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Organisationsfrågan  
är åter aktuell

 Denna jubileumsutgåva av Tandläkar-
tidningen kommer ut i anslutning 
till tidningens 100-årsdag. Den 
bjuder på en historisk tillbakablick 
på sådant som passerat revy inom 

tandvården under skriftens första århundrade 
och ger också en historik över vår professions 
utveckling.  

vi som själva kommit halvvägs till denna akt-
ningsvärda ålder och blickar tillbaka på våra liv 
kan konstatera att utvecklingen och de tekniska 
landvinningarna går fort och integreras i var-
dagslivet i ett allt högre tempo.  Så är det också 
i tidningarnas värld. För att hänga med i detta 
utvecklingstempo och kunna presentera en 
högkvalitativ tidning 15 gånger per år gäller det 
att ha ekonomiskt stabila resurser, men främst 
dugliga medarbetare som driver verksamheten 
framåt. Förbundsstyrelsen har sett det som 
en av sina viktigaste uppgifter att satsa på vår 
gemensamma tidning. Under mina år som ord-
förande har jag konstaterat att satsningen har 
givit önskat resultat. Medlemmar säger ofta 
spontant att tidningen är »jättebra« och de un-
dersökningar som regelbundet görs för att följa 
upp dess läsvärde visar på samma fina resultat. 
Vi lyfter på hatten, gratulerar och önskar fort-
satt framgång!

förra året var det tandläkarförbundet som 
jubilerade och levererade sin historia om de 
första hundra åren. Det kan tyvärr konstateras 
att många organisatoriska motsättningar lever 
kvar decennium efter decennium i vårt eget och 
många andra medlemsförbund, trots utveckling 
och tekniska landvinningar. Vi tycks alltså inte 
ha förmåga att förändra oss själva i linje med 
den allmänna utvecklingen. De stora organisa-
toriska skiljelinjer som blev uppenbara inom 
tandläkarorganisationen under 1990-talet och 
inledningen av 2000-talet överbryggades på ett 

pragmatiskt sätt. Vi har därefter levt i en stabil 
och sammanhållen tandläkarorganisation.  

tyvärr uppenbarar sig nu åter grundläggande 
värderingsskillnader mellan de riksföreningar 
som är medlemmar i förbundet; denna gång 
gäller det en så avgörande fråga som vem som 
kan vara medlem i förbundet och därmed vem 
förbundet ska företräda.  Denna motsättning 
påverkar vilka områden förbundet respektive 
riksföreningarna ska ansvara för i framtiden. 
Vi tycks alla var överens om att vår samman-
hållna organisation ska bevaras. I och med 
att Privattandläkarna, som riksförening och 
medlem i Sveriges Tandläkarförbund, öppnat 
för företag och icke-tandläkare som medlem-
mar uppstår en konflikt med övriga riksfören-
ingar som anser att endast tandläkare och 
tandläkarstuderande kan vara medlemmar 
i Tandläkarförbundet. Detta grundläggande 
problem diskuteras nu i styrelsen och i en 
»samrådsgrupp« där förbundet och samtliga 
riksföreningar är representerade. Jag som ord-
förande kommer att göra mitt yttersta för att 
vi ska nå fram till en lösning som är acceptabel 
för alla ingående riksföreningar och är bäst för 
medlemmarna. Tyvärr kan vi inte diskutera vår 
verksamhet med största medlemsnytta som 
utgångspunkt om definitionen av medlemsbe-
greppet är osäker och det därmed råder oklar-
het om vilka som är våra medlemmar och vem 
förbundet därmed ytterst representerar.  

vid det senaste mötet i »samrådsgruppen« 
tycktes enighet uppstå om att endast legitime-
rade tandläkare och tandläkarstuderande via 
Studerandeföreningen ska kunna vara medlem-
mar i förbundet. Hur detta ska regleras i rela-
tionen mellan förbundet och riksföreningarna 
och vilken inverkan det får på vårt praktiska ar-
bete och fördelningen av verksamhetsområden 
får visa sig i det kommande arbetet. n

»Det kan 
tyvärr konsta
teras att 
många orga
nisatoriska 
motsättningar 
lever kvar de
cennium efter 
decennium i 
vårt eget och 
många andra 
medlemsför
bund, trots 
utveckling och 
tekniska land
vinningar.« 
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Tandläkartid-
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mycket att bevaka 
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framväxande skol-
tandvården och 
tandläkarutbild-
ningen. Men de 
500 kr förbundet 
anslagit till tid-
ningen räckte 
inte. Därför bad 
förbundsordför-
ande Gotthard 
Dahlén underdåni-
gast Kungl Maj:t 
om ett statsbidrag 
på 1 000 kr. Han 
framhöll att tid-
ningen var »det 
enda organet 
inom landet« för 
den som ville nå 
alla tandläkare. I 
dag går det bra 
utan bidrag. n
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En pigg  
hundraåring

 S pelar det någon roll att Tandläkartidningen är hundra år 
gammal? När nya tidningar föds – och försvinner – i ett ra-
sande tempo kan man få för sig att en lång historia är en be-
lastning för en modern tidning; att traditionen skulle skapa 

förväntningar, tunga att släpa på. Men någon tyngd känner vi inte av 
på Tandläkartidningen. Det tror jag inte heller att de gör på exem-
pelvis Allers (född 1877), Grönköpings Veckoblad (född 1902) eller 
Elektrikern (född 1907). Definitivt inte på Aftonbladet (född 1830).

Lång historia och modernitet är inte ett motsatspar; en tidning 
kan definitivt stå för både och.

Ja, Tandläkartidningens hundraåriga historia har betydelse, fram-
för allt som symbol för kontinuitet och sammanhållning i tandläkar-
kåren. Men tidningen får inte bli en relik. Därför bygger vi vidare på 
den stabila grund som tidigare generationer har lagt.

Tidningens förste redaktör Karl Elander berättar i sin premiärle-
dare hur motvilligt han åtagit sig jobbet. Han hade egentligen inte 

tid med någon ny tidning vid sidan av den han 
redan var redaktör för, men hade givit efter för 
övertalning. Karl behövde bara åstadkomma 
fyra tunna utgåvor per år. (Redan efter två hade 
han fått sparken.) I dag producerar vi femton 
nummer med i genom snitt hundra sidor om 
året – alltid med stolt het och gott humör! 

I det här numret berättar vi om Tandläkar-
tidningens historia och om hur dagens tidning 
kommer till. Men det mesta handlar om det 
tidiga 1900-tal då Sveriges Tandläkarförbund 
blev tidningsutgivare: Hur tandvården, utbild-
ningen och dentalbranschen såg ut; vad tandlä-
karna debatterade och hur de såg på yrkeseti-
ken; vilka material de använde och vad 
forsk ningen ägnades åt. 

Förbundets äldste medlem, han är nästan 
lika gammal som tidningen, är länken mellan 
dåtid och nutid i det här numret. Missa inte 
intervjun med honom!

»Den som inte ser bakåt när han går framåt 
måste se upp«, sade den geniale Tage Daniels-
son. Hans uppmaning borde vara ett rätte snö re 
för oss som arbetar i mediernas värld  – och för 
övrigt i alla branscher där man riskerar att tap-
pa orienteringen när »tidsandan« påbjuder full 
fart framåt. 

»Lång 
historia och 
modernitet 
är inte ett 
motsatspar; 
en tidning 
kan defini-
tivt stå för 
både och.«
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I KORTHET

Hur bedrivs endodontisk 
vård i Sverige? Är me-
toderna tillräckligt bra 
eller måste de utvecklas? 
Det är några frågor som 
SBU, Statens beredning 
för medicinsk utvärde-
ring, vill ha svar på, bland 
annat genom en enkät till 
cirka 2 000 tandläkare.

Våren 2008 började sbu 
arbeta med ett projekt där 
man går igenom de stu-
dier som gjorts runt om i 
världen inom endodontisk 
vård. Man vill bland annat 
ta reda på vilket vetenskap-
ligt stöd som finns för olika 
åtgärder. Arbetet ska myn-
na ut i en rapport, förmod-
ligen första halvåret 2010. 
Några av de frågor man vill 
ha svar på är: Hur effektiva 
är olika diagnostiska me-
toder för att visa pulpans 
tillstånd vid olika former av 
tandskador? Hur effektiva 
är olika metoder för att be-
hålla pulpans vitalitet hos 

tänder med irreversibelt 
skadad pulpa?

För att få en bild av hur 
svenska tandläkare arbe-
tar med endodontisk be-
handling kommer sbu att 
skicka ut en enkät till cirka 
2 000 allmäntandläkare 
och specialister. Resultatet 
kommer att publiceras i en 
särskild del i sbu-rappor-
ten, dessförinnan kommer 
slutsatserna från enkätun-
dersökningen att redovisas 
vid den odontologiska riks-
stämman i november i år.

– Det 
handlar 
absolut 
inte om 
att ta reda 
på vilka 
tandläkare 
som utför 
bra eller 
mindre 

bra vård, utan om att få en 
uppfattning om hur den 
endodontiska vården be-
drivs, säger Sofia Tranæus, 

Endodontisk vård granskas

➤Den grupp som arbetar 
med sbu-rapporten och 
enkäten består av Gun-
nar Bergenholtz, profes-
sor i endodonti, Magnus 
Hakeberg, professor i oral 
hälsovetenskap, Thomas 
Kvist, Fredrik Frisk och 
Isabelle Portenier, alla 
specialister i endodonti, 

Ingegerd Mejàre och Arne 
Petersson, professorer i 
pedodonti respektive oral 
röntgendiagnostik, samt 
allmäntandläkare Hans 
Sandberg. Från sbu deltar 
hälsoekonom Anders Nor-
lund, Sofia Tranæus, Su-
sanna Axelsson och Kicki 
Håkansson. mk

Gruppen som utreder endodontivården

Sofia Tranæus

Ingegerd Mejàre

projektledare på sbu. Hon 
berättar också att enkätfrå-
gorna kommer att skickas 
ut i april.

– Jag hoppas att så 
många tandläkare som möj-
ligt ställer upp och svarar.

Ingegerd Mejàre, profes-
sor i pedodonti och en av 
dem som arbetar med en-
käten och sbu-rapporten, 
anser att det är viktigt att 
få fram fakta inom områ-
det:

– Ofta vet vi inte så 
mycket som vi tror om hur 
effektiv den vård vi be-

driver är, 
säger hon 
och be-
rättar att 
enkäten 
och rap-
porten är 
kopplade 
till Social-
styrelsens 

arbete med nationella rikt-
linjer för tandvården och 
också kommer att ligga till 
grund för ersättningsnor-
merna i det statliga tand-
vårdsstödet.

mats karlsson

Försäkringskassans kost-
nader för tandvårdsstödet 
skenar. 2006 uppskat-
tades kostnaden till 67 
miljoner kronor. I oktober 
var siffran 249,9 miljoner 
och nu beräknas den till 
319,8 miljoner kronor.

Kostnadsutvecklingen för 
tandvårdsstödet är ett pro-
blem, enligt Statskontoret, 
som har granskat Försäk-
ringskassan. Dessutom 
redovisar inte Försäkrings-
kassan kostnaderna för 
it-utvecklingen tillräckligt 
bra.

– Försäkringskassan har 
inte koll på det här. Det 
dyker successivt upp nya 
uppgifter, säger Anders 
Dager, avdelningsdirektör 
vid Statskontoret.  läs mer www.statskontoret.se

Dålig koll på kostnaden för tandvårdsstödet
I en förstudie 2006 upp-

skattade Försäkringskassan 
kostnaden för tandvårds-
stödet till 67 miljoner kro-
nor. I Försäkringskassans 
åtgärdsplan från oktober 
2008 uppskattades kostna-
derna under 2007 och 2008 
till 249,9 miljoner kronor. 
I februari i år hade siffran 
stigit till 319,8 miljoner 
kronor.

I den senaste uppskatt-
ningen är det oklart om 
kostnaderna för den nya 
versionen av tandvårds-
stödet, som införs i juni i 
år finns med, enligt Anders 
Dager.

– Sluträkningen vet man 
först framåt hösten, säger 
han.

Statskontoret saknar ock-
så en utförlig bedömning av 

vad det kommer att kosta 
att administrera och förval-
ta tandvårdsförsäkringen 
när den nya, förbättrade 
versionen är igång.

Ett problem är att Försäk-
ringskassan är beroende 
av konsulter inte bara för 
att utveckla it-stödet, utan 
även för att förvalta det nya 
systemet tills personalen 
skaffar sig den kompetens 
som krävs. Förvaltningsav-
talet skulle löpa ut i mars 
i år, men har förlängts, en-
ligt Anders Dager.

Andra risker som Stats-
kontoret påpekar i en 
granskning som lämnades 
till socialdepartementet 
den 27 februari är
n brist på förtroende hos 
vårdgivare

n att vårdgivarna får en 
ökad administrativ börda
n att det fortfarande finns 
oklarheter i samspelet 
kring regelverket, tillämp-
ning av försäkringen och 
it-stödets sätt att fungera
n att efterkontrollerna har 
fått stå tillbaka på grund av 
den omfattande, oplane-
rade manuella hanteringen
n att prisjämförelseportalen 
kan bli ytterligare försenad.

I övrigt konstaterar Stats-
kontoret att Försäkrings-
kassan har åtgärdat en del 
brister och planerar fler 
förbättringar i den nya ver-
sionen av tandvårdsstödet 
som kommer i juni.

janet suslick
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Det finns ingen direkt 
koppling mellan forsk-
ningens kvalitet och kli-
nisk relevans. Därför bör 
regeringen satsa särskil-
da pengar på forskning om 
patientnära frågor, även 
om den inte publiceras i 
tidskriften Nature.

Det anser Björn Klinge, 
professor i parodontologi 
vid Karolinska institutet.

Åsikten lades fram vid 
en temadag om klinisk 
forskning som ordnades av 
Sveriges Tandläkarförbund 
och de andra vårdförbun-
den i Sveriges Akademikers 
Centralorganisation (Saco).

Regeringen bör satsa pengar 
på att fylla igen kunskaps-
luckorna som uppdagas 
när exempelvis Statens 
beredning för medicinsk 
utvärdering (sbu) gör sys-
tematiska litteraturöver-
sikter, anser Björn Klinge, 
som också är styrelsemed-
lem i sbu.

Alla talar om vikten 
av att ge evidensbaserad 
vård, men litteraturöver-
sikterna visar ofta att det 
saknas kunskap. När stora, 

patientnära frågor inte är 
närmare en lösning flera år 
efter att kunskapsluckorna 
upptäckts, tyder det på att 
det saknas resurser, menar 
han.

Peter Honeth, statssekre-
terare på utbildningsdepar-
tementet kontrar:

– Det är nödvändigt att 
göra prioriteringar. Tre 
frågor som måste besvaras 
parallellt är: Var finns kun-
skapsluckorna? Var finns 
goda förutsättningar att 
kunna fylla luckorna? Vad 
måste bort för att möjlig-
göra det?

Vid temadagen medverkade 
bland andra Olle Stendahl, 
regeringens särskilde 
utredare av den kliniska 
forskningen. Han presente-
rar sitt slutbetänkande till 
regeringen i slutet av april. 

DentMan
08-25 10 75

N2
• Fler än 300 

svenska tandläkare 
använder N2

• Unika långsiktiga 
kliniska resultat
• CE sedan 1998 

»Satsa på klinisk forskning«

➤En tandläkare i Örebro 
län har friats från mutbrott 
av Örebro tingsrätt, men 
nu överklagar Riksenheten 
mot korruption domen.

Tandläkaren fick en gåva 

Tandläkare i Örebro undersöks för mutbrott

Ett delbetänkande lämna-
des i februari 2008, inför 
den forskningspolitiska 
propositionen.

Bristande rekrytering och 
karriärmöjligheter är det 
viktigaste problemet att 
lösa, anser Olle Stendahl.

Roland Svensson och 
Gunilla Klingberg, Tandlä-
karförbundets ordförande 
och vice ordförande, håller 
med. 

Gunilla Klingberg beto-
nar att det måste löna sig 
att bedriva klinisk forsk-
ning – både i lönekuvertet 
och när det gäller karriär-
utvecklingen. 

Roland Svensson tycker 
att otillräckliga basresurser 
till den kliniska forskning-
en är ett annat problem 
som måste rättas till.

janet suslick

➤Staten bör ställa krav på 
att landstingen erbjuder 
sina anställda läkare och 
tandläkare utbildning om 
hur kvicksilver och andra 
ämnen från dentala ma-
terial påverkar kroppen, 
skriver Chatrine Pålsson 

Ahlgren, 
kd, i en 
fristående 
motion till 
riksdagen. 

Även 
läkar- och 
tandlä-
karutbild-
ningarna 
måste ge 

undervisning inom detta 
område, skriver hon. 

js

Motion  
om utbildning  
i dentala  
material

Chatrine  
Pålsson Ahlgren

på 400 000 kronor från 
en patient, som nu är död. 
Patienten ställde inga mot-
krav på tandläkaren i sam-
band med det.

Statsåklagaren Nils-Eric 

Schultz vid Riksenheten 
mot korruption hänvisar 
till Socialstyrelsens rikt-
linjer, som säger att vård-
personal inte ska ta emot 
pengar från vårdtagare. js

Kunskap & kvalitet i praktiken

Jobbar du redan idag konkret med detta? 
Inspiration utifrån kan ge en nystart.  
 
Läs mer på www.tandlakarforbundet.se.  
Kontaktperson: Lotten Bergström,  
lotten.bergstrom@tandlakarforbundet.se,  
telefon 08-666 15 45.  
 

Avvikelser och patientsäkerhet  
- dags att göra en nystart?
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➤Landstinget i Stockholms 
län vill införa vårdval inom 
specialisttandvården för 
barn och unga upp till 19 
års ålder. 

I dag utförs all specialist-
tandvård i länet för alla 
upp till 19 år av antingen 
folktandvården eller Karo-
linska institutet.

Går förslaget igenom ska 
privata specialisttandläkare 
kunna bli auktoriserade. 
Allmäntandläkare ska 
sedan fritt kunna remit-
tera patienterna till vilken 
auktoriserad specialist de 
vill. Genom förändringen 
vill den borgerliga alliansen 
få fler specialisttandläkare, 
samtidigt som systemet blir 
billigare. mk

Alltför många tandläkare 
och läkare i Frankrike 
vägrar att vårda fattiga 
patienter. Det hävdar 
parlamentet och lagstif-
tar nu om »testning« av 
mottagningarna. 

Metoden har hittills mest 
använts för att komma åt 
etnisk diskriminering på 
arbetsmarknaden. Men 
under de senaste åren har 
också franska tandläkare 
och läkare satts på prov. 
Fiktiva »fattiga« patien-
ter, som har rätt till gratis 
vård, har försökt att boka 
tid på mottagningarna. 

Mellan 35 och 39 pro-
cent av de testade tandlä-
karna har sagt nej, enligt 
enkäter som bland annat 
har gjorts av hjälporga-
nisationen Médecins du 
Monde. En ännu högre 
andel har inte velat boka 
tid åt personer som omfat-
tas av en sjukförsäkring för 
flyktingar. 

Nu har det franska un-
derhuset lagstiftat om att 
försäkringskassorna ska 
kunna använda testnings-
metoden, och att diskrimi-
nerande läkare och tand-

➤Tandläkare som är in-
tresserade av att jobba i 
andra Eu-länder kan få 
veta mer i handboken »The 
Eu Manual of Dental Prac-
tice« utgiven av samarbets-
organisationen Council of 
European Dentists (CEd).

Handboken tar upp ju-
ridiska och etiska frågor, 
vilka krav som finns för att 
få legitimation och hur för-
säkringssystemen fungerar 
i 32 europeiska länder.

Vilka tandläkarorgani-
sationer som finns samt 
vilka specialiteter och spe-
cialistutbildningar de olika 
länderna har tas upp. In-
formation om vilka andra 
utbildningar och yrken 
som finns inom tandvården  läs mer www.eudental.eu

Franska tandläkare stoppar fattiga patienter
läkare ska sanktioneras 
finansiellt. Men beslutet 
möts av stark kritik från 
läkarnas och tandläkarnas 
fackliga organisationer. 

– Jag försvarar inte kol-
leger som vägrar att ta 
emot fattiga patienter. Men 
den här lagen är onödig, 

säger Jean Claude Michel, 
ordförande i de privatprak-
tiserande tandläkarnas 
största fack, Cnsd.  

Han hävdar att metoden 
är vansklig och att det 
finns enklare sätt att kom-
ma åt tandläkare som inte 
respekterar den Hippokra-

tiska eden. I försäkrings-
kassornas egen statistik 
framgår det till exempel 
tydligt vilka som inte tar 
emot några av landets 4,8 
miljoner fattiga patienter. 

anna trenning-himmelsbach 
frilansjournalist

frankrike 

Fritt specialistval 
för de unga

Handbok om
jobb i Europa

ESTETIK - PASSFORM - HÅLLBARHET

PRISVÄRDA LÖSNINGAR
KOMPETENS
TRYGGHET Pris före 

bonusavtal

DentMan
08-25 10 75

N2
• Problemfri endodonti

• CE-märkt
• Används över 

hela världen

SEAL-TIGHT 

och vilka arbetsuppgifter 
de får utföra finns också 
med.

För första gången tas 
också reglerna för tand-
blekning, röntgen och far-
ligt avfall upp. js

Information 
för utlandssugna tandläkare.
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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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➤Tillgången på tandläkare 
i Sverige ökade något från 
2005 till 2006, visar Soci-
alstyrelsens årliga analys 
(Årsrapport nps 2009).

Under perioden 1995 till 
2006 ökade tillgången på 
specialisttandläkare med 
fem procent i landet, med-
an den generella tillgången 
på tandläkare minskade 
med cirka en procent. Un-
der samma period ökade 

tandhygienister med drygt 
60 procent.

2006 fanns knappt 70 tand-
läkare per 100 000 invå-
nare i Gävleborgs, Dalarnas 
och Östergötlands län. I 
Stockholms län, Västra Gö-
taland samt Västerbottens 
län fanns runt 90 tandlä-
kare per 100 000 invånare.

js

 läs mer www.socialstyrelsen.se

Borrix Implantat

art.nr: 12530 / 31

Pris: 430:- (Priset är exklusive moms och frakt.)

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

W&H Nordic AB
t 08-445 88 30, 
e office@whnordic.se, wh.com

Nytt unikt 
koncept!

Kontakta oss så 
berättar vi mer.

LED

Odontologiska riksstäm-
man 2009 ordnas den 
12 till 14 november i år 
i Stockholm och heter 
»Evidens!?«.

Den röda tråden blir vikten 
av att tandvård, tandvårds-
politik och administrativa 
strategier baseras på den 
bästa kunskapen som är 
tillgänglig.

Tandvårds- och läkeme-
delsförmånsverket (tlv) 
summerar första året med 
det nya tandvårdsstödet.

Socialstyrelsen presen-
terar delar av de nya natio-
nella riktlinjerna för karies 
och parodontit. Socialsty-
relsens Kunskapscenter 
för dentala material (kdm) 
lanserar sin nya nätbasera-
de multimediepresentation 
om bondning.

Statens beredning för 
medicinsk utvärdering 
(sbu) berättar om nya rön.

Specialist- och ämnes-
föreningar planerar ett 
stort antal föreläsningar 
som presenteras senare.

»Evidens!?« riksstämmans tema

Fler tandläkare 2006 än 2005

➤Barnen i förskolan ska 
borsta tänderna. Det är 
olyckligt om skriften 
»Smitta i förskolan« tolkats 
på annat sätt, påpekar So-
cialstyrelsen.

Personal på en förskola 
har kontaktat Socialsty-
relsen. De anser att skriv-
ningarna kan tolkas som 
att tandborstning bör 
undvikas. Socialstyrelsen 
anser att det är olyckligt 
om det uppstått oklar-
heter. Barnen ska borsta 
tänderna, men tandborstar 
ska förvaras åtskilda så 
att barnen inte använder 
varandras, och applicering 
av tandkräm får inte ske 
direkt från tub utan via ett 
föremål som kastas eller 
diskas. Förekommer infek-
tioner bör tandborstning 
undvikas. mk

Produktmässan Swedental 
kommer som vanligt att 
pågå parallellt med det  
vetenskapliga program-
met.

janet suslick

Borsta tänderna  
i förskolan!
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När Gösta Möllefors och Olle Hultén startade dpnova 
för mer än 50 år sedan hade de en vision om att skapa 
världens bästa dentallab. Deras vision försöker vi leva 
efter varje dag. 

Gunilla Attin har snart tjänat ihop till sin guldklocka. 
Men, hon vill hellre ha en vit i Keramik. Gunilla är en  
fullskolad tandtekniker med erfarenhet inom produktion 
och som handledare på Tandteknikerutbildningen vid 
Malmö högskola. Idag hittar ni Gunilla på marknads-
avdelningen där hon hjälper våra kunder att utveckla 
samarbetet. Hon utbildar också våra samarbetstekniker 
vid labbet i Shenzhen.

Att dpnova stödjer utvecklingen av helkeramer och frästa 
konstruktioner med bra priser syns i vår nya prislista där 
du hittar marknadens bästa erbjudanden. Hos oss finner 
du alla marknadsledande system. 

Dpnova AB är sedan 1999 certifierade enligt ISO 9000  
och från 2006 även mot Medicintekniska produkter,  
Ledningssystem för kvalitet ISO 13485. ISO-certifiering 
finns även hos våra samarbetslaboratorier världen över. 
Det är ett minimikrav.

För dig som kund innebär det att vi hjälper dig uppfylla 
de ökade kraven på spårbarhet och dokumentation som 
ställs i den nya dentalreformen. Vi sparar all information 
om alla dpnovas arbeten i minst 5 år! Det kan vara skönt 
att veta att vi sparar t.ex. de batch och lot. nummer du 
kanske behöver!

I dag är dpnova Nordens ledande dentallab med 260   
anställda på 5 orter.  

Ladda ner vår prislista på www.dpnova.se 

Keramik väger tyngre än guld.

Gunilla Attin
– En tekniker med nytt fokus

Helkeramisk krona 
Zirkonia* och alumina, 

inklusive kärna

1 595:- dpgrön  
1 295:- dpblå (Procera)

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

Färgstudio Köpenhamn 
Tlf +45 33 93 17 04
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REPORTAGET

 Man skulle kunna säga att hela rymden 
är full av nyheter om tandläkare och 
tandvård. Det gäller bara att fånga in 
dem och presentera dem för er som 
har Tandläkartidningen. Uppslagen 

kommer till oss från läsare som mejlar och ring-
er; från arbetskamrater på Tandläkarförbundets, 
Privattandläkarnas och Tjänstetandläkarnas 
kanslier; från studenter och lärare på tandläkar-
utbildningen; från pressmeddelanden och från 
andra medier. Idéerna kan uppstå ur egna upp-
levelser och till och med ur sådant som vi har 
skrivit tidigare. En nyhet känner man nämligen 
igen på att man har sett den förut, som en cynisk 
kvällstidningsjournalist uttryckte det.

Det svåra är faktiskt inte att hitta ämnen att 
skriva om i tidningen, det är inte heller att välja 
vad som ska in i nästa nummer och vad som kan 
vänta. Det är för det mesta inte ens värt att skriva 
artikeln. 

