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 A 
lla tandläkare som är medlemmar 
i en riksförening är också enskilda 
medlemmar i Tandläkarförbundet; 
antalet yrkesverksamma medlem-
mar är i dag nästan 7 000 och till 

dessa kommer cirka 1 000 studerandemed-
lemmar samt pensionärsmedlemmarna. 

Det är mycket glädjande att ungefär 95 pro-
cent av de studerande väljer att vara medlem-
mar i Studerandeföreningen (stf/stud) och 
därmed i förbundet. Framtidens tandläkare 
har alltså redan under studietiden insett att 
det är angeläget att tillhöra den samman-
hållna tandläkarorganisationen.  Studenterna 
är en mycket betydelsefull medlemsgrupp 
som förbundsstyrelsen stöder ekonomiskt 
och praktiskt så att de kan bedriva en verk-
samhet som lockar ännu fler medlemmar. Det 
är viktigt eftersom studenterna är basen för 
förbundets och riksföreningarnas framtid.  
Ni studenter gör ett utomordentligt arbete!

styrelsen för sveriges tandläkarförbund 
består av åtta ordinarie röstberättigade le-
damöter. Förbundet och dess styrelse ska, 
inom ramen för den sammanhållna tandlä-
karorganisationen, driva de kårgemensamma 
odontologiska frågorna för alla medlemmar.  
Det är därför ett krav att alla ledamöter ska 
vara tandläkare.  Därmed garanteras för-
bundet den odontologiska kompetens som 
behövs för att kansliet ska kunna utföra sitt 
uppdrag från styrelsen. Undantaget är den 
adjungerade representanten från Studeran-
deföreningen som av förklarliga skäl inte är 
legitimerad tandläkare. Studenten deltar i 
våra möten som övriga ledamöter; han el-
ler hon framför förslag och deltar i debatten 
men saknar rösträtt. Orsaken är främst att 
studentrepresentanten oftast inte sitter en 

hel treårig mandatperiod utan byts ut varje 
eller vartannat år. En annan orsak är att de 
två stora riksföreningarna, Privattandläkarna 
och Tjänstetandläkarna, tillsammans har 
hälften av totalt åtta röster, varför ytterli-
gare en röst från studenterna skulle rubba 
balansen i styrelsen. Det bör betonas att det 
är ytterst ovanligt att vi går till omröstning i 
förbundsstyrelsen, varför dagens modell ger 
studenterna ett reellt och stort inflytande.

det finns förbundsverksamhet som inte får 
den uppmärksamhet den förtjänar. En är 
Swedish Dental Journal (sdj) som ger våra 
medlemmar möjlighet att läsa och, vilket i 
synnerhet gäller de yngre forskarna, publi-
cera sig i en internationellt känd och flitigt 
citerad tidskrift. För att lyfta fram dess med-
lemsvärde ytterligare läggs artiklarna i sdj nu 
ut på nätet vilket gör det enklare för dig som 
medlem att hitta intressanta sådana.

en annan viktig förbundsverksamhet är efter-
utbildningen. Som den största arrangören av 
kurser för tandläkare kan det vara lätt att ta 
mycket för givet och slå sig till ro, men kon-
kurrensen är stark och utvecklingen snabb. 
Medlemmarna i de tre kursnämnderna gör 
ett otroligt arbete för att analysera behovet 
av efterutbildning hemma i regionen. Kurs-
nämnderna samverkar i efterutbildningsrå-
det som är förbundets sammanhållande nav 
för kursverksamheten. Där ställs alla förslag 
samman och efter mycket arbete presenteras 
två kursprogram med nästan 200 kurser per 
år varav ovanligt många är nya den här sä-
songen. Arbetet görs av medlemmar för med-
lemmar och bygger på stora ideella insatser, 
vilket ger dig och ditt team möjlighet att gå 
på oberoende kurser till ett mycket förmån-
ligt pris. n

