertrycks vilket medför att kon-
trastladdningen framträder tydligare (figur 4, 5). 
Kontrastmedlet kan även injiceras direkt i olika 
kroppsöppningar eller håligheter. Exempel på 
det är de delvis funktionella undersökningarna 
sialografi och käkledsartrografi.

sialografi
Sialografi används huvudsakligen för att dia-
gnostisera avflödeshinder, inflammatoriska till-
stånd och olika degenerativa systemsjukdomar 
som Sjögrens syndrom. Det är de fyra stora 
spottkörtlarna gll. parotis och submandibularis 
som undersöks med denna teknik. Vid under-
sökningen sonderar man först utförsgångens 
mynning med en trubbig ögonsond. Salivens ut-
seende och konsistens noteras vilket kan ge dia-
gnostisk vägledning.

Förekomst av »skrapkänsla« kan indikera så 
kallade »spottstenar«, förkalkade konkrement i 
gången som kan förhindra avflöde. Varflöde ur 

utförsgången talar för en pågående infektion och 
då undviks kontrastinjektion för att inte ytterli-
gare förvärra situationen.

Efter sondering kanyleras spottkörtelns ut-
försgång med en trubbig kanyl som är kopplad 
till en tunn slang som är förbunden med injek-
tionsspruta (figur 6). Kontrasten injiceras under 
kontrollerat tryck tills gångträdet fyllts. Olika 
radiologiska tecken som används diagnostiskt 
är gångträdets utseende, fyllnadsvolym samt 
körtelns tömningshastighet (figur 7–9). En frisk 
spottkörtel töms helt på kontrast inom en minut 
efter att katetern avlägsnats. Den sialografiska 
tekniken har på senare år utvecklats till att även 
innefatta interventioner som extraktion av kon-
krement och gångdilatation för att eliminera av-
flödeshinder (figur 10).

käkledsartrografier
Käkledsartrografi används för att åskådliggöra 
disken och dess infästningar samt för att dia-
gnos tisera rupturer. Artrografi är också en dy-
namisk undersökningsmetod eftersom man kan 
studera käkledens funktion vid artikulation med 
ledens hårdvävnadskomponenter och mjukväv-
nadskomponenter synliga.

Undersökningen görs under lokalanestesi där 
anestetikum med vasokonstriktor injiceras mot 
n. auriculotemporalis som har sitt ursprung i n. 
mandibularis, en av tre grenar av den femte kra-
nialnerven, n. trigeminus. Injektionen riktas mot 
de dorsala/inferiora delarna av collum mandibu-
lae där nerven passerar. Man får en i det närmas-
te total anestetisk effekt i leden eftersom dessa 
nervgrenar svarar för huvuddelen av ledens 
innervation [5]. Kompletterande anestesi mot 
nervus massetericus kan behövas med en injek-

Figur 9. Kronisk, ductogen sialoadenit höger 
glandula parotis. Talrika kaliberväxlingar på 
utförsgången som ger ett »korvigt« utseende. 

Figur 10. Sialografi av höger glandula parotis på 
50-årig man med måltidsrelaterad svullnad sedan 
flera år. Konventionell sialografi visar striktur mitt på 
huvudutförsgången (pil) som i övrigt är kraftigt vidgad. 
Strikturen bedömdes hindra salivavflöde och sialointer-
vention med ballongsprängning under röntgengenom-
lysning gav god klinisk förbättring.
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tion cirka en centimeter längre ventralt.
Artrografi genomförs med jodhaltigt kontrast-

medel. Totalt injiceras 1–2 ml i undre och övre 
ledkammare under röntgengenomlysning. I all-
mänhet används snedlateral transkraniell projek-
tion. Undre ledkammaren kanyleras först genom 
injektion mot käkledskondylens laterala pol och 
snett dorsalt utmed kondylens begränsning. Övre 
ledkammaren kontrastfylls med en injektion mot 
tuberculum articulare och snett kranialt/dorsalt 
längs dess sluttning (figur 11). Man kan särskilja 
disken med fäste från omgivande vävnad utifrån 
form och utseende när kontrastmedlet uttapet-
serar dess ytor.

Diskens läge i förhållande till kondylen och 

temporalbenet fastställs och diskens rörelser i 
förhållande till omgivande strukturer analyseras 
vid gapning, protrusion och laterotrusion.

Dubbelkontrastartrografi, en teknik som ut-
vecklades av Per-Lennart Westesson i Malmö, 
går till så att kontrastmedlet sugs tillbaka i ka-
nylen efter injektion via en plastkateter varefter 
man injicerar luft. Ledrummen blåses då upp och 
kvarvarande kontrastmedel bildar ett tunt lager 
längs vävnadskanterna som är synligt i röntgen-
genomlysningen. Findiagnostik av adherenser, 
rupturer med mera kan då göras. Förr kombine-
rades ofta enkel- och dubbelkontrastartrografi av 
käklederna med geometrisk tomografi som gav 
separata bilder av ledens laterala, centrala och 
mediala delar (figur 12).

Käkledsartrografi har i dag i många fall ersatts 
av mr-undersökning där mjukvävnaden kan stu-
deras utan kontrastinjektion och joniserande 
strålning. I en mr-undersökning är dock möjlig-
heten att i detalj studera diskens funktion under 
alla artikulationsrörelser och diagnostik av even-
tuella rupturer begränsad.

Vid behandling av käkledsartrit med korti-
soninjektion kan behandlingen kombineras med 
artrografi som gör det möjligt att kontrollera att 
injektionen ges intraartikulärt. Kortisonprepara-
tet blandas med kontrastmedel och injektion ges 
under röntgengenomlysning.

övriga användningsområden
Injektion av kontrastmedel i bihålorna, sino-
grafi, för att studera mjukdelsförändringar an-
vändes ibland förr, innan vi fick tillgång till ra-
diografiska metoder för mjukdelsdiagnostik utan 
kontrasttillförsel (figur 13). Även ögats tårkanal 
kan undersökas med hjälp av kontrastinjektion, 
så kallad dacrocystografi. Tekniken kräver sub-
traktionsradiografi och används för att se avflö-
deshinder, stenoser eller posttraumatiska skador 
på tårkanalen som löper från mediala ögonvrån 
till laterala näsväggen.

kontrastmedelsreaktioner, 
farmakokinetik och dynamik
Jodkontrastmedel vid röntgenundersökningar är 
i dag en stor del av radiologens vardag. Inte minst 
genom datortomografins omfattande utveckling 
sprutar man i dag in mer och mer kontrastme-
del på fler och fler patienter. Medlen har sedan 
länge kända biverkningar, allt från akuta pseu-
doallergiska reaktioner och sena hudreaktioner 
till njurtoxiska effekter. Dessutom finns risken 
för interaktioner med andra läkemedel, som 
metformin, och med olika sjukdomstillstånd, ex-
empelvis myastenia gravis, feokromocytom och 
thyreoideadysfunktion.

Idén med kontrastmedel är att de ska lämna 
kroppen utan att påverka den och helst så snart 
som möjligt efter att man gjort undersökningen. 
Alla typer av jodhaltiga kontrastmedel som inji-

Figur 11 a, b. a) Kanylering av övre ledrummet. Kanylen till höger sit-
ter i nedre ledrummet och är förbunden till kontrastspruta via en slang. 
b) Snedlateral transkraniell genomlysningsbild i=injektionskanyler, 
u=undre ledrummet, ö=övre ledrummet, k=kondylen, d=disken, 
t=tuberculum articulare, f= fossataket.

Figur 12 a, b. Artrotomografi av vänster käkled. a) Enkelkontrastbild i 
hållningsläge. Anteriorförskjuten käkledsdisk. b) Dubbelkontrastbild vid 
gapning. Käkledsdisken har delvis reponerats men kondylen hakar 
i inkongruens på diskens undersida (pil).

a
b

a b
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ceras i blodbanan utsöndras praktiskt taget helt 
via njurarna genom glomerulär filtration och på 
senare år har framför allt renala kontrastmedels-
effekter och risken för kontrastmedelsinduce-
rade njurskador, nefropatier, uppmärksammats 
[6, 7]. Även om patogenesen inte är helt klarlagd 
finns det ett dos-responsförhållande och indivi-
duellt anpassade kontrastmedelsdoser rekom-
menderas [8, 9].

För att minimera risken för skador av kontrast-
medel bör man känna till patientens medicinska 
bakgrund framför allt med diabetes, lever- och 
njursjukdom. Aktuell medicinering, tidigare re-
aktioner på kontrastmedel och eventuella aller-
gier bör också vara utrett innan man genomför 
en intravenös kontrastinjektion. Rekommenda-
tionen gäller både jod- och gadoliniumbaserade 
kontrastmedel [10].

english summary 
Contrast agents in dentomaxillofacial radiology 
Lennart Flygare, Per Erik Legrell 
Tandläkartidningen 2009; 101 (2): 66–71
Contrast agents have been used in radiology in 
order to raise the diagnostic accuracy ever since 
the beginning of the twentieth century. Modern 
contrast media are basically divided into two 
groups; Iodine based contrast media for intrave-
nous injection and contrast media based on Bari-
um sulphate, used primarily for gastrointestinal 
investigations. The most common use of contrast 
agents within the dentomaxillofacial area is in 
conjunction with computed tomography (ct).  
Iodine base contrast media are also used for in-
vestigation of the salivary glands (sialography) 
and temporomandibular joint artrography. For 

magnetic resonance investigations (mri) Gado-
linium based paramagnetic contrast media are 
commonly used. All contrast media injected 
into the bloodstream influence the body organs, 
primarily the kidneys. Different pathological 
conditions and the risk for pharmacological in-
teractions should be assessed before injection of 
contrast medium.

Figur 13. Slemhinnehyperplasi (pilar) i anslutning 
till apikal destruktion 24, åskådliggjord med hjälp 
av kontrastmedel i käkhålan, så kallad sinografi.
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 Diagnostisk radiologi har genomgått en 
re volutionerande utveckling sedan 1970- 
talet. Traditionella undersökningsmeto -
der har ersatts av digitaliserade. Nya 

avan  cerade radiologiska undersökningsmetoder 
som används i allt större utsträckning vid dia-
gnostiska utredningar av det maxillofaciala områ-
det är datortomografi (ct) och magnetresonans-
tomografi (mr). Vid slutet av 1990-talet kom cone 
beam computed tomography, cbct, även kallad 
digital volymtomografi, ut på marknaden. Den har 
utvecklats specifikt för undersökningar av käk- 
och ansiktsskelettet. Ultraljudsundersökning ar 
har också ökat i antal, bland annat inom spott-
körteldiagnostiken. 

Alla tomografiska metoder ger en stor mängd 
snitt genom den region som ska utredas. Det be-
tyder att den som är ansvarig för undersökning-
arna får en mycket större mängd diagnostisk 
information att förhålla sig till jämfört med vid 
traditionella röntgenundersökningar.

Den teknologiska utvecklingen och ansvaret 
för att röntgendiagnostiska metoder används på 
ett kostnadseffektivt sätt både vad gäller ekono-
mi och stråldoser har lett till ett ökat behov av 
specialisering inom det maxillofaciala området. 
Europa och speciellt Norden ligger i framkant 
eftersom det i såväl Sverige, Finland och Norge 
finns godkända specialistutbildningar. Erfaren-
heter från Sverige, Finland, Storbritannien och 
usa visar att länder med egna specialistutbild-
ningar utvecklar goda miljöer för forskning och 
kan leda utvecklingen inom området. En översikt 
över likheter och skillnader i specialistutbild-
ningen och tillgängligheten till specialisttjänster 

i de nordiska länderna ges i  tabell 1, sidan 75.   
Behovet av specialistutbildning inom discipli-

nen är internationellt uppmärksammat. Det finns 
till exempel ett omfattande europeiskt samarbe-
te om riktlinjer för användning av cbct som går 
ut på att diagnostiken ska kvalitetssäkras och att 
patienter inte ska belastas med större stråldoser 
än nödvändigt.

Här ges en kortfattad beskrivning av hur spe-
cialistutbildningen är organiserad i de nordiska 
länderna. Studieplanerna följer i stort sett »Fra-
me work for specialist training in dental and max-
illofacial radiology« (www.eadmfr.org).

 
norge 
I Norge finns sju specialiteter: oral kirurgi och 
oral medicin, käkortopedi, periodontologi, pedo-
donti, endodonti, käk- och ansiktsradiologi samt 
oral protetik. Det norska Helse- og omsorgsde-
partementet har också bestämt (2006) att en ny 
specialitet, klinisk odontologi, som baseras på 
endodonti, oral protetik och periodontologi ska 
utvecklas och prövas.

Specialistutbildning, allmän del
Regler (här i utdrag) för specialistutbildningen 
av tandläkare i Norge, allmän del, har satts upp av 
det norska Sosial- og helsedirektoratet, 2007. Ut-
bildningen sker på heltid; 36 timmar per vecka, 
40 veckor per år. Specialistutbildningar är tre-
åriga och ska ges i en interdisciplinär miljö. Den 
kliniska delen av utbildningen handleds av spe-
cialist.

Den enskilda studenten måste dokumentera ut-
bildningen och skapa en »utbildningsmapp« som 
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i radiologi
SAmmANfATTAT Radiologisk diagnostik omfattar avancerade avbildnings- 
metoder som datortomografi och magnetresonanstomografi. Metoderna används 
i dag i ökande omfattning för diagnostiska utredningar av den maxillofaciala regionen. 
Den teknologiska utvecklingen har medfört ett ökat behov av specialister som 
förutom det röntgenologiska ansvaret även ska ansvara för att metoderna används på 
ett kostnadseffektivt sätt, sett till både ekonomi och stråldoser. I Norden finns inom 
odontologin godkända specialistutbildningar i radiologi i Sverige, Finland och Norge.
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visar allt patientarbete som han eller hon utfört. 
Studenten ska uppnå en viss forskningserfaren-
het och lämna in en publicerbar projektuppgift. 
I de flesta discipliner ingår att den specialiststu-
derande ska arbeta som instruktör en kortare tid 
under studietiden. 

Specialistutbildning, käk- och ansiktsradiologi
Utbildningsmålen för blivande specialister inom 
käk- och ansiktsradiologi (uppsatta av Sosial- og 
helsedirektoratet, 2007) är att de ska kunna an-
vända avancerade radiologiska bildmetoder som 
ct och mr vid diagnostik av patienter i alla åldrar 
och med olika odontologiska problemställningar, 
det vill säga tillstånd i tänder, käkar och angräns-
ande strukturer. De ska även vara väl insatta i va-
liditetstestning av diagnostiska radiologiska me-
toder, samt vara väl förtrogna med joniserande 
strålning och strålbelastningen vid radiologiska 
undersökningar av käkar och ansiktsskelett samt 
mjukvävnad.

Klinisk utbildning
Patientutredning under vägledning ska fortgå 
kontinuerligt samtliga studieår. Kandidaterna ska 
under studietiden få utbildning vid en godkänd 
medicinsk institution i radiologi med tonvikt på 
öron, näsa och hals samt i oral/käkradiologi knu-
tet till oral/käkkirurgi. I en »utbildningsmapp« 
dokumenteras diagnostiska utredningar av pa-
tienter med ett brett spektra av problemställning-
ar och aktuella radiologiska metoder. Vid examen 
presenteras utvalda fall från utbildningsmappen i 
en värderingsmapp som ska dokumentera nivån 
och bredden på patientutredningarna.

Utbildningsprogrammet
Utbildningen inleds vanligtvis med en teoretisk 
del som är gemensam för samtliga specialistut-
bildningar. Den innehåller kurser i biostatistik, 
epidemiologi med mera. Den ämnesspecifika 
delen består av seminarier, kurser, föreläsningar, 
klinisk undervisning med dokumentation, in-
struktörstjänstgöring, litteraturstudier och pro-
jektuppgift. Huvudvikten, cirka hälften av utbild-
ningsperioden, läggs på klinisk tjänstgöring och 
diagnostiska utredningar med olika radiologiska 
undersökningsmetoder. Specialistutbildningen 
förläggs till universiteten/grundutbildningsin-
stitutionerna.

Specialistens uppgifter
Eftersom den odontologiska grundutbildningen 
inte innehåller kurser i avancerade radiologiska 
metoder är specialistens huvuduppgift att vara 
remissinstans för allmäntandläkare och specia-
lister i odontologi/medicin. Det gäller problem-
ställningar knutna till käkhålan, bihålor, käkle-
den, käkben, munhålan, spottkörtlar med mera 
där man bedömer att det kan finnas behov av mer 
avancerade undersökningar. Specialisten ska 

också kunna bedöma bildmaterial (ge en second 
opinion) som tandläkaren eller läkaren har fått in 
och ge en skriftlig diagnos med differentialdia-
gnostisk värdering. 

Specialisten ska kunna samarbeta med medi-
cinsk radiolog om användandet av särskilt kost-
sam och resurskrävande radiologisk utrustning, 
till exempel mr. Dessutom har specialisten hu-
vudansvaret för strålskydd och kvalitetssäkring. 