Nej, kruxet är att få allt det andra att klaffa: 

det ska finnas en lucka i intervjupersonens al-
manacka i god tid före deadline; det ska gå att 
ordna transport och kanske hotellrum för jour-
nalisten; en fotograf ska vara ledig när vi behöver 
honom eller henne; alla inblandade ska hålla sig 
friska och inte plötsligt resa iväg till andra sidan 
jordklotet. Framför allt bör den intervjuade inte 
ångra sig i sista minuten.

slutpratat
Det krävs förvisso en del möten för att vi ska 
komma fram till vad vi ska ta upp, hur ämnena 
ska behandlas och hur de ska illustreras. Möten 
som kan pågå i timmar tills vi storknar eller klaras 

»Hur hittar ni så mycket att skriva om i Tandlä-
kartidningen?« Det är den vanligaste frågan vi får 
från er läsare. Den näst vanligaste är: »Är någon av 
er tandläkare?« När tidningen nu fyller 100 år är 
det dags att berätta vilka vi är och hur vi gör. 

TexT: 
cHriSTina MÖrk 
foTo: lena kaTarina 
JoHanSSon

Så gör vi din  tidning

FRÅN FÖRFATTAREN TILL PUBLICERING

Publiceringsprocessen från författaren till tryckeriet:

1  Författaren sänder in det färdiga manuskriptet
och Tandläkartidningens vetenskapliga redaktion
gör en första bedömning om materialet kan publiceras.

2  Manuskript som klarar den första bedömningen sänds till två refe-
renter för bedömning. I vissa fall kan den vetenskapliga redaktionen
engagera referenter utöver de nationella bedömarna.

3  Baserat på referenternas svar gör den ansvarige vetenskaplige
redaktören en ny bedömning om manuset ska behandlas vidare
eller refuseras.

4  Det godkända manuset sänds vanligen tillbaka till författarna för
revidering i enlighet med de vetenskapliga granskarnas bedöming.
Efter revision bedöms manuset på nytt av redaktör och granskare.

5  När manuset är godkänt tar redaktionen vid för textredigering
och layout. Texten språkgranskas och kan genomgå ändringar.
Rubrik sätts, sammanfattningen får sin slutliga formulering,
bilder, illustrationer, tabeller och diagram formges och kommer
på plats. Slutligen ses artikeln över av ansvarig vetenskaplig
redaktör innan korrektur skickas till författarna. 

6  När artikeln kommit tillbaka från författarna sker eventuella
justeringar innan den går vidare till korrekturläsning.

7 Artikeln skickas till tryckeriet. 

redaktören en ny bedömning om manuset ska behandlas vidare

GODKÄNT!

När artikeln kommit tillbaka från författarna sker eventuella

REFUSERAT

Innan tidningen går till tryck hänger vi upp den i lösa blad på väggen till 
allmän beskådan och bedömning.

Arbetet med de vetenskapliga artiklarna följer en 
egen procedur, längre och lite mer komplicerad än 
resten av innehållet.

Det kommer att bli en tidning av den här planen.
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av i flykten på väg någon annan stans.
Men när allt pratande, tänkande, läsande, ring-

ande och intervjuande är överstökat är det dags 
för reportrarna Mats Karlsson och Janet Suslick 
att koppla bort omvärlden, dra igen glasdörren 
till arbetsrummet och sätta fart. Sen brukar de 
alltid komma ut med en artikel vid deadline.

Nu ska eventuella frilansjournalister leverera 
sina artiklar; den mångårige medarbetaren med-
icinjournalisten Lennart Edqvist är alltid punkt-
lig med sina bidrag till avdelningen Fackpress på 
de vetenskapliga sidorna. (I det här numret har 
han också bidragit med en artikel om Tandläkar-
tidningens historia.)

Så gör vi din  tidning

➤

Tandläkartidningens redaktion fotograferad högst upp i huset på 
Skeppsbron 44 där Tandläkare-Sällskapet och förbundet en gång 
delade lokal. Hilding Lindqvists målning är 
målad från balkongen och visar utsikten 
över Stockholms inlopp. I dag hänger den 
i Tandläkarförbundets kansli.
Bakre raden: Lasse Mellquist, layout, 
Christer Johansson, annonsansvarig, 
Björn Klinge, vetenskaplig redaktör, 
Thomas Jacobsen, vetenskaplig redaktör. 
Främre raden: Anita Hagstedt, korrektur 
och administration, Elisabeth Frisk, annonser, layout och prenu-
merationer, Carina Frohm, layout, Christina Mörk, chefredaktör, 
Janet Suslick, reporter och Mats Karlsson, reporter.
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Långt innan vi har börjat värka fram det jour-
nalistiska innehållet har de vetenskapliga artik-
larna kommit in, bedömts av de vetenskapliga re-
daktörerna Thomas Jacobsen och Björn Klinge 
och referenterna, eventuellt reviderats, godkänts 
samt språkredigerats och fått sin layout av Ca-
rina Frohm.

Nu börjar det dra ihop sig. När det är ungefär 
åtta arbetsdagar kvar innan tidningen ska vara 
färdig ansluter vår frilansande layoutmedar-
betare Lasse Mellquist. När det står »Lasse på 
plats« på vårt produktionsschema är det skarpt 
läge. Då ska alla texter och bilder vara klara. Eli-
sabeth Frisk kommer med listan på annonser 
som Christer Johansson har sålt utrymme för. 
Elisabeth beräknar också hur många sidor hon 
själv behöver för radannonser och kursannonser. 
Per telefon meddelar den frilansande layoutaren 
Inger Kåberg från sitt hemmakontor hur många 
sidor jag ska reservera för platsannonser. 

Nu är det dags för mig att placera in alla annon-
ser och artiklar på det storrutiga pappersark som 
utgör planen över tidningen. Det är som att lägga 
pussel; alla bitar måste få plats, ingen får tappas 
bort och allt ska passa ihop. Jag använder blyerts-
penna. Det förekommer nämligen en hel del sud-
dande innan allt är klart. Då ringer Carina Frohm 
till vår kontaktman Kalle Sjunner på Ljungbergs 
tryckeri i Klippan. Han behöver besked om hur 
många sidor tidningen ska innehålla för att kun-
na beställa papper från bruket i Finland.

Väggtidning
Det är först nu atmosfären på tidningen börjar 
kännas redaktionslik. När det kan verka som om 
vi bara står och pratar så är det i själva verket nu 
den mest kreativa fasen har inletts. Lasse läser 
texter, väljer bilder och gör utkast till den layout 
som han sen hänger upp på väggen där redan 
Carinas vetenskapliga sidor finns. 

➤En stor del av job-
bet består i att stå 
och prata! 
Fr v Mats Karlsson, 
Lasse Mellquist 
och Elisabeth 
Frisk. Med ryggen 
mot kameran: 
Janet Suslick och 
Carina Frohm.
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Nu vandrar vi andra fram och 
tillbaka till väggen där sida efter 
sida kommer upp för att kolla allt 
in i minsta detalj. Är den bilden 
bra? Är rubriken begriplig? Känns texten för 
lång? Borde annonserna byta plats? Tidningens 
förstasida brukar behöva mest omsorg; den ska 
väcka nyfikenhet och locka dig och dina kolleger 
att öppna tidningen. 

Nu har Anita Hagstedt börjat läsa korrektur på 
alla sidor allteftersom de har fått sin form. Vi för-
söker att inte störa henne i onödan – hon har ett 
viktigt uppdrag som kräver fullständig koncen-
tration. Hennes korrekturlästa sidor går tillbaka 
till Lasse och Carina som ändrar enligt Anitas 
anvisningar och skriver sedan ut nya till henne 
för ännu en kontroll. Det ska inte finnas några fel 
i Tandläkartidningen!

dags för nästa nummer
Den här proceduren pågår i flera dagar och när vi 
börjar närma oss slutet kommer Inger cyklande 
från hemmet med färdiga platsannonser. Samti-
digt har Elisabeth fått in de sista radannonserna, 
födelsedagsfirarna och personnotiserna på sina 
sidor. Nu kontrollerar hon också att alla annon-
ser finns med i tidningen. 

När jag har gått igenom en utskrift av hela 
tidningen är det dags att sända hela de tryckfär-

»Vi kan något om hur man gör en tidning 
och har roligt samtidigt.«

➤

Frilansande formgivaren Inger 
Kåberg blir glad när platsannon-
serna äntligen ramlar in i datorn 
i hemmakontoret. Frilansande 
medicinjournalisten Lennart 
Edqvist, t h, medverkar med 
fackpressnotiser i varje nummer 
sedan många år tillbaka. 

Carina Frohm och Lasse Mellquist är varandras smak-
råd när layouten växer fram.

Planera, lyssna, 
prata, läsa och 
bestämma är 
chefredaktörens 
huvuduppgifter.
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diga sidorna som PDf till tryckeriet där Kalle och 
hans medarbetare – efter ännu en kontroll av oss 
i Stockholm – är beredda att trycka Tandläkartid-
ningen. När det är gjort ska den bindas, plastas 
in tillsammans med annonsbilagorna och sändas 
till posten i Helsingborg för distribution till dig 
och dina kolleger i Sverige och utomlands. 

När du får tidningen i brevlådan är vi redan 
långt inne i jobbet med nästa nummer.

tVå tandläkare
Hur var det då med den näst vanligaste frågan 
vi brukar få: »Är någon av er tandläkare?« Tid-
ningens vetenskapliga redaktörer, Björn Klinge 
och Thomas Jacobsen, kan inte ha fått den frå-
gan; de är båda kända tandläkare. Vi andra har 
andra yrken, som framgått av vad jag redan har 
beskrivit. 

Man kan också säga att vi är en grupp kultur-
konsumenter, kattägare, mormödrar, rockmusik-
lyssnare, kajakpaddlare, karateutövare, gympare, 
nubbevissångare, dansare, styrketränare, tonårs-
föräldrar och operafreakar. 

Det finns faktiskt en tredje vanlig fråga som vi 
brukar få, nämligen »Kan ni något om tandvård?«. 
På den brukar vi svara »en del«. Men framför allt 
kan vi något om hur man gör en tidning och har 
roligt samtidigt. n

➤

Vår kontakt på 
Ljungbergs tryck-
eri i Klippan, Kalle 
Sjunner t v, grans-
kar Tandläkartid-
ningens omslag 
tillsammans med 
tryckaren Henrik 
Nilsson. fo
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feel   the difference!

• BÄSTA AVVERKNINGSFÖRMÅGAN 
 
• LÄNGSTA LIVSLÄNGDEN 

• KONCENTRISK TILLVERKNING, 
TILLVERKAD I ETT ENDA STYCKE 

Representant i Sverige
Enhagsvägen 18
187 40 Täby
Sverige
Phone: +46 (0)8 687 47 40 
Fax:   +46 (0)8 687 47 45
info@coltenewhaledent.se
www.coltenewhaledent.com
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Svara på fem frågor – svaren hittar du 
i den här tidningen – och berätta med 
högst tio ord varför du läser Tand-
läkartidningen. En kort och kärnfull 
slogan går också bra.

1.  Var startade den svenska skoltand-
vården?

2.  Vad heter den äldste medlemmen  
i Sveriges Tandläkarförbund?

3.  Hur mycket socker konsumerade  
genomsnittssvensken per år för  
hundra år sedan?

4.  Hur många tandläkare fanns det  
i Sverige för hundra år sedan?

5.  Vilken adress hade Tandläkare-In-
stitutet, Sveriges första statliga tand-
läkarutbildning, för hundra år sedan?

Därför läser jag Tandläkartidningen:

Förstapris: ett dygn för två personer  
på den lyxiga japanska spa-anläggningen 
Hasseluddens Yasuragi utanför Stock-
holm (värde cirka 4 000 kr)  
Läs mer på www.tandlakartidningen.se
Andrapris: en Craft-jacka  
(värde cirka 1 000 kr) 
Läs mer på www.tandlakartidningen.se
Tredjepris: fyra biobiljetter

Lämna ditt svar senast den 13 april på 
www.tandlakartidningen.se 
Eller skicka det tillsammans med  
ditt namn och adress till Tandläkartid-
ningen, Box 1217, 111 82 Stockholm.

Delta i Tandläkartidningens 

jubileumstävling 
och vinn fina priser!

Jury: Christina Mörk, chefredaktör, Christer 
Johansson, annonsansvarig och Roland Svensson, 
ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.
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1909 var det storstrejk. Selma Lager-
löf fick Nobelpriset i litteratur och 
Sven Hedin kom hem från en fyraårig 
upptäcktsresa till Tibet. För 
första gången flög ett flygplan 
i Sverige.

Cirka 400 tandläkare fanns i 
Sverige för 100 år sedan, men 
de räckte inte till. Det var en 
tandläkare per 50 000 invå-
nare ( jämfört med omkring en 
tandläkare per 1 100 invånare i 
storstäderna 2009).

En treårig tandläkarutbildning som 
byggde på studentexamen startades i 
Stockholm strax före sekelskiftet. Det 
innebar att ett 30-tal nya tandläkare 

om året gick ut för 100 år sedan. För 
att få legitimation krävdes utbildning 
vid Tandläkare-Institutet.

Än fanns det charlataner på tand-
vårdsmarknaden, men det blev svå-
rare för dem.

Hemma Hos
En typisk tandvårdsklinik i Stock-
holm var en del av tandläkarens pri-
vata våning, kanske med en egen in-
gång. Väntrummet var möblerat med 
finrumssoffa och matchande fåtölj 
och fanns i samma rum där behand-

lingarna gjordes.
Behandlingsstolen stod vid 

fönstret för att få bästa belys-
ning. Den gick att ställa in på 
olika sätt för att hålla patien-
tens huvud i ett bra läge. Ti-
digare var det nödvändigt att 
utföra många behandlingar 
snabbt, men nya lokalbedöv-
ningsmedel gjorde det möj-

ligt att ta god tid på sig och behandla 
patienten ordentligt.

– Från 1905 började prokain er-
sätta preparat med kokain, eftersom 

det hade inträffat olyckor med ko-
kain, berättar Odd Larje, sekreterare i 
Svenska Föreningen för Odontologins 
Historia och tidigare tandhälsovårds-
chef i Stockholm.

– Lustgas fanns också, men var nog 
inte vanligt förekommande.

Bedövning kostade extra, men allt 
fler patienter ansåg det vara värt 
pengarna.

elektriska apparater bleV Vanliga
Elektricitet hade gjort genomslag i 
storstäderna. I moderna kliniker er-
sattes trampborren med elektrisk 
borrmaskin. Fotogen- och gaslampor 
gav vika för elektriska lampor.

Tidigare hade det varit helt nödvän-
digt med bra dags-
ljus i behandlings-
rummet, men elljus 
gjorde det möjligt 
att öppna klinik 
även där dagsljus 
saknades.

Trampborrar och 
fotogenlampor fanns 
alltjämt kvar hos 

Bedövning kostade extra 
Elektricitet och nya bedöv-
ningsmedel gav tandläkare 
helt nya förutsättningar 
för 100 år sedan och Selma 
Lagerlöf får Nobelpriset i 
litteratur.

TexT: JaneT SuSlick

Odd Larje

Tandläkare-Institutet låg 
på Malmskillnadsgatan 46 
i Stockholm från slutet av 
1800-talet och fram till 1923.
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tandläkare utanför storstäderna för 100 
år sedan – i den mån det fanns tandlä-
kare i mindre städer och på landet.

Elektriciteten gav även förutsätt-
ningar att använda röntgenapparater.

stor klasskillnad
Amalgam användes för att fylla tän-
der. Guld var ett alternativ, men det 
var mycket dyrare. Silikatcement bör-
jade komma till användning för att 
göra »osynliga« fyllningar på framtän-
derna, trots att det var mindre hållbart 
än amalgam och guld.

– Det fanns en ordentlig klasskill-
nad. De som kunde kosta på sig dy-
rare tandvård fick behålla tänderna, 
de andra lät dra ut tänderna.

Att människor gick med tandluckor 
var vanligt, speciellt på landsbygden.

– Men det gjordes fina proteser för 
100 år sedan också, både hel- och del-
proteser. Konstgjorda tänder i porslin 
satt i vulkaniserad gummimassa, som 
hade relativt bra färg till en början, 
men som mörknade efter hand, berät-
tar Odd Larje.

➤

➤

1909 fick Selma Lagerlöf Nobelpriset i litteratur.

Krav på lönesänkningar 1909 ledde till storstrejk runt om i landet. 
Strejkande arbetare samlades utanför Kolingsborg vid Slussen i Stockholm.
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Dåtidens handinstrument såg ut 
som dagens, men rostfritt stål hade 
ännu inte uppfunnits.

tVättade Händerna
Tandläkarna kände till hygienens be-
tydelse för 100 år sedan.

– De tvättade händerna med fasta 
tvålar, förhoppningsvis mellan varje 
patient, berättar Odd Larje.

– De förstod att kokning av instru-
ment var bra, men inte alltid tillräck-
ligt. Det fanns olika uppfinningar 
omkring hygienen. Autoklaven fanns, 
men var nog inte vanlig inom tand-
vården. Desinfektion med starka lös-
ningar av exempelvis sprit och fenoler 
användes.

Det fanns också problem. Ett var att 
instrument måste torkas snabbt för att 
inte rosta. Ett annat var att borrarna 
var långsamma. Det innebar att dentin 
fastnade.

skoltandVården startades
Många barn hade dåliga tänder för 
100 år sedan. Svensk skoltandvård 
startades 1905 i Köping och infördes 

genom avtal mellan 
kommunerna och pri-
vata tandläkare på flera 
orter efter hand.

Albin Lenhardtson, 
Stomatols uppfin-
nare och »den sociala 
tandvårdens fader« 
blev Stockholms förste 
skoltandläkare 1907. Av 
de 305 nyundersökta 
barnen som han träffade 
1908, hade bara två fullt 
friska tänder, skrev han 
i en rapport 1909.

Samma år sattes 
Stomatolskylten upp 
vid Katarinahissen på 
Söder i Stockholm. Som 
Sveriges första rörliga 
ljusreklam, blev skylten 
en attraktion. n

Sveriges första rörliga 
ljusreklam sattes upp vid 
Katarinahissen på Söder 
i Stockholm 1909 och fick 
då stor uppmärksamhet.

➤
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Den mest effektiva fl uorsköljen för alla med förhöjd 
kariesrisk* innehåller 0,2% NaF. Står det sedan 
Dentan på etiketten slipper dina patienter alla färg-
ämnen. Och så får de samtidigt den mildaste smaken. 
Se där – ytterligare bevis på att det inte alltid är 
styrka som räknas.

Samtliga Dentan fl uorskölj säljs receptfritt på 
apoteken. Dentan fl uorskölj 1000ml 0,2% (både mint 
och neutral) kan med fördel förskrivas och ingår då 
i förmånen. Patientinformation/rivblock och recept-
block beställer du på www.tandguiden.se. 
*Fure S, Gahnberg L, Birkhed D. A comparison of four home-care fl uoride 
programs on the caries incidence in the elderly.Gerodontology 1998;15:51-60

Den effektiva 
lösningen.

Används som kariesförebyggande behandling 
för vuxna och barn över 12 år med ökad risk för 
karies vid: muntorrhet (t ex vid användning av 
vissa läkemedel), delprotes och tandställning. 
10 ml Dentan fl uorlösning 1-2 gånger dagligen. 
Till barn under 12 år endast efter rekommen-
dation av tandläkare. 0,05% och 0,2% fi nns i 
1000ml (både mint och neutral), samt i 500ml 
(endast mint). Produktresumén senast 
granskad: 0,2% 2008-05-23 och 0,05%
2006-12-07. Mer information: www.fass.se, 
www.tandguiden.se och www.medasverige.se 
Kundkontakt: 020 35 05 05.

Dentan_tandläkartidningen_halvsida_171x120mm.indd   1 2009-03-16   10:01:22



Corega motverkar bakteriekolonisation på protesytan(1)

Protes borstad med 
medelslipande tandkräm

Protes rengjord med 
Corega rengöringstabletter

(1) GSK Abrasivity Study 1, GSK data on fi le, 2008

Corega rengör protesen enkelt, 
effektivt och skonsamteffektivt och skonsamt
Tandproteser är tillverkade av akrylat, ett material som är mjukare än tandemalj. Många patienter rengör 

dock sin protes med vanlig tandkräm, ibland på rekommendation av tandvårdspersonal. Det fi nns emeller-

tid en risk för att tandkrämens slipmedel repar ytan. Studier har visat att detta sker även med lågslipande 

tandkräm. Den ojämna ytan bildar dessutom en grogrund för bakterier, vilket kan leda till dålig andedräkt, 

candidiasis och protesstomatit. Corega rengöringstabletter är speciellt utvecklade för att rengöra proteser 

på ett mycket skonsamt men ändå effektivt sätt.

GSK Dental är en del av GlaxoSmithKline som är ett av världens ledade forskningsbaserade läkemedelsföretag. 

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

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

För ytterligare information och för att beställa gratis varuprover kan du maila vår dental adviser: dental.se@gsk.com
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1909 reviderades förbundets 
etiska regler och fick samma 
innehåll som vid Illinois State 
Dental Society i USA. Revi-
sionskommitténs diskussioner 
avslöjar att ställningstagande-
na kring förnyelsen av regel-
verket inte var helt självklara.

TexT: MaTS karlSSon

När revisionskommittén inledde sitt 
arbete gjorde man det med vördnad 
inför sina företrädares arbete med de 
tidigare reglerna. I protokollet från 
mötet konstaterade man bland annat 
att det fanns två omständigheter att 
ta hänsyn till vid revisionen: »Först 
och främst den vördnad, med hvilken 
man såg upp till de gamla reglerna på 
grund af de mäns anseende, som upp-
ställt desamma, och det myckna goda, 
de uträttat, och å andra sidan den för-
ändring, som inträdt i uppfattningen 
under den tid, som förgått sedan de 
skrefvos, och hvilken tycktes fordra 
en mindre förändring i reglernas or-
dalydelse. Hvarje generation blir min-
dre vidlyftig i sitt sätt att uttrycka en 
viss tanke, än den generation, som 
föregått densamma, och utan att på 
minsta sätt vilja kasta någon skugga på 
deras vördade namn, som föregått oss, 
är vår tid säkerligen betydligt mindre 
pedantisk än den, då de ursprungliga 
reglerna skrefvos.«

fel Väcka uppmärksamHet
Varje etisk paragraf har sin kommen-
tar i protokollet från kommittén. I 
kommentaren till den första, där det 
slås fast att tandläkarens uppförande 
bör stå i överensstämmelse med »The 
Golden Rule«, skriver man i den sista 
meningen: »Det är att hoppas, att den 
dag skall komma, då denna regel blir 
den enda nödvändiga.«

Den andra paragrafen är också den 

som säkerligen lett till de mest inten-
siva diskussionerna vid revideringen; 
det framgår av att motiveringen är be-
tydligt längre än till de övriga. Kom-
mittén slår fast att det inte är lämpligt 
för en tandläkare att annonsera ge-
nom affischer, cirkulär, kort, skyltar 
eller tidningar för att väcka uppmärk-
samhet för någon behandlingsmetod. 
Tandläkaren bör inte heller framhålla 
sin överlägsenhet gentemot andra 
tandläkare.

Man konstaterar att de vanligaste 
etiska brotten sker just mot denna pa-
ragraf. »Om denna paragraf efterlef-
des af alla, skulle alla dessa braskande 
skyltar försvinna, som särskildt ådra-
ga sig allmänhetens uppmärksamhet, 
och som bidraga till att sänka kårens 
anseende.«

Men man lägger in ett kryphål i till-
lämpningen av paragrafen; det är inte 
olagligt att annonsera, och vederbö-
rande har till och med moralisk rätt 
att göra det »…under förutsättning att 
han talar sanning…«.

proVisioner aV ondo
Tredje paragrafen ledde också till lite 
längre diskussioner. I den slås det fast 
att det inte är »…juste af en tandläkare 
att betala eller mottaga provisioner på 
honorar för tandbehandling eller på 
recept eller andra saker, som levereras 
till patienterna af aptotekare o. a«.

Man skriver att den tid har kommit 
då denna praxis bör utrotas, och hän-
visar till affärslivet, där provisioner 
i vissa fall betraktas som brott. »Om 
detta är fallet i affärslifvet, hvad bör 
man icke då säga om att dylika provi-
sioner användas bland män i vår ställ-
ning.«

I paragraf fyra slår man fast att det 
strider mot professionell hänsyn att 
en tandläkare förringar en kollegas 
arbete inför en patient, och i den föl-
jande paragrafen påpekar man fast att 
det inte är etiskt lämpligt att utföra 
mer än den mest akuta behandlingen 

i de fall en tandläkare 
tillfälligt övertar en 
patient från en kollega. 
Detta hände tydligen: 
»Många tandläkare 
brukar draga fördel af ett sådant till-
fälligt besök…«

Den sjätte paragrafen tar upp kon-
sultation. Kommittén konstaterar att 
det ofta händer att patienten eller 
vänner till patienten ber om att den 
konsulterade tandläkaren ska be-
handla honom eller henne. Detta bör 
tandläkaren inte gå med på utan att 
först ha talat med sin kollega.

I den sista etikparagrafen slås det 
fast att tandläkaren bör vara »…i alla 
afseenden renlig samt ärlig i sitt um-
gänge med sina medmänniskor såsom 
det anstår en verkligt bildad gentle-
man«. Här anser kommittén att en 
kommentar inte är nödvändig efter-
som paragrafen rör ett mer allmänt 
förhållningssätt än de övriga. n

Olämplig annonsering 
en het etisk fråga
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Etiska regler för tandläkare 1909

§1.  I sin beröring med patienter och kolleger bör tandläkarens upp-
förande stå i full öfverensstämmelse med ”The Golden Rule”.

§2.  Det är icke öfverensstämmande med god kåretik, att en tandlä-
kare annonserar medels affischer, anslag, cirkulär, kort, skyltar 
eller i tidningar eller andra publikationer för att därigenom 
söka väcka uppmärksamhet för någon särskild behandlings-
metod eller söka framhålla sin egen öfverlägsenhet öfver andra 
tandläkare eller att öfverhuvud taget använda reklamartade 
annonser, af hvad slag de vara må. Detta behöfver emellertid 
icke afhålla tandläkaren från att använda kort af lämplig 
storlek med namn, titel, adress och telefonnummer, tryckta med 
lämplig stil, eller att hafva annonser af motsvarande beskaf-
fenhet i tidningarna. Icke heller bör det hindra en tandläkare, 
som uteslutande ägnar sig åt en viss specialitet, att endast an-
nonsera denna.

§3.  Det är icke juste af en tandläkare att betala eller mottaga 
provisioner på honorar för tandbehandling eller på recept eller 
andra saker, som levereras till patienterna af apotekare o. a.

§4.  En tandläkare bör aldrig inför patienterna förringa en annan 
tandläkares arbeten. Att kritisera arbeten, som förefalla dåligt 
utförda, är redan på den grunden orätt, att man icke äger 
kännedom om de förhållanden, under hvilka de utförts. Tand-
läkarens plikt är att afhjälpa bristerna utan att göra några 
anmärkningar.