Studenternas engagemang  
är vår framtid

»Det är mycket 
glädjande att 
ungefär 95 
procent av de 
studerande 
väljer att vara 
medlemmar.«



4

KRÖNIKAKRÖNIKA

christina mörk
Chefredaktör

Ansvarsärenden 
toppar listan över 
ämnen som lockar 
Tandläkartidning-
ens läsare enligt 
den nya läsarun-
dersökningen. 
Offentlighetsprin-
cipen gör att vi 
kan publicera dem 
med kommentar. 
Men om patient-
säkerhetsutred-
ningen får som 
den vill ser 
ansvars ärenden ut 
att kunna begra-
vas under Social-
styrelsens sekre-
tesskydd utan att 
bidra till tandlä-
karnas lärande. 
Läs intervjun med 
HSAN:s nya chef 
på sidan 28! n
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Stolt och nöjd 
men inte lat

 M  ycket väl godkänd – det betyget ger tandläkarna sin tid
ning enligt en läsarundersökning som vi nyligen lät göra. 

Det finns en gammal seg myt som säger att medlems
tidningar inte läses; det man varken har betalat för eller 

bett om skulle automatiskt vara ointressant. Men det är inte 
självklart för yrkestidningar och det gäller definitivt inte 
Tandläkartidningen.

Nästan nio av tio läser alla eller nästan alla nummer, två av tre 
läser mer än hälften av innehållet och när de har gjort det ger 99 
procent tidningen helhetsbetyget »ganska bra« eller »mycket bra«. 

En annan myt är att organisationstidningar inte har någon vidare 
trovärdighet; de förknippas för mycket med ägaren och riskerar 
därför att betraktas som megafoner, men dit hör inte Tandläkartid
ningen. Nästan alla våra läsare instämmer nämligen helt eller delvis 
i att tidningen är trovärdig, de flesta av dessa svarar »instämmer 
helt« på frågan. Men trovärdigheten kräver också ständig omvård

nad, den får aldrig tas för given.
Även om Tandläkartidningen har fått sam

ma höga betyg i undersökning efter under
sökning, slår vi oss inte till ro. Vi får aldrig bli 
lata och mätta även om vi just nu är väldigt 
stolta och nöjda med läsarnas dom. På sidan 8 
kan du läsa mer om undersökningen.

Reportaget på sidan 12 handlar om tandvård 
för hemlösa i Malmö. Vi har besökt kliniken 
där tandläkaren Christer Priwe och tand
sköterskan Agneta Windslow behandlar pa
tienter en eftermiddag i veckan. Christer Pri
we säger att han inte vill bli betraktad som 
»Moder Teresa«, men nog skulle han kunna 
jobba som reklampelare för en hel generation 
idealister som slet med biståndsprojekt i ut
vecklingsländer, inte drog sig för att arbeta 
med fångar här hemma och nu ägnar en del av 
sin arbetstid åt hemlösa. Kanske är den ide
aliteten trots allt inte på utdöende. På sidan 36 
berättar vi om tandläkarstudenten Randi Jen
sen som drömmer om att öppna en klinik för 
hemlösa och nu ska sommarjobba ideellt som 
tandsköterska med dessa patienter. 

Christer Priwes förhoppning att ett nätverk 
av unga tandläkare ska ta över efter de idealis
tiska 40talisterna kanske kan bli verklighet.

»Även om 
Tandläkar
tidningen har 
fått samma 
höga betyg i 
undersökning 
efter under
sökning, slår 
vi oss inte till 
ro.«
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VETENSKAP & KLINIK: TEMA NY 
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sans effekter på den allmänna hälsan.
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TILLBAKA – med nya tänder
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100 år

Databas höjer 
säkerheten
SID 16

Kirurgi 
i simulator
SID 33

Helt oberoende. 
Den nya unika Alegra hand- och vinkelstycksserien erbjuder en integrerad 
generator som producerar ljus i samband med rotation. Denna nya teknik 
gör att Alegra instrumenten kan köras på motorer med eller utan ljus! 
Alegra serien är utrustad med LED ljussystem - en diod istället för 
fiberoptik. Inga fler krångliga och kostsamma lampbyten!