Tillgång och efterfrågan
I Norge har fram till år 2008 de flesta tjänsterna 
för specialister funnits vid de odontologiska ut-
bildningsinstitutionerna. I Stortingsmelding nr 
35 (2006–2007): Tilgjengelighet, kompetanse og 
sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester, 
framgår det att tillgången till specialister, geogra-
fisk fördelning och behovet av utbildningsplatser 
är särskilt viktigt när det gäller käk- och ansikts-
radiologer eftersom området är litet och sårbart.

Även Norsk Tannlaegeforening framhåller 
vikten av att hela befolkningen får tillgång till de 
odontologiska specialisttjänsterna och menar att 
det är av stor vikt att en käk- och ansiktsradiolog 
ingår i specialistteam på de regionala odontolo-
giska kompetenscentren. Samtliga fem sjukvårds-
regioner i Norge ska ha offentliga centra som ska 
ta emot remitterade patienter för utredning och 
behandling. De ska även bedriva specialistut-
bildning av tandläkare samt ge kurser för tand-
vårds- och annan hälsovårdspersonal. Centren 
bör kunna ställa avancerad radiologisk diagnos-
tik, exempelvis cbct, vilket enligt lagstiftningen 
på området kräver närvaro av en käk- och an-
siktsradiolog. Det är också en förutsättning för 
att den norska »Folketrygden« ska betala för så-
dana röntgenundersökningar. Helse Sør blir i år,  
2009, det första kompetenscentret i Norge (utan 
grundutbildning av tandläkare) som får anställa 
en specialist i käk- och ansiktsradiologi.

Radiologisk diagnostik omfattar 
avancerade avbildningsmetoder som 

datortomografi och magnetresonans-
tomografi. Utvecklingen har medfört 

ett ökat behov av specialister.
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sverige
Sverige är ett av de länder i Europa som har flest 
odontologiska specialiteter. Tandläkare kan få 
specialistkompetens inom pedodonti, ortodonti, 
parodontologi, oral kirurgi, endodonti, odonto-
logisk radiologi, bettfysiologi och oral protetik. 
På senare år har man diskuterat att förlänga ut-
bildningstiden och införa ytterligare specialite-
ter inom områdena tandhälsovård och tandvård 
för särskilda patientgrupper, men något beslut 
har inte fattats.

Specialistutbildning, allmän del
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring, st, 
sosfs 1993:4) föreskrivs vad som gäller för mål-
beskrivningar,  specialisttjänstgöringens omfatt- 
ning, godkännande av klinik för specialiserings-
tjänstgöring, intyg om genomförd specialiserings-
tjänstgöring samt bevis på specialistkompetens. 
I de allmänna råden anges målbeskrivningarnas 
syfte och uppbyggnad, kompletterande utbild-
ning, handledning och kvalitetssäkring av specia-
listtjänstgöringen.

Vidareutbildningen till specialist, oavsett inom 
vilket ämne, tar minst tre år med heltidstjänst-
göring, det vill säga 40 timmars arbetsvecka. All 
tjänstgöring genomförs under handledning på 
en klinik som godkänts av Socialstyrelsen. Peda-
gogisk utbildning och träning ska ingå i samtliga 
specialiseringstjänstgöringar och tandläkaren 
måste även skaffa sig goda kunskaper i tand-
vårdsplanering, profylax, hälsoekonomi, epide-
miologi och vetenskaplig metodik.

I tjänstgöringen ingår träning i att samverka 
med allmäntandvården. Det anses också värde-
fullt om tandläkaren under specialiseringstjänst-
göringen själv utför eller deltar i ett vetenskap-
ligt arbete som kan bidra till hans eller hennes 
vetenskapliga utbildning.

Förutom Socialstyrelsens föreskrifter och all-
männa mål finns ofta en kompletterande regio-
nal utbildningsplan vid en viss institution eller 
högskola. Som exempel kan nämnas specia-
listutbildningen vid odontologiska fakulteten i 
Malmö där målbeskrivningen även innehåller att 
st-tandläkaren under sin utbildning ska uppnå 
ett förhållningssätt till de krav som ställs från 
samhällets sida, att st-tandläkaren ska utveckla 
pedagogisk professionalitet för att kunna vara 
en kunskapsförmedlare inom tandvården samt 
uppnå kompetens att värdera nya diagnos- och 
behandlingsmetoder. 

Specialistutbildning, odontologisk radiologi 
Tyngdpunkten för utbildningen till specialist lig-
ger inom det diagnostiska fältet och nyttjandet av 
olika typer av strålning och bildframställning för 
diagnostik av patologiska processer, traumatiska 
och postoperativa tillstånd, samt övriga kranio-
faciala avvikelser hos individer i alla åldrar.

Då det gäller diagnostik görs en skillnad i spe-
cialistkompetens på tre nivåer. Efter avslutad ut-
bildning ska specialisttandläkaren kunna visa att 
han/hon självständigt kan utföra undersökning 
och diagnostik av sjukdomstillstånd och anato-
miska avvikelser i tänder, käkar och ansiktsske-
lett med hjälp av alla tillämpliga radiologiska 
tekniker, undersökning och diagnostik av sjuk-
domstillstånd i spottkörtlar och annan mjukväv-
nad samt i käkleder och bihålor samt kefalome-
triska undersökningar och analyser.

Tandläkaren ska ha god kännedom om och viss 
erfarenhet av radiologiska metoder för under-
sökning och diagnostik av munnens, käkarnas, 
spottkörtlarnas och svalgets funktioner samt 
ha teoretisk kännedom om eller ha närvarat vid 
handläggning/utförande av ultraljudsundersök-
ning samt radiologisk undersökning av nevro-
kraniet och halsen. 

Då det gäller förebyggande verksamhet ska 
specialisten kunna ge information och råd inom 
områdena strålskydd, dosmätning samt värde-
ring av strålrisker och diagnostiska metoder. 
Slutligen ska specialisten i odontologisk radio-
logi ha stora kontaktytor mot allmäntandvården 
och andra specialiteter inom odontologin, mot 
medicinsk radiologi samt mot andra medicinska 
specialiteter, särskilt öron-, näs- och halsspecia-
liteten men även onkologi och reumatologi. Spe-
cialisten ska kunna samverka med företrädare 
för dessa discipliner.

Handledning och kliniker
Specialiseringstjänstgöringen ska ske under 
handledning och det är handledaren som ansva-
rar för att utbildningsmålen uppnås. Utbildning 
bedrivs på ett flertal platser i Sverige och det 
finns även föreskrifter för vad som gäller för att 
en klinik ska vara godkänd för sådan utbildning. 
Utbildning till odontologisk radiolog sker i dag 
på fem platser av sex möjliga: Göteborg, Jönkö-
ping, Malmö, Stockholm, Umeå och Örebro (de 
fyra tandläkarhögskolorna inkluderade).

Det finns dessutom drygt 25 kliniker där en el-
ler flera odontologiska radiologer är verksamma. 
För en del utbildningar är sådana kliniker den 
plats där tandläkaren kan göra en del av sin kli-
niska tjänstgöring men tandläkaren ska vara knu-
ten till någon av de fem huvudklinikerna för mer-
parten av den teoretiskt inriktade utbildningen. 

Att arbeta som specialist
Det finns flera vägar att gå som färdigutbildad 
specialist i odontologisk radiologi. En väg är att 
arbeta på någon av de fyra tandvårdshögsko-
lorna. Arbetsuppgifterna omfattar då utbildning 
av tandläkare, tandhygienister och tandtekniker 
inom grundutbildningen. Forskning ingår som 
en del av arbetet och efter avlagd doktorsexamen 
och uppnådd docentkompetens är det möjligt att 
vara handledare för forskarstuderande.
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Många väljer att söka sig till någon av de kli-
niker utanför universiteten som bedriver specia-
listverksamhet. Många sådana kliniker finns som 
sektioner på en medicinsk bilddiagnostisk avdel-
ning. I en sådan verksamhet bedrivs arbetet i nära 
samarbete med andra medicinska specialiteter 
samtidigt som kontakten med allmäntandvård 
och odontologiska specialiteter upprätthålls.

Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige reglerar 
användandet av röntgenutrustning för odonto-
logisk diagnostik. Avancerad röntgenapparatur 
som till exempel cbct är, om den används utan-
för medicinska röntgendiagnostiska avdelningar, 
inte tillåten utan att en specialist i odontologisk 
radiologi är knuten till verksamheten. 

finland
I Finland finns nio specialiteter: oral- och käkki-
rurgi, ortodonti, oral patologi, oral radiologi, ca-
riologi och endodonti, parodontologi, pedodonti, 
oral protetik och bettfysiologi samt hälsovård.

Specialistutbildning, allmän del
De teoretiska studierna är gemensamma för alla 
utbildningsprogram:

1. Allmänna kurser som biostatistik, kunskaps-
inhämtning och evaluering, epidemiologi, häl-
sovård, forskningsmetodik, klinisk forskning, ut-
bildningsteori- och praktik, administrations- och 
ledarskapskunskap.
2. Allmänna kurser inom biovetenskap och 
medicin till exempel embryologi, anatomi och 
fysiologi (huvudet och nackens fysiologi), bio-
kemi samt cell- och vävnadshistologi, farmako-
logi, prevention och omhändertagande av smärta 
samt infektioner, immunologi och dess koppling 

till orala sjukdomar, internmedicin, infektioner 
(öron-, näs- och halsinfektioner), systemsjukdo-
mars ma nifestationer i munhålan samt psykologi 
och sociologi.
3. Seminarier med aktuella frågor inom odon-
tologin. Kurser anordnade av nationella och in-
ternationella organisationer kan accepteras som 
tilläggsstudier. 

Specialistutbildning, oral radiologi
Specialister i oral radiologi ska känna till före-
komst, etiologi och patologi för sjukdomar inom 
hans/hennes område, känna till principer för pre-
vention, diagnostik och principer för behandling 
av dentala sjukdomar, kunna regler för diagnostik 
inom oral radiologi, kunna regler för utrustning 
och metoder som används vid orala radiologiska 
undersökningar, kunna ställa och tolka särskilt 
krävande undersökningar inom oral radiologi,  
övervaka strålskyddslagar och kvalitetskrav i 
praktiken, kunna lära ut kunskap inom sitt om-
råde  och ta del av utveckling och planering, samt 
känna till hur sjukvården administreras samt 
kunna samarbeta med övrig personal inom tand-
vården som en del i eller ledare för ett team.  

Teoretisk och klinisk utbildning
Det teoretiska utbildningsprogrammet inne-
håller främst seminarier och självstudier är en 
nödvändighet. Utbildningen kan innehålla ock-
lusion och tmj, implantologi, avbildningstek-
niker, kefalometri, ultraljudsundersökningar, 
undersökningar med kontrastmedel, ct- och 
mri-undersökningar. Studierna kan också inklu-
dera avancerade fördjupningskurser vid univer-
sitetet. Den kliniska delen av utbildningen tar 
tre år och minst halva utbildningstiden går till 

TABELL 1. Översikt över odontologisk specialistutbildning i radiologi och antal specialisttjänster i de nordiska länderna år 2008.

 Norge Sverige Finland

År då oral radiologi blev specialitet 2006 1982 1980
Utbildningens längd 3 år 3 år 3 år
Intagningskrav, allmänpraxis 2 år, ev 1 år+1 års forskning 2 år 2 år
Examinationsform Fall (värderingsmapp), projekt- Fallpresentation, föreläsning Uppsats
 uppgift, extern examinator extern examinator skriven examination
Antal specialister    
Universitet 6 20 4
Sjukhus 0 18 4
Kompetenscenter, hälsocenter 0 9 0
Privat praktiker  1 7 
Kandidater 6 11 7
Avlönad utbildning   
Statlig Nej Nej Ja
Landsting med mera Nej Varierande Nej
Aktuella utbildningsenheter   
Universitet Ja Ja Ja
Sjukhus Nej Ja Ja
Kompetenscenter, hälsocenter Nej Ja Ja
Aktuella arbetsplatser    
Universitet Ja Ja Ja
Sjukhus Nej Ja Ja
Kompetenscenter, hälsocenter Ja  Ja Ja (fr o m 2009)
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patientarbete vid avdelningar för radiologi vid 
universitetssjukhus och hälsovårdscentraler. 
Studenterna dokumenterar sitt arbete i en log-
bok. Examination sker i strålskydd för de ansva-
riga för en oral radiologisk klinik samt nationell 
slutexamination av specialister.

Postgraduateprogram
Eleverna väljs ut till specialistprogram efter ef-
terfrågan. Utbildningsprogrammet inkluderar 
all männa studier och studier anpassade till spe-
cialisering i oral radiologi. Studierna innehåller 
både teori och praktik.

I den teoretiska delen ingår förutom studier i 
oral radiologi andra specialkurser som fastställts 
av utbildningsenheten. Den teoretiska delen är 
förlagd dels till centralsjukhus dels till särskilda 
specialistenheter vid hälsovårdscentraler eller 
vid en accepterad radiologisk klinik. Samtliga 
tre universitet som har tandläkarutbildning er-
bjuder specialistutbildning i oral radiologi.

Specialistens arbetsuppgifter
Specialistens huvudsakliga uppgift är att ta emot 
patienter med problem relaterade till munhålan 
och intilliggande vävnader som remitterats från 
allmänpraktiker eller andra specialister. Specia-
listen lämnar en skriftlig rapport som innehåller 
diagnos och eventuella differentialdiagnoser.

Fyra centralsjukhus har specialistenheter i oral 
radiologi. Specialister får även tjänstgöra som lä-
rare vid universiteten. De samarbetar med medi-
cinska radiologer kring avancerade bildgivande 
metoder vid centralsjukhusen och är även ansva-
riga för strålskydd och kvalitetssäkring.

Tillgång till specialister
Tillgången till specialister i oral radiologi är dålig 
i Finland dels på grund av att det en period ut-
bildades få specialister samt att pensionsavgång-
arna ökar. I början av 2000-talet examinerades 
endast en specialist i oral radiologi vart sjätte år. 
Från och med år 2004 har antalet utbildnings-
platser ökat. Att ha sju tandläkare i träning till att 
bli specialister i oral radiologi samtidigt blir för 
mycket. Finland försöker nu fylla glappet för att 
sedan kunna dra ner antalet utbildningsplatser. 

För närvarande har man 15 specialister i tjänst; 
fyra på centralsjukhusen, fyra vid universiteten 
och övriga sju inom den privata sektorn.  

danmark
Det finns två odontologiska specialiteter i Dan-
mark: tand-, mun- och käkkirurgi samt ortodonti. 
Den danska Sundhedsstyrelsen menar att det för 
närvarande inte finns behov av fler formella odon-
tologiska specialiteter. Hittills har radiologisk 
utrustning inom tandvården varit förhållandevis 
enkel att använda och bildmaterialet har också 
varit relativt lätt att värdera. Men ny avancerad 
utrustning, som cbct, för röntgenundersökning 

av tänder, käkar och ansikte har ändrat förutsätt-
ningarna. cbct arbetar med avancerade principer 
för bildåtergivning och volymetrisk bilduppbygg-
ning. Detta innehåller inte grundutbildningen för 
blivande tandläkare i Danmark. De undervisas 
inte heller i indikationerna för att använda den 
nya tekniken eller i att tolka bilderna. 

Problemställning
Bristen på specialisering i radiologi betyder att 
de ökade diagnostiska möjligheterna som cbct 
utgör inte kan utnyttjas till gagn för patienterna. 
Det måste ställas krav på vidareutbildning i oral 
radiologi för tandläkare som vill kunna arbeta 
med avancerad utrustning. Risken är annars att 
vi får en okontrollerbar ökning av stråldoser inom 
befolkningen och i värsta fall allvarliga sjukdomar 
som kunnat diagnostiseras med hjälp av den stora 
datamängd man får efter en ct-undersökning.

Special- och vidareutbildning 
Anställda på röntgenavdelningarna vid tand-
läkarskolorna i Danmark har genom sin forsk-
ningsmässiga och kliniska utbildning fått spe-
cialkompetens inom sitt område. När den första 
cbct-skannern installerades vid Tandläkarsko-
lan i Århus krävde Sundhedsstyrelsen i Danmark 
att den ansvarige för avdelningen för oral radio-
logi ska genomgå en omfattande teoretisk kurs 
med efterföljande examen för att kunna ansvara 
för utrustningen. I Sverige och Norge klassifi-
ceras cbct under samma regler som m edicinsk 
ct-utrustning under bestämmelserna för medi-
cinsk utrustning som också gäller för den cbct-
utrustning som står på Tandläkarskolan i Århus. 
Statens Institut for Strålebeskyttelse (sis) erkän-
ner att det finns ett problem med okontrollerad 
införsel av cbct-utrustning i danska tandlä-
karpraktiker och sis utreder för tillfället vilket 
regelverk som ska gälla för tandläkare som vill 
arbeta med cbct eller volymetrisk datortomo-
grafiutrustning. Tandläkarskolan i Århus arbetar 
tillsammans med sis för att ta fram förslag till hur 
en serie kurser ska kunna byggas upp. Kurserna 
bör dock ses som ett övergångssteg till att skapa 
en odontologisk specialitet i radiologi.

samarbete i europa
De problemställningar som tagits upp ovan, det 
vill säga att allmänpraktiserande tandläkare vill 
investera i avancerad cbct-utrustning, känns 
igen i andra länder i Europa som liksom Dan-
mark saknar specialister inom området. Proble-
met väckte stor debatt vid den europeiska fören-
ingens för dentomaxillofacial radiologi senaste 
möte (The 11th Congress of the European Aca-
demy of Dento-Maxillo-Facial Radiology, Buda-
pest, 2008).