§5.  Om en tandläkare tillfälligt konsulteras af en patient till en 
kollega, som för tillfället är borta från sin praktik, så är det 
den så konsulterade tandläkarens plikt att befria patienten 
från för handen varande smärtor och obehag, och sedan åter 
hänvisa honom till den tandläkare, han eljest brukar anlita.

§6. Om en tandläkare konsulteras af en kollega, bör han hålla dis-
kussionen under konsultationen så diskret som möjligt, och un-
der inga förhållanden bör han åtaga sig behandlingen af fallet, 
utan att först tillfråga den tandläkare, som sänt patienten.

§7.  Tandläkaren bör vara i alla afseenden renlig samt ärlig i sitt 
umgänge med sina medmänniskor såsom det anstår en verkligt 
bildad gentleman.

»Etiken 
förändras 
med 
tiden«
Etik är inget statiskt utan för-
ändras med tidens krav. Det anser 
docent Lars Frithiof, som under 
ett stort antal år var ordförande i 
Tandläkarförbundets etiska råd.

Det kan vara lätt att le åt formulering-
arna i det etiska regelverket från 1909, 
exempelvis när det gäller skrivning-
arna om annonsering eller att tand-
läkarna bör uppträda som verkligt 
bildade gentlemän, men Lars Frithiof 
höjer ett varnande finger; om hundra 
år kanske somliga kommer att dra på 
munnen åt hur vi själva formulerade 
och förhöll oss i etiska frågor. 

intagna matades med godis
Det är inte mer än drygt ett halvsekel 
sedan som Vipeholmsundersökningen 
avslutades. Studien genomfördes för 
att se hur karies utvecklas i tänderna. 
Försökspersonerna var utvecklings-
störda som var intagna på Vipeholms 
sjukhus. De matades med godis av oli-
ka slag, man tog salivprov och iakttog 
hur karies utvecklades beroende på 
vilken sorts godis personerna ätit och 
hur ofta de hade ätit den. 

otänkbar studie i dag
Det är också bara drygt 30 år sedan 
lagen om tvångssterilisering avskaffa-
des i Sverige, en lag som infördes 1934, 
men som fick karaktär av tvång 1941.

– I dag skulle en undersökning lik-
nande den på Vipeholms sjukhus vara 
otänkbar, likaså att tvångssterilisera 
människor av »rashygieniska« skäl, 
men tidsandan var en annan. I fram-
tiden kommer man kanske att förfasa 
sig över vårt sätt att förhålla oss till 
exempelvis utslagna människor, att 
de flesta inte brydde sig.

Han påpekar att de etiska riktlinjer 
som i dag finns för tandläkarkåren ➤
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är väl anpassade för de krav som kan 
ställas på god vård. Han lyfter främst 
fram grundtanken om att behandla 
alla lika oavsett ålder, kön, etnisk bak-
grund och liknande, patientens själv-
bestämmande och det informerade 
samtycket.

samHället skapar normerna
Men det gäller också att leva upp till 
de vackra skrivningarna, inte bara 
från behandlarens sida utan också från 
samhällets.

– Samhället skapar normer, som ofta 
också blir individernas, säger han och 
lyfter fram en av sina hjärtefrågor, de 
hemlösas situation. Han var tillsam-
mans med tandläkare Patricia De 
Palma med om att starta tandvård för 
hemlösa vid KI, Huddinge, en verk-
samhet som sedan spritt sig till ett 
flertal orter i landet. 

– Verksamhe-
ten lever i myck-
et på grund av ett 
antal entusiaster 
som inte kan ac-
ceptera att ut-
slagna människor 
inte får den vård 
de vill ha och 
behöver.

Han anser att 
samhället ska 
gå före genom att förhindra att nya 
hemlösa tillkommer varje dag.

– Våra politiker måste visa att hem-
lösheten inte kan accepteras som fö-
reteelse genom att skapa vägar för de 
redan utslagna att ta sig ur sin misär. 
Så kan normer skapas som påverkar 
människosynen hos enskilda medbor-
gare. 

MaTS karlSSon

Lars Frithiof

Senaste 
nytt 
alltid på 
www.tandlakartidningen.se

100 år

➤

»Samhället skapar normer, som ofta också blir 
individernas, säger han och lyfter fram en av sina 
hjärtefrågor, de hemlösas situation.«
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Som ett komplement till daglig tandborstning, 
minst två gånger per dag, stöder Sveriges 

Tandläkarförbund användningen av 
munskölj som innehåller fl uor.

Har du fl uxat idag?
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NYHET! Nu fi nns Flux även för barn – Flux Junior. Efter ett framgångsrikt år med Flux 0,2% 
NaF lanserar vi Flux Junior. Flux Junior är framtagen i samma anda som Flux – det ska vara 
attraktivt att skölja med fl uor – tandhälsa är kul! Därför har Flux Junior en anpassad smak 
och en anpassad fl uorkoncentration (0,05% NaF) för barn, 6-12 år. 
    Vill ni veta mer om Flux Junior och våra smaktester – besök www.fl uxfl uor.se

STARKA TÄNDER ÄR INTE FLAX 
– DET ÄR FLUX!
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STARKA TÄNDER ÄR INTE FLAX 

NYHET! Flux Junior       för barn! Patient-broschyr!Beställ gratis på: info@fl uxfl uor.se



The new Aesthetics.

Heraeus Kulzer 
introducerar
den nya klassens 
perfekta 
restaureringar
Venus Diamond är en ny universal 
nanohybrid komposit som på ett 
unikt sätt kombinerar låg kontraktion 
med hög styrka.
Materialet tar upp färger från 
omkringliggande tandstruktur och 
återskapar ett naturligt utseende på 
ett unikt sätt.

 Diamond Formula –
 Mätbart bättre mekaniska 
 egenskaper

 Diamond Effect –
 Perfekt färganpassning

 Diamond Layer –
 Enastående naturligt utseende

Mer information om Venus Diamond på 
www.heraeus-venus.com  

eller ring 08-585 777 55.

Niclas Eriksson
070-623 31 40

niclas.erksson@heraeus.com

Mette Manniche
070-623 09 61

mette.manniche@heraeus.com

Kontakta din dentaldepå eller någon av 
våra säljare för demonstration av materialet.
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VAD HÄNDE SEN?

Vid sammanträdet i förbundets full-
mäktige 12 maj detta år låg tandläkare 
JN Sandbloms yrkeskarriär i 
Sverige i ledamöternas 
händer. Sandblom hade 
utbildats till tandläka-
re vid Northwestern 
University i Chi-
cago, men hade i 
ett brev till kung 
Gustaf v ansökt 
om att »…utöfva 
tandläkare-
praktik utan 
afläggande af 
stadgade  
examina«.

Ledamöterna 
hade en livlig 
diskussion. I 
referatet står det 
bland annat att  
»…sedan mycket 
lång tid en planmäs-
sig och ihärdig agi-
tation bedrifvits för att 
få till stånd en stämning 
inom kåren till förmån för 
den sökandes implantation«.

fullmäktige skreV till kungen
Resultatet av diskussionerna blev att 
fullmäktige skickade ett brev till kung 
Gustaf v, se separat artikel, och ut-
tryckte »underdånigst« att JN Sand-
blom skulle få rätt att arbeta som 
tandläkare i Sverige efter att ha avlagt 
ett examensprov för att styrka sin 
kompetens.

Så blev det också.  
JN Sandblom var verksam i Stock-

holm, blev lärare vid Tandläkare-In-

stitutet, ordförande i Svenska Tandlä-
kare-Sällskapet och fick en rad ordnar 

och utmärkelser. Han inne-
hade också titeln hovtand-

läkare. Han avled 1948. 
I förbundets tid-

ning beskrivs han 
som en av kårens 
mest »bemärkta 

och uppskat-
tade medlem-

mar«. Sonen 
Philip blev 

kirurg, känd 
konstsamlare 

och rektor för 
Lunds  

universitet.
Ett annat 

exempel på 
dispensärenden 

är när förbundets 
styrelse några år 

senare fick veta att 
norska tandläkare 

börjat resa in till norra 
Sverige. De gjorde förbe-

redande arbeten för proteser 
som patienterna redan fått

inpassade vid besök på deras mottag-
ningar i Norge. Ett fall är från Tärna 
socken i Lappland. Sockenstämman, 
landshövdingen och Medicinalstyrel-
sen sade ja till detta, men förste pro-
vinsialläkaren motsatte sig dispens. 
Det gjorde också Tandläkare-Förbun-
det och Kungl. Maj:t, det vill säga det 
ansvariga statsrådet. Av handlingarna 
framgår det att de norska tandläkar-
nas konkurrens på sina håll blivit täm-
ligen »kännbar«.

Förbundet fortsatte sedan att säga 

nej till liknande dispenser och krävde 
att alla som arbetade i Sverige skulle 
ha svensk tandläkarutbildning.

I dag är det betydligt lättare för 
tandläkare med utländsk bakgrund att 
få arbeta i Sverige. I och med att Sve-
rige gick med i eu har tandläkare med 
examen från dessa länder i stort sett 
fritt tillträde till den svenska arbets-
marknaden. Socialstyrelsens uppgift 
är i stort att administrera övergången 
till svensk legitimation.

Det finns en förteckning inom unio-
nen över de examensbevis som gäller 
för varje land. Om tandläkaren har ex-
amen från tiden före medlemsstatens 
inträde i eu är det möjligt att den inte 
är godkänd. I dessa fall kan tandläka-
ren enligt vissa regler förvärva rät-
ten att få arbeta  som tandläkare. Det 
finns inga formella krav på kunskaper 
i svenska för dessa tandläkare, men 
journalen ska föras på svenska.

komplettering kräVs
Men även tandläkare från länder ut-
anför eu har stora möjligheter att få 
arbeta i Sverige. För att få detta måste 
de klara det nödvändiga komplette-
ringsprogrammet, som innebär mot-
svarande prov som blivande svenska 
tandläkare måste genomgå, därtill 
praktik och examination på arbets-
platsen av en representant från Soci-
alstyrelsen.

Men även svenska tandläkare väljer 
att flytta; omkring 1 000 svenskutbil-
dade tandläkare arbetar i andra län-
der, främst i Storbritannien. Antalet 
har varit relativt konstant under ett 
stort antal år.

irina ocH micHele
Omkring 40 tandläkare per år med 
utbildning från länder utanför eu har 
under senare år beviljats svensk le-
gitimation. För de allra flesta har det 
gått mycket bra. Två bevis för detta är 
Irina Jampolskaia från Ryssland och 
Michele Wilhelmson från Brasilien.

Det har aldrig varit lättare än i dag för en tandläkare att flytta 
från ett land till ett annat och börja arbeta där. Men för 100 år 
sedan var situationen en annan. Det vittnar bland annat ett re-
ferat om i Sveriges Tandläkare-Förbunds Tidning från 1909.

TexT: MaTS karlSSon

Het debatt om rätt  
att arbeta i Sverige

JN Sandblom
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Tandläkartidningen träffade Irina 
Jampolskaia hösten 2001. Hon hade 
då genomgått språkprov och en rad 
kunskapsprov vid KI, Huddinge, och 
var i slutfasen av sin sex månader långa 
praktik på en klinik utanför Borås. En 
tandläkare från Socialstyrelsen gjorde 
slutexaminationen på kliniken – och 
hon godkändes utan några problem.

Irina var överlycklig och fick senare 
fast anställning på hemorten i Partille 
utanför Göteborg.

Efter kompletteringsprogrammet 
fick Michele Wilhelmson sin svens-
ka legitimation 2006 och arbetar vid 
folktandvården i Hofors. Tandläkar-
tidningen skrev om henne i nummer 
11 2008. 

Irinas och Micheles erfarenheter 
visar att det inte är en barnlek att få 
svensk tandläkarlegitimation för per-
soner som kommer från länder utanför 
eu; det krävs hårt arbete för att klara 
av kunskapsproven och en ogrumlad 
tro på den egna förmågan, inte minst 

Till Konungen
Genom till Eders Kungl. M:t ingifven underdånig ansökan har 
Tandläkare J.N. Sandblom anhållit att utan afläggande af före-
skrifna examina erhålla tillstånd att i riket utöfva tandläkareyr-
ket. Då denna frågas afgörande gifvetvis är av vitalt intresse för 
svenska tandläkarekåren, har Sveriges Tandläkare Förbund vid 
sammanträde tagit frågan under öfvervägande och får Förbundets 
styrelse i underdånighet meddela att flertalet av Förbundets med-
lemmar enat sig om följande resolution:
Sveriges Tandläkare Förbund uttalar beträffande lämpligheten af 
att åt sökande J.N. Sandblom beviljas den af Tandläkareinstitutets 
Lärareråd tillstyrkta dispensen sin anslutning till fackmännens i 
Lärarrådet uppfattning att en utomlands graduerad tandläkare 
för att erhålla rättighet att här i riket praktisera åtminstone ge-
nom afläggande af examensprof bör styrka sin kompetens.
Stockholm den 13 Maj 1909
Underdånigst
Å Sveriges Tandläkare Förbunds vägnar
Sten Häger, ordförande Axel Lundström, sekreterare

➤

Tjejkväll med Maud Hultin - Protetik till vardags 

Stockholm  
Måndag den 27 april

Göteborg 
Måndag den 4 maj

Malmö 
Måndag den 11 maj

Maud Hultin är verksam som övertandläkare 
i Protetik på Centrum Oral Rehabilitering i  
Falun och som privatpraktiserande protetiker 
i Gävle. Hon håller regelbundet kurser för 
allmäntandläkare inom protetik och 
implantologi.

Maud kommer att föreläsa om terapival, vilka 
olika alternativ kan presenteras för patienten? 
Vad är realistisk estetik? Vilka förväntningar 

kan du som tandläkare och dina patienter 
egentligen ha på resultatet? Färgskalan 
innehåller faktiskt fler färger än Vitas B1.  
 
Hur kommunicerar vi med patienten och med 
teknikern när resultatet inte blev tillräckligt bra?   
 
Ibland är det olämpligt med implantat - glöm 
inte avtagbar protetik! Olika patientfall tas upp 
med kliniska frågeställningar.

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: 

Maud Hultin
Maud Hultin 

Tandläkarexamen 1986 
från tandläkarhögskolan, 

karolinska institutet 
i Huddinge. 

Specialistexamen i oral 
protetik år 2003, efter tre 
års specialistutbildning i 

Örebro. 

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

kliniker och tekniker. 
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VAD HÄNDE SEN?

på grund av att det tar lång tid att gå 
igenom processens alla steg.

Vidga Vyerna
Vad kan man då vänta sig för flytt-
strömmar mellan olika länder i fram-
tiden? 

Redan under grundutbildningen 
uppmuntras tandläkarstudenterna att 
vidga sina vyer och skaffa sig interna-
tionella erfarenheter. I takt med att 
allt fler svenska universitet och hög-
skolor utökar sina kontaktnät med 
andra universitet inom eu genom 
Erasmus-programmet och utanför eu 
inom Linnaeus/Palme-programmet 
ökar möjligheten för studenterna att 
genomföra en period av sin utbildning 
vid ett utländskt universitet. 

– Dagens studenter och nyutexa-
minerade tandläkare ser inte språk-
liga eller geografiska gränser som ett 
hinder utan snarare en möjlighet att 
uppleva nya kulturer under en period 
i livet eller kanske tills vidare, säger 
Stein Björkman, som arbetar vid En-
heten för behörighet och patientsä-
kerhet vid Socialstyrelsen. n

➤
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Irina Jampolskaia och Michele Wilhelmson valde båda att försöka fortsätta att arbeta 
som tandläkare när de lämnade sina hemländer. Men det var en tuff väg att gå för att 
få svensk legitimation.

Multilink® Automix 

Ett självhärdande universalcement med ljushärdning 
som tillval för adhesiv cementering.
Multilink Automix används tillsammans med en självetsande 
primer på tanden och en metall/zirkoniumprimer eller Mono-
bond-S (silan) på tandersättningen.
 
• Enkel arbetsgång
• Stark bindning
• För cementering av metall- och helkeramrestaurationer

www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AB
Dalvägen 14, 169 56 Solna l Tel: 08-514 93 930 l Fax: 08-514 93 940 l info@ivoclarvivadent.se

Nyhet!  
Easy Clean-Up

ad sv_tdl_ tid mulltilink jan09.1   1 09-02-06   12.49.46
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I de stadgar som antas på försommar-
en 1908 fastslås att förbundet »publi- 
cerar sina förhandlingar i eget organ«. 
Detta döps till Sveriges Tandläkare-
Förbunds Tidning, ska ges ut med fyra 
nummer per år och ingå i medlems-
avgiften. Namnet behålls ända till 1970 
då det ändras till Tandläkartidningen.

Formuleringen om stf:s »förhand-
lingar« betyder att en viktig del av 
tidningens innehåll är protokoll från 

förbundsstyrelsens och fullmäktiges 
sammanträden liksom från årsmötet. 
Även protokoll från lokalföreningar 
trycks i tidningen. Det dröjer till 1944 
innan protokollen försvinner ur tid-
ningen.

Antalet nummer ändras efter fem år 
till minst åtta per år, men helst tolv så 
att medlemmarna så snart som möjligt 
kan få information om och diskutera 
aktuella frågor. År 1939 utökas utgiv-

ningen till 24 nummer per år, för att 
på 1990-talet minska till först 18 och 
senare till nuvarande 15.

kritik mot redaktören
Karl Elander, Göteborg, blir den förste 
redaktören, men också den mest kort-
varige. Efter ett år av förberedelser 
kan han se det första numret skickas ut 
till medlemmarna. Efter två nummer 
avgår han sedan han blivit kritiserad ➤

När Sveriges Tandläkarförbund bildas är det 

en självklarhet att organisationen ska ha en 

egen tidning. Första numret kommer ut våren 

1909, men starten blir inte helt lyckad.

TexT: lennarT edqviST, frilanSJournaliST

Startåret är 1909

TLT FÖRDJUPNING
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av både revisor-
erna och styrel-
sen för en artikel 
i det första num-
ret. Det är Albin 
Lenhardtson 
som svarat på 
kritik från pro-
fessor Lindström 
vid Tandläkare-
Institutet. 
Elanders kritiker

anser att tidningen »inte ska vara ett 
polemiskt organ för enskilda medlem-
mars mellanhavanden«.

Stockholmaren Birger Engström 
väljs till ny redaktör.

En konflikt några år senare berör 
både förbundets och tidningens upp-
gift. Lenhardtson, som blir redaktör 
1915, tar in en artikel om munsepsis. 
Han motiverar det med att förbundet 
har en sektion för munhygien. Men 
det godtar inte styrelsen; tidningen 

ska bara ta upp de ämnen som lig-
ger inom förbundets ansvarsområde, 
det vill säga sociala, ekonomiska och 
etiska frågor. Ansvaret för vetenskap 
och utbildning av tandläkare ligger 
hos Svenska Tandläkare-Sällskapet. 
Artiklar om dessa ämnen hör därför 
hemma i Svensk Tandläkaretidskrift. 
(Tidskriften upphörde 1976.)

Synen på detta förskjuts långsamt 
och det kommer allt flera artiklar i 
kliniska ämnen och så småningom 
rapporter om olika studier, till exem-
pel om kariesförekomst hos barn. En 
sådan studie publicerad 1970 visar att 
invandrarbarn oftare har karies än 
infödda svenska barn. Även om prin-
cipfastheten från starten alltså lång-
samt mjukas upp dröjer det ända till 
år 1992 innan uttrycket »odontologisk 
vetenskap« används som rubrik för en 
sektion av tidningen.

De inbundna volymerna på redak-
tionsbokhyllan ger klart besked om 
ännu en förändring: Den första år-
gången är knappt en centimeter tjock 
och dess fyra nummer innehåller sam-
manlagt 174 sidor vilket ökar till näs-
tan 2 000 i några av årgångarna under 
1970- och -80-talen.

Redan i det allra första numret finns 
annonser, exempelvis för Vademecum 
och för Joseph Josephi & Co skräd-
deri och herrekipering i Göteborg. 
Andra annonser i tidningens barn-
dom gör reklam bland annat för Al-
bin Lenhardtsons Stomatolpreparat, 
Forssbergs Dental Depot och Bridge 
»ledande märke av turkiska cigarret-
ter«.

Trots dessa annonser är tidningens 
ekonomi ett problem som ofta disku-
teras. På årsmötet i september 1911 
hävdar några talare att medlemsav-
giften har blivit onödigt hög på grund 
av beslutet att genast ge ut en tidning. 
Bland tidningens försvarare finns Karl 
Elander.

På ett styrelsemöte i augusti 1913 re-
dovisar redaktören Arvid Ling för tid-
ningens ekonomiska läge. Det framgår 
att han ur egen fick har lagt ut 336 kro-
nor för att tidningen ska kunna tryck-
as och distribueras, men han avstår 
från att begära ersättning. Ett annat 
exempel är från 1958. På fullmäktiges 
möte i maj meddelas att underskottet 

»Men medlemmarna är emellanåt kritiska, ibland mot sådant som  
publicerats och vid andra tillfällen för att en fråga inte har tagits upp.«

➤

Karl Elander

Annonser i Tandläkartidningen under 1920-talet.

TLT FÖRDJUPNING
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för tidningen motsvarar 8 kronor per 
medlem. Sedan dess har ökad annons-
försäljning medfört att tidningen nu i 
många år har varit självbärande.

Det framgår tydligt genom åren att 
förbundsledningen ser tidningen som 
en mycket viktig del av Tandläkarför-
bundets verksamhet. Men medlem-
marna är emellanåt kritiska, ibland 
mot sådant som publicerats och vid 

andra tillfällen för att en fråga inte har 
tagits upp.

kluVet om Vem som bestämmer
På fullmäktiges möte i december 1948 
under en diskussion om en föreslagen 
stadgeändring uppger en ledamot att 
en tandläkare ofta låtit en tandtekni-
ker göra arbeten i patientens mun, 
något som förbundet tydligt vänt 

sig emot. I detta speciella fall har då 
Medicinalstyrelsens disciplinnämnd 
föreslagit åtalseftergift, vilket bevil-
jats. Men inte ett ord har nämnts om 
detta i Tandläkarförbundets tidning. 
Medlemmarna har i stället läst om 
ärendet i tandteknikernas tidning. 
Flera fullmäktigeledamöter är upp-
rörda.

En annan gång diskuteras en formu-
lering som en medlem i fullmäktige 
har uppfattat som att åsikter som inte 
stämmer med förbundets policy inte 
får tas upp i tidningen. Nej, så är det 
inte, försäkrar redaktören. Förbun-
dets ordförande, Bo Burman, ger inte 
ett lika kategoriskt nej. Han påpekar 
att tidningen är ett offentligt organ 
som skickas ut till dagspressen. Där-
för måste man »alltid beakta detta, 
då tidningens innehåll för varje gång 
bestäms«.

Emellanåt diskuteras vem som ska 
bestämma om tidningens innehåll 
och från styrelsen försäkrar man att 
det är redaktionen som får besluta om 
innehållet. Samtidigt noteras i åtskil-
liga protokoll att styrelsen beslutat att 
information om ett ärende ska ges i en 
artikel i tidningen.

En för mig oväntad upptäckt när 
jag bläddrar igenom de tidiga årgång-
arna är att många av de ämnen som 
behandlas i början av 1900-talet fort-
farande 100 år senare är mycket aktu-
ella: tandläkarutbildningen, tandvård 
som medicinsk specialitet, sambandet 
mellan infektioner i munhålan och 
andra sjukdomar, tandvårdstaxan – 
visserligen då framför allt att enas om 
en taxa och inte ta för lite betalt.

ständigt aktuellt
En annan fråga som återkommer är 
»ordnandet av den offentliga mun-
hygienen«. Det handlar bland annat 
om hur tandvården ska komma alla 
invånare till del, inte bara de som har 
råd att betala. Statliga utredningar 
tillsätts och det blir så småningom ett 
förslag om folktandvård. Ordet hade 
börjat användas omkring år 1920. Då 
hade skoltandvård sedan några år 
börjat byggas upp på olika håll i lan-
det och beskrivs nu som en början till 
folktandvård.

Den utredning som så småningom ➤
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resulterar i beslut om folktandvård 
läggs fram 1935 och presenteras på 46 
sidor i tidningen av Tandläkarförbun-
dets representant i kommittén som 
utrett, Birger Östman. Förbundets och 
Tandläkare-Sällskapets gemensamma 
remissvar får 37 sidor.

I en besviken kommentar sedan 
regeringen i februari 1938 lagt fram 
sin proposition konstateras att tand-
läkarorganisationerna bara i »mycket 
ringa« grad har fått gehör för sina 
åsikter om hur folktandvården bör 
organiseras. Sådana kommentarer till 
olika aktuella frågor finns kontinuer-
ligt genom åren men först på 1960-ta-
let införs en regelrätt ledarsida.

En fråga som under en kortare tid 
får stort utrymme är »tvångslagen« 
eller som den kallas i regeringens 
proposition till riksdagen: »Lag om 
viss begränsning av legitimation som 

tandläkare.« Den gäller från 1 oktober 
1943 men avskaffas efter fem år. Det 
blir många artiklar, inte minst om för-
bundets arbete mot lagen. Den inne-
bar att nyutexaminerade tandläkare 
måste tjänstgöra i folktandvården el-
ler annan tandvård som godkänts av 
Medicinalstyrelsen.

Mot slutet av 1960-talet kommer en 

»Lag om viss begränsning av legitimation som tandläkare«.

➤

ny fråga upp som fortfarande är hög-
aktuell. Det är förslag om att införa en 
allmän tandvårdsförsäkring. Frågan 
bevakas självklart av tidningen och får 
framför allt på 1970-talet när en stat-
lig utredning lägger fram sitt förslag, 
stort utrymme i Tandläkartidningen 
med redovisning av utredningsförslag 
och remissvar.

Kundservice 08-676 54 10
www.fd.se

Scaler och luftbläster med LED-ljus
Nya LM-ProPower ultraljudsscaler och luftbläster är ett effektivt 
verktyg för en snabb tandsanering. Både scaler- och blästerhand-
stycket är utrustat med den revolutionerande LED-ljustekniken som 
ger ett optimalt arbetsljus. Till LM-ProPower finns ett heltäckande 
program spetsar för alla typer av behandlingar. 
Läs mer på www.lminstruments.com.

FORSSBERGS – INGÅR
I PLANDENTGRUPPEN
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I grunden handlar det alltså, precis 
som tidigt i tidningens historia, om 
hur »den offentliga munhygienen« 
ska förbättras.

omslagsbilder från 1975
Tidningens första sida har i stort sett 
samma utseende de första 30 åren, 
men har sedan dess bytt skepnad 
flera gånger. Från 1975 finns bilder på 
omslaget.

En större förändring görs år 1992 
då tidningen får större format och ny 
grafisk form. Antalet nummer mins-
kas från 24 till 18.

Antalet reportage ökas också i sam-
band med omgörningen 1992. Det 
kanske mest uppmärksammade – 
också utanför tandvården – publice-
ras i nummer 18 år 1995. Det beskriver 
de svåra akrylatallergier med såriga 
händer och i en del fall påverkan på 

andningen som har böjat uppträda 
hos såväl tandläkare som annan tand-
vårdspersonal.