Kontakta oss för mer information:
W&H Nordic AB, t: 08-445 88 30, e: office@whnordic.se,  wh.com
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I KORTHET

Många av förslagen i 
patientsäkerhetsutred-
ningen är bra. Men det 
är olyckligt att man inte 
vill införa begreppen 
odontologiskt ansvarig 
och patientansvarig inom 
tandvården, anser Tand-
läkarförbundet i sitt re-
missvar.

Tandläkarförbundet påpe
kar att många patienter har 
ett komplext vårdbehov. 
Det finns också patienter 
med nedsatt autonomi. För 
dessa patienter är det sär
skilt viktigt att det finns en 
patientansvarig tandläkare, 
likaså en odontologiskt 
ansvarig, som ska vara 
tandläkare. 

Utredningen föreslår 
att påföljden prövotid ska 
användas i större utsträck
ning. Det är bra, eftersom 
det skapar förutsättningar 
för högre patientsäkerhet, 
tycker förbundet. Men man 
påpekar att det är viktigt 
att den som får prövotid 
också får hjälp för att för
bättra sina färdigheter och 
kunskaper.

Enligt patientsäkerhets

➤ Socialstyrelsen ställer 
sig i stora drag bakom pa
tientsäkerhetsutredningens 
förslag och anser att det är 
bra att söka systemfel och 
inte i första hand fokusera 
på individers fel och miss
tag i vården.

Man ser däremot pro
blem med att införa regis
terkontroll, det vill säga att 
vid anställning av personal 
inom vården kontrolle
ra om han eller hon varit 
straf fad för brott som gör 
per  sonen olämplig för ar
betet. 

Enligt Socialstyrelsen 
kan det vara svårt att avgö

ra vilken personalkategori 
som ska kontrolleras mot 
registret. Det finns också 
risker för att personer som 
skulle »fastna« i kontrol
len i stället väljer att starta 
egen verksamhet och där
igenom komma undan.

Socialstyrelsen påpekar 
att de som arbetar inom 
vården måste bli bättre på 
att rapportera händelser 
och tillbud. Man föreslår 
att personalen ska vara 
»skyldig att bidra till hög 
patientsäkerhet«, en kraft
fullare skrivning än i utred
ningen. mk

Patientsäkerhetsutredningen:

»Inför patientansvarig tandläkare«
utredningen ska patienter i 
framtiden inte vända sig till 
HSAN utan till Socialstyrel
sen med klagomål. Frågor 
som handlar om prövotid 
eller delegitimering ska 
handläggas av Socialstyrel
sen, som sedan ska skicka 
ärendena vidare till HSAN 
för beslut. Tandläkarför
bundet anser att detta är 
bra; i dag upplever många 

av förbundets medlemmar 
att nuvarande system med 
HSAN och Socialstyrelsen 
är både oklart och överlap
par varandra. Utredningens 
förslag gör att myndighe
ternas roller blir tydligare.

I dag blir anmälningar 
till HSAN tillgängliga för 
allmänheten genom offent
lighetsprincipen. Förbun
det tycker inte att det är 

Socialstyrelsen vill söka systemfel
➤ Privattandläkarna är 
överlag positiva till pa
tientsäkerhetsutredning
ens förslag; de skapar för
utsättningar för säker vård.

I sitt remissvar påpekar 
Privattandläkarna bland 
annat att det är viktigt att 
Socialstyrelsens tillsynsen
het får tillräckliga resurser 
för sitt utredningsarbete, 
inte minst i de fall som gäl
ler prövotid. Myndigheten 
måste erbjuda dessa perso
ner en åtgärdsplan och ge 
tillräckligt stöd och vägled
ning så att dessa personer 
ska kunna arbeta på ett 
patientsäkert sätt.  mk

»Överlag positivt« 

bra eftersom 80 procent av 
anmälningarna inte leder 
till någon disciplinpåföljd. 
Vad kommer att ske med 
offentlighetsprincipen när 
anmälningarna i stället fö
reslås hamna hos Socialsty
relsen? Kommer sekretess 
att råda? Tandläkarförbun
det påpekar att detta inte 
nämns i utredningen.