Den  europeiska organisationen arbetar nu 
på att skapa riktlinjer för indikationerna för att 
undersöka patienter med cbct. Riktlinjerna re-
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videras så snart det kommer ny evidens för ct-
skanning i förhållande till mer konventionella un-
dersökningsmetoder. Eftersom cbct-teknologin 
endast funnits några år finns det för närvarande 
lite evidens för att metoden gagnar patienten så 
mycket att behandlingen eller prognosen för be-
handling förbättras. Det är naturligtvis forskar-
nas ansvar att evidensen förbättras. 

sammanfattat
Tre nordiska länder har godkänd odontologisk 
specialistutbildning i radiologi; Sverige och Fin-
land sedan drygt 25 år och Norge sedan år 2006. 
Antalet specialisttjänster är därför större i Sve-
rige och Finland än i Norge. Det är också stora 
skillnader i lön och utbildning. I Finland får till 
exempel specialistkandidaterna lön från staten 
men inte i Norge.

Utbildningsprogrammen är stort sett lika i alla 
tre länder och följer i huvudsak de riktlinjer som 
utarbetats av specialistkommittén inom Europe-
an Academy of Dental and Maxillofacial Radiolo-
gy (eadmfr). Utbildningen omfattar tre års hel-
tidsstudier och en stor del av tiden används till att 
skaffa sig kompetens i att kunna använda avance-
rade radiologiska metoder för undersökning och 
diagnostik av den maxillofaciala regionen.

I Danmark, som är det enda nordiska land som 
saknar specialister, finns ett uttalat behov av att 
utforma en specialistutbildning som tar hänsyn 
till den teknologiska utvecklingen och det dia-
gnostiska ansvaret.

cbct-skannern producerar snittbilder som är 
i det närmaste identiska med dem som konven-
tionella ct-apparater producerar och olika ut-
rustning arbetar med strålfält som spänner från 
några få centimeter till att omfatta stora delar av 
huvudet. För att säkerställa en korrekt använd-
ning av avancerade undersökningsmetoder krävs 
en egen utbildning efter grundutbildningen. En 
rad europeiska länder har insett behovet och ar-
betar för att uppnå en nationell specialitet i di sci-
plinen, till exempel Polen, Ungern, Turkiet och 
Tyskland.

Det specialistutbildningsdokument som tagits 
fram av eadmfr kan vara till stor hjälp för de 
länder som arbetar med att utveckla egna spe-
cialistprogram. eadmfr arbetar dessutom med 
att utveckla vetenskapliga riktlinjer för korrekt 
bruk av cbct. Det arbetet får ekonomiskt stöd av 
eu/euratom (European Atomic Energy Com-
munity).

english summary
Odontological specialization in radiology
Tore A Larheim, Christina Lindh, Jaakko Peltola 
and Ann Wenzel  
Tandläkartidningen 2009; 101 (2): 72–7

The article is a review of the specialist training 
in maxillofacial radiology. Three Nordic coun-
tries have such programmes: Sweden and Fin-
land have had recognized specialities for more 
than 25 years and Norway since 2006. The 
availa bility of the specialist service is therefore 
much better in Sweden and Finland than in Nor-
way. There are also great differences concerning 
salary during the training period.  Whereas the 
specialist candidates do get a salary from the 
state in Finland, candidates in Norway receive 
no such from either the state or county (2008).

The postgraduate programmes in these 
countries are broadly in accordance with the 
guidelines developed by the Specialist Commit-
tee in the European Academy of Dental and 
Maxillofacial Radiology (eadmfr). The pro-
grammes are three years full-time and a large 
portion of the time is used to obtain clinical 
competence in the application of advanced ra-
diological modalities for examination and diag-
nostics of the maxillofacial region. In Denmark, 
the only Nordic country without such speciality, 
there is an obvious need for a specialist pro-
gramme because of technological development 
and the inherent diagnostic responsibility. cbct 
scanners produce tomographic images that are 
more or less identical with those produced by 
conventional ct scanners, and the different 
machines operate with a radiation field varying 
from a few cm to the greater parts of the head. 
To ensure a responsible use of advanced moda-
lities there is a need for a postgraduate pro-
gramme after the undergraduate curriculum. A 
number of countries in Europe, such as Poland, 
Hungary, Turkey and Germany  have realized 
this and many are working to obtain a national 
speciality.

The specialist document developed by the 
eadmfr, available on the Internet, will be of 
great importance for nations that are develop-
ing specialist programmes. eadmfr is also 
work ing intensively to develop scientifically 
based guidelines to ensure the responsible use 
of cbct. This work is supported by eu/eu-
ratom (European Atomic Energy Community).

Artikeln är översatt 
från norska, danska 
och engelska av Ewa 
Knutsson, Tandläkar-
tidningen.

Förändra utsikten för miljontals barn!
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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 Tandläkaren har länge varit sin egen radiolog 
och diagnostiserat sjukdomstillstånd i tän-
der och omkringliggande benvävnad. I dag 
remitterar många tandläkare i Norden till  

oral eller medicinsk radiolog för utvidgade radio-
logiska undersökningar där det är aktuellt med 
mer avancerade metoder för att påvisa allvarliga 
sjukdomstillstånd i skelett och mjukvävnad. Ul-
traljudsundersökningar har använts som metod i 
medicinsk diagnostik sedan i början av 1950-talet, 
då Wild och Reid [1] och Howry och Bliss [2] lyck-
ades avbilda inre organ med hjälp av ultraljud. I 
dag används ultraljudsundersökningar speciellt i 
samband med graviditetsdiagnostik och diagnos-
tik av bröstcancer, och mer generellt i diagnostik 
av inre organ och mjukvävnad, som stora blod-
kärl, muskulatur, nervvävnad och körtlar. 

Typiska vävnadskaraktäristika gör ultraljuds-
undersökningar lämpliga för att klassificera in-
flammatoriska, neoplastiska, kongenitala, trau-
matiska och vaskulära lesioner. Dessutom är 
ultraljud en utmärkt undersökningsmetod för 
att lokalisera lesioner och för att följa lesioners 
progression och regression. I huvud- och hals-
området har ultraljudsundersökningar hittills 
mest använts för diagnostik av spottkörtlar [3–5] 
och tumörer [6–9], men har på senare tid också 
använts i samband med diagnostik av käkleder 
[10–12] och vid bedömning av svullnader i an-
siktsmuskulaturen [13].

så fungerar ultraljud
Ultraljud fungerar i princip som ett ekolod. 
Apparaten skickar in ljudvågor i kroppen och 
»lyssnar« efter ekot. Ultraljudsundersökningar 
baseras på ljudvågor med en frekvens på 1–20 

megahertz (MHz); högre än det mänskliga örat 
kan uppfatta. Givaren på en ultraljudsapparat 
fungerar både som en sändare och en mottagare. 
Ultraljudsgivaren (piezoelektrisk tryckgivare) 
som sitter längst ut på handstycket, sätts i sväng-
ning av elektriska signaler i megahertzområdet.  
Ljudvågor skickas in i vävnaden, reagerar med 
den, reflekteras tillbaka och producerar elektris-
ka signaler som i sin tur omvandlas till en bild på 
en skärm.    

Man kan göra både extraorala och intraorala 
undersökningar, och använder olika ljudhuvu-
den och olika frekvens på ljudvågorna beroende 
på hur djupt strukturerna som man ska under-
söka ligger. För djupt liggande strukturer rekom-
menderas att man använder ultraljudsgivare 
med en frekvens på cirka 5 MHz. För mer ytliga 
strukturer rekommenderas ultraljudsgivare på 
över 5–8 MHz. Jämfört med andra undersök-
ningsmetoder är ultraljudsundersökningar i hög 
grad beroende av undersökarens anatomiska och 
patofysiologiska kunskaper, manövrering av ul-
traljudsgivaren och tolkning av ultraljudsbilder i 
realtid (14). Figur 1 visar en ultraljudsundersök-
ning med vävnadskaraktäristika av normal mus-
kulatur och normal körtelvävnad.

ultraljudsundersökningar av spottkörtlar
Normalanatomi
Glandula submandibularis ligger i det subman-
dibulära spatiet i höjd med musculus digastri-
cus anteriora buk. På ultraljud visar körteln en 
homogen struktur som reflekterar ultraljud och 
ger upphov till eko bättre (hyperekogen) jämfört 
med omgivande muskulatur. Ibland kan man se 
intraglandulära gångar som tunna hyperekogena 

Ultraljudsundersökningar 
i huvud- och halsregionen

SAmmANfATTAT Tandläkare bör ha viss kännedom om ultraljudsdia-
gnostik i huvud- och halsregionen. Syftet med artikeln är att ge en aktuell 
summering av hur ultraljudsundersökningar används vid diagnostik av 
sjukdomstillstånd i spottkörtlar och lymfkörtlar. Artikeln berör också hur 
ultraljud används i samband med nålbiopsier, injektionsbehandling och 
kirurgisk behandling. Ny forskning om intraorala ultraljudsundersökning-
ar för diagnostik av tänder och alveolärt ben presenteras också.
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linjer. Körteln har två delar, en stor yttre del och 
en mer posterior, superiort djup del som omger 
musculus mylohyoideus bakre kant. Huvudut-
försgången (Whartons duct) utgår från hilum 
centralt i körteln och löper medialt om m. my-
lohyoideus och glandula sublingualis fram till 
mynningen i främre munbotten vid caruncula 
sublingualis. Utförsgången är ofta svår att iden-
tifiera i normala körtlar och framträder tydligast 
när den är patologiskt utvidgad.

Glandula parotis ligger huvudsakligen dorsalt 
om bakre kanten på ramus mandibulae och delas 
av facialisnerven i en yttre och en djupare lig-
gande del. Parotiskörteln framträder på ultraljud 
som homogen och hyperekogen jämfört med om-
givande muskulatur. Det är inte ovanligt att den 
yttersta delen har en anterior utlöpare buckalt 
om ramus mandibulae. Den djupa delen är svår 
att undersöka i sin helhet med ultraljud eftersom 
den ligger i skuggan av underkäken. 

Facialisnerven kan normalt inte ses på ultraljud, 
men man kan ledas fram till dess position där den 
ligger omedelbart lateralt om vena retromandi-
bularis och arteria carotis externa. Bägge dessa 
kärl löper genom parotiskörteln och kan tydligt 
identifieras med ultraljudsdoppler. Utförsgången 
(ductus parotidea) utgår centralt i körteln, löper 
utanför massetermuskeln, svänger runt främre 
kanten, tränger igenom musculus buccinator 
för att mynna på insidan av kinden i höjd med 
andra överkäksmolaren i papilla parotidea. Den 
framträder på ultraljud som en högekogen linje, 
men liksom i glandula submandularis kan utförs-
gången vara svår att identifiera när den inte är 
patologiskt utvidgad. Lymfkörtlar ses normalt 
både submandibulärt och i parotiskörteln, van-
ligen preaurikulärt eller i den kaudala delen av 
parotis.

Ultraljudsundersökningar av misstänkt spott-
körtelpatologi omfattar i regel munbotten (figur 
1) samt de stora spottkörtlarna glandula parotis 
och submandibularis bilateralt. Bilaterala för-
ändringar kan tyda på systemsjukdom, och vid 
unilateral patologi är det värdefullt att jämföra 
med utseendet på den friska sidan. Vår erfaren-
het är att högupplösande ultraljudsapparatur 

med arbetsfrekvenser över 8 MHz är en förut-
sättning för undersökning av spottkörtlarna, och 
ett frekvensområde omkring 12–15 MHz är opti-
malt. Undersökningsresultatet beror i hög grad 
på operatörens erfarenhet, skicklighet och kän-
nedom om normalanatomin i området. Detta är 
en av svagheterna med ultraljudstekniken.

Patologi
Ultraljudsteknikens stora fördel när det gäller 
undersökning av spottkörtlar är förutom från-
varo av röntgenstrålning, att den har mycket hög 
sensitivitet när det gäller att upptäcka tumörer i 
spottkörtlarna. Ultraljud är således en bra första 
uteslutningsmetod. Tumörer i spottkörtlarna är 
ovanliga. De flesta är benigna (70–80 %) och ligger 
i glandula parotis (80–90 %). Trots att bara 10–15 
procent av alla spottkörteltumörer förekommer 
i glandula submandibularis är den relativa inci-
densen av maligna tumörer så hög som cirka 50 
procent [15–17]. De vanligaste tumörerna i de sto-
ra spottkörtlarna är benigna pleomorfa adenom 
och Warthins tumör (cystadenolymfom). Såväl 
benigna som maligna tumörer i spottkörtlarna 
är vanligtvis hypoekogena. Pleomorfa adenom 
är i regel avrundade i sin avgränsning och homo-

Figur 1a, b. Ultraljudsundersökning av munbotten. Schematisk bild visar placeringen av ljudhuvudet. 
a) Glandula submandibularis i bildens övre vänstra hörn. b) Främre delen av munbotten. d=m. digastricus, 
m=m. mylohyoideus, t=tunga. Observera att bilderna presenteras upp och ner, som i kliniken.

Figur 2a, b. a) Pleomorft adenom i glandula parotis. Notera tydligt 
definierad avgränsning och homogen ekogenitet. b) Whartins tumör. 
Notera ekofattigt område i tumörens övre del som representerar 
cystisk förändring. 
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gena i sin struktur, medan Warthins tumör ofta 
är oval och inhomogen med inslag av ekofattiga 
områden (figur 2). De vanligaste maligna spott-
körteltumörerna är mukoepidermoid karcinom 
och adenocystiskt karcinom (figur 3). 

Dessa tumörer har ofta en mer oregelbunden 
avgränsning och tecknas mer inhomogent än 
pleomorfa adenom. Ingen av de beskrivna teck-
nen på ultraljud är emellertid utslagsgivande för 
diagnos av dessa tumörer, och benigna tumörer 

Figur 3a–c. Adenocystiskt karcinom i vänster glandula submandibularis hos 73-årig kvinna. 
a) Ultraljudsbilden visar ojämnt avgränsad expansivitet med inhomogen ekogenesitet. b) Transversal och c) frontal magnetisk 
resonanstomografibild (MR-bild) av samma patient. Kontrastförstärkta fettsupprimerade T1-viktade sekvenser. Tumören är 
lokaliserad i den anteriora delen av glandula submandibularis och mäter 3,2x1,3x2,4 centimeter.  

Figur 4a–d. 70-årig kvinna med anamnes på måltidsrelaterad svullnad av höger kind. a) En vid 
utförsgång centralt i parotiskörteln som visar något inhomogen ekogenitet. b) Ultraljud visar på 
ytan av m. masseter en högekogen struktur med bakskugga, som tolkas som förkalkat konkre-
ment. Notera dilaterad utförsgång proximalt om konkrementet. c) Sialografi; lätt kontrastin-
jektion visar konkrement som kontrastavgränsning (pil) ett par cm proximalt om utförsgångens 
mynning och d) efter att ha tagit bort kanylen hindrar konkrementet tömning av kontrasten som 
ligger kvar i den dilaterade utförsgången proximalt om konkrementet (pil).
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kan inte säkert skiljas från maligna tumörer trots 
att det har rapporterats om upp till 89 procent 
sensitivitet [18]. Ultraljud är emellertid en ut-
märkt metod för att styra provtagning genom 
finnålspunktion eller grovnålsbiopsi, vilket ökar 
den diagnostiska träffsäkerheten [19, 20].

Ultraljud har också en hög träffsäkerhet när det 
gäller diagnostik av spottstenar och följdtillstånd 
som akut spottkörtelinflammation. Spottstenar 
förekommer oftast i glandula submandibularis, 
enligt litteraturen i upp till 90 procent av fallen 
[21–24]. Vår kliniska erfarenhet är att det sanno-
likt förekommer spottstenar oftare i parotiskör-
telns utförsgång än vad som anges i litteraturen. 
Möjligen beror det på att stenar i ductus par-
otidea ofta inte är förkalkade, och således inte 
är lätta att upptäcka med traditionella röntgen-
metoder. På ultraljud uppträder spottstenar som 
kraftigt hyperekogena fokus som skuggar bak-
omliggande strukturer [4]. Ofta ser man också 
dilaterade utförsgångar proximalt om spottste-
nen (figur 4, 5). En diagnostisk fallgrop kan 
vara luft blandad med saliv från munbotten som 

kan imitera spottsten i utförsgången till glan-
dula submandibularis [25]. Akuta förändringar i 
spottkörteln uppstår regelbundet som en följd av 
obstruerande, symtomgivande spottstenar, även 
om den vanligaste genesen är viral eller bakte-
riell infektion. Vid akut spottkörtelinflammation 
visar den påverkade spottkörteln en lägre ekoge-
necitet än normalt, har en ickehomogen struktur 
och är i regel förstorad. Utvidgade utförsgångar 
kan ibland ses som hypoekogena tubulära struk-
turer med hyperekogena väggar (figur 4–6). 