Antalet nummer minskas senare till 
15 per år och både förstasidan och den 
grafiska formen inne i tidningen änd-
ras ytterligare ett par gånger, senast år 
2006 då Tandläkartidningen får sitt 
nuvarande utseende. n

➤TLT-REDAKTÖRER

Karl Elander, nummer 1 och 2, 1909

Birger Engström 1909–1911

Arvid Ling 1911–1914

Albin Lenhardtson 1915–1916

Gunnar Geijer 1916–1918

Birger Östman 1918–1920

Charles Friedmann 1921–1922

Olof Norberg 1923–1924

Erik Kjellin 1925–1927

Gustaf Holmström 1927–1929

Gotthard Dahlén 1929–1938

Axel Kjellberg 1938–1950

Ivan Oldmark 1951–1956

Gunnar Leijon 1957–1967

Hans Sundberg 1968–1970

Per-Åke Zillén 1970–1974

Ulla Gross och Ove Sjöström 1974–1976

Ulla Gross 1977–1980

Birgitta Thörnwall 1980–1993

Staffan Olsson 1993–1995

Christina Mörk 1995–

•  Självbondande cement med utmärkt retention och mekanisk styrka.
•  Automixspruta för snabb och enkel hantering:

- kontrollerad blandning, direkt applicering, exakt dosering vid varje tillfälle
•  Gelfas för enkel rengöring.

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

For better dentistry

SJÄLVBONDANDE CEMENT

Enkel rengöring  
av överskotts- 
cement
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För 74 år sedan började han 
arbeta som tandläkare – för 
ett år sedan behandlade han 
sin sista patient. »Det har va-
rit fantastiska år, men i våras 
tyckte jag att det räckte«, sä-
ger Hans Roll, som blir 97 år i 
sommar och är Tandläkarför-
bundets äldste medlem, tre år 
yngre än Tandläkartidningen.

TexT: MaTS karlSSon foTo: urban orzolek

Hans Roll vill inte bli »niad«, förkla-
rar han när jag träffar honom i den 
260 kvadratmeter stora lägenheten 
på Humlegårdsgatan i centrala Stock-
holm. »Säg du – det är hemskt tråkigt 
att unga människor har fallit tillbaka 
i niandet«, säger han och visar med 

en gest med båda händerna att annan 
titulatur än »du« tillhör det förgångna 
och skapar avstånd mellan männi-
skor.

– Jag minns ju den tid när man 
tvangs säga biskopinnan eller dok-
torinnan – sånt trams vill jag inte ha 
tillbaka!

Som barn var Hans Roll rädd för 
tandläkaren; han höll på att svimma 
var gång det var dags att gå in i be-
handlingsrummet. Ändå blev han just 
tandläkare. Slump eller ej? Han vet 
inte, bara att han kom att trivas med 
yrket så till den milda grad att han inte 
pensionerade sig när den dagen kom.

–Pensionera sig? Varför det? Nej, jag 
tyckte om yrket, hantverket och att 
möta patienterna, tyckte att det var gi-
vande att förkovra mig på kurser som 
Praktikertjänst hade och där jag fick 
möjlighet att träffa kolleger.

Sedan säger han med eftertryck:

– Jag har haft det oförskämt bra. 
Jag har tyckt om mitt yrke. Jag hade 
en patient som hette Ingrid – hon blev 
senare min hustru. Hon fyller 90 i år. 
Vi fick fem barn, och det har gått bra 
för alla. En är förresten tandläkare. 
Det har blivit 15 barnbarn och oräk-
neliga barnbarnsbarn. Ett av barnbar-
nen kom in på tandläkarutbildningen 
i höstas. Och till råga på allt: jag har 
alltid haft nära till jobbet, bara en dörr 
mellan lägenheten och mottagningen.

nöjda patienter
Bakom fåtöljen där han sitter leder 
en hög dörr in till behandlingsrum-
met, innanför denna en annan till lab-
bet. »Synd att det inte är nystädat när 
det ska fotograferas«, tycker hustrun 
Ingrid, som är lika pigg som sin man. 
Hon vill inte fotograferas. »Ta ett foto 
på Hans i stället.«
Det gör vi.

Nästan årsbarn med  
Tandläkartidningen

Här i labbet har Hans 
Roll tillbringat många 
timmar med att gjuta 
guldkronor och till-
verka proteser.

➤
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Det mesta av utrustningen är från 1939. 
Det har inte funnits någon anledning att 
byta ut den eftersom allt fungerat bra, 
anser Hans Roll. »Ett gott hantverk kan 
kompensera mycket.«
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Här har mottagningen funnits sedan 
1945. Då hade Hans Roll varit i yrket i 
tio år, först som assistenttandläkare 
innan han öppnade eget i fyrarum-
maren på Söder i Stockholm 1939. Vid 
krigsslutet fick han och Ingrid ett tips 
om lägenheten på Humlegårdsgatan. 
All utrustning flyttades dit, och där har 
den blivit kvar. Röntgenapparaten, en 
Ritter, är från mitten av 40-talet, men 
har enligt Hans fungerat mycket bra. 
Han har inte haft behov av någon nya-
re, inte heller av att förnya utrustning-

en i övrigt i någon större utsträckning 
eftersom han tycker att den har fyllt 
sin funktion, och ny utrustning kan 
inte kompensera ett bristande hant-
verk. Hans patienter har varit nöjda, 
och de har troget kommit tillbaka.

 Behandlingsstolen har fått ett extra 
stöd för hans vänsterarm och därmed 
gett honom en bättre arbetsställning. 
I labbet finns alla verktyg och instru-
ment fortfarande kvar.

– Här har jag tillbringat mycket tid, 
ibland kvällar och nätter för att hinna 
med, berättar han och plockar i ord-
ning på arbetsbänken.

sörjer inte yrkesliVet
Tills för bara några år sedan hade han 
fortfarande relativt många patienter, 
de flesta äldre som han behandlat un-
der många år. I våras tog han sig an de 
sista.

Nej, han sörjer inte över att yrkesli-
vet är över. Livet går vidare. Fast det 
är klart: åldern sätter sina spår. Under 
många år reste han och hustrun till Al-
perna för att åka slalom, något som han 
kan sakna. Men var sak har sin tid.

– När vi blev 80–85 år slutade vi. Vi 
kom fram till att vi inte kunde bli bätt-
re. Fast det var härligt att åka skidor, 
säger han, och hustrun håller med. Nu 
blir det i stället dagliga promenader 
för att hålla kroppen i trim.

Men de har också ett annat gemen-
samt intresse, som följt dem under 
många år: musiken. I ett av rummen 
i våningen står cellon och violinerna, 
ett notställ med kammarmusik av 
Haydn. Båda har spelat klassisk mu-
sik i olika orkestrar, men för några år 
sedan tog åldern ut sin rätt; de tyckte 
att det blev lite för besvärligt att ta sig 
till repetitionerna. Men spelar gör de 
fortfarande, ibland med några av bar-
nen, ibland med några av de vänner 
som fortfarande finns kvar i livet.

Utan musik går det inte att leva, för-
klarar båda, men vill inte posera med 
sina instrument för fotografen: »Vi är 
inte på topp, inte som för några år se-
dan«, säger de som ursäkt.

Innan vi skiljs åt upprepar Hans: »Vi 
har verkligen haft det bra.« Hustrun 
Ingrid instämmer med ett leende: »Jo, 
bättre kunde det inte vara.« n

Några röntgenbilder hänger fortfarande 
kvar i mörkrummet.

➤

12–14 november Stockholmsmässan Älvsjö
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 EBm – EvidensBaserad medicin uttrycker 
principen att varje åtgärd skall vara baserad på 
den bästa, mest tillförlitliga, kunskapen som 
är tillgänglig för tillfället.
Evidensbaserad vård har mer och mer kommit 
att framstå som en princip som styr oss mot 
målet att ge våra patienter en god vård.

För mer information besök www.tandlakarforbundet.se
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1909 fanns det två svenska 
dentaldepåer. Tandläkare 
kunde också själva importera 
varor från utlandet, och 
därför lockade stora företag 
med påkostade kataloger som 
innehöll bilder på det allra 
senaste.

TexT: JaneT SuSlick

Det fanns två den
taldepåer i Sverige 
för 100 år sedan: s a 
Forss bergs Dental
depot ab och Dental
aktiebolaget (dab).

Affärsidén var 
att importera tand
vårdsutrustning och 

produkter från utländska tillverkare 
och sälja dem till svenska tandläkare.

Forssbergs startades 1897 av en 40
årig änka, Sofie Anna Forssberg och 
hennes bror, Rudolf Skogsborg, som 
var tandläkare. Forssbergs hade en 
butik i centrala Stockholm och leve
rerade även till övriga landet.

Konkurrenten, Dentalaktiebolaget, 
grundades 1903 av fyra tandläkare 
och en jurist. 1906 togs dab över av 
den kooperativa föreningen Svenska 
Tandläkarnes Inköpsförening (sti), 
som bildades på initiativ av Svenska 
TandläkareSällskapet. För 100 år se
dan var dab:s vd tandläkaren Hjalmar 
Jungner.

Bra vinster
Både Forssbergs och dab gjorde bra 
vinster, berättar Lars Tyrefors, tidi
gare teknisk chef på sti, som har fors

kat om den svenska dentalbranschens 
historia.

Årsomsättningen för den svenska 
dentalhandelns båda företag var sam
manlagt ungefär 215 000 kronor för 
100 år sedan. Det motsvarar i runda 
tal åtta miljoner kronor i dagens pen
ningvärde, uppskattar Lars Tyrefors.

Dentaldepåerna konkurrerade med 
varandra bland annat genom att ge 
tandläkare kredit. dab gav tre måna
ders räntefri kredit, medan Forssbergs 
erbjöd ett års kredit utan ränta.

el gav nya möjligheter
Elektrifieringen i storstäderna gjorde 
att tandläkare blev intresserade av nya, 
dyra saker. Elektriska borrar började 
ersätta trampborrar och elljus trängde 
undan fotogen och gaslampor.

Amalgam användes för att fylla tän
der. Guld fanns också. Även silikatce

Utländska  
kataloger
lockade med det senaste

Elektricitet gav 
helt nya möjlig-
heter. Elborrar 
började ersätta 
trampborrar.

Borrar med fottramp såldes fortfarande för 100 år sedan, 
framför allt på landsbygden. Tandläkaren måste balansera 
på en fot under behandlingen.

➤
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Tandborstar fanns i många utformningar även för 100 
år sedan.

Patientstolar 
kunde ställas 
in för att hålla 
patientens huvud  
i ett bra läge.

Dåtidens ortodonti.
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ment förekom. Det användes för att 
göra tandfärgade fyllningar på fram
tänderna.

Proteser var vanliga för 100 år se
dan. De gjordes med tänder av porslin 
som fästes i kautschuk (naturgummi), 
med stift av platina eller guld.

drömde sig Bort
Tandläkare kunde själva importera 
produkter direkt från utlandet för 
100 år sedan. Stora företag i Tyskland, 
England och usa hade försäljare som 
reste runt och tog beställningar hos 
Sveriges cirka 400 tandläkare.

Påkostade, utländska dentalkata
loger frestade tandläkare med de se
naste produkterna. Brittiska Claudius 
Ash, Sons & Co gav till exempel ut en 
serie med 15 kataloger.

En hel katalog ägnades åt extrak
tionstänger – »Ash’s extracting for
ceps« med underrubriken »Best Eng
lish – the only kind we make«.

Handinstrumenten såg nästan pre
cis likadana ut för 100 år sedan som 
i dag, men de gjordes av stål som ros
tade.

Andra kataloger visade fyllnings
material, patientstolar och möbler, be
dövningsmedel samt pulver och andra 
läkemedel.

En katalog som många säkert dröm
de sig bort med visade upp elektriska 

apparater. Bilder på de allra senaste 
borrar och lampor, men även elek
triska vattenkokare, fläktar och fot
värmare (»Always ready. No attention 
required.«) lockade nog till mycket 
bläddring. ■

En hel katalog ägnades 
åt extraktionstänger och 
instrumentskåp.

Med nya lokalbedövningsmedel behövde 
tandläkaren inte vara lika snabb som ti-
digare, utan kunde arbeta systematiskt.

➤
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Dags att utmana 
gamla sanningar

Astra Tech AB, Box 14, 431 21 Mölndal. Tel: 031 776 30 20. Fax: 031 776 30 17, www.astratechdental.se

Marginal bennivå med Astra Tech Implant System™
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Astra Tech Implant System™*

*  Astra Tech Implant System™ level based on data from more than 40 published articles 
presenting radiological data; literature search April 2008 

** Standard norm according to:  
 Albrektsson T., et al., Int J Oral Maxillofac Implants 1986;1(1):11-25  
 Albrektsson T. and Zarb G.A., Int J Prosthodont 1993;6(2):95-105 
 Roos J., et al., Int J Oral Maxillofac Implants 1997;12(4):504-514 

*    Siffrorna för Astra Tech Implant System™  är baserade på uppgifter från mer  
än 40 publicerade artiklar med radiologiska studier; litteratursök april 2008.

**   Standardnormen enligt:  
Albrektsson T., et al., Int J Oral Maxillofac Implants 1986;1(1):11-25  
Albrektsson T. and Zarb G.A., Int J Prosthodont 1993;6(2):95-105 
Roos J., et al., Int J Oral Maxillofac Implants 1997;12(4):504-514

Hur mycket benförlust är du villig att acceptera?

Rösta! Besök www.astratechdental.se och delta i 
kampanjen för den marginala bennivån. 
Här får du också reda på fakta 
bakom siffrorna.

Hur åstadkommer du ett optimalt och lång-
siktigt resultat för dina patienter? Standard- 
normen för framgångsrika implantatbehand-
lingar från 1986 återspeglar inte vad som är 
möjligt att uppnå idag. Det finns inga skäl till 
att vare sig kliniker eller patient ska acceptera 
en benförlust på upp till 1,5 millimeter baserat 

på en standard som sattes för 20 år sedan.  
I studie efter studie har det bevisats att den  
genomsnittliga marginala benförlusten med 
Astra Tech Implant System™ endast är 0,3  
millimeter på fem år. Därför tycker vi att det  
är dags att utmana gamla sanningar.
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Interiör från tandkliniken i Engelbrekts Folkskola från omkring 1920. Behandlingsplatserna är vända mot de höga fönstren för att 
ge ljus. Detta var den första skolkliniken i Stockholm och öppnade 1907. Kliniken var i drift till 1992.

Tandläkare Gotthard Dahlén var under hela sitt yrkesliv starkt engagerad 
i Stockholms skoltandvård. Här arbetar han på kliniken i Klara Folkskola, 
någon gång under 1920-talet. Han var under lång tid en respekterad 
förgrundsgestalt inom kåren och inom Sveriges Tandläkarförbund, bland 
annat som ombudsman och ordförande. Han föddes 1871 och avled 1959.

Allt förändras, och det är lätt att le åt 
bilder från en annan tid, lätt att glöm-
ma att framtiden kommer att le åt oss. 
Hur föråldrade kommer inte dagens 
klinikmiljöer att te sig i betraktarens 
ögon om ett sekel?

TexT: MaTS karlSSon

Det finns fortfarande medlemmar i förbundet 
som minns sina tandläkarbesök på 1920talet och 
känner igen interiörbilderna på de här sidorna, 
kanske också minns dofterna och tandläkarnas 
inte alltid så milda handlag, ljusår från begrepp 
som autonomi och kund. Det finns betydligt fler 
som kommer ihåg och kan känna igen interiörer
na från mitten av 1960talet och början av 70ta
let när de själva började arbeta som tandläkare. 
Det som såg ut att vara toppmodernt då ter sig 
föråldrat i dag. 

Många minns säkert den bakknäppta tandlä
karrocken med rund krage och skärp, kostym
byxorna under, uteskorna på i behandlingsrum
met, tandsköterskans uniform med brosch och 
hätta.

Det är lätt att le – men vad kommer framtidens 
läsare av Tandläkartidningen att le åt när tid
ningen firar sitt 200årsjubileum? n

I backspegeln

➤
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Tandläkare Inga 
Florén i arbete vid 
Centralpolikli-
niken i Göteborg 
under 1920-talet.

Från Maria Folk-
skola i Stockholm. 
Bilden är från 
1920-talet.

➤
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Klinikinteriör från mitten av 
1960-talet. Stolen har ett underrede 
med fotpump från 30-talet och en 
överdel från cirka 1965, en tidig Ana-
tommodell. Tandläkaren arbetar utan 
handskar, vilket förekom fram till 
1983 när rädslan för hiv kom. 
Den bakknäppta tandläkarrocken 
med rund krage och skärp förekom 
till en bit in på 70-talet. Kostymbyxor 
och uteskor gick fortfarande an. 

➤
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Bilden är från tidigt 1970-tal. Ännu 
in på 70-talet bar tandsköterskor 
sin skolas uniform med brosch och 
hätta, blus med hög krage, kjol och 
vitt förkläde. Sittande assistans var 
ett av argumenten för de bekvämare 
kläder som ersatte uniformen.

Fo
to

: 
B

jö
r

n
 E

k
m

a
n

➤



47TandläkarTidningen årg 101 nr 5 2009

Svara på fem frågor – svaren hittar du 
i den här tidningen – och berätta med 
högst tio ord varför du läser Tand-
läkartidningen. En kort och kärnfull 
slogan går också bra.

1.  Var startade den svenska skoltand
vården?

2.  Vad heter den äldste medlemmen  
i Sveriges Tandläkarförbund?

3.  Hur mycket socker konsumerade  
genomsnittssvensken per år för  
hundra år sedan?

4.  Hur många tandläkare fanns det  
i Sverige för hundra år sedan?

5.  Vilken adress hade TandläkareIn
stitutet, Sveriges första statliga tand
läkarutbildning, för hundra år sedan?

Därför läser jag Tandläkartidningen:

Förstapris: ett dygn för två personer  
på den lyxiga japanska spaanläggningen 
Hasseluddens Yasuragi utanför Stock
holm (värde cirka 4 000 kr)  
Läs mer på www.tandlakartidningen.se
Andrapris: en Craftjacka  
(värde cirka 1 000 kr)  
Läs mer på www.tandlakartidningen.se
Tredjepris: fyra biobiljetter

Lämna ditt svar senast den 13 april på 
www.tandlakartidningen.se 
Eller skicka det tillsammans med  
ditt namn och adress till Tandläkartid
ningen, Box 1217, 111 82 Stockholm.

Delta i Tandläkartidningens 

jubileumstävling 
och vinn fina priser!

Jury: Christina Mörk, chefredaktör, Christer 
Johansson, annonsansvarig och Roland Svensson, 
ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.
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INTERVJUN

Tandläkartidningen bidrar 
till sammanhållningen i 
kåren. Det är tidningens 
viktigaste uppgift, säger 
Tandläkarförbundets ordfö-
rande Roland Svensson.

TexT: chriSTina Mörk FoTo: PeTer JönSSon

 Organisationer kan ge ut tid
ningar i åratal utan att någon 
har funderat över vad tid
ningen ska vara bra för. Man 
gör helt enkelt som man all

tid har gjort och som alla andra gör. 
Men Roland Svensson ser flera skäl att 
ge ut en tidning. De är svåra att rang
ordna, säger han, men först kommer 
ändå den »kårsammanhållande« rol
len, som han kallar den.

– Det är genom Tandläkartidningen 
som medlemmar inom olika sektorer 
och olika landsändar regelbundet får 
veta vad som händer inom tandvården 
och den odontologiska vetenskapen. 

I den policy som Tandläkarförbun
dets styrelse har antagit för tidningen 
står att:

Tandläkartidningen ska bevaka 
tandvårdspolitik, odontologisk veten
skap och »övrigt som är av intresse för 
tandläkarna«. Detta är centralt, säger 
Roland Svensson, eftersom tidning
ens uppdrag här sammanfaller med 
förbundets uppgift att sprida odonto

logisk kunskap via kurser och inblick i 
tandvårdspolitik via den omvärldsbe
vakning som man erbjuder på nätet. 

– Tidningen är därmed en del av 
förbundets varumärke.

en opartisk tidning
Ett annat vägande skäl för en organi
sation att ge ut en tidning är förstås 
att meddela sig med medlemmarna. 
I tidningens policy sägs att: »Tandlä
kartidningen ska vara ett forum för 
att föra ut tandläkarkårens policy 
och synpunkter. Förbundsstyrelsen 

ansvarar för tidningens ledare och 
uttrycker genom denna sina åsikter i 
olika frågor.« Det är Roland Svensson 
nöjd med.

– Eftersom Tandläkarförbundet 
består av fyra riksföreningar som i en 
del fall kan ha olika uppfattning är det 
viktigt att tidningen är självständig, att 
den inte favoriserar någon grupp eller 
tillfällig opinion i medlemskåren. 

I policyn för tidningen uttrycks det
ta så här: »Det ankommer på tidnings
ledningen att enligt journalistiska 
principer självständigt och under eget 

ansvar fullgöra ägarens uppdrag.« /…/ 
»Chefredaktören/ansvarige utgivaren 
har det personliga och fulla ansvaret 
för tidningens innehåll.« En del orga
nisationer låter ordförande eller för
bundsdirektör vara ansvarig utgivare 
för tidningen och så var fallet också 
i Tandläkarförbundet fram till 1994. 
Roland Svensson är till freds med den 
nuvarande ordningen.

– Kritik ska man förstås framföra 
om man vill det. Men det är viktigt att 
det inte ska gå att tvinga tidningen att 
skriva i någon bestämd riktning. 

Detta uttrycks så här i Tryckfrihets
förordningen: »Utgivare av perio

disk skrift utses av dess äga
re. Uppdrag att vara utgivare 
ska innefatta befogenhet att 
öva inseende över skriftens 

utgivning och bestämma över dess 
innehåll så att intet däri får införas 
mot utgivarens vilja.«

– Jag uppmanar medlemmar som är 
missnöjda eller har invändningar mot 
något de läst i tidningen att kontakta 
redaktionen eller skriva debattinlägg. 
Och då är det viktigt att dessa tas emot 
av någon som är opartisk.

Detta finns också beskrivet i poli
cyn:

»Tandläkartidningen ska bevaka 
och granska beslut och åtgärder med 
betydelse för tandläkarkåren, såväl i 
samhället som inom den egna organi
sationen.

Tandläkartidningen ska aktivt och 

Tidningen symbol  
 för en enad kår 

Sammanhållande faktor.
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självständigt stimulera till och vara 
forum för en öppen och vital debatt 
för hela tandvården.«

läser ansvarsärenden
En viktig uppgift för Tandläkartid
ningen är, säger Roland Svensson, 
att nå de tandläkarstuderande. Han 
minns själv hur han som student i 
Göteborg på 1970talet kände sig som 
tandläkare redan under utbildningen 
när han läste Tandläkartidningen. I 
dag bidrar den till studenternas pro
fessionella utveckling genom att locka 
dem att läsa hela tidningen med hjälp 
av studentsidan.

Vilka tidskrifter läser Roland Svens
son själv efter nästan 30 år som tand
läkare? Förutom Tandläkartidningen 
och Swedish Dental Journal har han 
de norska och danska tandläkartid
ningarna och några engelskspråkiga 
om ortodonti, som är hans specialitet.

– Jag får så många att jag inte hinner 
läsa allt. Jag skummar mest. Tandlä
kartidningen bläddrar jag först ige
nom, sedan gör jag som alla andra: 
läser ansvarsärendena och korta ny
heter. Jag läser de vetenskapliga ar
tiklarnas sammanfattningar innan jag 
väljer vilka jag ska djupläsa.

Roland Svensson tror inte att läs
ning på nätet kommer att tränga ut 
tidningsläsning, i varje fall inte så 
länge det är obekvämare att läsa på 
skärm än på papper.

– Men som en väg in i papperstid
ningen är tidningen på nätet utmärkt.

För övrigt använder Roland Svens
son internets alla möjligheter, även 
om han kan känna sig bombarderad av 
information. Den privata tiden krym
per allt mer och det gör att han till ex
empel inte läser bloggar.  Men att han 
inte har någon egen blogg beror inte 
bara på tidsbrist:

– Jag kan aldrig bli en åsiktsmaskin 
på nätet, i varje fall inte som ordföran
de i Sveriges Tandläkarförbund. Allt 
jag för fram ska vara grundligt poli
tiskt förankrat i förbundsstyrelsen. Då 
är inte en nätdagbok rätta formen att 
uttrycka sig.

hundra års sammanhållning
Vi bläddrar i några inbundna årgångar 
av Tandläkartidningen; vi börjar med 
premiäråret 1909 och fortsätter fram 
till 1990talets början. Roland Svens
son noterar att de första numren mest 
bestod av protokoll. Han konstaterar 
att det skulle vara omöjligt att publi
cera dem i dag – men helt tokigt är det 
inte:

– Informationen som finns i proto
kollen kan ha sitt värde för medlem
marna. Men i dag kan man förmedla 
den elektroniskt i stället.

Vi bläddrar vidare och noterar att 
tidningen börjar innehålla annonser 
rätt sent och att det dröjde till långt in 
på 1990talet innan färgbilderna blev 
fler än de svartvita.

– Tandläkartidningen har utveck
lats väldigt, inte minst på senare år. 
En utveckling som har haft förbunds
styrelsens stöd.

Betyder det något för dig att förbun
dets tidning är hundra år gammal?

– Ja, det säger något om oss och vår 
organisation. Vi har hållit ihop i hund
ra år och det manifesteras bland annat 
i att vi har en gemensam tidning. n

Roland Svensson kände sig som »riktig« tandläkare när han som student läste Tand-
läkartidningen.

»Tandläkartidningen  
har utvecklats väldigt, 
inte minst på senare år.«
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Kariessjukdomens ansikte 
har förändrats drastiskt under 
de senaste hundra åren. Den 
mest avgörande vändpunkten 
kom när fluorens effekt upp-
täcktes. Naturligtvis har också 
sockrets roll i kosten haft be-
tydelse. Men trots de allt fler 
sockerfria produkterna äter vi 
betydligt mer socker i dag än 
vid förra sekelskiftet.

TexT: aManda QuenSel, FrilanSJournaliST

I början av 1900talet var karies ett 
massivt hälsoproblem, i dag är sjuk
domen polariserad och drabbar bara 
en liten grupp hårt medan de flesta är 
förhållandevis friska. Den ökande ka
riestrenden mattades av något under 
första och andra världskriget men var 
i övrigt stadigt stigande fram tills mit
ten av 1960talet. Först 1965 började 
trenden vika när forskare inom tand
vården hade börjat se effekterna av 
fluor som en faktor som förebygger ka
ries. Parallellt med detta började län
der som Sverige, Finland och Schweiz 
utveckla sockerfria produkter.