Tjänstetandläkarna an
sluter sig till Tandläkarför
bundets synpunkter.

mats karlsson
 läs mer tandlakarforbundet.se

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

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

SEAL-TIGHT 



Tio månader efter att 
tandvårdsstödet infördes 
har många vårdgivare 
fortfarande stora problem 
med IT-stödet. Skåne är 
ett exempel, Värmland ett 
annat. Både arbetsgivare 
och personal är frustre-
rade.

I förra numret beskrev 
Tandläkartidningen den 
kaotiska situation som rått 
vid folktandvården i Skåne 
sedan tandvårdsstödet in
fördes. Där ska problemen 
med T4 och uppkopplingen 
till Försäkringskassan nu 
fungera tillfredsställande. 
Men i Värmland brottas 
man fortfarande med stora 
problem. Enligt tandvårds
chef Hans Östholm är Ef
ficasystemet instabilt och 
skapar fel som man måste 
rätta till manuellt.

– Personalen är stressad 
och många känner uppgi
venhet, säger han och för
klarar att det inte har gått 
att klarlägga varför proble
men uppstår, ibland tycks 
det vara i Effica, andra 
gånger i Försäkringskas
sans ITstöd.

Han hävdar att man var 

Effica-systemet är under-
måligt, instabilt och syn-
nerligen tidskrävande och 
krångligt, anser Tomas 
Misch, ordförande i Tjäns-
tetandläkarna Värmland.

Enligt Tomas Misch och 
flertalet medlemmar är IT
strulet ett arbetsmiljö och 
patientsäkerhetsproblem.

– Felen i systemet har 
varit så många att folk mer 
eller mindre har gett upp, 
säger han. Bland annat för
svinner daganteckningar 
och fel uppstår på faktu
rorna. Landstingets eko
nomisystem klarar inte av 
integrationen med Effica.

– Stor skandal. Både 

personal och patienter blir 
irriterade, säger han och 
förklarar att han dagligen 
har kontakt med medlem
mar som anser att det är 
orimligt att behålla Effica. 

Han är övertygad om att 
en stor del av felen hade 
kunnat undvikas om tand
vårdsstödet hade införts 
sex månader senare.

– Systemet hade då kun
nat testas bättre. Enligt 
uppgifter har leverantören 
Tieto utvecklat program
met själv utan att inhämta 
synpunkter från beställar
na. Jag hoppas att den nya 
versionen av Effica ska leda 
till att problemen minskar.

mats karlsson

Fortsatt IT-strul i Värmland
lika förberedd inför refor
men vid folktandvården i 
Värmland som andra vård
givare. Eller rättare sagt: 
tiden man hade på sig att få 
den elektroniska kommu
nikationen att fungera var 
alldeles för kort.

– Det fanns ingen möjlig
het att testköra gentemot 
kassan. Det var en stor miss 

– men ytterst är det politi
kerna som ska bära ansva
ret; reformen hade inte 
behövt sjösättas så snabbt.

Nu ska en ny version av 
Effica införas.

– Förhoppningsvis ska 
allt fungera efter somma
ren, annars får vi se oss om 
efter ett annat ITsystem.

mats karlsson

»Många på väg ge upp«

John Hedlin 
avliden
➤ Före detta medicinal
rådet och odontologie 
doktorn John Hedlin har 
avlidit i en ålder av 89 år.

Han började arbeta som 
tandläkare 1948. Tio år se
nare tillträdde han tjänsten 
som tandvårdsinspektör i 
Örebro län, där han senare 
blev tandvårdschef. Under 
denna tid var han med om 
att starta tandvårdsutbild
ning i landstingets regi, 
bland annat specialistut
bildningar.