Andra tecken som ibland kan ses på ultraljud 
vid akut spottkörtelinflammation [26] är ökad 
blodgenomströmning och förstorade lymfkört-
lar. Kroniska spottkörtelinflammationer visar i 
regel en mer ospecifik bild med små hypoeko-
gena lesioner spridda i körtelvävnaden. Lik-
nande förändringar kan ses vid granulomatösa 
sjukdomar som till exempel sarkoidos, Sjögrens 
syndrom, eller vid lymfom och hiv-relaterade 
förändringar [25]. Ultraljudsundersökningen är 
vid dessa tillfällen inte diagnostisk. Andra me-
toder som klinisk korrelation, laboratorieunder-

Figur 5a, b. Man i 50-årsåldern kommer 
med smärtande svullnad i höger under-
käke som inte svarar på antibiotikatera-
pi. a) Ultraljud visar en kraftigt utvidgad 
utförsgång centralt i submandibula-
riskörteln (+) samt en centimeterstor 
hyperekogen struktur med ekoskugga 
förenlig med en spottsten (pilspetsar-
na). b) Datortomografi visar en tydligt 
förkalkad spottsten (pil) och utvidgade 
utförsgångar intraglandulärt proximalt 
om stenen (pilspetsen) som bekräftar 
fynd på ultraljud. 
(Bilder dr Lukin & dr Jansson, Kalix sjukhus.)

Figur 6a–c. Sialoadenit. a) Ultraljud visar utvidgad utförsgång och inhomogen ekogenesitet i vänster glandula parotis och b) 
normal körtel på höger sida. c) Sialogram av vänster glandula parotis visar tunn, delvis stenoserat distalt segment av utförs-
gången med utvidgade proximala gångar intraglandulärt (svart pil).
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sökningar, finnålsaspirationsbiopsier (fnab) och 
avancerade radiologiska metoder som sialografi, 
datortomografi (ct) eller magnetisk resonansto-
mografi (mri) blir vägledande för diagnosen. Vi 
kan sammanfatta att ultraljud är en användbar 
första linjens metod för undersökning av spott-
körtlarna. Metoden är inte bara effektiv när det 
gäller att påvisa eller utesluta förekomst av tu-
mörer, men kan vid många andra tillfällen ge oss 
en uppfattning om vilken typ av spottkörtelaffek-
tion som föreligger.

ultraljud av cervikala lymfkörtlar
Klassificering av lymfkörtlar
Det finns omkring 800 lymfkörtlar i kroppen, 
varav 300 är lokaliserade i halsområdet. Ameri-
can Joint Committee on Cancer (ajcc) delar i sin 
klassificering av lymfkörtlar in palpabla cervikala 
lymfkörtlar i 7 nivåer, baserade på platsspecifikt 
dränage av den metastaserade tumören [27] (fi-
gur 7). Här ska poängteras att lymfkörtlarna i pa-
rotis, som alltid bör undersökas systematiskt med 
ultraljud, inte har tagits med i klassificeringen. 
En del av lymfkörtlarna i ajcc-klassificeringen 
kan inte avbildas med hjälp av ultraljudsunder-
sökning.

Cervikala lymfkörtelmetastaser
Cervikala lymfkörtelmetastaser är vanliga hos 
patienter med skivepitelkarcinom i huvud- och 
halsregionen redan tidigt i sjukdomsförloppet. 

Behandlingsplanering och prognos baseras på 
kunskaper om tumörens omfattning (T-stadium) 
och graden av spridning till regionala lymfkört-
lar (N-stadium). Datortomografi och/eller mag-
netisk resonanstomografi är vanligt förekom-
mande bildmodaliteter. Ultraljudsundersökning 
används som kompletteringsundersökning i 
halsområdet.

Lymfkörtelmetastaser på halsen är platsspeci-
fika och kunskap om dess specifika utbredning 
underlättar identifieringen av metastaser. Vid till 
exempel munhålecancer förekommer metastaser 
primärt submentalt, submandibulärt och i övre 
halsregionen.  Ultraljud är användbart, speciellt 
i den postoperativa fasen och de gånger som det 
krävs ultraljudsvägledd aspirationsbiopsi med 
finnål. En annan fördel med ultraljud är att man 
kan upptäcka onormala tillstånd i lymfkörtlar-
nas arkitektur och vaskularitet. Begränsningen 
med ultraljudsundersökningar är kopplad till det 
faktum att 25 till 40 procent av patienterna har 
mikrometastaser, trots normala fynd i undersök-
ningen [28].

Normala, reaktiva, 
och cervikala lymfkörtelmetastaser
Lymfkörtlar är lätta att identifiera med ultraljud 
inom den mer ekogent omkringliggande bind- 
och fettvävnaden. Normala lymfkörtlar visar sig 
hypoekogena till ekofria och är vanligtvis ovala 
eller flata (figur 8). Ett ekogent hilum är ett karak-
täristiskt drag hos normala cervikala lymfkörtlar 
(figur 9). På flata lymfkörtlar kan hilum ses som 
en tunn ekogen linje.

Lymfkörtlar som innehåller särskilt mycket 
fett har ett tjockare hilum, medan det är mindre 
sannolikt att mindre lymfkörtlar har ett ekogent 

Figur 7. AJCC-klassificering av cervikala lymfknutor.
Nivå I: submentala och submandibulära lymfknutor. Nivå II: jugulära 
lymfknutor (ligger över tungbenet). Nivå III: mellersta jugulära lymf- 
körtlar (ligger mellan hyoidbenet och krikoidbrosket). Nivå IV: nedre 
jugulära lymfkörtlar (ligger nedanför krikoidbrosket). Nivå V: i den 
bakre triangeln begränsad anteriort av m. sternocleidomastoideus. 
Nivå VI: anteriora cervikala lymfkörtlar. Nivå VII: övre mediastinala 
lymfkörtlar (visas inte).

Figur 8. Transversalt snitt av halsens vänstra 
sida. M. sternocleidomastoideus 
är markerad med (SCM), vena jugularis 
interna (VJI), arteria carotis comunis (CCA), 
lymfknuta (N), glandula thyroidea (TG).

     Tungben

Sköld- 
körtelbrosk

Membrana 
crikothyreoidea

m. sterno- 
cleidomastoideus
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hilum. Ultraljudsdoppler kan visa normalt vas-
kulärt mönster vid hilum, även om ekogent hi-
lum inte är synligt.

Storleken på cervikala lymfkörtlar kan variera 
i olika områden på halsen. Normala jugulodigast-
ricuskörtlar, nära käkvinkeln, är vanligtvis större 
än lymfkörtlar i andra regioner. Reaktiva försto-
rade lymfkörtlar ses i samband med akuta och 
långvariga kroniska inflammatoriska processer. 
Reaktiva förstorade lymfkörtlar behåller, precis 
som normala lymfkörtlar, en oval form och van-
ligtvis ett ekogent hilum (figur 10). Lymfkörtel-
metastaser är runda och har sällan ett ekogent 
hilum, ett ultraljudstecken som ger stark miss-
tanke om malignitet (figur 11).

Lymfkörtlars form kan anges som förhållandet 
mellan lymfkörtelns korta och långa axel (short-
to-long axis), S:L-ratio. En S:L-ratio mindre än 
0,5 indikerar en oval lymfkörtel, medan en lymf-
körtel med en S:L-ratio större än 0,5 är en rund 
lymfkörtel [29]. Normala cervikala lymfkörtlar 
har vanligtvis en större diameter i längdriktning-
en (parallellt med vena jugularis interna) och en 
mindre diameter i transversalplanet. 

På patienter med cancer i huvud- och hals-
regionen ska alltid förstorade lymfkörtlar ge 
misstanke om metastaser. Storleken är det oftast 
använda kriteriet för att differentiera lymfkör-
telmetastaser från normala lymfkörtlar. Sensi-
tiviteten och specificiteten beror mycket på det 
cut-off-värde (känsligheten) som används. När 
man använder storlek som kriterium anses den 

minsta diametern i transversalplanet som den 
mest pålitliga diametern. Storleken är dock i sig 
inget pålitligt kriterium när man undersöker 
lymfkörtlar utan andra ultraljudskaraktäristika 
måste också bedömas. 

När man använder ultraljudsdoppler har nor-
mala och reaktiva lymfkörtlar en tendens att se 
ut som om de är vaskulariserade vid hilum eller 
är avaskulära [30]. Maligna lymfkörtlar visar tyd-
liga kapsulära blodkärl förutom, eller i stället för 
normala blodkärl, vid hilum (31). 

Intranodulär cystisk nekros är ett vanligt fynd 
i lymfknutemetastaser från skivepitelkarcinom. 
Förekomsten av nekros ökar med storleken på 
lymfkörteln. Cystisk nekros ses som ett hypo-
ekogent område inne i lymfkörteln. Dessa hy-
poekogena områden är svåra att identifiera och 
det nekrotiska området måste vara större än 3 
millimeter för att kunna ses på ultraljud [32, 33]. 
Isoekogent, och till och med lite hyperekogent 
mönster, ses ofta i stora lymfknutemetastaser 
(figur 12). Solitära cystiska metastaser lateralt på 

Figur 10. Inflammatorisk subman-
dibulär lymfkörtel orsakad av den-
tal infektion på en 11-årig pojke. 
Körteln är oval med väldefinierade 
gränser och ett ekogent hilum.  

Figur 9a, b. a) Normal liten lymfkörtel i glandula 
parotis med typiskt placerat ekogent hilum (längd-
snitt). b) Normal submandibulär lymfkörtel som 
visar ett ekogent hilum som fortsätter över i om-
givande fettvävnad.

Figur 11. Ultraljudsdoppler visar en liten rund 
lymfkörtelmetastas (pil). Lymfkörteln är 
hypoekogen, avaskulär och utan ett ekogent 
hilum. 

»I dag används ultraljudsundersök-
ningar i ökande grad som metod 
för att vägleda eller guida radiologer 
och kirurger under biopsitagning, 
läkemedelsbehandling samt före, 
under och efter kirurgiska ingrepp.  « 
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halsen kan se pseudocystiska ut och får inte feldi-
agnostiseras som en infekterad lateral halscysta 
(figur 13).   

Ultraljudsvägledd undersökning och behandling
I dag används ultraljudsundersökningar i ökan-
de grad som metod för att vägleda radiologer 
och kirurger under biopsitagning, läkemedels-
behandling samt före, under och efter kirurgiska 
ingrepp. 

Ultraljudsvägledd finnålsaspirationsbiopsi
När finnålsaspirationsbiopsi, fnab, är aktuell för 
att diagnostisera lymfkörtlar och andra lesioner 
i huvud- och halsområdet görs de ofta under ul-
traljudsvägledning. Ultraljudsvägledd fnab kan 
upptäcka metastaser i cervikala lymfkörtlar när 
klinisk undersökning och undersökning med 
ct och mr är negativ. Kunskap om de olika ul-
traljudskaraktäristika vid benigna och maligna 
lymfkörtlar krävs när man bedömer om man ska 
utföra finnålsbiopsi. På patienter med cancer 
bör indikationen för ultraljudsvägledd fnab be-
dömas mycket snabbt vid varje misstänkt lymf-
körtel. Hos patienter utan känd malignitet kan 

vanlig ultraljudskontroll vara tillräcklig om en 
förstorad lymfkörtel i övrigt är normal. I dessa 
fall är noggrann dokumentation väsentlig för en 
pålitlig efterkontroll. En ökning i lymfknutestor-
lek vid flera påföljande undersökningar ger miss-
tanke om metastas.

Ultraljudsvägledd fnab är förstahandsval vid 
diagnostisering av ytliga lesioner i huvud- och 
halsområdet [34]. Vid djupare liggande lesioner, 
som lymfkörtlar i det parafaryngeala spatiet, har 
intraorala ultraljudsvägledda undersökningar 
lett till lyckad provtagning och diagnostisering. 
En av de största fördelarna med en intraoral ul-
traljudsvägledd undersökning är att den gör det 
möjligt att visualisera de största blodkärlen och 
hindra skador på blodkärl under ingreppet [34]. 

På senare tid har man visat att ultraljudsväg-
ledd fnab i väsentlig grad kan bidra till att ställa 
svåra diagnoser. Tuberkulos i glandula parotis är 
mycket sällsynt och en tuberkulosinfektion här 
är mycket svår att diagnostisera. Ultraljudsväg-
ledd fnab har visat sig vara en viktig metod i så-
dana fall, efter att vanlig ultraljudsundersökning 
uteslutit tumör [35]. 

Ultraljudsvägledd injektionsbehandling
Som behandling av patienter med starka smärtor 
och påvisbar osteoartrit i käklederna används 
injektioner med kortison och natriumhyaluron-
syra [36, 37]. I spottkörtlarna används ultraljuds-
vägledda injektioner av botulinumtoxin a på pa-
tienter som har stora sociala problem med ökad 
salivsekretion [38]. För patienter med cerebral 
pares eller andra kroniska neurologiska tillstånd 
används ultraljudsundersökning för att vägleda 
behandlaren in i parotiskörteln eller subman-
dibulariskörteln före injiceringen av läkemedel. 
Spottkörtlarnas anatomi är mycket olika från 
patient till patient och de anatomiska förhållan-
dena runt körtlarna är svåra [39, 40]. En ultra-
ljudsvägledd behandling hjälper radiologen el-
ler kirurgen att injicera läkemedlet på rätt ställe 
i körteln och förhindrar att det sätts i vitala kärl 
och vener.  

Ultraljudsvägledd kirurgisk behandling
I dag är ultraljud icke-invasiva, billiga, lättill-
gängliga och repeterbara undersökningar som 
inte innebär joniserande strålning för patienten. 
Därför används undersökningen i ökande grad 
bland kirurger både före, under och efter olika 
typer av kirurgisk behandling. Före och under 
operation kan undersökningen vara lämplig för 
att lokalisera blodkärl och nerver i operations-
området. En nyligen publicerad in vitro-studie 
har visat att tungnerven, som ligger mycket 
nära tänder och slemhinna, kan lokaliseras med 
hjälp av ultraljud [41]. Svårlokaliserade absces-
ser i ansiktet kan också lokaliseras med hjälp av 
intraoperativa ultraljudsundersökningar. Thi-
ruchelvam et al [42] visade en patient med en 

Figur 12a, b. a) Stor lymfkörtelmetastas med nekros. 
b) Lymfkörtelmetastas med dåligt definierade gränser.

Figur 13 a, b. a) Kontrastförstärkt axial CT-bild av en solitär cystisk 
halslesion (pil) på en 53-årig man. Lesionen är lokaliserad mellan 
submandibularkörteln och m. sternocleidomastoideus på samma 
ställe som en infekterad lateral halscysta. b) Ultraljudsbild av samma 
lesion påminner om en benign infektiös lateral halscysta. Lesionen 
visade sig vara en skivepitelkarcinommetastas från en okänd primär-
tumör.
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stor svullnad på höger sida av ansiktet där vanlig 
blind extraoral incision och dränage inte ledde 
till minskning av svullnaden. Med hjälp av ul-
traljudsundersökning under operationen kunde 
kirurgen lokalisera resterande vätske- och var-
ansamlingar, lägga in ett nytt dränage och kon-
trollera att vätskevolymen minskade.

ct-undersökning anses av många som »gyllene 
standard« för att identifiera och lokalisera främ-
mande kroppar. En ny studie har visat att 90 pro-
cent av alla främmande kroppar upptäcks med 
hjälp av ultraljud mot 70 procent med ct [43]. 
Om det går lång tid mellan en ct-undersökning 
och operation kan en främmande kropp ha rört 
sig till ett nytt område. Då behövs en ultraljuds-
undersökning under ingreppet för att lokalisera 
exakt var den främmande kroppen ligger. Hol-
mes et al (2005) beskrev en man hos vilken man 
på en ct-undersökning upptäcker en metallkula 
under tungan [4]. Under operationen hittade 
man ingen kula och måste sy igen utan att ha ta-
git bort metallkulan. Först efter att ha gjort en 
ultraljudsvägledd undersökning under operatio-
nen kunde man lokalisera och ta bort kulan. 