– Sverige var ledande inom utveck

lingen av tandhälsan i världen och det 
var här man började använda fluor 
systematiskt mot karies, säger Dowen 
Birkhed, professor vid avdelningen 
för cariologi vid Sahlgrenska akade
min i Göteborg.

sverige ett föregångsland
Det var den svenska kariesprofessorn 
Yngve Ericsson som förbättrade flu
ortandkrämen och med denna kom 
fluorens intågande i karieshistorien. 
Nästa steg var systematiserade fluor
sköljningar i skolorna som initiera
des av Per Torell. Som ett tredje steg 
startade man med fluorlackningar på 

Fluor vände kariestrenden

➤

De tandborstande barnen på Sofielundsskolan i Malmö 
ingick i de kliniska studier som professor emeritus 
Göran Koch gjorde 1962 i arbetet med doktorsavhand-
lingen »Effect of sodium fluoride in dentifrice and 
mouth-wash on incidence of dental caries in school-
children«.
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tandklinikerna, som ett komplement 
till fluorsköljningar för skolbarn. 

I och med den ökande fluoranvänd
ningen har tandhälsan förbättrats 
drastiskt och Sverige har varit ett fö
regångsland i detta sammanhang.

Fluor är det dokumenterat bästa 
skyddet mot karies, av alla fluorpro
dukter är det tandkrämen som är allra 
bäst. År 2002 fastslogs detta i en rap
port från sbu, statens beredning för 
medicinsk utvärdering. 

Xylitol förBättrade smaken
Sockerkonsumtionen har dubblerats 
sedan förra sekelskiftet, från 20 kg 
per person och år till cirka 40 kg per 
person och år. I dag äter man två till 
tre gånger så mycket godis som då och 
dricker motsvarande ett glas läsk eller 
saft om dagen. 

Utvecklingen av sockerfria pro
dukter har haft en viktig roll under 
1900talet. Så påverkade till exempel 
den svenske kariesprofessorn Göran 
Frostell den svenska barnmatsindu
strin att ta bort sackarosen ur barn
maten för att i stället tillsätta fruktos 
och glukos. Frostell var också motorn 
bakom lanseringen av sockerfritt go
dis i vårt land. Upptäckten av xylitol 
som sötningsmedel för 40 år sedan 
gjorde att de sockerfria produkterna 
plötsligt började smaka gott också.  

radikal förändring
För 100 år sedan publicerade Green 
Vardiman Black sin bok – Operative 
Dentistry i två volymer. Blacks prin
ciper blev en grundsten och många 
fyllningar har utförts enligt principen 
»extension for prevention«. Man an
vände framför allt amalgam men även 
hamrat guld och porslin i vissa fall (Läs 
mer i Fakta: Material under 100 år). 

Systematiken som Black byggde upp 
används än i dag men i övrigt har det 
skett en radikal förändring i attityden 
till karies och hur man lagar tänder. 
Förr utvidgades kaviteterna maximalt 
för att »skydda« mot karies genom 
självrenande ytor; man ville ha ytor 
mellan tanden och fyllningen som 
var lätta att rengöra till skillnad från

dagens mindre invasiva 
teknik som bevarar så 
mycket tandsubstans 
som möjligt.

Ett av skälen bakom 
Blacks principer var att 
en stor del av befolk
ningen hade karies och 
95 procent av barnen 
var drabbade. Under 
1900talet förändrade 
man förhållningssättet 
från att bara reparera 
skadan till att försöka 
med preventiva åtgärder 
och, i de fall det behövs, 
utföra konservativ terapi 
på kariesskadan.

tydlig koppling
Man kan säga att det 
rent materialtekniska 
tänkandet har bytts ut 
mot en helhetssyn på ka
riessjukdomen och dess 
orsak och verkan.

– Kopplingen till ka
riessjukdomen är tydli
gare, man har slutat se 
det ur ett rent tekniskt 
perspektiv. Materialens 
egenskaper är relativt 
ointressanta jämfört 
med själva orsakerna 
bakom karies, säger 
Thomas Jacobsen, dok
tor i materiallära.

– Så länge grundpro
blematiken finns kvar 
är trots allt biologin den 
stora utmaningen – trots 
detta är kariesbehand
lingen fortfarande sym
tomatisk. 

Enligt en översiktsar
tikel av Sarrett 2005 är 
ungefär hälften av alla 
fyllningar som görs om
görningar.

– Eftersom merparten 
av alla omgörningar är 
på grund av karies har 
vi lite att jobba på, säger 
Thomas Jacobsen. n

➤ FyLLningsmATeriALeT under 100 år

TidigT 1900-TAL
Amalgam

Amalgam började användas på 1800-talet 
och dominerade under större delen av 
1900-talet.

Man använde dock även porslin och guld; 
gjutna material och hamrade tekniker. 

Resinbaserade material

Under tidigt 1900-tal kom förståelsen av 
polymeriseringen i samband med makro-
molekylskonceptet. Av särskilt intresse för 
tandvården var utvecklingen av akrylkemin, 
akrylsyran och dess derivat var väl kända vid 
denna tid. 

Kallakrylater

Efter andra världskriget började man med 
självhärdande – material som härdade i 
rumstemperatur (kall-/kemiskt härdande 
akrylater) – inom tandvården. Schweizaren 
Oskar Hagger utvecklade ett bondingmate-
rial som fäste akrylatmaterial till tanden. 
Färgstabiliteten i de självhärdande systemen 
visade sig vara ett problem. Materialet Se-
vitron kom på 1950-talet och var det första 
tandfärgade, direktanvända fyllningsmate-
rialet för anteriora tänder. 

1950-TALeT Och FrAmåT

Kompositer

Under sent 50-tal/tidigt 60-tal utvecklades 
de polymerbaserade restaurationsmaterial 
när dr Bowen uppfann bis-GMA, Bowens 
resin, som underlättade den kommersiella 
utvecklingen av kompositerna. De första 
kompositerna utvecklades av Chang och Lee 
1970.

Adhesiva material

Kompositfyllningarna förbättrades avsevärt 
när man utvecklade tekniker för adhesion 
mellan fyllningen och tandsubstansen. Buo-
nocore introducerade 1955 tekniken med 
syraetsning av emalj som gav bättre reten-
tion och mindre fyllningsskarvsläckage.

På sent 60-tal kom den praktiska använd-
ningen av resinbaserade fyllningsmaterial. 
Man utvecklade tekniker för »wet-bonding« 
för att bättre anpassa tekniken för dentinet.

Den senaste generationens material har 
enstegs-system där ingen separat etsning 
behövs, monomeren innehåller den syra som 
krävs för demineralisering och penetration 
av kollagenfibriller.

➤

➤
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»Så länge grundproblematiken finns kvar 
är trots allt biologin den stora utmaningen.«
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Fluorsköljning i 
Sundby skola 1964.
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Ytterligare utveckling av monomersystemem 
gjordes på grund av att det krävdes så lång 
tid för polymerisering och ändrade struktu-
ren på bis-GMA för modifiering av viskosi-
teten och de hydrofila egenskaperna. Fram 
tills i dag har inget annat polymerisations-
system fungerat bättre inom tandvården än 
de metakrylatbaserade monomererna.

Sedan kompositernas introduktion under 
tidigt 70-tal har materialutvecklingen 
huvudsakligen fokuserat på två områden: 
fillerinnehåll och polymeriseringssätt. 
Ursprungligen gjordes kompositfyllningar 
enbart i tänder utan belastning. 

Fillerinnehållet har minskat volymen av po-
lymeriserbart matrix som krävs vilket har lett 
till minskad krympning vid polymerisering. 
Tidiga material innehöll kvartspartiklar som 
ledde till grova ytor som var svårputsade. 
Kompositer med ännu mindre fillerpartiklar 
har utvecklats för att uppnå bättre estetik 
och styrka. Även kompositer med packnings-
bara egenskaper likt amalgam utvecklades 
med högre fillerinnehåll. Men materialen 
hade problem med långa härdningstider och 
därför utvecklades ljushärdningstekniken.

1980-TALeT

Amalgamdiskussionen startade och därmed 
vidgades indikationerna för komposit och 
användningen ökade. 

Fluoravgivande resiner/Glasjonomerer

Glasjonomermaterial kan avge fluor över 
längre tid och kan »återladdas« med fluor, 
materialet binder även till tandsubstansen. 
Materialen är dock svaga och har en kom-
plex härdningsmekanism. Hybrider mellan 
glasjonomer och komposit kan vara ljushär-
dande eller kemiskt härdande. Kompomerer 
är enbart ljushärdande och syra-basreaktio-
nen påverkar inte materialets hållfasthet.

Nutida resinmaterial

Nästan alla fyllningsmaterial använder 
metakrylatbaserad kemi och fri radikal-addi-
tionspolymerisering. Nackdelarna är krymp-
ning och värmeutvecklingen. Biokompatibi-
liteten kan diskuteras, framför allt risken för 
att utveckla allergiska reaktioner.

Ref 1. Rueggeberg Frederick A: J Prosthet 
Dent 2002 Apr; 87(4):364–79. Samt Thomas 
Jacobsen, doktor i materiallära.

så hAr FyLLningsmATeriAL uTVecKLATs under 100 år➤

Söker du en veten-
skaplig artikel ur 
Tandläkartidningen?
den finns på 
www.tandlakartidningen.se 

100 år

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

Bifil2B½A4.indd   1 2008-04-07   08:56:46



Denzir har funnits kliniskt som dentalmaterial i över 12 år. 
Tack vare materialets unika egenskaper och vår långa 
och goda erfarenhet ger vi nu 10 års materialgaranti* 
på samtliga produkter. Vi introducerar samtidigt ett 
äkthetsbevis. Endast Denzir använder sig av HIP 
(Hot Isostatic Pressed) Zirconia och äkthetsbeviset är en 
garanti för marknadens starkaste och hållbaraste keram. 

Äkthetsbevis är ett patientkort som ger möjlighet att 
logga in på vår hemsida för att erhålla mer information 
om produkten. 

www.denzir.com0771-98 98 00 info@denzir.com

Nu med10 års garanti! 

Denzir® är ett registrerat varumärke för HIP 
(Hot Isostatic Pressed) Yttriumoxidstabiliserad Zirkoniumdioxid.

*10 års materialgaranti omfattar endast kostnadsfri omgörning av Denzir kärnan. 
Övriga behandlingskostnader eller materialkostnader ersätts ej. För att garantin ska 
gälla krävs att felaktig Denzir produkt returneras.
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STUDENT

»Smärtornas port« kallades 
ingången till Tandläkare- 
Institutet i Stockholm 1909.
TexT: JaneT SuSlick

På den tiden hade Sverige bara en 
tandläkarutbildning. Tandläkare
Institutet låg på Malmskillnadsgatan 
46 i Stockholm. Verksamheten hade 
drivits i Kongliga Carolinska Medico
Chirurgiska Institutets regi i elva år.

Utbildningen var treårig och det 
krävdes studentexamen för att komma 
in. Studier vid TandläkareInstitutet 
var i princip det enda sättet att få li
cens av Medicinalstyrelsen. Dispens 
beviljades allt mer sällan.

Otto Ulmgren var en av eldsjälarna 
bakom TandläkareInstitutet. Det var 
han som hittade lokalerna på Malm
skillnadsgatan efter att Sveriges riks
dag 1897 beviljade anslag till Nordens 
första statliga tandläkarhögskola. 
Lokalerna renoverades och det blev 
bland annat flera tvättställ, gasbelys
ning och elektriska lampor.

Byggdes ut
I samband med att antalet studenter 
ökade, blev lokalerna otillräckliga. Ef
ter hand fick skolan flera lägenheter 
i samma hus. Lokalerna byggdes om 
och rustades upp i etapper. 1909 dis
ponerade TandläkareInstitutet två 
våningsplan i huset.

Skolan hade, förutom behandlings
salar, även uppehållsrum för lärarna 
och studenterna samt föreläsningssal, 
bland annat.

För 100 år sedan hade Tandläkare

Institutet avdelningar för tandkirurgi, 
tandfyllnadskonst och proteslära. 
Otto Ulmgren var lärare i tandkirurgi 
vid skolan. Henrik Welin var lärare i 
tandfyllnadskonst och Anders Julius 
Billing undervisade i proteslära och 
tandreglering.

1909 blev Carl Sundberg, som un
dervisade de blivande tandläkarna 
i patologi och bakteriologi, även in
spektor vid TandläkareInstitutet.

Fram till 1922 antogs 30 studenter 
per år. Under det första läsåret stu
derade de teoretiska ämnen: kemi, 
läkemedelslära, metallurgi, anatomi, 
histologi, embryologi, fysik, fysiologi, 

patologi och bakteriologi.
Sedan började de praktiska studier

na i allmän kirurgi, tandkirurgi, tand
fyllnadskonst, proteslära och tandreg
lering.

kostade en slant
Studenterna fick betala en stor del av 
utbildningen själva.

Enligt Nordisk familjebok från 1919 
kostade den treåriga utbildningen 
varje student sammanlagt cirka 1 000 
kronor i terminsavgifter. Till det kom 
examensavgifter på 125 kronor samt 
kostnaden för instrument och prak
tiska prov. n

Treårig utbildning 
 för 100 år sedan

Under utbildningens gång var det både 
teoretiska förhör och praktiska prov.

Tandläkare-Institutet låg på Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm för 100 år sedan.  
I folkmun kallades ingången för »smärtornas port«.



Treårig utbildning 
 för 100 år sedan

Det är inte
mycket som är

så enkelt och

snabbt som

G-BOND från GC.

Dubbla bindningar på bara 30 sekunder –
och ett skikt är allt som behövs.

GC NORDIC AB – Tel. +46 31 939553  
info@nordic.gceurope.com – www.nordic.gceurope.com       
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Tre steg framåt – inga steg bakåt

Distributör i Sverige, Ostech AB, 08-732 61 70, info@ostech.se, www.ostech.seDistributör i Sverige, Ostech AB, 08-732 61 70, info@ostech.se, www.ostech.se

Prisvärt
Genom att kombinera god 
service, välutbildad personal 
och tillgång till ett globalt utbild-
ningsnätverk med en bred pro-
tetik som t.ex. ostechbridge™ 
blir Osstem Implant ett av 
marknadens mest prisvärda 
alternativ!

Tryggt
Välbeprövade och grundligt 
dokumenterade produkter med 
livstidsgaranti* från en av de 
globalt största aktörerna.

Enkelt
Ett kirurgi- och protetikkit till tre 
plattformar gör systemet enkelt 
och kompromisslöst.
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on time precision

ostechbridge™ precisionsfräst
implantatbro i titan.

Enkelt handhavande 
och enkelt pris!

1 400 kr per stöd
allt inkluderat*

 *millkitt™ (innehåller analog-, cylinder- och protetikskruv)
Tandtekniskt arvode tillkommer. Passar flertalet implantatsystem.
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INNEHÅLL

60 facKPress
64 »Dental forsKninG 
har bliVit oral forsKninG«
Stora framsteg har  gjorts 
inom den odontologiska 
forskningen sedan 1909. 
Gränsöverskridande forsk
ning är en av framgångs
faktorerna. 

Sekellångt eller sekelkort
Det kändes lite högtidligt, som en exa
mensdag i skolan för länge sedan. Hela 
redaktionen för Tandläkartidningen samla
des nyligen för fotografering och vi befann 
oss i lokaler där förbundet en gång husera
de i början av förra seklet. Några år tidiga
re, 1909, hade Tandläkartidningen kommit 
ut med första numret. Ibland känns 100 år 
oändligt långt borta. Samtidigt kan vi kon
statera att vi två vetenskapliga redaktörer 
tillsammans är betydligt äldre än 100. Då 
blir för länge sedan plötsligt alldeles nyss. 

dET ÄR MÖJLIgT aTT INTREssET för hi
storia är ett åldrandefenomen. Ju äldre vi 
själva blir, desto mer intressant upplever 
vi vår historia. Och det kan inte hjälpas 
att tankarna löper iväg med en undran om 
hur vår professionella roll ser ut om ytter
ligare 100 år. Vilka problem har man löst 
då, och vilka nya problem har tillkommit? 
För drygt 100 år sedan etablerades statlig 
tandläkarutbildning i landet. »Polikliniken 
för tandsjukdomar« började dock sin verk
samhet redan 1884. Detta skedde på till
skyndan av Sundhetskollegium (föregång
are till Socialstyrelsen) för att meddela 
klinisk undervisning i tandläkekonsten.  
Polikliniken finansierades i huvudsak av 
Stockholms stad och Svenska Tandläkare
Sällskapet. Några år senare (1898) startar 
TandläkareInstitutet vid Kongl. Carolin
ska MedicoChirurgiska Institutet i loka
ler på Malmskillnadsgatan. Studieplanen 
omfattar då tre år. Det är i denna tidsanda 
som planerna på utgivning av Tandläkar

tidningen tar form och första numret ut
kommer alltså för 100 år sedan.    

  Precis som för 100 år sedan riktas i dag 
både i Sverige och internationellt ett stort 
forskningsintresse kring kopplingen mel
lan orala sjukdomar och allmän hälsa. Un
der slutet av 1800talet hade bakterielogin 
utvecklats av Pasteur, Koch och Lister.  
Synsättet med munnen som allmänt infek
tionsfokus introducerades  av Willoughby 
Dayton Miller redan 1891. Oral sepsis som 
orsak till sjukdomar presenterades av Wil
liam Hunter några år senare (1910) och 
fokalinfektionsläran av Frank Billings 1911. 
Visst har vi lärt oss en del sedan dess, men 
grundkoncepten finns kvar, om än i något 
omstuvad version. Undrar om vi entydigt 
har svar på orsak och verkan mellan orala 
infektioner, inflammation och hjärtkärl
sjukdomar om ytterligare ett sekel. Eller så 
gör sig den vetenskapliga redaktionen då 
lustig över hur primitiva slutsatser vi drog 
runt 2009.

Visst känns det som ett privilegium att 
få vara med och fira en vital 100åring. 
Och har vi klarat de första 100 ser ju 
framtiden bara ljusare ut. Nu tillhör vi 
gruppen »healthy survivors« som går mot 
framtiden med ett leende. Friska tänder i 
en frisk mun i en allmänt frisk kropp.  Åt
minstone i princip. För att travestera po
eten Piet Hein: I evighetens perspektiv är 
ett sekel som ett ögonblick. Det är knappt 
man vågar blinka av rädsla för att missa 
något väsentligt. Exempelvis ett nytt num
mer av Tandläkartidningen.        

»Ibland känns 100 
år oändligt långt 
borta. Samtidigt kan 
vi konstatera att vi 
två vetenskapliga re-
daktörer tillsammans 
är betydligt äldre än 
100. Då blir för länge 
sedan plötsligt allde-
les nyss.« 
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DE ODONTOLOGISKA 

tidskrifterna 1909 
dominerades av 

föredragsreferat.
FORSKNINGEN genom åren samtalar profes  
sor Anders Linde och Thomas Jacobsen om.
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Innehållet i de odonto-
logiska tidskrifterna 
har under de senaste 
100 åren utvecklats från 
referat av föredrag till 
redovisningar av forsk-
ningsresultat. 

I Karolinska institutets 
bibliotek finns hela årgång
ar av några odontologiska 
tidskrifter från 1909, en av 
dem Svensk Tandläkare
tid skrift. Bibliotekets tid
skriftslista på internet tar 
också upp såväl tysk som 
engelskspråkiga tidskrifter.

Innehållsförteckningar
na ger besked om vilka ve
tenskapliga frågor som var 
aktuella för 100 år sedan. 
Det är ofta översikter ba
serade på föredrag snarare 
än redovisning av resultat 
från ett forskningsprojekt 
så som är vanligt i dagens 
vetenskapliga tidskrifter.

De elva originalartiklar som 
publiceras i årgång 1909 
av Svensk Tandläkaretid
skrift behandlar varierande 
ämnen, bland annat der
matiter och yrkeseksem 

hos tandläkare (se referat 
nedan), vätesuperoxid som 
antiseptikum speciellt för 
tand och munhygien, mal
ocklusion, dentinanestesi 
genom katafores och »Be
döfvningsintensiteten vid 
olika starkt koncentrerade 
kokain och novokainlös
ningar« med förslag till en 
lösning som är lämplig i 
tandvården.

Det finns också ett antal 
artiklar under rubriken 
»Utdrag ur litteraturen«, 
såväl översättningar som 
referat. Ett par exempel på 
ämnen där är hur man stil
lar blödningar efter extrak
tioner och salivens sam
mansättning och karies.

Den tyska tidskriften 
innehåller betydligt fler 
originalartiklar. Några 
av dem refereras i den 
svenska. Ämnen är bland 
annat modern syfilisforsk

ning, saliv och immunitet, 
anestesi, histologisk un
dersökning av rotspetsen 
efter rotbehandling, kop
paramalgam och andra 
fyllningsmaterial.

Tre exempel på origi
nalartiklar refereras här 
kortfattat.

Yrkeseksem  
och dermatiter 
ovanliga bland  
tandläkare
svensk tandläkaretidskrift, 
1909

➤Yrkeseksem och artifi
ciella dermatiter är troli
gen inte särskilt vanliga 
hos tandläkare. Men det 
finns inga säkra uppgifter 
om hur många som drab
bas.

Det anser docent Ludvig 
Moberg vars föredrag i äm

Föredrag  
dominerade 
i fackpressen

Per Johan Pettersson
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Innehållsförteckningen i årgång 1909 
av Svensk Tandläkaretidskrift talar 
om vilka vetenskapliga frågor som var 
aktuella för 100 år sedan. ➤
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net trycks som originalar
tikel i Svensk Tandläkare
tidskrift 1909.

Han gör bestämd skill
nad mellan artificiella der
matiter och yrkeseksem, 
en distinktion som inte alla 
bryr sig om utan ofta blan
das de båda »eller sättes 
rentav likhetstecken dem 
emellan«.

Artificiella dermatiter är 
inflammationer i huden 
som orsakas av »för orga
nismen främmande retme
del« antingen genom direkt 
hudkontakt eller genom att 
personen får i sig ämnet 
via andningen, maten eller 
genom resorption genom 
huden. I det senare fallet är 
det fråga om en för krop
pen toxisk substans.

Men det är inte bara det 
retande ämnet som avgör 
hur stark en reaktion blir 

utan också den individu
ella mottagligheten, eller 
bristen på motståndskraft, 
»idiosynkrasi«.

Vanliga orsaker till ar
tificiella dermatiter är 
kvicksilver och andra äm
nen som används i tandlä
karpraktiken som eteriska 
oljor, alkalier, syror, arse
nik, formalin och jod.

Men även om artificiella 
dermatiter kan vara be
svärliga har de fördelen 
att läka lätt »när man blott 
upphör att komma i berö
ring med det retmedel som 
orsakat sjukdomen«.

Där skiljer de sig från 
yrkeseksemet, som visserli
gen också är en hudinflam
mation men karakteriseras 
av sitt kroniska förlopp 
antingen långdraget eller 
med upprepade recidiv.

Det finns såväl yttre som 
inre orsaker och de förra 

är viktigare. De främsta är 
bakterier, men också såväl 
mekaniska som kemiska 
och termiska retmedel kan 
ligga bakom besvären.
Källa: Moberg L. Om artificiella 
dermatiter och yrkeseksem 
speciellt hos tandläkare. 
Föredrag vid Svenska Tand  -
 läkare -Sällskapets årsmöte 21 
november 1908. Svensk 
Tandläkaretidskrift 1909; 2: 
2–11.

Resorption  
av mjölktänder 
börjar med  
hyperemi
deutsche monatsschrift für 
zahnheilkunde, 1909 

➤De första tecknen på 
resorption av mjölktänder 
när de permanenta tän
derna ska bryta fram är en 
hyperemi i tandsäckarna 

som utlöses av att ett stort 
antal osteoklaster och jät
teceller via det täta kapil
lärnätet tränger fram till 
bengränsen.

Så sammanfattar pri
vatdozent Guido Fischer, 
Greifswald, rön om fram
brottet av de permanenta 
tänderna.

Vid sidan av den ned
brytning av vävnad som 
detta medför och som 
breder ut sig i spongiosan 
och vidare i vävnaden sker 
en uppbyggnad av hård
vävnad – ben, cement och 
dentin, men hela tiden 
långsammare än nedbryt
ningen.

Kort innan den nya tan
den bryter fram atrofieras 
epitelet i mitten medan 
dess sidor förenas med 
slemhinnan, uppger Fisch
er och redovisar hur de 
olika vävnaderna i tandfäs

W&H Nordic AB
t 08-445 88 30, 
e office@whnordic.se, wh.com

Nytt unikt 
koncept!

Kontakta oss så 
berättar vi mer.

LED

➤
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tet bildas och hur kronan 
och roten formas liksom 
hur roten bekläds med ett 
nät av epitel.

Han beskriver vida
re hur upplösningen av 
mjölktandvävnaden styrs 
av resorptionsförmågan 
hos kapillärutskotten men 
också beror på att endotel 
från kärlväggen kan om
bildas till osteoklaster och 
jätteceller.

Fischer summerar att 
fästevävnaderna under 
hela upplösningsproces
sen har en ledande roll och 
måste betraktas som den 
egentliga bäraren av hela 
processen.
Källa: Fischer G. Mikrosko-
pische Untersuchungen über 
den Durchbruch der bleibenden 
Zähne und die Milchzahnresorp-
tion. Deutsche Monatsschrift 
für Zahnheilkunde 1909; 27: 
570–85.

Skydd från vätska 
viktigt vid  
silikatfyllning
svensk tandläkaretidskrift, 
1909 
➤Silikatfyllningar är indi
cerade på alla ställen där 
de kan få fäste utan att 
vatten tränger in och när 
omständigheterna i övrigt 
gör att de kan skyddas från 
direkt kontakt med vätska i 
minst en halvtimme.

Det ansåg Carl Hultbom 
i ett föredrag som inled
ning till en diskussion vid 
Svenska TandläkareSäll
skapets årsmöte 1909.

Han konstaterar att 
det gjorts omfattande 
studier och experiment 
med silikatcement men 
svårigheten att i laborato
riet likna förhållandena i 
munnen gör att de kliniska 
resultaten ofta blir helt an

dra än de experimentella.
Vid besök i Berlin och 

samtal med »kollega  
Ascher« angav denne tre 
huvudkrav för att få bra 
resultat med silikatcement:
n Preparera tanden som 
till guld och amalgamfyll
ningar.
n Försök göra i ordning 
fyllningen innan kristalli
sationen är färdig och utan 
att några överskott uppstår.
n Skydda fyllningarna så 
länge som möjligt för fuk
tighet.

Hultbom säger att han 
inte sett någon skillnad 
mellan olika märken av 
silikatcement vid experi
ment men att han i klini
ken föredrar »Harvardid« 
som är »lättare och behag
ligare att arbeta med«.

Han konstaterar att amalgam 
»vårt enda olösliga cement, 

kan med skäl värdesättas 
högre än silikatcement«. 
Men av estetiska skäl 
används amalgam inte 
längre i framtänderna utan 
är hänvisat till »en mera 
obemärkt plats i de bortre 
delarna av munnen«. Han 
hoppas att silikatcementen 
med tiden ska »helt och 
hållet kunna uttränga dessa 
allt utom tilltalande amal
gamfyllningar«.
Källa: Hultbom C. Erfarenheter 
av silikatcement. Föredrag vid 
S.T.S:s årsmöte 1909. Svensk 
Tandläkaretidskrift 1909; 2: 
341–6.
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»Dental forskning  
har blivit oral  
forskning«

»I dag är stora delar av forskningen av intresse långt utanför odontologin«, 
menar Anders Linde, professor i oral biokemi, i ett samtal med Thomas 
Jacobsen, Tandläkartidningens vetenskaplige redaktör. 