Han utnämndes till 
medicinalråd och byråchef 
vid Socialstyrelsen 1970, 
en tjänst han innehade till 
1985.

John Hedlin var heders
medlem i Tandläkarför
bundet. Han deltog som 
expert i 1970 års tand
vårdsutredning och som 
sakkunnig i tandvårdsut
redningarna 1978 och 1982.

mk
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99 procent av Tandläkar-
tidningens läsare anser 
att de har en bra tidning. 
Det visar en ny läsarun-
dersökning.

Under två veckor i april 
lät Tandläkartidningen 
undersökningsföretaget 
Mediateket ställa ett antal 
telefonfrågor till läsarna. 
400 intervjuer genom
fördes med personer i 
Privattandläkarnas och 
Tjänstetandläkarnas regis
ter. Svarsfrekvensen var 71 
procent. Tjänstetandläkar
nas och privattandläkarnas 
omdömen var, med någon 
enstaka variation, sam
stämmiga. Detsamma gäl
ler för kvinnor och män.

En av de frågor som 
ställdes var: »Hur vill du 
sammanfatta ditt omdöme 
om Tandläkartidningen?« 
99 procent svarade att tid
ningen är bra eller mycket 
bra. 

De fick också frågan om 
hur många nummer de 
läser under ett år. »Alla«, 
svarade 81 procent, »nästan 
alla«, svarade 7 procent. 

62 procent läser hälften 
av innehållet eller mer. 
Det tar uppskattningsvis 

– Det var en bra födelse-
dagspresent, svarar en 
glad Jörgen Thorson när 
vi når honom hemma på 
54-årsdagen med beske-
det att han vunnit första-
pris i Tandläkartidningens 
jubileumstävling.

Jörgen 
Thorson, 
ortodon
tist i Karl
stad, sva
rade rätt 
på de fem 
tävlings
frågorna. 
Svaren 

fanns i artiklar i nummer 5 
som kom ut till Tandläkar
tidningens 100årsjubile

mellan 30 minuter och en 
timme att läsa tidningen.

Vad läser man i Tandlä
kartidningen? Sju inslag 
nämndes och det gick 
att svara ja på fler än ett. 
Ansvarsärenden hamnade 
i topp tätt följda av veten
skapliga artiklar och korta 
nyheter.

Tandläkarna är nöjda med sin tidning

odontologen i Göteborg, 
på barnkliniken. Hennes 
slogan lyder: »Tandläkar
tidningen ger mig veten
skapen till min beprövade 
erfarenhet.«

Tredjepris delas av studen
terna Martin Ågren i Umeå 
och Olga Charyeva i Mal
mö som får biobiljetter.

Martins motiv att läsa 
Tandläkartidningen: »Som 
en inspiration att fortsätta 
mina studier under tunga 
kvällar.« Olga låter begyn
nelsebokstäverna i tio ord 
bilda ordet tandläkare: 
trendig, aktuell, nyhetsrik, 
drivande, lyxig, ämnesin
riktad, kul, alltid intressant, 
rolig, engagerande.

Tävlingsfrågorna: 1. Var 
startade den svenska skol
tandvården? 2. Vad heter 
den äldste medlemmen 
i Sveriges Tandläkarför
bund? 3. Hur mycket sock
er konsumerade genom
snittssvensken per år för 
hundra år sedan? 4. Hur 
många tandläkare fanns 
det i Sverige för hundra 
år sedan? 5. Vilken adress 
hade TandläkareInstitu
tet, Sveriges första statliga 
tandläkarutbildning, för 
100 år sedan?

Rätt svar: 1. Köping 2. Hans 
Roll 3. 20 kg  4. ca 400 
5. Malmskillnadsgatan 46, 
Stockholm

christina mörk 

Vinnare i Tandläkartidningens tävling

Några så kallade attityd
frågor ställdes också. Hur 
lättöverskådlig, trovärdig, 
aktuell, intressant och 
värdefull i yrkesarbetet 
är Tandläkartidningen? 
Trovärdigheten får högst 
betyg; där instämmer 95 
procent helt eller delvis i 
att tidningen är trovärdig.