Ultraljudsvägledning kan också vara till hjälp 
vid borttagning av spottsten i små spottkörtlar i 
läppen [45] och för att bestämma tumörers yttre 
gräns mot frisk vävnad. I två fall där maligna tu-
mörer hade invaderat hudytan var ultraljud över-
lägset ct för att ange lesionens periferi [46]. Med 
hjälp av ultraljud kan kirurgen markera de yttre 
gränserna på hudytan och planera en rekonstruk-
tion med fria resektionsränder samtidigt som 
man kan bibehålla så mycket hud som möjligt.

Intraorala ultraljudsundersökningar  
Traditionellt har ultraljudsapparater varit stora, 
dyra och huvudsakligen förbehållna sjukhus-
avdelningar. Inom medicinsk radiologi har in-
traorala ultraljudsundersökningar använts bland 
annat för att skilja peritonsillära abscesser från 
celluliter [47] till att skilja mellan medialt displa-
cerade tonsiller orsakade av tumör, och förstora-
de tonsiller orsakade av inflammation [48].    

Inom odontologin har användningen av in-
traorala ultraljudsundersökningar fortsatt på 
försöksstadiet. Olika ultraljudssystem med små 
ultraljudsgivare är under utveckling i syfte att 
diagnostisera tänder och alveolärt ben. Bärbara 
ultraljudsapparater blir också allt mer vanliga. 

Ny litteratur visar på spännande resultat där 
intraorala ultraljudsundersökningar har använts 
för att diagnostisera karies [49], bedöma emalj-
tjocklek i samband med erosioner [50], emaljför-
lust i samband med abrasioner [51], emaljsprickor 
i tänder [52] och för att bedöma periapikala ben-
lesioner och marginalt ben [53, 54]. Gundappa et 
al (2006) utförde en in vivo-studie där syftet var 
att undersöka hur lämpliga ultraljudsundersök-
ningar, konventionella och digitala röntgenun-
dersökningar var för att identifiera periapikal 

sjukdom, och hur de skiljde sig åt när det gäller 
att differentiera periapikala cystor från granulo-
mer. De fann att ultraljudsundersökning var den 
enda metod av de tre som kunde skilja mellan 
granulom och cysta. Nyligen publicerades en un-
dersökning som indikerar att ultraljud kan vara 
ett alternativ till datortomografi när man ska be-
döma buckalt och lingualt ben efter implantatbe-
handling [54]. Forskningsresultaten antyder att 
intraorala ultraljudsundersökningar kan ha en 
framtida potential som kompletterande diagnos-
tisk metod inom odontologin, men de kommer 
sannolikt att kräva specialkompetens och ut-
rustning med specialanpassade ultraljudsgivare 
för svårtillgängliga områden i munhålan.

englisH summary
Ultrasound in the oral and maxillofacial region
Anne Møystad, Satu Apajalahti and Lennart Flygare
Tandläkartidningen 2009; 101 (2): 78–86

An ultrasound examination is a non-invasive, 
inexpensive and easily available examination, 
which does not include ionizing radiation for 
the patient. Therefore, it is increasingly used by 
radiologists and surgeons in the diagnosis and 
localization of lesions and foreign bodies in the 
head and neck region. Ultrasonography has a 
high sensitivity with regard to the detection of 
salivary gland tumours, and is commonly used 
as a complementary examination in the diagno-
sis of metastatic lymph nodes in patients with 
squamous cell carcinomas of the head and neck. 
Patients with benign or malignant lesions in the 
head and neck are rare but may occur in general 
dental practice. The intention of this paper is to 
summarize how ultrasonography is used today 
in the diagnosis of lesions in the head and neck 
region, focusing on salivary glands and cervical 
lymph nodes. Ultrasound-guidance during fine-
needle aspiration biopsies (fnab), intraglandu-
lar injections and surgical procedures, as well as 
research on intraoral ultrasound examinations 
will be discussed.

»Inom odontologin har användningen 
av intraorala ultraljudsundersökningar 
fortsatt på försöksstadiet.«

Den fullständiga referenslistan 
kan rekvireras från huvud-
författaren.

Artikeln är översatt från danska
av Nordisk Oversættergruppe, 
Köpenhamn.

Referenslista,
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Replik på docent Kerstin Knutssons 
artikel »Tveksamma behandlings-
effekter mot tandlossning kostar 
miljoner«. 

Kerstin Knutsson har provocerat det 
parodontologiska etablissemanget ge -
nom att i denna tidning ifrågasätta vis-
sa heliga kor [1, 2]. Det är ett välkom-
met initiativ och »provokationerna« 
synes mig välgrundade. Det finns nog 
fler parodontologiska »sanningar« 
som kan förtjäna en granskning. Här 
följer några synpunkter. 

ett av Knutssons påståenden gäller 
prevalensen av parodontit och gör 
gällande att prevalensen i Sverige 
åtminstone när det gäller grava for-
mer är konstant över tid, det vill säga 
andelen personer som lider av grav 
paro dontit är ungefär densamma i dag 
som för 30–40 år sedan. Detta påstå-
ende kanske inte låter så kontroversi-
ellt men, om det är sant, följer att all 
den parodontalprofylax som befolk-
ningen exponerats för under dessa 
30–40 år inte haft någon nytta. Det är 
mer alarmerande. Knutssons påstå-
ende att parodontitprevalensen i Sve-
rige inte ändrats nämnvärt under de 
senaste 30–40 åren är helt oantastligt 
av det enkla skälet att det inte finns 
några studier som visar motsatsen. I 
själva verket finns det inga rikstäck-
ande studier alls. 

Att ett i övrigt så väl kartlagt land 
som Sverige saknar rikstäckande 
epidemiologi över parodontitpreva-
lensen såväl från senare år som från 
1900-talets sista hälft är anmärk-
ningsvärt. Det finns visserligen två 
tandhälsostudier från perioden som 
bygger på ett urval av den svenska be-
folkningen, men de belyser inte paro-
dontitprevalensen [3, 4]. Det vi paro-
dontologer brukar ta vår tillflykt till i 
denna bristsituation är den så kallade 
Jönköpingsstudien (eller rättare -stu-
dierna). De ger upplysning om preva-
lensen och förändringar i denna över 
tid (»time trends«) från 1970-talet till 

»Parodontit är inte 
en infektionssjukdom«

i dag [5]. En svårighet vid tolkningen 
av dessa studier är att Jönköping inte 
är synonymt med Sverige och att re-
sultaten därför inte utan vidare kan 
extrapoleras till att gälla för riket i 
dess helhet. Representativiteten mås-
te med andra ord ifrågasättas. Emel-
lertid, om vi sätter tilltro till Jönkö-
pingsstudierna (vilket vi kan göra när 
det gäller Jönköping med omnejd) 
tyder de på att prevalensen av paro-
dontit, åtminstone grav par odontit, 
har förblivit oförändrad under de se-
naste 30–40 åren, det vill säga de stö-
der Knutssons påstående.

en entydig definition av parodontit 
saknas såväl i Sverige som internatio-
nellt. I Jönköpingsstudierna baseras 

den på radiologisk benförlust. Det 
kan visserligen diskuteras om benför-
lust är ett surrogatmått (»surrogate 
endpoint«) eller i likhet med tand-
förlust (tandmortalitet) ett sant mått 
(»true endpoint«). Tyvärr kan man 
inte använda tandförlust som mått på 
parodontal sjukdom vid tvärsnittsun-
dersökningar eftersom det inte är ett 
exklusivt mått på sjukdomen (även 
om parodontit leder till tandförlust så 
är inte alla tandförluster ett resultat 
av parodontit). Det viktiga i samman-
hanget är att samma mått används 
vid de olika upprepade undersök-
ningarna. Benförlust är ett exklusivt 
mått på parodontal sjukdom och det 
är onekligen på grund av avancerad 
benförlust som tänder lossnar. 

Mot denna bakgrund ifrågasätter 
Knutsson den konventionella tandhy-
gienbehandlingens effektivitet som 
profylaktiskt instrument mot (grav) 
parodontit. Enligt min mening gör 
hon det med all rätt. 

Det finns inte någon evidens för att 
parodontal profylax, det vill säga 
professionell tandhygienbehandling, 
har minskat prevalensen av grav par-
o dontit i Sverige. Det finns med andra 
ord inte några bra skäl att tro att den 
parodontala sjukdomsfrekvensen i 
Sverige skulle ha varit märkbart an-
norlunda om den professionella tand-
hygienprofylaxen vore ogjord. I dag 
saknas tyvärr svenska (liksom inter- ➤

»Knutssons påstående 
att parodontitpreva-
lensen i Sverige inte 
ändrats nämnvärt 
under de senaste 30–
40 åren är helt oan-
tastligt av det enkla 
skälet att det inte 
finns några studier 
som visar motsatsen.« 

Ur »Nyheter«, odontologiska fakulteten, Malmö högskolas webbplats 2008-08-06.
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nationella) prospektiva väl kontrolle-
rade studier över tillräckligt lång tid 
som skulle ha kunnat ge viktig infor-
mation om detta. 

Det är fullt möjligt att göra kontrol-
lerade evidenskraftiga interventions-
studier (så kallade rct-studier) över 
lång tid. Sådana projekt är kostnads-
krävande men knappast etiskt proble-
matiska, något som Johan Friskopp 
hävdar i en av sina »sanningar« [1]. 
Det finns många exempel på interven-
tionsstudier där man har studerat den 
profylaktiska effekten av till exempel 
kosttillskott mot uppkomsten av vissa 
sjukdomar eller bristtillstånd. Det är 
i princip etiskt mer problematiskt att 
utsätta befolkningen för »preventiva« 
ingrepp om det inte kan visas att de 
har någon preventiv effekt. Nu kan 
det invändas att professionell tand-
hygienbehandling är effektiv mot 
gingivit. Det är riktigt, men då gäller 
det behandling, inte profylax. Den ef-
fektiva profylaxen mot uppkomst av 
gingivit är tandhygienisk egenvård, 
det vill säga tandborstning.

»Att plack ger gingivit 
är klart visat men att 
därmed associativt dra 
slutsatsen att det ger  
parodontit är förhastat.«

Knutssons »provokationer« har även 
föranlett parodontologer i Malmö 
[6] att för säkerhets skull tala om vad 
parodontit egentligen är, nämligen 
en »infektionssjukdom« (som om det 
skulle förringa bristen på evidens-
kraftiga studier). Det låter sig lätt 
säga, men har visat sig svårt att visa. 
Det finns i själva verket inte några ve-
tenskapliga belägg för detta påståen-
de. (Det hindrar naturligtvis inte att 
bakteriella infektioner kan tillstöta 
vid en grav parodontit på samma sätt 
som till exempel astma kan förvärras 
av luftvägsinfektioner eller att ope-
rationssår infekteras av nosokomiala 
bakterier.) Att plack ger gingivit är 
klart visat men att därmed associativt 

dra slutsatsen att det ger parodontit 
är förhastat. 

Steget från gingivit till parodontit 
är längre än man skulle kunna tro. 
Forskningen under de senaste 10–20 
åren har visat att parodontit är nå-
gonting mer än en simpel infektion. 
Det är en multifaktoriell sjukdom av 
komplex natur. De viktigaste riskfak-
torerna finns kanske snarare utanför 
än innanför munnen. 

Den i särklass betydelsefullaste av 
hittills kända faktorer är tobaksrök-
ning. Här finns vetenskaplig evidens 
[7], även om svensk tandvård har 
svårt att vänja sig vid denna tanke, 
som på många håll fortfarande anses 
kättersk. För att hjälpa en parodontit-
patient som röker är jakten på plack 
och plackbakterier av underordnad 
betydelse. Det är tyvärr ofta precis 
så illa som Friskopp låter antyda när 
han skriver [1]: »Men det finns be-
handlingar som inte lyckas trots att 
patienterna följer givna anvisningar 
och trots att behandlarna gjort rätt« 
(sic!) … »Det blir lite antigena sub-
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stanser kvar på fel ställen, vilket blir 
avgörande.« Men om nu patienten 
och terapeuten med gemensamma 
ansträngningar tvingat bort placket 
och dess bakterier, men sjukdomen 
kvarstår och förvärras, så måste väl 
någonting annat än plack, bakterier 
och antigena substanser vara boven i 
dramat. Friskopp tydliggör i sin plä-

dering i själva verket plackhypotesens 
omöjlighet som förklaringsmodell. 
Eller för att använda Poppers termi-
nologi för prövning av vetenskapliga 
teorier: det förda resonemanget falsi-
fierar plackhypotesen. I de flesta fall 
där plackhypotesen »inte stämmer« 
är det rökningen som är den deter-
minanta faktorn. Att tro att man kan ➤

eliminera rökningens destruktiva ef-
fekter genom att putsa bort obefint-
ligt plack på redan plackfria tänder är 
som att tro att en bil med motorhaveri 
kommer att starta igen när man har 
putsat vindrutan ytterligare en gång!
 
Någon kanske invänder att alla miss-
lyckade fall inte är rökare. Kanske 
inte alla, men det stora flertalet. Här 
finns också vetenskapliga studier att 
luta sig mot, både svenska och in-
ternationella [8–11]. Andelen rökare 
bland misslyckade eller »refraktära« 
fall är enligt dessa omkring 90 pro-
cent. I en svensk studie [11] kan man 
läsa att i en serie av 20 patienter med 
misslyckat behandlingsresultat var 20 
(100 procent, alla!) rökare. Dessutom 
var patienterna praktiskt taget plack-
fria och hölls under så sträng kontroll 
att gingivitförekomsten var nära noll. 
Uppfattningen att något som inte fö-
rekommer (placket) skulle vara orsak 
till något som kontinuerligt förvärras 
(parodontiten) får väl betraktas som 
vidskepelse. Den präglas i varje fall 
inte av vetenskaplig stringens.
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»Att tro att man kan 
eliminera rökningens 
destruktiva effekter 
genom att putsa bort 
obefintligt plack på 
redan plackfria tänder 
är som att tro att en bil 
med motorhaveri kommer 
att starta igen när man 
har putsat vindrutan 
ytterligare en gång!«

Färgtagningskurs

Stockholm  
Onsdag 11 februari  
kl. 18.00  
Rättarvägen 3, Solna 
 

Göteborg 
Tisdag 17 februari  
kl. 18.00  
Karl Gustavsgatan 32 

Malmö 
Onsdag 25 februari   
kl. 18.00  
Borrgatan 4

  

En föreläsning för dig som känner att du vill 
lära dig mer om hur du kan ta färg och på 
bästa sätt kommunicera färg med ditt lab.  
 
Anette kommer tillsammans med kurs- 
deltagarna att gå igenom de olika färgskalorna 
och deras uppbyggnad. Därefter klargör hon 
begrepp som t.ex. value och croma, dessutom 
går hon igenom andra hjälpmedel för att 
förbättra kommunikationen mellan tandläkare 
och tandtekniker.

Anette kommer även att praktiskt förklara 
hur du steg för steg lättare ska kunna ta rätt 
färg så att slutresultatet lever upp till dina och 
patientens förväntningar.

Som vanligt bjuder dpnova på lite tilltugg och 
det finns möjlighet att mingla lite med stadens 
kollegor ;)

OBS! Anmäl dig snarast på: www.dpnova.se eller 
skicka ett mail till: kurs@dpnova.se 
Begränsat antal platser. Seminariet är kostnadsfritt. 
Företräde ges för dpnovas kunder. Kursansvarig 
Monica Duimovich.

dpnova Kunskap 
presenterar: 

Anette Tunhall
Anette Tunhall  

SML/dpnova Göteborg.  
Gick ur tandteknikerskolan 

1994 och började som 
porslinstekniker hos  

Claes Myrin på HMK.

dpnova  prioriterar utveckling. 
Därför satsar vi bl.a. intensivt 
på ett kursprogram som kan 
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kliniker och tekniker. 
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Lika stimulerande som plackhy-
potesen var när den lanserades på 
1960-talet lika hopplöst oanvändbar 
är den i dag som teoribildning kring 
orsakerna bakom (den grava) par-
odontiten, en sjukdom som genom 
sin komplexitet hellre bör kallas kro-
nisk destruktiv parodontalsjukdom. 
Knutssons »provokationer« är därför 
inte bara välkomna, de är nödvändiga 
för att hålla den svenska parodontolo-
gin vid liv. Det är livsviktigt för forsk-
ningen och den kliniska vårdverksam-
heten att kunskapsläget kontinuerligt 
prövas och sätts under debatt. 

Som man kan förvänta reagerar det 

»Det är viktigt att vi är 
lyhörda för nya tanke-
gångar och tar kritik av 
gällande paradigm på  
allvar.«

parodontologiska etablissemanget 
surt, till exempel genom att »säga 
sanningen« och upplysa om »hur det 
egentligen förhåller sig«. Även om 
vi ännu inte vet orsakskedjan bakom 
(den grava) parodontiten (vilket man 
»visste« för 30 år sedan!), har det hänt 
en hel del under den tid som gått se-

dan plackhypotesen lanserades. Det 
är viktigt att vi är lyhörda för nya tan-
kegångar och tar kritik av gällande 
paradigm på allvar. Det är dock inte 
första gången som nya idéer har svårt 
att vinna acceptans i etablissemangets 
ståtliga salar. Max Planck konstatera-
de dystert på sin tid att »en ny veten-
skaplig sanning triumferar inte genom 
att övertyga sina motståndare och få 
dem att se ljuset utan snarare genom 
att dess motståndare så småningom 
dör …« 

Jan Bergström
Professor emeritus

Stockholm
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Här svarar Johan Friskopp på Jan 
Bergströms påståenden.