Tandläkartidningens vetenskapliga redaktör Thomas Jacobsen 
samtalar om forskningens innehåll och villkor genom åren med 
Anders Linde, professor i Oral Biokemi vid Odontologiska institu-
tionen i Göteborg
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SAMMANFATTAT Stora framsteg har  gjorts 
inom den odontologiska forskningen un-
der de senaste 100 åren. Nya innovativa 
metoder och gränsöverskridande forsk-
ning är några av framgångsfaktorerna. 
Men håller vi på att tappa konkurrens-
kraft? Tandläkartidningens vetenskaplige 
redaktör Thomas Jacobsen samtalar om 
forskningens innehåll och villkor genom 
åren med Anders Linde, professor i oral 
biokemi vid Odontologiska institutionen i 
Göteborg och erfaren bedömare av forsk-
ning, nationellt och internationellt. 

 På 1940talet fanns det individer som 
solade tänderna för att minska risken 
för karies, säger Anders Linde. »Man 
ville väl stärka tänderna med dvita
min.« Jag kan inte undgå att tänka på 
ett alster i min bokhylla; Scientific 

blunders – a brief history of how wrong scien
tists can sometimes be. Men samtalet leder inte 
in på kritik av dåtiden. Vi kan bara konstatera att 
äldre kunskap får ses med tidsenliga glasögon på 
näsan och att odontologin nått långt sedan dess 
tack vare systematisk och välkontrollerad forsk
ning.

Vi befinner oss i Anders Lindes tjänsterum på 
åttonde våningen på Odontologiska institutio
nen i Göteborg. Från fönstret kan vi se Sahlgren
ska akademin och universitetssjukhuset breda ut 
sig och bakom bergen till höger ligger Chalmers 
tekniska högskola. En idealisk plats för ett samtal 
kring den odontologiska forskningens utveckling 
under de senaste 100 åren.

utvecklingsarbete präglade tidiga forskningen
De flesta av oss har påverkats av tankar som väck
tes redan när förra seklet var ungt. 1908 publi
cerade gv Black sina böcker om fyllningskonst. 
Strax innan kom porslinskronan och Novocain, 
det första injicerbara bedövningsmedlet. Men vad 
karaktäriserade odontologisk forskning under 
första halvan av 1900talet? Anders Linde menar 
att det under denna period framför allt publicera
des presentationer av nya tekniska landvinningar 

Överskridna 
gränser bakom 
framgångarna

text: thomas jacobsen
foto: marie ullnert

Tandläkartidningens vetenskapliga redaktör Thomas Jacobsen 
samtalar om forskningens innehåll och villkor genom åren med 
Anders Linde, professor i Oral Biokemi vid Odontologiska institu-
tionen i Göteborg
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och kliniska fallbeskrivningar. »Det var mer ett 
utvecklingsarbete än hypotesdriven forskning.« 
Även om det fanns enstaka odontologer som dis
puterade, så var det först på slutet av 1940talet 
som forskningen började bli mer strukturerad. 
Efter andra världskrigets slut samlades till exem
pel rester av det odontologiska forskarkollektivet 
i Europa i den så kallade Artefaktklubben. »Det 
var framför allt morfologer som träffades för 
att utbyta idéer.« Man utgick ofta från tekniken; 
ljusmikroskop, elektronmikroskop och, innan 
verksamheten ebbade ut på 1970talet, histoke
min. Detta var ett exempel på ett mer organiserat 
forskarsamarbete inom Europa. 

viktiga pusselbitar
Men 1940 och 50talen innehöll mer än så. Även 
om den i efterhand kritiserats ur ett etiskt per
spektiv så var Bengt Gustafssons Vipeholms
undersökning en viktig pusselbit för att förstå 
kostens och mikroflorans betydelse för kari
esprocessen. Det är därifrån vi fick begreppet 
»lördagsgodis«. Intresset för mikrobiologi ökade 
också under denna period. Bo Krasses forsk
ningslinje kring mutansstreptokocker är väl
känd och andra framstående mikrobiologer var 
Åke Möller och Jan Carlsson. Under 1950talet 
kom också fluorforskningen igång i Sverige, där 
Yngve Ericson, känd för sina patent på fluortand
kräm, var en förgrundsfigur.

stark utveckling efter 1960-talet
Anders Linde menar att utvecklingen gick starkt 
framåt efter 1960talet. På ett helt annat sätt lät 
man problemen styra valet av metod än tvärtom. 
»Den kliniska forskningen gick från att framför 
allt vara deskriptiv till att bestå av väldesignade, 
välkontrollerade studier med adekvat statistik. 
Se bara på min namne Jan Lindhe och hans ät
teläggar eller ortodontins sköldmö, Bibbi Thi
lander. Den kliniska forskningen kom dessutom 
att i stor utsträckning repliera på laboratorie
metoder.« Anders Linde berättar om hur han på 
1980talet i usa för första gången kom i kontakt 
med begreppet »evidencedbased dentistry«. 
»Man presenterade detta som något nytt. Men 
det hade ju varit en självklarhet i decennier för 
oss som fått vår utbildning i Skandinavien.« 

storhetstid för skandinavisk forskning
Samtalet leder in på orsaker till denna utveckling 
och forskningens förutsättningar. »Vi kom bort 
från de anekdotiska arbetena«, säger Anders 
Linde. »Forskningen blev mer habil och syste
matiserad.« Skandinavisk forskning börjar sin 
storhetstid. »Det finns många viktiga faktorer 
som förklarar detta«, menar Anders Linde. »Inte 
minst den satsning på odontologin som gjordes 
i Sverige.« Under det resursrika 1960talet öka
des antalet lärosäten till fyra, vilket ledde till »en 
hälsosam pluralism«. »Vi gick bort från systemet 

med fristående tandläkarhögskolor. Odontolo
gin akademiserades och kanaler etablerades till 
andra ämnesområden. Vi öppnade oss mot om
världen.« En person som bör nämnas i detta sam
manhang är Gösta Westin, dåvarande professor 
vid tandläkarhögskolan i Stockholm. Han hade 
kontakter i den högsta politikens korridorer och 
hans visioner betydde mycket för utvecklingen 
av svensk odontologi. 

gränsöverskridande forskning
Anders Linde understryker flera gånger behovet 
av gränsöverskridande forskning både bokstav
ligt och bildligt. »Intressant forskning emanerar 
oftast i gränsskiktet mot andra ämnesområden.« 
Från 1960talet och framåt finns flera goda fö
rebilder som överfört kunskap till odontologin 
från andra områden, exempelvis från ytkemin 
av PerOlof Glantz. Ett annat exempel är den 
systematiska beteendevetenskapens inträde i 
svensk odontologi i mitten av 1970talet genom 
Ulf Berggren och Sven Carlsson. Per Ingvar Brå
nemark får inte heller glömmas bort i detta sam
manhang. »Dentala implantat var ett fult ord när 
jag var kandidat – preBrånemark«, säger Anders 
Linde.

överbryggning mot medicin
En viktig milstolpe under 1960 och 70talen var 
också utgivningen av nya vetenskapliga tidskrif
ter, där inte minst Jens Pindborg i Köpenhamn 
tog initiativ och medverkade till att förlag satsade 
på odontologin. Pindborg själv var banbrytande 
genom det sätt han kopplade samman klinik och 
forskning inom den orala medicinen och hans ak
tiviteter får stå som symbol för överbryggningen 
mot medicinen. »Dental forskning har blivit oral 
forskning«, menar Anders Linde. »Dental forsk
ning för 40 år sedan var av intresse endast för 
professionen. Idag är stora delar av forskningen 
av intresse långt utanför odontologin.« 

tendens till isolering
Men forskningen i Sverige har inte fortsatt att 
utvecklas på samma sätt. Anders Linde menar 
att det i dag finns tendenser till isolering. »Vi 
har inte förmått skapa en återväxt av forskare i 
systemet och den uppdelning av odontologin på 
många mindre ämnen, som tidigare var en styrka, 
har i dag blivit en hämsko. Vi har delvis tappat 
den akademiska kompassen, har svårt att stimu
lera ny och innovativ forskning och är primärt 
grundutbildningsorienterade.« Som chefredak
tör för tidskriften European Journal of Oral 
Sciences ser Anders Linde ett sämre inflöde av 
artiklar från svenska författare. »Det har dess
utom kommit nya spelare på den internationella 
arenan, som exempelvis Kina, Brasilien, Turkiet 
och Iran.« Måste vi fokusera bättre? »Ja, vi mås
te kraftsamla och vara mer öppna för moderna 
forskningsströmningar«, avslutar Anders Linde. 

»Anders 
Linde 
menar att 
utvecklingen 
gick starkt 
framåt efter 
1960-talet. 
På ett helt 
annat sätt 
lät man 
problemen 
styra valet 
av metod än 
tvärtom.« 
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Dualhärdande självbondande 
kompositcement  

•  säker bindning till tandsubstans och 
restaurering

• snabb process: ingen etsning, ingen bonding

• luktfritt, minimal filmtjocklek (5-10 µm)

• lämpligt för zirkonia

•  extra Endo-tips i varje förpackning, 
för precis applicering även i rotkanalen
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Är ett proletariat på väg att 
uppstå? Hur ska man förhålla 
sig till »kvaliteten hos det 
utexaminerade materialet«? 
Feminismen inom tandläkar-
kåren. Det var några ämnen 
som hugade debattörer tog 
upp i Sveriges Tandläkare-
Förbunds Tidning det första 
decenniet.

TexT: MaTs Karlsson

Det första debattinlägget kom i det 
första numret av tidningen 1909 och 
visar att skribenterna kunde vara nog 
så vassa i sina åsikter redan då. Profes-
sor Lindström, hedersledamot i Tand-
läkare-Sällskapet, hade försökt driva 
igenom ett beslut om att förlägga en 
folkskoletandklinik i Tandläkare-In-
sti tutets lokaler i Stockholm. Han 
fick inte gehör för detta i Folksko-
leöfverstyrelsen, inte heller i Tand-
läkare-Sällskapets hygienkommitté. 
Vid årsmötet 1907 beskyllde Lind-
ström tandläkare Albin Lenhardtson 
för att ha »… sprungit omkring till 
vederbörande för att framhålla sig 
själf«. Professor Lindström ansåg att 
Lenhardtson försökte skaffa sig en 
föreståndarplats vid den föreslagna 
folkskoletandkliniken. Detta förne-
kar Lenhardtson på det bestämdaste. 
Varför Lenhardtsons reaktion på 
anklagelserna kom först 1909 förtäljer 
inte historien, men anklagelserna var 
kanske så starka att det var motiverat 
att ta upp dem när väl tidningen kom 
ut med sitt första nummer.

I nummer 11 1911 finns ett debattin-
lägg med rubriken »Är ett proletariat 
på väg att uppstå?«. Skribenten med 
pseudonymen »Observator« konsta-
terar att enligt taxeringskalendern är 
inkomstspridningen stor bland lan-
dets tandläkare. I landet fanns 367 
tandläkare. 211 har en inkomst över 
5 000 kronor per år medan övriga inte 

Tandläkarkåren  
ett proletariat?

in på denna bana? I 99 fall af 100 blir 
svaret, att det är så enkelt att bli och 
att det efter absolverad examen blott 
är att skära guld med tälgknifvar.« 
Skribenten hänvisar bland annat till 
en änka vars son hade kommit in på 
tandläkarutbildningen. Änkan bekla-
gade sig för sina vänner för att sonen 
ännu inte kunde ta sig an deras mun-
nar utan måste vänta »… ännu tre år, 
innan han var fullfjädrad«.

d d s skriver vidare: »Och huru få 
äro ej de inom denna kår, som verkli-
gen blifvit placerade på sin rätta hylla? 
Men tvärtom synes det vara så, sorg-
ligt nog, att när det slagit fel på andra 
håll, då står alltid den odontologiska 
banan öppen och där tas man emot 
med öppna armar.«

Ett av bevisen för detta är den post-
expeditör som lämnade sitt yrke och 
blev tandläkare och därigenom tjä-
nade tiofallt, ett annat exempel är en 
bokhållare som vid 30 års ålder änd-
rade yrkesbana och blev tandläkare.

Mogna Män och kvinnor
Debattören d d s konstaterar att nå-
got måste göras innan det är för sent. 
»Större kvalitet hos det utexamine-
rade materialet och därmed sjunker 
som en gifven följd den för stora kvan-
titeten, på samma gång som för yrket 
ej lämpliga eller, rent ut sagdt, odug-
liga element få söka sig annat, för dem 
passande vitae genus. Hvad åldern be-
träffar, torde en minimal sådan af 25 

når upp till denna summa. I Stock-
holm finns 118 tandläkare. Hälften 
har en inkomst under 5 000 kronor, 
tre tjänar mer än 20 000 kronor.

»Här är således med klara fakta i 
form af siffror talet om tandläkarnas 
kolossala inkomster till full evidens 
framlagdt«, skriver debattören apro-
på ett inlägg från en kollega i Svenska 
Dagbladet, där denne hävdat att tand-
läkarna är välavlönade. Och debattö-
ren fortsätter: »Som synes af ofvanstå-
ende, är det redan nu ej så värst lysande 
ställt i ekonomiskt afseende och skall 
tillströmningen forfara som hittills, är 
väl fara å färde, att vi äfven här inom 
kort få ett proletariat inom denna kår, 
alldeles som i grannlanden.«

Skär inte guld Med täljkniv
I det sista numret samma år vill tand-
läkare Otto Ulmgren, som suttit med i 
kommittén för bildandet av förbundet, 
klargöra vad han egentligen menade i 
sitt anförande på förbundets årsmöte, 
ett anförande som väckt debatt. Titel 
på hans inlägg var »Samling och sam-
manhållning«. Ulmgrens tanke var att 
förbundet skulle vara en samlings- 
och gemensamhetspunkt för alla 
tandläkare inom riket. Förbundets 
»tyngdpunkt« eller »koncentrations-
punkt« även framöver borde finnas i 
Stockholm. Han ser dock inget hinder 
för att generalsförsamlingar kan hål-
las på andra platser i landet. 

1912 tar tandläkare d d s åter upp 
frågan om tandläkarnas inkomster 
och hänvisar till inlägget från »Ob-
servator« året innan.  d d s skriver: 
»Af hvilket intresse ger sig nu folk 

➤

creative in researchP.O. Box 767 · 27457 Cuxhaven · Germany · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.com

Dualhärdande självbondande 
kompositcement  

•  säker bindning till tandsubstans och 
restaurering

• snabb process: ingen etsning, ingen bonding

• luktfritt, minimal filmtjocklek (5-10 µm)

• lämpligt för zirkonia

•  extra Endo-tips i varje förpackning, 
för precis applicering även i rotkanalen

Fast forward 
Bifix

Lämpligt för 

kronor, broar, 

inlägg, onlays 

och stift

•

•

•

•

 Besök oss på 

25.–28.03.2009
Köln (Tyskland) 

Monter R8/S9 + P10 
Hall 10.2

SE_Tandlaekartid_0409_BifixSE_200x272.pdf 16.02.2009   12:22:36 Uhr



TandläkarTidningen årg 101 nr 5 200970

DEBATT

år fastställas för examens afläggande. 
Till ett så verkligt ansvarsfullt yrke, 
som detta, fordras mogne män och 
kvinnor och ej till hälften eller alls ut-
vuxen ungdom.«

1915 tar tandläkare M Engfeldt upp 
frågan »Är en skoltandläkarkår med 
lägre kompetens ur folkskolesynpunkt 
önskvärd?«. Frågan var het eftersom 
det fanns ett förslag från Kungliga 
Tand vårdskommittén om att inrätta 
en särskild skoltandläkarkår.

M Engfeldt varnar för att bristande 
kompetens hos tandläkarna skulle 
kunna leda till att skolbarnens tand-
vård blir lidande, och han nämner 
de ämnen som diskuteras bland kol-

mal lärare förfäktar och som i de 
flesta dylika fall är för respektive frå-
gors utveckling fullkomligt ofarlig.«
Men enligt de Verdier går det inte att 
bortse från de konservativa synpunk-
terna, det finns betydligt yngre man-
liga kolleger som delar dr Ulmgrens 
uppfattning.

Ulmgren konstaterar visserligen att 
de kvinnliga studenter som kommit 
in på tandläkarutbildningen i genom-

legerna: faran för 
ett tandläkarprole-
tariat, att man får in 
mindre begåvade och 
mindre skickade ut övare 
i yrket och att kvaliteten 
på tandläkekonsten går 
tillbaka.

FeMiniSM PÅ FraMMarSch
I förbundstidningen från 1917 
återfinns rubriken »Feminism-
en inom tandläkarekåren«. Un-
der  rubriken är »Några reflexioner i 
anledning av dr Otto Ulmgrens upp-
satser med ovanstående rubrik«. På tio 
sidor slår tandläkare Sigrid de Verdier 
tillbaka mot sin tidigare lärare, som ut-
talat att de kvinnliga kandidaterna är 
olämpliga för yrket och undermåliga i 
arbetet.

De Verdier skräder inte orden om 
Ulmgren: »Man kan ju alltid förstå 
att mannen från i går har svårt att 
följa med den sig så hastigt utveck-
lande liberalismens läror, och man 
har därför lätt att överse med den 
konservatism, som en vördad gam- ➤

Databord anpassat för dentala arbets-
platser

Tel. 08-774 98 80
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EDTA – biter på smearlagret
Just nu får du två EDTA IndiSpense-sprutor till priset av en!*

• Effektiv kemisk rengöring
• Ger en optimalt ren rotkanal med öppna tubuli
• Rekommenderas som sista steg före försegling

Använd flytande EDTA som sista steg innan du applicerar rotkanalssealern. EDTA 
avlägsnar hela smearlagret och du riskerar inte att lämna dentinpartiklar och bakterier 
i rotkanalen.

* Erbjudandet gäller under april eller så långt lagret räcker.

1. Smearlagret intakt i rotkanalen. 3. Rotkanalen spolad med både natri-
umhypoklorit och EDTA. Smearlagret 
är borttaget. Notera rena öppna tubuli.

4. Förstoring av bild 3.2. Rotkanalen spolad med natrium-
hypoklorit. Smearlagret fortfarande 
intakt.
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snitt har högre betyg än de manliga, 
något som han förklarar med att kvin-
norna ofta gått i privata läroverk och 
fått högre betyg på grund av partiska 
lärare. Strunt, tycker Sigrid de Verdier, 
och hävdar att kvinnornas höga betyg 
i stället beror på att de redan före sin 
studentexamen har visat prov på stor 
omsorg och plikttrogenhet i arbetet.

De Verdier avslutar sitt inlägg med: 
»Men önskar dr. U, trots allt, fortsätta 
med sin fullkomligt lönlösa presskam-
panj mot oss kvinnliga tandläkare, så 
gärna för mig! Jag vill då blott säga att 
om jag anser mig manad någon mera 
gång bemöta dr. Ulmgren skall min re-
plik säkert komma snabbare, men dr. 
Ulmgren får då ursäkta, att den lika 
säkert också blir skarpare.«

dYrt anStälla tekniker
I tidningen från 1918 finns ett inlägg 
om »Kollegialt samarbete«. Tandlä-
kar na i Stockholm kan skicka arbeten 
till det dentallaboratorium de själva 
bildat. Denna möjlighet finns inte för 
kollegerna i landsorten. Där är man 
i stället hänvisad till att ha allt detta 
arbete hemma i bostaden eller där 
man har sin prak-
tik. »Labbisarna« 
som tandläkarna 
själva lärt upp, 
eftersom många 
tandläkare ofta 
inte har råd att 
anställa fullt yrkes-
skickliga tekniker. 

Skribenten uppmanar kollegerna i 

är för höga. Professor Jundell räknar 
bland annat tandextraktioner till de 
»synnerligen enkla mekaniska upp-
gifter, varav det ojämförligt mesta av 
tandläkarnas arbete består«. Detta på-
stående motsätter sig Em. Stelling på 
det bestämdaste. »Det torde för varje 
fackman vara en välkänd sak, att en 
oskickligt gjord fraktur kan förorsaka 
en god stunds arbete för dess utta-
gande.«

Han påpekar också att »… är det Eder 
möjligen obekant att klemigheten hos 
folk gått så långt, att 90 procent av alla 
extraction sker under lokalbedövning 
och att därvid inte ens den fattigaste 
drar sig för den ökade kostnaden, som 
detta medför«.

En annan tandläkare tar också till 
orda i frågan. E M Påhlman anar att 
professor Jundell hyser en avog in-
ställning till tandläkarkåren. Enligt 
Påhlman tar inte tandläkarna ut för 
höga arvoden. »För det första är vårt 
arbete mycket enerverande och an-
strängande, i vilken grad kan ej en ut-
omstående förstå.« Professor Jundell 
förespråkade i sitt debattinlägg att en 
ettårig kurs för personer med realsko-
leexamen skulle räcka för att bli tand-
läkare. Detta håller inte E M Påhlman 
med om: »Nej, studentexamen är nöd-
vändig förutsättning för varje odonto-
logiskt studium. I stället för att utbilda 
en kår av tandläkarebiträden med 
obetydliga och helt ytliga kunskaper 
borde i stället arbete nedläggas på att 
få till stånd en längre och mer omfat-
tande kurs för tandläkareexamen.« ■

omsorg och plikttrogenhet i arbetet.
De Verdier avslutar sitt inlägg med: 

»Men önskar dr. U, trots allt, fortsätta 
med sin fullkomligt lönlösa presskam-
panj mot oss kvinnliga tandläkare, så 
gärna för mig! Jag vill då blott säga att 
om jag anser mig manad någon mera 
gång bemöta dr. Ulmgren skall min re-
plik säkert komma snabbare, men dr. 
Ulmgren får då ursäkta, att den lika 
säkert också blir skarpare.«

dYrt anStälla tekniker
I tidningen från 1918 finns ett inlägg 
om »Kollegialt samarbete«. Tandlä-
kar na i Stockholm kan skicka arbeten 
till det dentallaboratorium de själva 
bildat. Denna möjlighet finns inte för 
kollegerna i landsorten. Där är man 
i stället hänvisad till att ha allt detta 
arbete hemma i bostaden eller där 
man har sin prak-

anställa fullt yrkes-

Skribenten uppmanar kollegerna i 

landsorten att också gå samman för 
att skapa ett gemensamt laboratorium 
på respektive ort.

I nummer 2 av tidningen 1919 går 
tandläkare Em. Stelling till angrepp 
mot professor Jundell, som i en artikel 
i Allmänna Sv. Läkaretidningen för-
fäktat idén att tandläkarnas inkomster 
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Aktuella stop- och utgivningsdagar
Nr 7 Stopp 17/4 Utgivning 14/5
Nr 8 Stopp 8/5 Utgivning 3/6

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

Adress: Tandläkartidningen, Box 1217
111 82 Stockholm

Daldorff Tannhelseklinikk A/S
                     www.tannlege-daldorff.no

100 % stilling som tannpleier/tandhygienist
Daldorff Tannhelseklinikk AS består i dag av 2 tannleger, 
tannpleier, 4 tannhelsesekretærer og 1 resepsjonist.

Vi søker utadvendt, kvalitetsbevisst, serviceinnstilt, selvstendig 
og samarbeidsvillig person som liker å jobbe i et hektisk miljø.

Vi kan tilby deg et interessant og variert arbeide i en allsidig og 
moderne praksis i nye lokaler, og med nytt og moderne utstyr.
Klinikken utfører, foruten allmennpraksis og implantatbehandling, 
oralkirurgiske og periodontalkirurgiske inngrep, samt lystgassbe-
handling.

Vi legger vekt på delegering av arbeidsoppgaver, og tannpleieren 
vil bl.a. spesielt ha ansvar for screening og planlegging av behand-
ling av våre recallpasienter, samt oppfølging av pasienter med 
marginal periodontitt.
Lønn etter avtale. Bonusordning. Pensjonsordning (2 % pensjon-
strekk i Storebrand forsikring). 5 Ekstra fridager. 
Leilighet kan tilbys til gunstig leieavtale. 
Nærmere opplysning om stillingen fåes ved henvendelse til 
Roger Daldorff, tlf. 0047 78 97 04 44 eller 0047 915 336 99 (p)

Søknad sendes til: Daldorff Tannhelseklinikk AS v/daglig leder 
Roger Daldorff, Postbox 414, 9915 Kirkenes. 
Tlf. 0047 78 97 04 44, telefax: 0047 78 97 04 45.
E-mail: post@tannlege-daldorff.no 

n Sør-Varanger kommune er en 
kommune sentralt beliggende i 
Barentsregionen med 10.000 inn-
byggere. Kommunen har svært 
lav arbeidsledighet, er i kraftig 
vekst og er en grensekommune 
mot Russland i øst og Finland i 
sør,og som står foran oppstart av 
ny gruvevirksomhet og oljerela-
tert virksomhet (Barentshavet). 
De siste 10–15 årene har vært 
preget av en stadig økende sam-
handel med Russland.

n Gode kommunikasjonser med 
flyplass (direktefly Kirkenes-Oslo, 
Kirkenes-Tromsø), daglig hurtig-
ruteanløp, samt kort avstand 
med bil til Russland og Finland.

n Videregående skole, desen-
tralisert høgskole og universitet, 
Barentsinstitutt og sykehus er 
lokalisert til kommunen.

n Meget gode friluftslivmulig-
heter i en stor kommune med 
mye villmark.

n Det finnes helt nytt badean-
legg, alpinanlegg, treningsenter, 
musikkorps, sangforening, swing-
klubb, kino, filmklubb, og aktive 
idrettslag innen en rekke idretter 
som ski, svømming, fotball, hånd-
ball, ishockey, turn, badminton, 
tae kwondo, klatring, dykking, 
pistolklubb, innebandy, motor-
sport hundekjøring, bryting, 
ridning, trav osv.

Ledig stilling som

TANNPLEIER
Ved Daldorff Tannhelseklinikk AS i Kirkenes, 
Sør-Varanger kommune i Finnmark, er det nå ledig

Avalon Medical are looking for Dentists who wish to 
work in bright modern practices in the UK. Avalon 
Medical recruit for the corporate and independent 
sector. We recruit both General Dentists and Specialists 
(*must be registered or able to register as a Specialist). 
Avalon Medical will arrange for you to be interviewed in 

UK Dental Opportunities
the UK to enable you to see the environment you would 
be working in and meet your future colleagues before 
you are expected to sign a contract! Incomes are from 
£80,000 per year. Please call +442078309652 or email 
office@avalon-consulting.co.uk
www.avalonmedical.co.uk

ArbetA UtOmlAnDs?
Då ska du gå ur AEA. När du återvänder till Sveriges ska du gå med igen direkt annars går du 

miste om inarbetade försäkringsperioder. Läs mer på www.aea.se
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UNIVERSITETET I TROMSØ, NORGE

STUdIElEdER 
ved Institutt for klinisk odontologi (IKO), 

det medisinske fakultet
Institutt for klinisk odontologi (IKO), Det medisinske fakultet 
har ledig stilling som studieleder. Stillingen er primært knyttet 
til et utviklingsprosjekt for en ny spesialitet i klinisk  
odontologi (http://kortlink.no/PB). Tilsettingen er i utgangs-
punktet begrenset til seks år med mulighet for forlengelse.