Docent Kerstin Knutsson har tidigare 
påstått att för de mellan fem och tio 
procent av befolkningen som lider av 
allvarlig parodontit har situationen 
inte förbättrats trots ökade vårdin-
satser. Professor Jan Bergström hål-
ler med och anser att »prevalensen av 
parodontit, åtminstone grav parodon-
tit, har förblivit oförändrad de senaste 
30–40 åren«. Han gör påståendet med 
hänvisning till en nyligen publicerad 
longitudinell epidemiologisk under-
sökning som redovisar utvecklingen 
av tandhälsan i en del av Sverige un-
der åren 1973 till 2003.

De redovisade fynden i denna studie 
är en dramatisk minskning av anta-
let tandlösa individer, en ökning av 
antalet tänder och en ökning av anta-

Svar till Jan Bergström:

»Ännu vet vi inte allt om parodontit«
»Behandling av parodon-
tit är verkningsfull och 
framgångsrik.« 

let parodontalt friska individer, från 
8 procent 1973 till 44 procent 2003. 
Författarna drar själva slutsatsen att 
munhygienen och den parodontala 
hälsan förbättrats signifikant under 
de 30 år som studien omfattar.

fyndet att gruppen individer med avan-
cerad parodontit är oförändrat kan 
naturligtvis tolkas som att behandling 
av just dessa individer är verknings-
lös, men den tolkningen kräver att 
man blundar för ett annat fynd i un-
dersökningen: den dramatiska minsk-
ningen av antalet tandlösa. Bland dem 
som var tandlösa 1973 fanns ett avse-
värt antal som förlorat sina tänder på 

grund av parodontit, och mest troligt 
– avancerad parodontit. Ingen blir 
tandlös utan föregående sjukdom och 
skador.

Min tolkning är enkel, och det är fritt att 
kritisera den: Behandling av parodon-
tit är verkningsfull och framgångsrik. 
Och till sist, vi vet ännu inte allt som 
är värt att veta om parodontit. Vi kom-
mer att lära oss mer. Våra metoder 
kommer att utvecklas och förbättras, 
men bara genom analys och kritik på 
saklig grund.

JOHan FrIsKOPP
Parodontolog vid specialistkliniken i Kista

RefeRenS
1. Hugoson A, Sjödin B, Norderyd O. Trends over 30 

years, 1973–2003, in the prevalence and severity 
of periodontal disease. J Clin Periodontol 2008 
May; 35(5): 405-14.
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Aktuella stop- och utgivningsdagar
Nr 4 Stopp 16/2 Utgivning 12/3
Nr 5 Stopp 6/3 Utgivning 2/4

Hemsida: www.tandlakartidningen.se
E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se
Fax: 08-666 15 95

Adress: Tandläkartidningen, Box 1217
111 82 Stockholm

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Folktandvården

Centrum för specialisttandvård/ 

Odontologiska utbildningsenheten i Örebro söker

2 ST-tandläkare i protetik

Utbildningen omfattar minst 3 års heltids specialisteringstjänstgöring. 
Anställningstiden är begränsad till längst den tid under vilken 
specialisteringstjänstgöringen pågår och tillträde sker i oktober 2009 
eller enligt överenskommelse.

Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, 
ligger mitt i centrala Örebro och vår verksamhet omfattar ortodonti, 
oral kirurgi, parodontologi, bettfysiologi, oral radiologi, pedodonti och 
oral protetik. Vi har ett nära samarbete med det närliggande Universitets-
sjukhuset både inom vård och odontologisk utbildning. 

Avdelningen för protetik bedriver specialisttandvård, utbildning samt 
forsknings- och utvecklingsarbete. Avdelningen är godkänd av Social-
styrelsen som utbildningsklinik inom ämnesområdet. 
Två fasta ST-tjänster finns på avdelningen.

För att vara behörig ska sökande ha varit verksam inom allmäntandvård 
under minst 2 år.

För mer information är du välkommen att kontakta verksamhetschef 
Barbro Swartz på telefon 019 - 602 40 80 eller 
utbildningschef Sven-Åke Lundin på telefon 019 - 602 40 37. 
Facklig kontaktperson för TT är Peyman Ghiasi, på 
telefon 019-602 9170 eller e-post peyman.ghiasi@orebroll.se

Välkommen med din ansökan åtföljd av meritförteckning samt CV och övriga 
handlingar senast den 19 februari 2009. 
Märk din ansökan ”Dnr 08OLL3860 ST Protetik”, som skickas till 
Folktandvårdens ledningskansli, Box 1613, 701 16 Örebro eller 
via e-post ftv@orebroll.se
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Tandläkare                                 

Tandgruppen Kungsbacka söker tandläkare som har 
stort intresse för barntandvård! 

På kliniken arbetar 6 tandläkarteam varav ett team
är specialinriktat på barnpatienter. Vi erbjuder en trevlig 
arbetsmiljö med fokus på helhetssyn i tandvårsbehand-
lingen och tillgång till flera specialister som regelbundet 
kommer till kliniken. Vår filosofi är att kunna erbjuda 
patienten en hälsoinriktad tandvård.

Vi har datoriserat journalsystem Opus samt digital 
röntgen inkl. OPG.

I dina arbetsuppgifter ingår tandvård med bred 
inriktning men det är speciellt i barnteamet vi behöver 
förstärkning. Kliniken ansvarar för ca 4 900 barn.

Vi söker en heltidstandläkare som arbetar minst 
50% med barn och ungdom och resten med vuxna 
patienter. Du kommer att ingå i ett barnteam (för när-
varande 1 tandläkare och 3 tandsköterskor) med 
väl fungerande teamtandvård där alla i teamet arbetar 
med hela sin kompetens.

Du skall ha några års erfarenhet av barntandvård och 
ortodonti. Det är en fördel om du har lustgasutbildning.

Vid frågor kontakta Tdl Helena Liljhagen alt 
tdl Christina Fahlvik-Planefeldt, tfn 0300-80 00 00
kontakt@tandgruppen.se

Välkommen med din ansökan till
Helena Liljhagen
Tandgruppen, Kungsbacka AB
Box 10194, 434 22 Kungsbacka

TILLTRÄDE SNARAST

Nytt jobb? 
Kontakta alltid den lokala företrädaren för 
Tjänstetandläkarna för aktuell löneinformation 
innan du börjar ett nytt jobb.

Distriktstandläkare
Smålandsstenar Folktandvård

Vi söker två distriktstandläkare. Vill du veta mer om
tjänsterna och kliniken är du välkommen att ringa
klinikchef Eva Mårtensson, tfn 0371-58 47 50, eller
läs mer på www.lj.se/jobb

Ortodontist till Tyskland
Till vår väletablerade specialistpraktik i Backnang 
strax norr om Stuttgart söker vi en ortodontist 
som ersätter vår danska kollega.

Vi arbetar med ett brett spektrum: olika 
varianter av fastsittande apparaturer, mini screw, 
avtagbara tandställningar osv.

Dessutom utföres mindre kirurgiska ingrepp 
t.ex. diastemaop. och friläggningar i praktiken.
Praktiken är sedan år 2000 totalrenoverad och 
utrustad med digitalröntgen.

Du kan räkna med mycket goda arbetsbetingelser.

Kontakta gärna: Anna och Gösta Franzén
Fachzahnärzte für Kieferorthopädie
Sulzbacherstrasse 47
DE- 71522 Backnang, Tyskland
Tf. Praktik: 0049 7191 66389
Privat: 0049 7191 54959
e-mail: kfo.franzen-thomsen@t-online.de
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Folktandvården Sörmland 
är störst i länet på tandvård 
med ansvar för 125 000 
kunder. Drygt 28 000 har 
tandvård till fast pris (frisk-
vårdsavtal), vilket vi är en-
samma om att erbjuda. 
Folktandvården Sörmland 
har 435 anställda vid 25 
mottagningar och omsätter 
300 miljoner kronor.

du som är tandläkare eller parodontolog, låt 2009 bli ett lyft i karri ären, 
ett avstamp för nya utmaningar och en möjlighet att utvecklas i ditt yrke. 
Språngbrädan heter Folktandvården Sörmland! 

vi är en lagom stor organisation med omvittnad trevlig och familjär anda 
och ett stort engagemang. Dessutom har vi ett mycket starkt program för 
fortbildning och utveckling, för dig som vill ta ett nytt steg i professionen. Vi 
har också ett mycket bra handlednings- och introduktionsprogram – för dig 
som ännu inte hunnit bli varm i kläderna. Annars är vi som folk är mest: vi 
månar om varandra och samarbetar gärna och mycket.

nu söker vi en parodontolog och två tandläkare med tillträde enligt överens-
kommelse:

●  Tandläkare till kliniken i Oxelösund. Ref.nr HN-FTV 08-111
●  Tandläkare till Ekensbergskliniken i Nyköping. Ref.nr HN-FTV 08-112
● Parodontolog till specialisttandvården på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. 
 Ref.nr HN-FTV 08-113

vi behandlar ansökningarna löpande under ansökningstiden, så skicka din 
ansökan så fort du kan – dock senast den 13 februari 2009! Adressen är: 
Folk   tand    vår den Sörmland, Brunnsgatan 40, 611 32 Nykö ping. Du kan också 
sända ansökan med e-post till adress helen.samuelsson@dll.se  Glöm inte att 
ange tjänstens referensnummer.

Välkommen i familjen! 

PS. Vi tror också att du kommer att uppskatta vårt resultatdelningssystem och 
vår ambitiösa satsning på friskvård för alla medarbetare. folktandvården sörmland

Nyfiken? 
Kontakta: 
Oxelösund: klinikchef 
Ewa Malmström, tfn 
0155-24 70 50. E-post: 
ewa.malmstrom@dll.se.

Ekensberg: klinikchef 
Madeléne Bååv, tfn 
0155-24 55 90. E-post: 
madelene.baav.@dll.se.

Mälarsjukhuset: Monika 
Andersson, chef specia-
listtandvården i Sörmland, 
tfn 016-10 46 35. E-post: 
monika.b.andersson@dll.
se. Parodontolog Lena 
Persson, tfn 016-10 57 63, 
kan också svara på frågor.

Facklig företrädare för TT 
är Carolina Klingberg, tfn 
0155- 24 55 80.

Läs mer på www.folktand-
vardensormland.se

Våga språnget!
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Tandläkare 
till England!
Vi utökar våra kliniker i södra England och 
behöver fler svenska tandläkare. 
Du får arbeta i en modernt utrustad, digitali-
serad mottagning och vi stödjer dig med 
introduktionskurs för utländska tandläkare 
och annan vidareutbildning om så behövs. 
Du tjänar mellan 60–120 000 £ beroende på 
erfarenhet. Låter detta intressant? För mer 
information får du först träffa våra svenska 
tandläkare i Göteborg. 

Välkommen att höra av er till 
“Newburry 2009”. Skriftlig ansökan till
Katie Johnson, Gösta Sandelsgatan 5, 
412 73 Göteborg.
www.europeandentalrecruitment.com

Övertandläkare i ortodonti
Folktandvården i Uppsala län söker en ortodontist på heltid till tandregleringskliniken.
Kliniken är ljus, nyrenoverad och centralt belägen på Vretgränd 9A.
Här finns erfarna kollegor, två ST tandläkare under utbildning, många
ortodontiassistenter och ett laboratorium med två tekniker.
Tjänsten omfattar sedvanliga ortodontibehandlingar, konsultationer och handledning.
Möjlighet till kliniskt utvecklingsarbete finns.

Vi eftersträvar mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper
och personlighet berikar vår verksamhet.

Upplysningar
Klinikchef Viveca Pyk-Brattström, 018-611 64 40
e-post viveca.pyk.brattstrom@lul.se
Personalkonsult Astrid Lilja, 018-611 61 36
Facklig företrädare för TT Isabel Ragnarsson, 070-508 13 10

Sök gärna via webben www.folktandvarden.se/uppsala.
Du kan också skicka din ansökan till Folktandvårdens kansli, 750 17 Uppsala.
Ansökan märkt med referensnummer 01-09 ska vara inkommen senast
den 12 februari 2009.

www.vgregion.se/jobb

Folktandvården Västra Götaland 

Övertandläkare i Ortodonti 
Specialisttandvården Västra Götalandsregionen  
med placering vid tandregleringen i Trollhättan 

Tillsvidaretjänst. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse. 

Ref.nr: FTV 365-2008

Upplysningar: Klinikchef Cecilia Lindstrand, tfn 0520-47 85 90 

Sista ansökningsdag: 2009-02-13.

Vi söker nya 
medarbetare
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www.lvn.se

Verksamhetschef  Ortodonti
Som ett led i att stärka vår specialisttandvård sam-
manför vi nu all vår ortodontiverksamhet i länet till 
ett verksamhetsområde under en gemensam chef. 
Vi söker dig som vill anta utmaningen och driva ett 
spännande förändringsarbete och som aktivt vill bi-
dra till hela Folktandvårdens utveckling. 
  
Inom ortodontiklinikerna är vi idag ca 22 medarbe-
tare fördelade på fyra orter. Större delen är koncen-
trerad till Sundsvall och Örnsköldsvik.

För att du skall lyckas i uppdraget behöver du ha ett 
genuint intresse för att utveckla verksamheten och 
medarbetarna. Du är bra på kommunikation, ser dia-
logen som en framgångsfaktor och har förmågan att 
entusiasmera dina medarbetare.

Vi tror att du är tandläkare med specialistkompetens 
och ser gärna att du har tidigare erfarenhet som le-
dare. Möjlighet till kliniskt arbete inom specialiteten 
finns.

Som verksamhetschef ingår du i Folktandvårdens 
ledningsgrupp och är direkt underställd tandvårds-
direktören.

Vill du veta mer, ta kontakt med:
Tandvårdsdirektör Bo-Göran Danielsson, tel: 0611-803 70, 
070-607 03 30, e-mail: bogoran.danielsson@lvn.se
Personalchef Leif Eriksson, tel: 0611-803 77, 070-373 51 60 
e-mail: leif.eriksson@lvn.se
TT-ombud Lars Sandahl, tel: 060-18 21 60

Övertandläkare Ortodonti
Till tandregleringskliniken i Sundsvall/Härnösand 
söker vi dig som har erfarenhet inom ämnesområ-
det men även du som är nyutbildad inom speciali-
teten blir en stor tillgång för verksamheten.

Du har specialistkompetens inom ortodonti. Du är 
engagerad i ditt arbete och vill vara delaktig i hela 
klinikens och Folktandvårdens utveckling, och till-
sammans med övriga medarbetare arbetar du aktivt 
för ett gott arbetsklimat.

Du erbjuds ett spännande och utvecklande arbete 
där du arbetar med vården ur ett länsperspektiv. I 
arbetsuppgifterna ingår förutom patientbehandling 
även konsultationer, deltagande i terapimöten och 
specialisttandvårdens övriga verksamhet. Din egen 
utveckling planerar du i samarbete med din när-
maste chef.  

Vill du veta mer, ta kontakt med:
Verksamhetschef Bernt Danielsson, tel: 060-18 25 81  
e-mail: bernt.danielsson@lvn.se
Personalchef Leif Eriksson, tel: 0611-803 77, 070-373 51 60 
e-mail: leif.eriksson@lvn.se
TT-ombud Lars Sandahl, tel: 060-18 21 60

Välkommen till Västernorrland! Vi har nu ett helt nytt, mycket intressant och utmanande upp-
drag att erbjuda. Vi söker Er som vill vara med och forma vår framtida ortodontiverksamhet.

Välkommen med din ansökan senast 2009-02-15 till:
Folktandvårdens kansli, Landstinget Västernorrland, 
871 85  Härnösand

Folktandvården Västernorrland
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Required for a private practice in rural setting in the 
prestigious north Norfolk area of Burnham Market, 
peaceful and safe environment for family. Good schools 
and reasonable accommodation costs. Near to Stansted  
and Norwich airports and 2 1/2 hours drive from 
London (1 1/2 hours by train via Cambridge from Kings 

    Experienced Dentist
Lynn). The vacancy is due in May June 2009 due to 
colleague leaving the country after 14 years.

Please contact/mail to: 
burnhammarketdentalsurgery@googlemail.com 
or text your contact detail to 0044 7877 280 203 
for further information.

Landstinget i Östergötland

Klinikchef till Folktandvården
Östergötland
Folktandvården Vidablick i Norrköping

Uppdraget som klinikchef ställer krav på din
förmåga att arbeta självständigt. Du ska vara
omvärldsorienterad och ha förmåga att tänka
strategiskt . Tillsammans med klinikens
medarbetare ska du aktivt kunna driva
verksamhetsutveckling och du ska vara
resultatinriktad och kunna fatta beslut. Självklart
värdesätter vi goda ledaregenskaper kombinerat
med välutvecklad samarbetsförmåga. Förutom din
roll som chef för den enskilda kliniken lägger vi
stor vikt vid att du verkar för Folktandvården som
helhet. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet som
klinikchef men du ska anse dig ha egenskaper att
bli en bra klinikchef.
 
Siktar du på kvalitetsarbete såväl i fråga om
odontologi som omhändertagande och service?
Uppskattar du teamarbetets möjligheter och vill
driva utvecklingen av ett delegerat arbetssätt? Har
du goda ledaregenskaper, är positiv och har lätt
för att samarbeta?

Ser du fram emot att få använda din kompetens
fullt ut, med uppbackning från en resursstark
organisation? Då kommer du säkert att trivas som
klinikchef inom Folktandvården Östergötland.
 
Frågor om tjänsten besvaras av:
Tandvårdsdirektör Raimo Pälvärinne,
010-10 302 82.
Fackliga företrädare är;
För TT Milena Milosevic, 011- 22 29 50.
För SRAT Jenny Kempe, 0141- 788 10.
För SKTF Ann Johansson, 011- 22 30 46.
 
Välkommen med din ansökan senast den
16 februari till:
 
Landstinget i Östergötland
Lönesevice
Klostergatan 19
Eva Lotta Hagelin
581 85 Linköping

Folktandvården i Östergötland arbetar aktivt för att vara den ledande aktören inom tandvården i länet. Vi
har cirka 600 medarbetare vid ett 40-tal kliniker. Vi söker nu en ny klinikchef till vår allmäntandvårdsklinik
Vidablick i Norrköping.
Tjänsten som klinikchef är ett treårs förordnande med tillsvidareanställning på heltid inom Folktandvården
Östergötland. Tillträde sker efter överenskommelse.

www.lio.se



RADANNONSER
Aktuella stopp-  och utgivningsdagar
Nr 4/09  Stopp 16/2  Utgivning 12/3 
Nr 5/09  Stopp 6/3  Utgivning 2/4

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 
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 PRAKTIKER SÄLJES

 PRAKTIKER KÖPES

Praktik i Vallentuna säljes
Del i gruppraktik med tre behandlingsrum säljes 
omgående. Vi är för närvarande två tdl och en 
hyg. Stora fräscha lokaler med låg hyra. Ca 
1 200 patienter. Mycket god tillströmning av nya 
patienter pga stor inflyttning till kommunen. 
Praktiken är datoriserad. Goda kommunikatio-
ner till Stockholm och kranskommuner. Om du är 
intresserad, ring Maria på tel 08-756 14 79, 
08-511 792 92, 070-360 20 11 eller skicka 
e-mail till miadent52@gmail.com

Norrköping centralt & vackert
Nyrenoverad praktik i gammalt vackert hus i 
centrala Norrköping säljes eller utarrenderas 
pga studier. 2 beh rum, möjlighet bygga till 3:e. 
Ca 1 000 ej överbehandlade patienter. Låg hyra 
och delegeringsvan sköterska. Bra omsättning. 
Bara att sätta igång att jobba och tjäna pengar! 
Inarbetad hemsida ger nya patienter varje må-
nad: www.sodertullfamiljetandvard.se. 070-606 
68 78, frida.nordh@sodertullfamiljetandvard.se 

Lönsam praktik i Närke
Praktik med 2 beh rum och gott om pat säljes 
pga pensionering. Tel 070-647 58 20.

Eskilstuna
ptj-ansluten trevlig modern gruppmottagning 
centralt belägen i Eskilstuna. Tre behandlings-
rum varav ett disponeras av hygienist. Handi-
kappvänligt. Ett stabilt patientunderlag. Erfa-
ren personal med god patientkännedom. Digital 
rtg, opg, Opus som administrativt system. Säljes 
pga utlandsflytt. Information: Eva Barren, 
070-789 39 81, ptj.

Svensk praktik i Spanien
Bästa läge i Puerto Banus, Marbella. Lönsam, 
inarbetad praktik med bra tillströmning av nya 
pat. Moderna lokaler med två beh rum, yta 90 

 UTHYRES/PRIVAT
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kvm. Datoriserad, förberedd för dig rtg. Säljes 
mkt förmånligt pga ändrade förhållanden. För 
mer info: 070-492 76 28.

Dags att köpa eller sälja mottagning?
På www.praktikformedlaren.se finns objekten du 
söker. Praktikertjänst Tandvård

Göteborg
Tandläkarmottagning i Göteborgsregionen 
köpes. Svar till »090202«.

Malmö med omnejd
Högt meriterad och ansvarsfull manlig svensk 
kollega, önskar del i gruppraktik, gärna större 
praktik med specialistinriktning i Malmö med 
omnejd. Olika anställnings-/övertagandeformer 
kan disk. Mycket goda ref. Företrädesvis början 
av sommaren 2009. Svar till »090201«.

Arrende Karlaplanstandläkarna
Vill du bli en av oss? Karlaplanstandläkarna 
söker dig som har egna patienter och behöver 
en ny arbetsplats på halvtid-heltid. Vi har nya 
fräscha lokaler, tre beh rum, digitaliserat, opg, 
alma tandläkarprogram. Vi jobbar med Qulans 
kvalitetssäkring. Alla typer av samarbetsformer 
är av intresse. Vi välkomnar dig som är specialist 
eller allmäntandläkare. Skicka din intressean-
mälan till oss: christina@karlaplanstandla-
karna.se eller ring kvällstid 08-731 00 23.

Arrende i Staffanstorp
Ett rum med Sirona c4+, digital rtg, digital 
opg, digital intra-oral kamera, Almasoft, nya 
Delldatorer, tillgång till reception med sekrete-
rare, fax, steril, personalrum, extra kontor för 
administration. Rum två har Sirona c8. Tillträde 

 ARRENDE

 SÄLJES

snarast. Sologrupp kan ordnas för två rum. 
Tel 070-698 61 24.

Planmeca utrustning m m
Prostyle Compact unit, mkt fräsch, ny klädsel. 
Miele desinfektor, Dürr kompressor, Dürr sug-
motor, Dürr foliesvets, W&H vst + rotokoppl, 
Bienair-motor, Martin elektrotom, Anatom xica-
rtg, Heater digital kompositvärmare, Assistina 
301 plus. Ring 070-770 05 50.

Villa Pierrette, Fayence
45 min fr Nice flygpl nv om Cannes. Centralt 
beläget hus i villagen. Ogenerat läge, 4 000 
kvm tomt, pool. Plats för sex plus fyra pers i två 
våningar. Separata kök o badr. Stort uterum m 
grill. Nära till golfbanor. Uthyres veckovis 
v 22–35. Upplysn på tel 090-12 10 25, 
070-687 58 25, 0033-494 84 17 30.

Vävnadsvänligt N2 - Steril rot
Neversv 31, Lund. Kurs 7/3 kl 13–17. Anmälan 
senast 15/2. Tel 046-12 98 80. Kursgivare: 
Cederblom, Nordström, Norrsell. Avg 1 900 kr.

 

Historien om en ny sorts tandvård, kapitel 1. 
Smile expanderar, kapitel 9

versamhet eller vill fortsätta att arbeta med att 
hitta en annan plattform för dig och din klinik? 

För mer information kontakta David Halldén
0708-44 19 98, david.hallden@smile.se eller
Tobias Wirén, 0707-50 00 15, tobias.wiren@
smile.se

// Tobias Wirén, VD Smile Tandvårdskliniken
PS! Läs mer om oss på www.smile.se

 

Smile fortsätter att växa. Nu har vi kliniker i 
Sundsvall, Mariestad, Vänersborg och Malmö, 
men vi vill inte stanna där.

Vi söker kontakt med andra kliniker och tandlä-
kare på dessa orter som är intresserade av att 
höra mer om vad det innebär att vara en del 
av Smile.

Vill du vara med och skriva nästa kapitel i vår 
historia. Planerar du att avsluta din kliniska
 

 DIVERSE
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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

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

tandläkartidningen årg 101 nr 2 2009

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

REMISSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

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 08-729 89 62, 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

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

Kurs sökes
Kurs v 8 i Österrike sökes! Helst ptj-godkänd. 
Resa och logi ordnar jag själv. Roland Landin, 
prakt 040-611 74 80, 040-66 11 701. 
Bost 040-15 83 60, 040-15 73 33, e-post: 
roland.tandl.landin@ptj.se. Hittelön för mig 
användbart tips.

Så här gör jag!
Kliniker träffas på hotell Borgholm, Öland 21–
24/5. Utbyte av erfarenh och trivsam samvaro. 
Avg 1 300 kr. Anmälan: tel 046-12 98 80.

REMISSER

RADANNONSER

Söker du 
semesterbostad
att hyra? 

Annonsera under 
Önskas hyra/Privat.

elisabeth.frisk@
tandlakarforbundet.se



102 tandläkartidningen årg 101 nr 2 2009

KURSER & KONFERENSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

3 ENTIRE DAYS FOCUSING ON CONTEMPORARY IMPLANT DENTISTRY
WORK-SHOPS THURSDAY – LECTURES & DICUSSIONS FRIDAY AND SATURDAY

ALBREKTSSON, TOMAS
ALSTAD, PER JOHAN
von ARX, THOMAS
BREVIK, BJØRN
DEBELIAN, GILBERTO
GJENGEDAL, HARALD
JOHANSSON, LARS-ÅKE 
LUNDGREN, STEFAN
MORDENFELD, ARNE
NILSON, HANS

NYGAARD-ØSTBY, PER
ROOS-JANSÅKER, ANN-MARIE
SHAHNAVAZ, RASMY
SCHER, EDWIN L C
STØRKSEN, KJELL
SVENSEN, ULF
THOMA, DANIEL
TORESKOG, SVERKER
WANG, HOM-LAY
WIKESJÖ, ULF

”GNC 2009  IS THE MOST COMPREHENSIVE AND DYNAMIC EVENT
EVER HELD IN NORWAY ON IMPLANT DENTISTRTY”  - pja 08

GENERAL PRACTICE OR SPECIALTY PRACTICE
THIS IS FOR ALL IMPLANT INTERESTED COLLEAGUES

Congress fee: NOK 4650
ONLINE REGISTRATION: www.nsoi.no  (Starting 01. February 2009)
Online registration includes link to direct hotel booking.
Snail mail registration possible:
Dr. Mariann Westgaard -  m-westg@online.no - Cellphone 00 47 9972 4410
Address: Dentalklinikken - Slependveien 54B -1341 Slependen - Norway

LECTURERS - MODERATORS & CHAIRMEN IN ALPHABETICAL ORDER

Gold Sponsors:

Sponsors:

OSLO  SEPTEMBER 17 - 19 - 2009
C.C. HOLMENKOLLEN  PARK HOTEL  RICA

Annonse magasin GNC english.indd   1 09.12.2008   16:27:09
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Vi startar med get-together kl. 20.00 torsdag 
12 mars på Hilton, Malmö City.  

Fredag 13 mars kurs på Hilton kl. 08.30–17.00 
med kaffe från 08.00. På kvällen arrangeras 
gemensam middag.

Lördag 14 mars hands-on kurs endast för 
SACD-medlemmar på Tandvårdshögskolan, 
Malmö.

Kursavgift (exkl moms) fredag samt 
inkluderande come-together torsdag kväll: 
Tandläkare och tandtekniker som är medlem i 
SACD: 3.900 kr, icke medlem 4.350 kr. Övriga 
medarbetare 1.900 kr.

Kursavgift (exkl moms) både fredag och lördag 
(endast för SACD-medlemmar): 7.900 kr.

Antalet platser är begränsat. Anmäl dig och 
dina medarbetare snarast, dock senast 1 mars. 

www.sacd.se 

Fredag 13 mars öppen föreläsning för ALLA – tandläkare, tandtekniker, 
medarbetare: ”The marriage of esthetics, occlusion and comprehensive dentistry. 
A unique lecture experience.” 

Lördag 14 mars hands-on endast för medlemmar i SACD: ”The Five P’s 
of Porcelaine Veneers – Planning, Periodontal, Preparation, Provisionalization 
and Placement”.

Gary Alex, DMD (drgaryalex.com) beskrivs som en av de allra främsta och 
mest anlitade föreläsarna inom modern tandvård. Han är en internationellt 

erkänd föreläsare och forskare och har skrivit ett stort 
antal vetenskapliga artiklar. Gary Alex har undervisat 
på många utbildningscenters och dessutom på flera 
tandläkarhögskolor. Han är ackrediterad medlem i 
American Academy of Cosmetic Dentistry och tidigare 
ordförande för AACD i New York. Vid större dentala 
föreläsningar och dentala möten rankas han genomgående  
som en av dem som får högst poäng.

Tillfälle! Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, SACD, inbjuder  
till en ny kurs på absolut toppnivå i Malmö den 13–14 mars 2009 med  
Dr Gary Alex från New York. 

KURSER & KONFERENSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

Arrangörer: Programgruppen för oralhälsorelaterad livskvalitet (FORSS*) i samverkan med Odontologiska fakulteten, Malmö högskola, FoU Folktand-  vården Skåne och Folktandvården Landsti
nget i Kalm

ar län
*Forskningsrådet i Sydöstra Sverige

Oral hälsa och livskvalitet
Bidrar tandvården? Program och anmälan till konferens och 

posterutställning: 
www.mah.se/od (Kalender)
www.folktandvardenskane.se
www.lio.se/fhvc (Aktuellt)

Information: 
elisabeth.warnberg-gerdin@lio.se  
Ingrid.Collin-Bagewitz@skane.seIngrid.Collin-Bagewitz@skane.se

Sista anmälningsdag:
13 mars 2009

Välkommen att presentera din forskning inom området med en poster!

Svensk tandvård genomgår stora 
förändringar. Ett reformerat 
ersättningssystem och en ökad 
kunskapsstyrning är några exem-
pel. Hur bidrar detta till oral hälsa 
och livskvalitet? Var med, lyssna 
och diskutera vid konferensen Oral 
hälsa och livskvalitet – bidrar tandhälsa och livskvalitet – bidrar tand-
vården?

22-23 april 2009   Malmö

Vill du annonsera? 
Priser och materialdagar för Eftertext hittar du på 
www.tandlakartidningen.se
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E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  
PERSONALIA

 FÖDELSEDAGAR

40 år
Anna-Kari Hajati, Södertälje 9/2
Anna-Karin Udvardy, Segeltorp 14/2
Joakim Björk, Arlöv 24/2
Ulrika Ödman, Nyköping 26/2

50 år
Bodil Baecklund, Askersund 6/2
Karin Vallgren, Själevad 7/2
Ewa Malmström, Nyköping 11/2
Åsa Westerdahl-Jansson, Karlskrona 15/2
Björn Hedman, Leksand 16/2
Claes-Göran Olandersson, Kalmar 17/2
Mårten Andersson, Huaröd 18/2
Monika Öberg, Holmsund 19/2
Jan Johansson, Örnsköldsvik 20/2
Jan Berden, Karlstad 21/2
Agneta Vinge, Norrahammar 23/2
Björn Furst, Hönö 26/2

60 år
Ann Larsson, Nyland 6/2
Per Nordström, Ytterby 8/2
Anders Lövgren, Långsele 9/2
Göte Josefsson, Gällivare 9/2
Cecilia Bentzel Lindholm, Karlskrona 10/2
Jörgen Togelius, Malmö 10/2
Per-Olov Nyquist, Göteborg 10/2
Christina Stecksen-Blicks, Umeå 11/2 
Richard Kugelberg, Dalarö 13/2
Kerstin Larsson, Malmö 14/2
Britt-Marie Herdevall, Lidingö 15/2
Anders Sikström, Uppsala 20/2
Tage Bålefalk, Bollnäs 20/2

  
Önskar du ej 
publicering av 
din födelsedag? 
Meddela det 
senast åtta 
veckor i förväg. 
elisabeth.frisk@
tandlakarforbundet.se

Bengt Håff, Östersund 22/2
Stig-Olof Eriksson, Göteborg 24/2
Jan Sulek, Motala 24/2
Hajime Fujita, Mellbystrand 26/2

65 år
Mats Eckerbom, 
Förenade Arabemiraten 7/2
Clas Axelson, Ytterby 7/2
Berit Hed, Danmark 11/2
Louise Holmquist, Vällingby 11/2 
Lena Berglund-Stevenberg, 
Kungsängen 14/2
Barbro Nöremark, Finspång 19/2
Per Ågren, Åhus 20/2
Harriet Larsson, Stockholm 21/2
Louise Strid, Bromma 21/2
Leif Gudmundson, Lit 21/2 
Lars-Åke Törnberg, Huddinge 22/2
Göran Carlsson, Mullsjö 23/2
Barbro Malm, Ås 23/2
Hans Hedström, Trollhättan 24/2

70 år
Peter Palm, Skövde 8/2
Eric von Delwig, Ljungby 9/2
Sölve Hellem, Norge 10/2
Shoji Miura, Stockholm 13/2
Christer Lexing, Ekerö 15/2
Birgitta Frykholm, Stockholm 18/2
Karin Astell, Stockholm 18/2
Karin Winkler Sjögren, Stockholm 20/2
Mats Bernhold, Helsingborg 21/2

75 år
Åke Kylen, Vänersborg 22/2
Sverker Elwing, Åtvidaberg 24/2

Syn eller hörsel?
Personer med

dövblindhet
kan inte välja.