Vi søker en vitenskapelig og klinisk kvalifisert odontolog  
for å lede oppbyggingen av undervisning, veiledning og  
organisering innenfor den nye spesialiteten. 

Studielederen kan også bli involvert i utvikling av andre  
spesialistutdanninger. Stillingen er knyttet til IKO, med  
mulighet for bistilling ved Tannhelsetjenestens kompetanse-
senter for Nord-Norge (TkNN) om ønskelig. 

Spesialiteten «Klinisk odontologi» inkluderer fagområdene  
endodonti, periodonti protetikk/ bittfunksjon. I tillegg kommer 
gerodontologi og enkel dento-alveolær kirurgi. Det vil bli lagt 
vekt på diagnostikk og behandlingsplanlegging i et helhetlig 
(holistisk) perspektiv. Spesialiteten «Klinisk odontologi» og  
andre fremtidige spesialistutdanninger vil utvikles i nært  
samarbeid med TkNN, som er samlokalisert med IKO.  
Den teoretiske undervisningen vil bli gitt av vitenskapelig  
ansatte ved IKO og eksternt engasjerte fagpersoner, mens den 
kliniske virksomheten vil utvikles i samarbeid med spesialist-
miljøet ved TkNN.

Det er ønskelig at den som tilsettes har vitenskapelig kompe-
tanse på førsteamanuensisnivå (PhD-grad eller tilsvarende) og 
spesialistkompetanse eller tilsvarende, fortrinnsvis innenfor et 
av de sentrale fagområdene. I tillegg vil det bli lagt vekt på 
administrativ erfaring, samarbeidsevne og lederegenskaper. 
Annen relevant erfaring kan kompensere for manglende formell 
kompetanse. Studielederen vil ha anledning til å engasjere seg 
klinisk i begrenset omfang. 

Stillingen lønnes som studieleder kode 1473.

Interesserte er velkomne til å kontakte    
instituttleder Harald M. Eriksen, tlf. +47 77 64 91 03,  
e-post: harald.eriksen@fagmed.uit.no eller   
kontorsjef Keth Wøhni, tlf. +47 77 64 91 00,   
e-post: keth.wohni@fagmed.uit.no for spørsmål ang. IKO  
og kompetansesenterleder Ragnhild Nordengen,   
tlf. +47 77 78 91 39, e-post: ragnhild.nordengen@tromsfylke.no 
for spørsmål ang. TkNN.

SØKNadSfRIST: 11. MaI 2009  
Søknader merkes: Ref. 2009/1135. C
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UNIVERSITETET I TROMSØ
N-9037 Tromsø.

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no
Se kunngj. på www.jobbnorge.no el. http://uit.no/tavla/stillinger/

Foto: Ola Albert Bjerrang © Destinasjon Tromsø

Umeå universitet söker...

Universitetslektor i pedodonti/
oral hälsa, dnr 312-98-09
För anställning krävs specialistkompetens i pedodonti och 
dokumenterad god klinisk kompetens.

Universitetslektor i protetik, 
dnr 312-126-09
För anställning krävs specialistkompetens i protetik och 
dokumenterad god klinisk kompetens.

Båda anställningarna är förenade med anställning som spe-
cialisttandläkare inom Folktandvården i Västerbottens län.

Fullständig annonstext återfinns på <www.jobb.umu.se>.
Din ansökan, märkt med resp. anställnings diarienum-

mer ska vara inkommen till Umeå universitet, Registrator, 
901 87 Umeå senast 2009-04-23.

Välkommen med din ansökan!

www.vgregion.se/jobb

Vi söker nya 
medarbetare

Folktandvården

ST-tandläkare i Endodonti 
Specialistkliniken för Endodonti Göteborg

Tidsbegränsad anställning, Deltid 6 år. Tillträde enligt över-
enskommelse.

Ref.nr: FTV 93-2009

Upplysningar: Klinikchef Thomas Kvist, tfn 031-741 34 84. 
Samordningsansvarig Ulf Lekholm, tfn 031-786 32 78.

Sista ansökningsdag: 2009-04-17.

senAste nytt 
finns på www.tandlakartidningen.se 
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Landstinget i Östergötland

Tandläkare
Folktandvården i Östergötland

Vill du använda din kompetens fullt ut, med uppbackning från en resursstark organisation?

Siktar du på att bredda eller fördjupa dina kunskaper inom något ämnesområde?
 
Hos Folktandvården i Östergötland finns möjligheterna. Vi strävar målmedvetet efter att förbättra
servicen och tillgängligheten för våra patienter. Det viktigaste är att vi har engegerade och kunniga
medarbetare som förstår värdet av kvalitetsarbete i alla avseenden. Just nu söker vi tandläkare till några av
våra allmäntandvårdskliniker i Östergötland. Tjänsterna finns både inom storstadsregionen och på
landsbygden.
 
Är du nyexaminerad..
Då har du möjlighet att söka till introduktionsåret som ger dig teori och praktik i en klok blandning under
ett helt år. Med stöd av en erfaren mentor fasas du i det kliniska arbetet på ett säkert och tryggt sätt.
Paralellt deltar du i föreläsningar, terapidiskussioner och auskultationer. Mot slutet av året gör du en
individuell utvecklingsplan i samråd med klinikchef.
 
----eller är du mer erfaren?
Din kunskap behövs på flera ställen i länet och om du vill kan du fördela din tid på flera kliniker. Du kan
också ingå i vårt Resurscentrum med hela länet som arbetsfält. Östergötland är lättpendlat om du vill
arbeta på en mindre landorstklinik och bo i stan eller tvärtom. Oavsett vilken odontologisk specialitet som
intresserar dig erbjuder vi intressanta möjligheter hos oss.
 
Frågor och ansökan
Vill du veta mer kontakta Monica Pripp, 010-103 02 87, monica.pripp@lio.se
 
Facklig företrädare för TT är Milena Milosevic, 011-22 29 50.
 
Välkommen med din ansökan märkt 2009-026 senast den 30 april till:
 
Landstinget i Östergötland
Försörjningscentrum
Löneservice
Evalotta Hagelin
601 82 Norrköping

E-post: evalotta.hagelin@lio.se
 

www.lio.se
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Arbeta med oss!
Lennartsson Kirurgisk Tandvård är en av Sveriges ledande aktörer inom
Implantatkirurgi. Vi är inne i en expansiv fas och vi behöver anställa ytterligare
en tandläkare för att kunna utvidga verksamheten vidare. Vårt mål är att
inom några år ha flera separata och mobila enheter uteslutande inriktade
på implantatkirurgi och med stora delar av Europa som arbetsfält. Vi har
under årens lopp skaffat oss den kunskap och den logistik som krävs för att
lyckas och söker därför efter nya resurser till teamet. 

Vi söker en ambitiös och driftig Tandläkare till vår verksamhet. 
Under det första året inom Lennartsson Kirurgisk Tandvård är målet att utbilda
dig till att bli unikt skicklig på implantatkirurgi. Under kommande år är målet att
du opererar självständigt och med ditt egna team. Successivt kommer du
eventuellt att ha möjlighet till delägarskap i Lennartsson Kirurgisk Tandvård. 

Till största delen arbetar vi i Stockholm men resor till övriga Sverige, inom
Norden och Europa ingår också i vårt arbete. Minst fem hotellnätter per
månad är normalt i vår verksamhet. 

Vi söker en person som förutom egenskaper som ambitiös och driftig har
stor social kompetens samt förmåga och vilja att glädja och inspirera
andra. Flexibilitet är särskilt viktigt. Vårt syfte är att denna tjänst skall utgöra
ett långsiktigt samarbete och det är därför viktigt att personen vi söker
delar denna vision.  

Krav: Tandläkarexamen, B Körkort, Flytande svenska i tal och skrift.

Meriter av värde: Tidigare erfarenhet av implantatkirurgi, språkkunskaper,
ledarskap, flygcertifikat. 

Anställningsvillkor: Tillsvidare. 

Ansökan skickas per post omgående till:
Tandläkare Erik Lennartsson
Mörby Dental Group
Mörby Centrum, plan 6
182 31 Danderyd

För mer information om Lennartsson Kirurgisk Tandvård besök:
www.eriklennartsson.se

Landstingets vision: År 2020 har Västerbotten 

världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.

Allmäntandläkare/ 
övertandläkare till Umeå
Folktandvården i Västerbotten söker två allmäntandläka-
re/övertandläkare till utbildningstandvården vid Tandläkar-
högskolan i Umeå. Det är fasta jobb på heltid. Tillträde är 15 
augusti eller enligt överenskommelse.
 Befattningarna inriktas mot cariologi/materialvetenskap  
respektive protetik/materialvetenskap. Arbetet består i hu-
vudsak av klinisk handledning av tandläkarstudenter, egen 
patientverksamhet och utvecklingsarbete. I tjänsten kan ingå 
tid för föreläsningar eller annat institutionsarbete efter över-
enskommelse med prefekt/kursgivare. Möjlighet till kompe-
tensutveckling samt forskning för att uppnå högre kompetens 
inom ämnesområdet finns. Verksamheten bedrivs i nära sam-
arbete med Umeå universitet.

Du har minst två års allmäntjänstgöring som tandläkare. För 
tjänst som övertandläkare krävs specialistutbildning eller mot-
svarande. Erfarenhet av pedagogiskt arbete och forskning 
inom ämnet är meriterande. 

Mer upplysningar lämnas av verksamhetschef Ulrika Fune-
gård, 090-785 60 10, ulrika.funegard@vll.se och vikarierande 
avdelningschef Noomie Hällsten Nilsson, 090-785 60 91,  
noomie.hallsten.nilsson@vll.se 
 Ansökan skickas eller mejlas inkl meritförteckning till Väster-
bottens läns landsting, Staffan Larsson, Byggnad 11, Personal-
funktionen 2 tr, 901 85 Umeå, staffan.larsson@vll.se  senast 
15 april. Ange referensnummer C39 09. Läs mer om jobbet
på www.vll.se/ledigajobb

Liv och hälsa i Västerbotten

FärsKA plAtsAnnOnser 
DireKt i DAtOrn?
Anmäl dig på www.tandlakartidningen.se 
under platsannonser 

E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se
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TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Informasjon om Troms fylkeskommune på:
www.tromsfylke.no

Foto: Privat

TROMS FYLKESKOMMUNE SPESIALISTSTILLINGER
Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er samlokalisert med
Institutt for klinisk odontologi (IKO), Universitetet i Tromsø. Vi er i en oppbyggingsfase og
kan tilby spennende jobbinnhold, muligheter til forskning eller annen faglig utvikling. 

Ytterligere opplysninger om stillinger ved kompetansesenteret kan fåes ved 
henvendelse til konst. leder Ragnhild Nordengen,  tlf. 00 47 - 77 78 90 00, 
e-post: ragnhild.nordengen@tromsfylke.no eller klinikksjef  Thorsten Edblad,
tlf. 00 47 - 77 78 90 00, e-post: thorsten.edblad@tromsfylke.no 

Søknad med referanser bes fortrinnsvis sendt elektronisk via www.jobbnorge.no 
eller www.tromsfylke.no. Stillings ID: 55916. 

Adresse: Troms fylkeskommune, Tannhelseetaten, Pb 6600, N-9296 Tromsø. 

Søknadsfrist: 25. mai 2009. 

• 1 fast stilling for spesialist i Oral protetikk • 1 fast stilling for 
Spesialist i Periodonti • 1 fast stilling for spesialist i Endodonti 

Stillings ID: 55916 - ref.nr. 09/582

TkNN kommer til å få en viktig rolle i spesialistutdanningen i klinisk 
odontologi. Sosial- og helsedirektoratet har gitt IKO i oppdrag å 
utvikle denne nye spesialiteten. Den kliniske virksomheten vil bli 
utviklet i samarbeid med spesialistmiljøet på TkNN. 

Spesialiteten ‹‹Klinisk odontologi›› inkluderer fagområdene 
endodonti, periodonti, protetikk/bittfunksjon, gerodontologi og 
dento-alveolær kirurgi. Det vil bli lagt vekt på diagnostikk og 
behandlingsplanlegging i et helhetlig (holistisk) perspektiv.

Mer detaljert informasjon finnes på www.tknn.no. 

For alle stillinger er det ønskelig med personer som er strukturerte og
har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 

Det stilles krav om at søkerne behersker norsk eller skandinavisk 
tilfredsstillende.  Utenlandske tannleger må ha norsk autorisasjon som
tannlege og norsk spesialistgodkjenning før tiltredelsen. 

Flyttekostnader dekkes etter bestemte retningslinjer for tilståelse av
flyttegodtgjørelse i Troms fylkeskommune. 

Lønn etter avtale.  Vi er behjelpelig med å skaffe bolig. 

Fo
to
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© 2008 Cordial Business Advisers AB

Modern privatpraktik i Oslo centrum söker 
fler erfarna allmäntandläkare och 
specialister i framförallt protetik, 
parodontologi och käkkirurgi.

Vi kan erbjuda 

Spännande och utvecklande arbete i en 
internationell miljö

Mycket bra villkor med prestationsbaserad 
ersättning

Möjlighet till arbeta under kortare perioder, 
dvs. möjlighet till att kombinera denna 
tjänst med arbete på hemmafront

Läs mer om oss och jobbet på
www.euroclinic.no eller sök direkt!

För vidare information kontakta 
Izabella Kjelsberg, tlf. 0704 000 750 
izabella.kjelsberg@euroclinic.no

PROFESSOR
ODONTOLOGISK INSTITUT, DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

Ved Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
opslås et professorat i tandsygdomslære til besættelse snarest
muligt.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
dekan, professor, dr.med. Søren Mogensen, tlf. +45 8942 1765
 eller +45 8942 4101.

Dette opslag er et uddrag, der ikke kan bruges som grundlag for
ansøgning. Det er en forudsætning for fremsendelse af ansøg-
ning, at ansøgeren har gjort sig bekendt med opslagets fulde
ordlyd. Opslaget kan rekvireres fra Det Sundhedsviden skabelige
Fakultet, tlf. +45 8942 4101 eller på fakultetets hjemmeside:
www.health.au.dk/fakultet/stillingsopslag

Ansøgning sendes til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 9, 8000 Århus C og skal
være fakultetets administration i hænde senest senest  mandag
den 18. maj 2009, kl.12.00.

Ansøgning mærkes: 2009-211/2-82

Aarhus Universitet tilbyder et godt og inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø
for 35.000 studerende, 8.500 medarbejdere, der præsterer videnskabelige resultater
af høj international standard. Den budgetterede omsætning i 2009 udgør 5,3 mia. kr.
Universitetets strategi og udviklingskontrakt kan ses på www.au.dk



79tandläkartidningen årg 101 nr 5 2009

platsannonser
E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se

������������������������

�����������
�����������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������
�
�����������������������������������

�����������������������

����������������

OrtHOCenter
Orthocenter Ltd is an established orthodontic com-
pany with 25 centers specializing in orthodontics. 
Management of the centers are taken care of by an 
orthodontist. The financial and general administra-
tive matters as well as management support are 
taken care of by the central administration of Ortho-
center. Orthocenter is ISO 9001-2000 certified.

Orthocenter requires for two regions in the Nether-
lands the services of an

OrtHODOntist
Applicants must be fully qualified to practice ortho-
dontics, be able to communicate well and be quality 
conscious.

General treatment policy is determent by the ortho-
dontists as a group.

Apart from an excellent nett income the opportu-
nity for research and publication exists. Part-time 
employment may be discussed.

For an appointment or further information 
please contact: Dick Zijderlaan, Director 
(general) at +31(0) 650 240 111
e-mail: d.zijderlaan@orthocenter.nl

When you are interested, please visit our web-
site: www.orthocenter.nl 

Vi emotser gärna ert svar på engelska.
skulle intesse finnas för tjänsten, finns möj-
lighet att komma i kontakt med en svensk 
ortodontist, som sedan länge arbetar inom 
Orthocenter.

www.vgregion.se/jobb

Vi söker nya 
medarbetare

Folktandvården

Klinikchef   
Mun-H-Center, Göteborg

Tillsvidare. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Specialisttandvården inom Västra Götaland är en samlad 
organisation som ingår i Folktandvården Västra Götaland. 
Verksamheten bedrivs i hela regionen. Vi är ca 750 med-
arbetare som arbetar inom samtliga specialiteter.

Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt kunskapscenter vars 
uppgift är att samla, dokumentera, sprida och utveckla kun-
skap kring sällsynta diagnoser samt ett nationellt resurscenter 
för orofaciala hjälpmedel. Mun-H-Center är också ett regio-
nalt kunskapscenter för patienter med ovanliga diagnoser.  

På Mun-H-Center arbetar specialister i pedodonti, ortodonti, 
protetik och bettfysiologi samt sjukhustandläkare, logopeder, 
tandhygienister och tandsköterskor. Multiprofessionella team 
finns för konsultation, handledning, utredning och behand-
ling av odontologisk/orofacial problematik och utprovning av 
orofaciala hjälpmedel. Inom verksamheten bedrivs forskning, 
utveckling och utbildning.

Organisatoriskt tillhör Mun-H-Center Specialisttandvården, 
Västra Götalandsregionen. Den nationella verksamheten 
finansieras med statliga medel och den regionala av Västra 
Götalandsregionen. Verksamheten bedrivs vid Ågrenska och 
på Odontologen i Göteborg. 

Arbetsuppgifter: Att utveckla och leda den nationella och 
regionala verksamheten samt medverka i klinisk verksamhet, 
forskning och utbildning. I uppdraget ingår även att ansvara 
för det ekonomiska resultatet och att ha personal- och ar-
betsmiljöansvar. Klinikchefen är direkt underställd tandvårds-
chefen för Specialisttandvården. 

Kvalifikationer: Vi vänder oss till dig som är vetenskapligt 
meriterad tandläkare, gärna disputerad, med dokumenterad 
erfarenhet och intresse av patienter med funktionsnedsätt-
ningar. Du bör ha erfarenhet av ledningsuppdrag, undervis-
ning och verksamhetsutveckling. Vi värdesätter förmågan att 
leda verksamheten på ett entusiasmerande och engagerat 
sätt. 

Upplysningar: Specialisttandvårdschef Göran Stegersjö,  
tfn 033-616 24 64, 070-357 07 07.

Facklig företrädare: Tjänstetandläkarföreningen,  
Lena Rignell, tfn 031-86 15 00. SKTF, Annelie Sandell,  
tfn 031-99 40 30. SRAT-STHF, Agneta Wallén, tfn 031-86 15 00.

Ansökan sänds till Västra Götalandsregionen, Folktandvården, 
Administrationen, 405 44 Göteborg. 

Märk ansökan med ref.nr FTV97-2009-i. 
Sista ansökningsdag: 2009-04-17. 
Ansökan via e-post: ansokan.ftv@vgregion.se

senAste nytt 
finns på www.tandlakartidningen.se 
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Centrum för  
specialisttandvård  
Lund/Ystad
Övertandläkare/specialisttandläkare 
i ortodonti, Lund

Övertandläkare/specialisttandläkare   
i protetik, Lund

 Övertandläkare/specialisttandläkare  
i pedodonti, Lund

 Övertandläkare/specialisttandläkare  
i parodontologi, Ystad
Kontaktperson: verksamhetschef  
Ingrid Olofsdotter, 0768-87 14 28

Centrum för  
specialisttandvård  
Malmö
 Övertandläkare/specialisttandläkare  
i protetik, 2 tjänster

 Övertandläkare/specialisttandläkare 
i endodonti
Kontaktperson: verksamhetschef  
Anita Tengvall, 040-623 06 41

Kontaktpersoner för samtliga tjänster ämnesföreträdare i Folktandvården Skåne:
Ortodonti, övertandläkare Birgitta Obrant, 0410-75 06 60

Protetik, övertandläkare Jenö Kisch, 040-623 06 10
Pedodonti, övertandläkare Margareta Borgström, 040-623 06 10

Parodontologi, övertandläkare Ann-Marie Jansåker, 044-309 36 70
Endodonti, övertandläkare Bengt Möller, 040-623 04 82

Facklig företrädare TT, Åsa Hasselblad-Larsson, 042-406 71 99.

Mer information om tjänsterna finns på www.skane.se/platsnytt. 
Ansökningstiden utgår 2009-04-22

Vi söker till
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ST-tandläkare, käkkirurgi
Odontologiska Institutionen i Jönköping

Fram till och med den 23 april kan du söka den ST-tandläkartjänst i käkkirurgi  
som blir ledig den 1 september 2009. I vår webbannons på www.lj.se/jobb får  
du veta mer om tjänsten och på www.lj.se/folktandvarden får du veta mer om 
arbetsgivaren Folktandvården, där Odontologiska Institutionen ingår.

All information du behöver om oss på Odontologiska Institutionen får du på  
www.lj.se/oi

Du är även välkommen att kontakta:
Klinikchef Peter Nilsson, käkkirurgiska kliniken, 
tfn 036-32 16 80, e-post peter.nilsson@lj.se

Odontologiska Institutionen 
i Jönköping är en av  
landets utbildare av specia-
listtandläkare. Hit söker sig 
tandläkare från hela landet 
för att göra sin speciali-
seringstjänstgöring. Våra 
avdelningar är godkända av 
Socialstyrelsen för specia-
liseringstjänstgöring inom 
sju specialiteter: bettfysio-
logi, odontologisk radiologi, 
oral kirurgi, oral protetik, 
ortodonti, parodontologi 
och pedodonti. 

GRAVIDITETSVIKARIAT
1 år på trevlig privat gruppraktik i centrala 
Göteborg. Start sommar/höst 2009. 
Praktikertjänstansluten. 
Svar till Ann Axelsson 031-81 86 81, 
0708-28 91 43.

Tidskriftssamlare
Vill du beställa Tandläkartidningens
nya tidskriftssamlare? För 69 kronor inklusive moms 
får du en samlare som rymmer en hel årgång.
Skicka din beställning med e-post till
anita.hagstedt@tandlakarforbundet.se
Uppge antal, namn på beställare,
adress samt fakturaadress.

mall_samlare.indd   2 06-11-28   08.54.44

             Nr               Utgivningsdag         Materialdag

Platsannonser 
utgivningsplan 2009

5 2/4 6/3

6 23/4 26/3

7 14/5 17/4

8 3/6 8/5

9 20/8 28/7

10 3/9 10/8

11 24/9 31/8

12 15/10 21/9

13 6/11 6/10

14 26/11 2/11

15 17/12 24/11



RADANNONSER
Aktuella stopp-  och utgivningsdagar
Nr 7/09  Stopp 17/4  Utgivning 14/5 
Nr 8/09  Stopp 8/5  Utgivning 3/6

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

Sommar/påsk, vikarie Spanien, EU?
Erfaren serviceinriktad svensk tdl med homo-
logiserat leg ledig 13/7–7/8, ev v 15. Kanske 
framtida fortsatt samarbete. Svensk, norsk eller 
internationell klinik utan betydelse. Svar till: 
dentist@live.se

Arbete i utlandet
Kvinnlig tandläkare med många års erfarenhet 
söker ett attraktivt arbete utomlands. Tacksam 
för bra tips. Svar till »090501«.

Arkitektritad praktik i Sundsvall
Arkitektritad tandläkarpraktik i Sundsvall över-
låtes 2009. Praktiken ligger på Södermalm, tio 
minuters promenad från centrum och har en 
fin utsikt över Sundsvall. Praktiken har en ljus, 
öppen och lättarbetad planlösning med tre be-
handlingsrum som ligger mittemot sterilen och 
detta ger korta arbetsvägar. Stort ljust väntrum 
i burspråk och separat maskinrum med kompres-
sor, sugmotor och ventilation. Bastu och dusch 
i anslutning till omklädningsrum. Till praktiken 
hör en patientparkering och en parkeringsplats 
med motorvärmare för personal. Praktiken har 

 ARBETE SÖKES

tandläkartidningen årg 101 nr 5 2009

tas på gynnsamma villkor fr o m 2009-07-01. För 
mer info ring 0371-203 90, 070-741 03 27.

Östergötland
Charmig praktik i centrala Valdemarsvik, 100 
meter från havet. Överlåtes pga pensionering. 
Bra utvecklingsmöjligheter samt god lönsam-
het. För information ring tandläkare Oscar 
Björnhammer, tel 0708-20 56 05, kvällstid eller 
se www.praktikformedlaren.se 

Praktik i Leksand, Dalarna
Vid Siljans strand med natursköna omgivningar 
säljes väletablerad, centralt belägen, Praktiker-
tjänstansluten mottagning med god lönsamhet.
Tre behandlingsrum, opg, opus administrativa 
system. Ca 1 300 trevliga revisionspatienter. 
Omsättning fyra miljoner kronor. Säljes förmån-
ligt pga pensionering. Tel 0247-128 74 kvällstid, 
0247-102 40 arb.

Stockholm centralt
Del i gruppraktik, ett rum med utsikt över     
Humlegården, säljes med patienter pga pensio-
nering. Svar till: edwin.1946@hotmail.com

Stenungsund
Del i ljus och fullt modern gruppraktik inom 
Praktikertjänst. Tre egna behandlingsrum samt 
del i väntrum, reception och steril. God omsätt-
ning, ca 1 400 patienter. Adderaansluten och 

god potential för att ta emot nya patienter. 
Välutbildad personal. Praktiken är ansluten till 
Praktikertjänst AB. För mer information se 
www.praktikformedlaren.se eller kontakta 
Stefan Horwath på Praktikertjänst, telefon 
070-789 37 20.

Helsingfors, Finland
Bra tillfälle i Finland. Väletablerad trivsam prak-
tik med två behandlingsrum, nya utrustningar 
och med mycket god patienttillgång säljes i 
norra Helsingfors pga pensionering. Möjlighet 
till successivt övertagande under ett år och att 
arbeta tillsammans med en erfaren kollega. 
Kunskaper i finska är nödvändiga. Kontakta 
Pirjo Lemmini, tel 00358 40 53 29 950 på kvälls-
tid eller per e-mail: pirjo.lemmini@kolumbus.fi

Luxemburg
Skandinavisk up to date tandläkarpraktik i 
Luxemburg city till försäljning 2010. Stort inter-
nationellt engelsk-/fransktalande kundklientel. 
Stor omsättning, hög nettointäkt, 20–25% 
skatt. Svar till ägaren på e-mail: 
newluxdentist@hotmail.com

Tillfälle att överta klinik
Klinik i västra Småland med 1 900 revisionspa-
tienter och befolkningsunderlag för ytterligare 
500–1 000 patienter. Fyra behandlingsrum i väl-
belägna och ändamålsenliga lokaler. Kan över- ➤

Vi välkomnar

Svenska mästarna i kvalitet, kapitel 10

Samarbetet med Tandvårdshuset i Älmhult 
ligger i linje med Smiles ambitioner att etablera 
ett ledande nationellt nätverk av tandvårdsklin-
ker med fokus på hög kvalitet och service.

Tillsammans med medarbetarna på Tandvårds-
huset har vi ambitionen att göra en redan bra 
klinik ännu bättre, samtidigt som Tandvårdhu-
sets kvalitetsarbete kommer att vara ett värde-
fullt stöd för alla kliniker i vårt nätverk.