Stöd vår arbete.

Pg 90 00 16-7

             FDI Singapore  
         plus extra kursvecka i      
Angkor Wat, Kambodja
       31/8–11/9 2009

5 stjärniga lyxhotell: 
Mandarin Oriental 
och Royal Angkor.

Alla flyg och sightseeing-
program på bägge orterna ingår.

Golf för dem som så önskar.

Tandläkare Ingvar Schützer
NCTravel, Kastellgatan 16 A

41307 Göteborg
Tel 0706096503, info@nctravel.se
Hemsida med kursprogrammet: 

www.nctravel.se

KURSER & KONFERENSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

80 år
Doris Johansson, Lidingö 21/2

85 år
Åke Fjellström, Lidingö 23/2

umeå
Peyman Kelk, den 27 mars 2009.
Avhandlingen: »Inflammatory cell death of 
human macrophages induced by Aggregati-
bacter actinomycetemcomitans leukotoxin; 
a novel virulence mechanism«. 
Fakultetsopponent: Professor Charles A 
Dinarello, Colorado, usa.

ÖVRIGT
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

 DISPUTATIONER
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PERSONALIA

 GRATTIS

Anna-Kari Hajati 40 år

vi gratulerar Anna-Kari Hajati, 
privat specialisttandläkare och dok-
torand i Stockholm som fyller 40 den  
9 februari 2009.

Anna-Kari Hajati 
som specialiserat 
sig på ortodonti 
har en mottagning 
i centrala Stock-
holm. När hon 
inte är på mottag-
ningen ägnar hon 
sig åt forskning i 
ämnet klinisk oral 
fysiologi på Karo-

linska institutet. Hon studerar käk-
ledsförändringar hos patienter med 
reumatoid artrit och snart doktorerar 
hon i ämnet. En stor fördel, tycker 
Anna-Kari, är den intellektuella sti-
mulansen och möjligheterna att ut-
veckla nationella och internationella 
nätverk inom vilka man med samlad 
kompetens har alla möjligheter att 
driva specialiteten framåt. 

– Jag har alltid varit en person 
som gillat utmaningar och att se eta-
blerad vetenskap och erfarenhet ur 
nya perspektiv, berättar hon vidare. 
Stort intresse har hon även i en ny 
sofistikerad metod för tandreglering, 
Incognito – en teknik som utvecklats 
i Tyskland och ger möjlighet till en 
helt dold tandställning där fästena 
klistras fast på baksidan av tänderna.

Sin tandläkarutbildning fick Anna-
Kari vid ki. Efter at-tjänsten i Mjöl-
by, fick hon söka sig runt på vikariat 
en tid. Det var ont om arbetstillfällen 
i Sverige och många kurskamrater 
flyttade till Storbritannien och Norge. 
Anna-Kari gick så småningom sin 
specialistutbildning i Linköping och 
blev klar 2002. Det var en tuff men 
rolig tid berättar hon, man utvecklas 
mycket som tandläkare och jag hade 
många duktiga och engagerade män-
niskor omkring mig. Nuförtiden bor 
Anna-Kari i Södertälje med sin make 
och deras tolvåriga dotter.

Då jobb och forskning tar mycket 
av hennes tid försöker hon även finna 
tid för livets goda såsom resor, god 
mat och dryck. Själva fyrtioårsdagen 
åker hon bort och firar med familjen i 
New York.                           cecilia ekholm

Anna-Kari Hajati          

Erik Ternert           

Carina Frohm 
ny på Tandläkartidningen
carina frohm är sedan mitten av de-

cember layoutare 
på Tandläkartid-
ningen. Hon har 
ansvar för layout 
och textredigering 
av det vetenskap-
liga materialet. 

Carina Frohm 
är journalist och 
grafisk formgivare 
och kommer när-

mast från Ekelunds förlag.   
Hon ersätter Ewa Knutsson som 

har gått till en liknande tjänst på Lä-
kartidningen.   cm

Erik Ternert ordförande 
i förtroendenämnden
erik ternert har valts till ordförande 

i Privattandläkar-
nas centrala för-
troendenämnd.

Bakom sig har 
han en karriär 
som tingsnotarie, 
hovrättsfiskal och 
hovrättsassessor, 
han har tjänstgjort 
som rättssakkun-
nig och utred-

ningssekreterare i regeringskansliet, 
rådman och kanslichef i Högsta dom-
stolen. För närvarande är han lagman 
i Attunda tingsrätt, det vill säga en 
sammanslagning av Södra Roslags 
och Sollentuna tingsrätt.

Erik Ternert är 65 år.
Utnämningen till ordförande i Cen-

trala förtroendenämnden innebär att 
det är första gången som nämnden 
har en ordförande som inte är tand-
läkare.

– Det är ett intressant uppdrag. Jag 
sitter sedan tidigare i skiljenämnder 
som prövar ärenden som behandlats i 
Patientskadenämnden och som över-
klagats och hoppas att min erfaren-
het därifrån ska komma väl till pass i 
förtroendenämnden.

Han ser det inte som ett minus att 
han inte är tandläkare – tvärtom:

– Jag tror att det ger en större ob-
jektivitet till förtroendenämnden om 
ordföranden har en annan yrkesmäs-
sig bakgrund, och inte minst tvingar 
det nämndens övriga ledamöter att 
vara tydliga och förklara sakfrågorna 
så att också jag förstår, vilket bidrar 
till att vi kan skriva tydliga beslut.
                                         mk

Carina Frohm          

Stipendium
från drottningen
birgitta bergendal, tandläkare och 

doktorand vid 
Umeå universitet, 
får ett stipendium 
på 60 000 kronor 
för projektet »Oli-
godonti och ekto-
dermal dysplasi 
– genetik, känne-
tecken, symptom 
och odontologisk 
behandling«.

Pengarna kommer från Drottning 
Silvias jubileumsfond för forskning 
om barn och handikapp. Stipendiet 
överlämnades av drottningen den 
27 januari 2009 på Kungliga slottet i 
Stockholm.    js

Birgitta Bergendal          

Liselotte Paulsson får
en gyllene tandborste
liselotte paulsson, tandläkare vid 
Malmö högskolas avdelning för or-
todonti, får priset Den gyllene tand-
borsten och ett stipendium på 75 000 
kronor för framgångsrik profylaktisk 
forskning. Priset delas ut av TePe 
Munhygienprodukters ab.                   js

Per-Anders Sunesson ny 
chef vid Socialstyrelsen
per-anders sunesson är sedan 1 ja-
nuari chef för enheten för behörighet 
och patientsäkerhet vid Socialstyrel-
sen i Stockholm.

Han är utbildad jurist, har arbetat 
i justitiedepartementet och mellan 
åren 1997–2008 vid den regionala 
tillsynsenheten i Örebro, där han var 
chef. Han var också huvudsekrete-
rare i patientsäkerhetsutredningen, 
som lämnade sina förslag till reger-
ingen i mitten av december förra året.

mk
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Göteborg kurs 04A
1. Nadya Esfahani, 2. Olof Ekdahl, 3. David Pellby, 4. Mirek Nemcik, 5. Brandon Washburn, 6. Jennie 
Hagman, 7. Jelena Jokic, 8. Marcus Nyberg, 9. Cecilia Persson, 10. Sofia Falkham, 11. David Reinedahl, 
12. Haidar Hussein, 13. Jonas Laerke, 14.  Arsalan Korchi, 15. Evelyn Andersson, 16. Ngoc Bergström, 
17. Johanna Östlin, 18. Monika Oskarsson, 19. Lisa Gradeen, 20. Viktoria Tagesson, 21. Hanna Walhjalt, 
22. Juliana Ribeiro Johansson, 23. Zhila Kayedi, 24. Qing Ye, 25. Carina Granholm, 26. Kamilla Olsson 
Bergland, 27. Victoria Broman, 28. Maria Sjöbäck, 29. Emma Petersson och 30. Abdorasol Nasaj.
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Tandläkar-
tidningen 
gratulerar 
alla nya 
tandläkare!
Här kommer vi 
fortsättningsvis 
att presentera 
dem som lämnar 
tandläkarutbild-
ningen efter 
examen. Först 
ut är två kullar 
från Göteborg och 
Umeå.

PERSONALIA
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1. Shwan Jaafar, 2. Morteza Lotfi, 3. Andreas Aksoy, 4. Gustaf Wiklund, 5. Björn Lindell, 6. Björn 
Elmberg, 7. Amir Pirhayati, 8. Amir Mohammad Zadeh, 9. Saeid Karim Shoshtari, 10. Mats Säll, 
11. Karin Neander, 12. Karina Toro Escobar, 13. Saeb Sadegh, 14. Oday Al-Hasnawy, 15. Maria André, 
16. Peter Bergkvist, 17. Stefan Håkansson, 18. Gustav Henriksson, 19. Emma Palm, 20. Jigme 
Tsering, 21. Erik Hallman, 22. Aorra Naji, 23. Ehsan Ahari, 24. Ulrika Håkansson, 25. Gazelle Ranji, 
26. Sara Lagerstedt, 27. Karin Nordstrand, 28. Marina Lemke, 29. Hanna Nelson, 30. Caroline 
Arvidsson, 31. Anna Runehagen, 32. Bertil Nordfjell, 33. Mimmi Murad, 34. Stina Sandström, 
35. Sara Robertsson, 36. Lisa Bellander, 37. Jenny Wirås, 38. Tiina Palmu och 39. Petra Hautamäki.
Saknas på bilden: Araz Afraziabi, Ludvig Hyltegård, Piia Hänninen och Maija Pohjola.

Umeå kurs V04 
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PERSONALIA
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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

Kurser södra regionen, 
Riksstämman, fdi, 
Swedish Dental Journal
Ylva Liljeson 08-666 15 43

Efterutbildning, Riksstämman
Annika Hodgson 08-666 15 34

Etik, kvalitet
Åsa Hultén tjl
Pia Kollin vik 08-666 15 31 

Utredare, studenthandläggare
Pia Leden tjl
Emma Åberg vik 08-666 15 22

Ekonomichef
Bo Lidholm 08-666 15 12

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
Pia Säävälä 08-666 15 10

Kurser västra regionen
Västra regionens kansli 
031-15 69 22

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
060-12 14 15, 070-648 63 03
anders.wikander@telia.com

Per-Olof Johansson 
070-513 07 71
per-olof.johansson@ptj.se

Victoria Fröjd
Adjungerad styrelseledamot 
0735-27 39 11
victoria.frojd@
tandlakarforbundet.se

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 08-786 99 00. Tandläkarför-
bundets 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, 023-407 57 
soren.andersson.00@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
Lennart Hernell, 060-214 92
lennart.hernell@swipnet.se
Gunnel Johansson, 070-585 30 41
Margareta Jonsson, 
036-13 43 66 dag
margareta@ajonsson.se
Hans Erik Mossberg, 016-13 51 95
Brita Raning, 0346-125 25 dag
Peter Stade, 0498-21 39 04
peter.stade@ptj.se
Claes Svärd, 0498-48 25 46
claes.svard@hsf.gotland.se

Medlemslogotyp

108

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

Medlem beställ upp till 10 st 
utan kostnad, icke-medlem 
50 kr per st.
kontakt@tandlakarforbundet.se
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kansli
Postadress: 
Box 1217, 111 82 Stockholm
Besöksadress: 
Österlånggatan 43, 2 tr
Tel: vx 08-555 44 600
Fax: 08-555 44 666
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
Carina Ågren, försäkringar och 
chef för sekretariatet
08-555 44 657
Maria Bjurö, informationschef
08-555 44 651, 070-810 46 11
Tina Fredriksson, kommunikatör 
08-555 44 610
Susanne Hirvonen, ekonomichef 
08-555 44 620
Lena Bolin, ekonomiassistent
08-555 44 660

Privattandvårdsupplysningen
020-662 800
Förtroendenämnden
Ann-Catrin Almespång, 
020-662 800

sveriges privata 
specialisttandläkare

Anders Tullberg, ordförande
08-660 31 03, 0733-84 02 11
anders.tullberg@brahekliniken.se

kansli 
Postadress: 
Box 2287, 103 17 Stockholm
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Cervident                                              2
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Nobel Biocare AB                             11
Dpnova                   17, 24, 25, 39, 91
Sunstar Butler AB                              20
Straumann AB                                   21
Teknodont 23
Ivoclar Vivadent                               27

Forssberg Dental AB                             29
McNeil 31
Denzir                                                  35
GC Nordic                                            36
Munksgaard Danmark                    38
Hultén & Co AB  40
M-tec                                                   41
Solident Sweden AB                         90
Multiergonomi                                  92
Support Design                                92
Coltene/Whaledent            93
Smile                                                 100
Maryam Pourmousa 101

Narkoskliniken 101
Folktandvården Stockholm           101
GNC 20090                                       102
Swedish Academy of  
Cosmetic Dentistry                        103
Landstinget i Östergötland         103
NC Travel                                           104
Hådéns Dental Återvinning 104
Specialistkliniken för
Dentala Implantat 111
W & H Nordic                                   112
Forssberg Dental AB                bilaga
Kerr                                bilaga

 ANNONSÖRER I DETTA NUMMER

Vad gör TLV?
➤1 december fick Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket, tlv, ansvar 
för vilken tandvård som ska subventio-
neras. Hur går arbetet till, och vilka är 
med och fattar besluten? Tandläkartid-
ningen besöker myndigheten.

N2 inte lege artis
➤Att använda N2 vid rotfyllning strider 
mot vetenskap och beprövad erfaren-
het, likaså att rotfylla utan aktuellt 
röntgenunderlag. Det konstaterar 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 
och ger den anmälde en varning.

Förbereder hemkomst
➤Vad händer när vi kommer hem för 
att arbeta i Sverige? Svenska tandlä-
karstuderande i utlandet håller kon-
takt med varandra på Facebook som 
en förberedelse för livet efter examen. 
Vi har träffat en av dem: Alex Bunea i 
Rumänien.  

Åter till Hudiksvall                
➤För nio år sedan besökte vi det 
tal- och sväljcentrum som sjukhus-
tandläkaren Mary Hägg byggt upp vid 
Hudiksvalls sjukhus. En utvärdering av 
behandling av strokepatienter hade vi-
sat goda resultat. Nu återvänder vi till 
Mary Hägg och frågar: Hur gick det sen?

Anonyma Alkoholister, IDAA 
AA-möte för läkare, tandläkare
och veterinärer
Tid: 3 februari 2009, 18.30–19.30
Plats: Läkarsällskapet, Klara Ö Kyrkogata 10,
lokal Grottan, 3 tr.

Andra nationella konferensen
om barns hälsa – ensam är inte stark!
Tid: 4 februari 2009
Plats: Norra Latin, Stockholm
www.tandlakarforbundet.se

The 14th Dental South China 
International Expo
Tid: 26 februari–1 mars 2009
Plats: Guangzhou, Kina
www.dentalexpo.cn/en

IDS - International Dental Show
Tid: 24–28 mars 2009
Plats: Cologne, Tyskland
www.ids-cologne.de

ED’09 - International Conference on the
Multidisciplinary management of Ecto-
dermal Dysplasia and Severe Hypodontia
Tid: 14–15 maj 2009
Plats: Nijmegen, Nederländerna
www.ed09.eu

2nd Congress of World Federation 
for Laser Dentistry, European Division
Tid: 14–17 maj 2009
Plats: Istanbul, Turkiet
www.wfld-edistanbul2009.org

Europerio 6
Tid: 4–6 juni 2009
Plats: Stockholm
www.europerio6.net

1st International BOA Congress
Tid: 12–13 juni 2009
Plats: Kaunas, Litauen
www.boaoffice.lt/EN/10/76/

FDI
Tid: 2–5 september 2009
Plats: Singapore
congress@fdiworldental.org

45° Congres de la Societe Francaise de
Chirurgie Maxillo-Faciale et Stomatologie
Tid: 10–12 september 2009
Plats: Nancy, Frankrike
contact@sfscmf.fr

tandläkartidningen årg 101 nr 2 2009110

Tema Ny forskning
Halmstad
➤Forskningen på Specialisttandvårdskliniken vid Länssjukhuset i 
Halmstad initieras av behov som observeras i den dagliga kontakten 
med patienterna. Undersökningar bedrivs inom implantologi, oral 
rehabilitering, kirurgisk käkrekonstruktion, oral medicin, infek-
tionskontroll, munhälsa inom äldreomsorgen, förebyggande vård, 
epidemiologi samt hälsoekonomi. I nästa nummer presenteras 
Halmstads pågående forskning.
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