Om du vill vara med och skriva nästa kapitel i 
vår historia är du välkommen att höra av dig.

Vi söker kliniker i hela Sverige som vill göra 
något nytt. Maila mig så ordnar vi ett förutsätt-
ningslöst möte.

Med vänliga hälsningar, 
David Halldén, david.hallden@smile.se

PS! Läs mer om oss och Tandvårdhuset, vinnaren av Utmärkelsen 

Svensk Kvalitet på www.smile.se

Vi är stolta att välkomna Tandvårdshuset i Älmhult , 2008 års vinnare av Utmärkelsen Svensk 
Kvalitet,  till Smile. Utmärkelsen som är Sveriges mest prestigefyllda pris för framgångsrika 
organisationer, är en bekräftelse på ett långsiktigt och målmedvetet kvalitetsarbete.
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 PRAKTIKER KÖPES

 ARRENDE

 UTHYRES/BOSTAD

 BEMANNINGSFÖRETAG
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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 
kvalifi kationer.

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

 UTHYRES/PRAKTIK

Oral kirurgi*
Dr Ann-Catherine Mörner-Svalling
Sibyllegatan 29 
114 42 Stockholm 
T-bana Östermalmstorg
08-661 65 40, 0705-77 48 27

Göran Ulfenberg
Jakobsbergsgatan 8, 2 tr
111 44 Stockholm 
Tel 08-21 01 43, 0709-79 49 60
Även remisser för rutinendodonti mottages

Oral protetik*
Eric Lothigius
PROTETIK + IMPLANTAT
Kungsgatan 54, 111 35 Stockholm
Tel 08-411 16 11 
E-post: info@e2kliniken.com
www.e2kliniken.com

digitaliserad med Opus och Schickröntgen med 
intraoral kamera. Svar till nonsine@telia.com

Norra Västergötland
Väl inarbetad praktik i mindre västgötaort säljes 
pga pensionering. 2 beh rum, låg hyra, god pa-
tienttillgång. Ytterligare 1 tandläkare samt hy-
gienist fi nns i fastigheten. Praktiken ansluten till 
Praktikertjänst. Tel 0506-102 00 el 0506-108 51.

Mallorca
Praktik på Plaza Mayor, Palma, säljes på grund 
av åldersskäl. Tel 026-16 90 09, mobil 070-
562 19 72. E-post: louise.karlstrom@telia.com

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

Göteborg
Tandläkarmottagning i Göteborgsregionen 
köpes. Svar till »090502«.

Jag behöver din hjälp
Arrende 25–30 tim/vecka, modern fullt digita-
liserad gruppraktik i Landskrona,750–800 rev 
patienter, så det är bara att tuta och köra efter 
semestern. Även anställning och senare ev 
övertagande kan diskuteras. Svar till: 
ingemar.vighagen@citytandlakarna.se

Graviditetsvikariat + arrende
Ska få tillökning i juli och söker därför en vikarie 
fr o m juli/augusti 2009 (fi nns möjlighet stanna 

RADANNONSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

REMISSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

kvar om du vill även efter vikariatet). Söker även 
en arrendator (tandl, tandhyg eller specialist) 
då jag själv bara utnyttjar ett rum i min fullt 
utrustade tvårumsklinik. Vill du ha med en egen 
tandsköterska så fi nns möjlighet till det, annars 
står jag för en. Fräsch klinik med vacker gård att 
njuta av på lunchrasten, trevligt kundklientel, 
bra läge med goda kommunikationer på Valhal-
lavägen 50. Ring/maila gärna för mer informa-
tion till Eva, 08-16 62 00, neva@spray.se

Arrendator sökes
till trevlig gruppraktik på Lidingö. Gärna specia-
list, men även allmäntandläkare på deltid. Olika 
typer av samarbetsformer kan diskuteras. Vi är 
ptJ-anslutna, fräscha utrustningar, alMa pro-
gram. Ev successivt övertagande. Välkommen 
med anmälan till Riitta Cederroth, 
baggebytand@swipnet.se, tel 08-765 90 42 el 
070-622 64 55.

Graviditetsvik
Ett år på trevlig privat gruppraktik i centrala 
Göteborg. Start sommar/höst 2009. Praktiker-
tjänstansluten. Svar till Ann Axelsson, 
031-81 86 81, 0708-28 91 43.

Arrende i Malmö
Stor praktik med modern utrustning, opg, digital 
röntgen, genomgående fräsch klinik. Tillträde 
snarast. Svar till »090503«.

Behandlingsrum i renoverad praktik
Fullt utrustat och fräscht behandlingsrum uthy-
res till tdl/tandhyg med egna patienter i 
Hässelby. 10 000 kr/mån. Tel 0738-75 75 76.

    
e-Quality Personalkraft 
är ett auktoriserat bemanningsföretag inom 
tandvård. Vi har duktiga tandhygienister och 
tandsköterskor tillgängliga för inhyrning och/
eller rekrytering. Kontakta oss gärna för mer 
information. Kontaktperson: Cilla Nordqvist, 
mail: cilla.nordqvist@e-quality.se, telefon 
08-54 55 12 80, web: www.e-quality.se

Franskt byliv för fi nsmakaren
Med fantastisk utsikt över vinodlingarna bor 
du i ett trevåningshus i området Languedoc, 
södra Frankrike. 15 km från stranden fi nns vårt 
totalrenoverade byhus med fyra + två bäd-
dar, två badrum och kök i anslutning till stor 
takterass. Pris 350–600 euro/vecka, beroende 
på hyresperiod. Mer info, ring tandläkare 
Cecilia Oscarsson, 0709-18 80 00 eller besök                         
www.hyrhusifrankrike.blogg.se

Ortodonti*                                                
Dr Thomas Örtendahl
Utlandagatan 24                     
412 80 Göteborg
Tel 070-661 98 77
E-post: thomas@ortendahl.com
Lingualortodonti (osynlig tandställning)
Vi utför »Invisalign« behandlingar.
c-takt link för digital remiss/konsultation

Röntgen*
Eastmaninstitutet, Folktandvården
Tar emot remisser på vuxna och barn
för odontologisk radiologisk utredning
t ex implantat, traumata och käkleder
Dalagatan 11, 113 24 Stockholm
Tel 08-123 165 60, fax 08-729 78 73

EBF dentalröntgen AB
Spec tandl Anders Frykholm
Rtg tsk Barbro Berggren, Mona Edsta
Barn och vuxna tas emot för undersökning 
av tänder, käkar inkl käkleder 
och utredning inför implantat m m.
Rådmansgatan 48, 113 57 Stockholm
Tel 08-545 940 35, fax 08-545 940 36

         
       www.tandlakartidningen.se

100 år
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Har du bytt adress? 
Är du medlem i Privattandläkarna, kontakta medlemsservice: daniella.bahgat@ptl.se

100 år

REMISSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

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

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
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KURSER & KONFERENSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

Välkommen till
Barntandvårdsdagar 2009 i Uppsala 

Lokal: Uppsala Konsert Kongress - www.ukk.se Moderator: Tandvårdsdirektör Eva Ljung  

Tema: Vanliga ovanligheter i barntandvården 
Torsdag den 24 september kl 08.50 – 17.45 

Registrering och kaffe 08.00 – 08.50 

Diagnostik – när, var, hur 
Röntgen, vad ser vi – och vad såg vi inte? Odont dr Karin Ridell, Malmö
Digital röntgen – vad ska vi tänka på? Odont dr Kristina Hellén-Halme, Malmö
Bettutveckling – ser vi avvikelserna i tid? Docent Krister Bjerklin, Jönköping

Mineraliseringsstörningar
Orsaker, diagnostik – MIH, fluoros eller vad? Odont dr Birgitta Jälevik, Linköping 
Omhändertagande – smärtbehandling Övertandl Larisa Krekmanova, Göteborg 
Terapi – vad kan vi göra? Odont dr Birgitta Jälevik, Linköping 

Övertandl Tobias Fagrell, Mölndal

Fredag den 25 september kl 08.30 – 13.30

Tandtrauma
Bästa behandling vid akut tandtrauma Odont dr Jens O Andreasen, Köpenhamn 
”Dental Trauma Guide” – hur används den?
Smärtkontroll vid trauma Övertandl Larisa Krekmanova, Göteborg 

Kursavgift: 3995:-. I kursavgiften ingår för- och eftermiddagskaffe, lunch och kvällsarrangemang torsdag, samt förmiddagskaffe 
fredag. Kursavgiften kommer att faktureras vid anmälan.
Sista anmälningsdag: 30 juni 2009. Vid betalning efter 15 augusti, förhöjd avgift 4295:-. 
Logi: Bokas genom MCC. Hotellkostnaden kommer att faktureras och skall betalas före kongressens början. 
Priset är per rum och natt med frukost inkluderad. 

Hotell Enkel 23 sept Dubbel 23 sept Enkel 24 sept Dubbel 24 sept 
Clarion Hotell 1495 1795 1495 1795
First Hotell Linné 1580 1580 1580 1580
Hotell Muttern 910 1350-1550 910 1350-1550
Best Western Svava Hotell 1445 1775 1445 1775
Scandic Upplandia 1790 1890 1790 1890
Rezidor Park Inn 1520-1720 1720-1920 1520-1720 1720-1920

Upplysningar om hotell: MCC Meeting Congress Consulting: tel 040-369090 fax 040-369099 e-post: wb@mccmeeting.se 

Anmälan skickas/faxas senast 30/6 till: MCC Meeting Congress Consulting AB, Geijersgatan 2A, 216 18 Malmö. 
Anmälan kan också göras på Internet – se Svenska Pedodontiföreningen www.spf.nu
Anmälan är bindande. Erlagd avgift återbetalas ej vid återbud senare än 15/8
Jag är:    Tandläkare          Tandhygienist         Tandsköterska         Tandvårdsadministratör 

Hotell……………………………….        Alternativt:………………………………       23-24 sept   24-25 sept  

Enkelrum     Dubbelrum     Önskar ej hotell Delar rum med……………………………………………….. 
Namn……………………………………………….. Telefon…..…………………… Fax…….…….……………….. 
Klinik……………………………………Landsting…………………………E-post…….………………………….…
Adress………………………………………………  Postnr………………  Ort…………………….……………….. 
Faktureringsadress………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….Kostnadsställe………………………………..
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E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  
PERSONALIA

 FÖDELSEDAGAR

40 ÅR
Ulrika Jonsson, Enköping 12/4
Jeanette Johansson, Stockholm 13/4
Björn Olsson, Norge 19/4
Tobias Block, Nyköping 19/4
Mohamad Schumann, Kolbäck 20/4
Zohreh Borsow, Växjö 23/4
Fahran Bazargani, Örebro 28/4
Karin Sunnegårdh-Grönberg, 
Umeå 28/4
Denise Jansson, Stockholm 30/4

50 ÅR
Eva Nordenström, Habo 11/4
Mia Jensen, Västra Frölunda 13/4
Karin Gustafsson, Tyresö 15/4
Mikael Leijon, Sigtuna 17/4
Birgitta Haglund, Karlstad 18/4
Bodil Linde-Olsson, Nyköping 19/4
Christina Nelson, Ängelholm 19/4
Thomas Alvling, Västra Frölunda 19/4
Fredrik Siedberg, Malmö 20/4
Raymond Bell, Umeå 22/4
Lars Forslund, Malmö 23/4
Michael Bergqvist, Skövde 25/4
Ted Lundgren, Lindome 25/4
Ann Roosaar, Älvsjö 26/4
Elina Kurki Hjertman, Åkersberga 29/4

60 ÅR
Kerstin Brorson, Karlskrona 10/4
Per Smide, Kalmar 11/4
Mikael Kahn, Spanien 15/4
Liselotte Kristoffersen, 
Charlottenberg 16/4
Johan Mallmin, Skinnskatteberg 19/4
Anders Bertilsson, Hällefors 19/4
Per Olof Johansson, Växjö 20/4 
Ingeborg Ellfors, Löddeköpinge 20/4 
Liselotte Wålinder, Ljungsbro 20/4
Karin Näsström, Djurhamn 20/4
Torsten Rex, Jönköping 22/4
Lars Gustafsson, Skene 24/4
Gunilla Crantz, Bollnäs 25/4
Lars Westgerd, Billdal 25/4

Birgitta Obrant, Höllviken 25/4
Cristiana Quintanilla-Henriquez, 
Sollentuna 25/4
Titti Wålander, Jönköping 25/4 
Eva Hultén, Lidingö 26/4
Monika Starendal, Stockholm 26/4
Pär Saxén, Stockholm 28/4
Helmer Mörner, Östersund 29/4
Agneta Larsson, Ekerö 30/4 
Agneta Brunström, Mölndal 30/4
Jan Levin, Skellefteå 30/4

65 ÅR
Stefan Björnemo, Stockholm 11/4
Anders Nore, Malmköping 13/4
Eva Kulhánek Aronsson, Uppsala 17/4
Anders Wallin, Almunge 19/4
Claes Ljungheimer, Tyresö 19/4
Jan Eklund, Kisa 20/4
Barbro Hellström, Västerås 20/4
Lars Bandstein, Lund 22/4 
Lars Öhman, Hakenäset 22/4
Leif Danielsson, Askersund 29/4
Olof Mossfeldt, Falun 29/4

70 ÅR
Berit Degerstrand, Stockholm 15/4

75 ÅR
Erko Derrik, Askim 17/4

Markku Selenwall, Melleryd, f -55

GÖTEBORG
Maj-Karin Hellström, den 29 maj 2009.
Avhandlingen: »On antimicrobial 
approaches to arrest and control chronic 
periodontitis«.
Fakultetsopponent: Professor Anders 
Gustafsson, Huddinge.

  
Önskar du ej publicering av din 
födelsedag? 
Meddela det senast åtta veckor 
i förväg. 
elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

100 år

 DISPUTATIONER

ÖVRIGT
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

 AVLIDNA

DAWIT
ISAAK
SVIK INTE 

Den svenske journalisten Dawit Isaak 
sitter sedan september 2001 fängslad 

i Eritrea, endast för att ha bedrivit 
journalistik.

Vi kräver att Sveriges regering tar 
krafttag för att få Dawit Isaak fri.

Stöd kampanjen på 
www.freedawit.com

Har du bytt 
adress? 
Är du medlem i 
Tjänstetandläkarna, 
kontakta: medlemsservice@
tjanstetandlakarna.se

100 år
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PERSONALIA

 GRATTIS

Karin Näsström 60 år

VI GRATULERAR Karin Näsström, över-
tandläkare, odont dr och enhetschef 
på enheten för oral radiologi vid       
Karolinska institutet, som fyller 60 år 
den 20 april.

Karin Näsström 
utexaminerades 
vid Malmö hög-
skola. De närmas-
te åren därefter 
arbetade hon inom 
folktandvården. 
Det blev cirka 15 
år och det värde-
sätter hon i dag; 
det är viktigt att 

som specialist under längre tid även 
ha haft en fot i »verkligheten«. 

Från 80-talet undervisade hon i 
radiologi vid Malmö högskola och 
ägnade samtidigt mycket tid åt forsk-
ning och sin specialistutbildning. 
Senare har hon även varit delaktig i 
omarbetning av tandläkarutbildning-
en i Stockholm, där numera särskild 
panoramakurs kommer att ingå un-
der det sista året i utbildningen. 

– Den nya utbildningen innebär 
stor förändring av de gamla katedral-
föreläsningarna och ett slags »case«-
undervisning, där jag varit med sedan 
start, säger hon. Hon är också väldigt 
entusiastisk över den lokala antag-
ningen, där hon intervjuar sökande 
till tandläkarutbildningen.

I dag arbetar Karin intensivt 
med odontologisk radiologi inom 
högspecialiserad vård och ser den 
senaste utrustningen som en »tidig 
födelsedagspresent«. Utrustningen 
gör det möjligt att på ett smidigt sätt 
undersöka svårt sjuka och handikap-
pade, då apparaturen tillåter under-
sökningar med patient i rullstol eller 
i säng.

Sedan 2001 är hon bosatt i Stock-
holms skärgård med sin make och är 
nybliven stolt farmor till en fem må-
nader gammal pojke. Sin fritid ägnar 
hon åt familjen och vännerna och 
försöker även hinna med en och an-
nan konstutställning och konsert.

Firande med den närmaste famil-
jen kommer att ske i Skåne under 
påskhelgen.
                                   CECILIA EKHOLM

Karin Näsström    

Maria Tyreman Bandhede
specialist i ortodonti
MARIA TYREMAN BANDHEDE blir ny spe-

cialist i ortodonti 
när hon examine-
ras den 3 april.

Hon gick grund-
utbildningen i 
Göteborg och 
tog examen 1995.   
Maria Tyreman 
Bandhede fort-
satte med allmän-
tjänstgöring på 
folktandvården 

i Uddevalla där hon sedan arbetat 
kvar. Hon fick sin legitimation 1996.

Maria Tyreman Bandhede går en 
magisterutbildning på Karolinska 
institutet  i Stockholm och har där 
genomfört en pilotstudie och skrivit 
en uppsats i ämnet »Påverkar bon-
ding tändernas färg vid efterföljande 
tandblekning?«.

Efter examen ska hon arbeta 50 
procent på ortodontikliniken i Ste-
nungsund och 50 procent på orto-
dontikliniken i Vänersborg.                EF                        

Katarina Sondell 
ny etikordförande
KATARINA SONDELL, specialist i oral 

protetik vid pro-
tetikkliniken, 
Odontologiska 
institutionen i 
Jönköping, är 
ny ordförande i 
Sveriges Tandlä-
karförbunds etiska 
kommitté. Hon 
efterträder 
Gunilla Klingberg, 

som valdes till Tandläkarförbundets 
vice ordförande vid förra förbunds-
mötet.

Katarina Sondell har arbetat inom 
folktandvården sedan hon utexami-
nerades från tandläkarutbildningen 
1972. Hon blev specialist i oral pro-
tetik 1990, och disputerade 2001 på 
en avhandling om kommunikationen 
mellan tandläkare och patient.

Hon har suttit i Etiska kommittén 
i cirka två år. Hon är mycket intres-
serad av etiska frågeställningar och 
vill gärna även i fortsättningen bidra 
till att diskussionen om etiska frågor 
hålls levande bland förbundets med-
lemmar. 

– Just nu planerar vi en föreläsning 
om etik som kommer att hållas av 
professor Claes Reit vid den odonto-
logiska riksstämman i november, och 
jag hoppas också att vi kan hitta ett 
ämne som intresserar många inför 
förbundets årliga etikdag i januari 
säger hon. 

Professor Margareta Molin blir ny 
ledamot i Etiska kommittén.             MK                        

Tipsa 
Tandläkar-
tidningen!
redaktionen@tandlakar-
forbundet.se

100 år

Maria Tyreman 
Bandhede    

Katarina Sondell    

Söker du 
semesterbostad 
att hyra? 

Annonsera under 
Önskas hyra/
Bostad.

100 år
elisabeth.frisk@
tandlakarforbundet.se
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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 tjl
Eva Nylander vik 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

Mikael Jansson 
070-678 18 16
mikael.jansson@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, 
070-663 84 18, 0243-122 80 
soren.andersson.00@ptj.se
Gunnar Bringman, 
035-10 31 20, dag 
gunnar.bringman@ptj.se
George Estlander, 036-37 89 98
george.estlander@ptj.se
Lars Frithiof, 08-96 42 55
lars.frithiof@ofa.ki.se
Margit Gabrielson, 031-69 16 00
margit.gabrielson@vgregion.se
Bita Ghorani, 070-746 86 82
bita.ghorani@ftv.sll.se
Lennart Hernell, 060-214 92
lennart.hernell@swipnet.se
Gunnel Johansson, 070-585 30 41
Margareta Jonsson, 
036-13 43 66 dag
margareta@ajonsson.se
Peter Stade, 0498-21 39 04
peter.stade@ptj.se
Claes Svärd, 0498-48 25 46
claes.svard@hsf.gotland.se

MedlemslogotypTandläkarförbundets serie  
Kunskap & Kvalitet:
n Kvalitetssäkra din journal-
föring
n CE-märkta medicin-tekniska 
produkter
n Medicinsk riskbedömning 
för tandläkare
n Tandläkarens ansvar och 
skyldigheter
n Försäkring för patient och 
tandläkare
n Hygien i tandvården
n Avvikelser – lär av misstag, 
egna och andras
n Etiska riktlinjer

Medlem beställ upp till 10 st 
utan kostnad, icke-medlem 
50 kr per st.
kontakt@tandlakarforbundet.se

88



tandläkartidningen årg 101 nr 5 2009

kontor
Postadress: 
Box 1217, 111 82 Stockholm
Besöksadress: 
Österlånggatan 43, 2 tr
Tel: vx 08-555 44 600
Fax: 08-555 44 666
Hemsida: www.ptl.se
E-postadress: info@ptl.se
E-post direkt till en person: 
fornamn.efternamn@ptl.se

Sveriges Privattandläkarförening                        
Eva Andersson, generalsekreterare
08-555 44 665, 073-366 51 00
Dan Nilsson, sakkunnig och 
pressekreterare
08-555 44 604, 070-984 40 99 

Svensk Privattandvård AB
Jan-Åke Zetterström, vd 
08-555 44 690, 070-730 31 00
Ingela Andrée, personalchef 
och reception 
08-555 44 605
Daniella Bahgat, medlemsservice 
08-555 44 699 

August Liljeqvist, jurist
08-555 44 644
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, 070-382 71 74
Susanne Hirvonen, ekonomichef 
08-555 44 620
Lena Bolin, ekonomiassistent
08-555 44 660
Anders Wikander, odontologisk 
konsult 
070-648 63 03
Förtroendenämnden
Ann-Catrin Almespång 
08-555 44 635
Privattandvårdsupplysningen
020-662 800

sveriges privata 
specialisttandläkare

Anders Tullberg, ordförande
08-660 31 03, 0733-84 02 11
anders.tullberg@brahekliniken.se

kansli 
Postadress: 
Box 2287, 103 17 Stockholm
Besöksadress: Österlånggatan 43 
Tel: vx 08-54 51 59 80
Fax: 08-660 34 34
www.tjanstetandlakarna.se
E-post direkt till en person: 
fornamn@tjanstetandlakarna.se

Ombudsmän
Björn Petri, kanslichef
08-54 51 59 81

Susanna Magnusson
08-54 51 59 84

sveriges odontologiska 
lärare

Per Tidehag
Ordförande
090-785 62 57
070-307 62 57
per.tidehag@vll.se

Mats Olson
08-54 51 59 83

Inger Wass, sekreterare
08-54 51 59 82

Aino Landes, ekonomi
08-54 51 59 85

Medlemsregister  
och medlemsförmåner
08-54 51 59 88
medlemsservice@
tjanstetandlakarna.se

studerandeföre ningen

Victoria Fröjd, ordförande 
0735-27 39 11
victoria.frojd@
tandlakarforbundet.se 

Anneli Lampinen, vice ordförande 
070-313 18 62
annelielampinen@hotmail.com
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om evenemang till kalendariet. Kontrollera 
datum innan du bokar, uppgifterna i kalendariet 
kan ha uppdaterats efter pressläggning. 
elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

 TIPSA OSS

Anonyma Alkoholister, IDAA 
AA-möte för läkare, tandläkare
och veterinärer
Tid: 7 april, 5 maj och 2 juni 2009, 
18.30–19.30.
Plats: Läkarsällskapet, Klara Ö Kyrkogata 10,
Stockholm. Lokal Grottan, 3 tr.

Healthcare Dental 
Tid: 16–19 april 2009
Plats: Damascus Fairgrounds, Syrien
www.Healthcare.com.sy

31st Asia Pacific Dental Congress 
Tid: 7–11 maj 2009
Plats: Hong Kong, Kina
www.apdc2009.org

2nd Congress of World Federation for
Laser Dentistry, European Division
Tid: 14–17 maj 2009
Plats: Istanbul, Turkiet
peterfahlstedt@mac.com

Annual Meeting European 
Society of Dental Ergonomics
Ergonomic solutions for 
problems in dental practice
Tid: 29–30 maj 2009
Plats: Krakow, Polen
secretary.esde@live.be

Europerio 6
Tid: 4–6 juni 2009
Plats: Stockholm
www.europerio6.net

British Dental Conference 
and Exhibition 2009
Tid: 4–6 juni 2009
Plats: Glasgow
www.bda-events.org

Amee 2009
Tid: 29 augusti – 2 september 2009
Plats: Malaga, Spanien
www.amee.org

FDI
Tid: 2–5 september 2009
Plats: Singapore
congress@fdiworldental.org

Odontologisk Riksstämma 2009
Tid: 12–14 november 2009
Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö
www.tandlakarforbundet.se

 ANNONSÖRER I DETTA NUMMER

Tandvårdslektion i Bergsjön 
➤I stadsdelen Bergsjön i Göteborg har endast 13 procent 
av 16-åringarna friska tänder. Därför kör tandvården ut till 
skolan för att hålla tandvårdslektion på högstadiet och fluor-
lacka tonåringarnas tänder. Vi har följt med tandsköterskan 
Ann-Louise Broström till Bergsjön och intervjuat tandläkaren 
Mina Mehrpour om munhälsotillståndet hos ungdomarna i 
stadsdelen.

Maskinell rensning
➤En nyligen genomförd studie visar 
en kraftigt ökad användning av maski-
nell rensning vid preparation av rotka-
nalerna. Studien visar även att många 
behandlingar utförs utan kofferdam. 
Det strider mot riktlinjerna.

Tufft för nya vd:n
➤Ann-Charlotte Frank-Lindgren, ny 
vd för folktandvården i Stockholm har 
fått en tuff start; efter ett beslut av 
den borgerliga alliansen ska tio kli-
niker säljas ut till privata aktörer, ett 
steg som vd:n hade velat slippa ta.
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Örestad Dentallab 2
Sveriges Tandläkarförbund  7
DentMan AB                                     7, 8
Kerr                                                        8
Keydental                                             8
NSK Sweden, TS Dental                         9
AristoDent  10
W & H Nordic                       10, 62, 92
Dpnova 11, 27
Coltene/Whaledent            16
Meda AB  20
GlaxoSmithKline  21
Actavis AB  24, 40
Heraeus Kulzer Nordic AB  25
Ivoclar Vivadent 28
AB Forssbergs Dental               32, 63
Dentsply DeTrey 33, 61

Sv Tandläkare Sällskapet               36
3M ESPE 37
Opus Health Care  41
AstraTech AB 42
Pepsodent  50
Hultén & Co AB  54
Denzir Production Center AB         55
GC Nordic  57
Ostech                                                 58
Optergo                                               60
Teknodont 62
Mc Neil  67
Voco GmbH 68
Support Design                       70
Solident Sweden AB  70
Multiergonomi                                  70
Åhren Dental Consult  71

Bigman  72
Sun Dental Labs                              73
Smile  82
SDIC Tandspecialister 84
Maryam Pourmousa 84
Narkoskliniken 84
Folktandvården Stockholm           84
Svenska Pedodontiföreningen  85
Hådéns Dental Återvinning 86
Specialistkliniken för
Dentala Implantat  91                             
DentMan AB                              bilaga
Kerr  bilaga
Nationalencyklopedin  bilaga
Sv Parodontologföreningen  bilaga
Örestad bilaga
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