Det ställdes också några 

um. Han formulerade 
också fem motiveringar till 
varför han läser tidningen. 
Två av dem föll i juryns 
smak: »Tandläkartidning
ens reportage är alltid 
intressanta; trevliga artik
lar, högst relevanta« och 
»Tandläkartidningen nu på 
topp efter starkt 100års
lopp!«. För detta får Jörgen 
Thorson en helg för två på 
Hasseluddens Yasuragi
spa.

– Nu kom jag på en slogan 
till: »Tandläkartidningen är 
toppen, nu hoppas jag på 
spa för kroppen!«

Andrapris, en jacka, går 
till BrittMarie Persson i 
Mölndal. Hon arbetar på 

öppna frågor. På frågan om 
vad som är bra med Tand
läkartidningen återkom 
tre svar oftast: »Att den är 
aktuell«, »De vetenskapliga 
artiklarna« och »Att den 
tar upp det som händer 
inom yrkesområdet«. Mel
lan 17 och 26 procent av de 
svarande nämnde detta.

christina mörk 

Jörgen Thorson

100 år

Tipsa 
Tandläkar-
tidningen!

redaktionen@tandlakarforbundet.se
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N2
• Problemfri endodonti

• CE-märkt
• Används över 

hela världen



NSK:s sortiment kan även köpas via Svensk 

Dentalservice / www.dentalservice.se

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

LED-kopplingar

Nyhet!
Yes we can change!Yes we can change!Yes we can change!Yes we can change!Yes we can change!Yes we can change!Yes we can change!Yes we can change!Yes we can change!Yes we can change!Yes we can change!Yes we can change!Yes we can change!Yes we can change!Yes we can change!Yes we can change!Yes we can change!Yes we can change!Yes we can change!
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Nu kan du enkelt få LED-ljus på alla dina befintliga 

instrument, bara genom att köpa en ny koppling 

från NSK. LED ger ett klarare ljus än halogenlampor, 

utvecklar mindre värme och lyser i tusentals timmar. 

LED-koppling för instrument med NSK-fattning.

LED-koppling för instrument med KaVo-fattning.

Jubileumskampanj!
Jubileumskampanj!
Jubileumskampanj!
Jubileumskampanj!
Jubileumskampanj!
Jubileumskampanj!
Jubileumskampanj!
Jubileumskampanj!
Jubileumskampanj!
Jubileumskampanj!

Byt in din gamla koppling och få

500 kr i rabatt

vid köp av en LED-koppling. 



»Har du rökt eller snusat 
den senaste veckan?« 
Frågan ställs till alla 
patienter mellan 13 och 
19 år när de besöker 
folktandvården i Västra 
Götaland.

Nu satsar folktandvården 
i regionen stort för att få 
ungdomar att låta bli att 
börja med tobak, och sluta 
om de väl har börjat.

Tobaksfri ungdom i Väst
ra Götalandsregionen är 
namnet på projektet, som 
kostar 1,8 miljoner kronor. 
Det pågår i år och nästa år.

Folkhälsoinstitutet (FHI) 
bidrar med 600 000 kro
nor i år, och projektledaren 

Åke Jonson räknar med 
lika mycket från FHI nästa 
år. Folktandvården satsar 
också 600 000 kronor.

15 tobakscoacher ska 
utbildas i tobakspreven
tion och motiverande 
samtalsteknik riktad mot 
13–19åringar. De ska sedan 
åka runt till alla 131 folk
tandvårdskliniker i Västra 
Götaland och ge några tim
mars utbildning på varje 
klinik.

Cirka 200 tandsköter

➤ På sidan 30 i nummer 
5 av Tandläkartidningen 
finns en bild av en an
nons om Rubber Base och 
uppgifter om att annonsen 
skulle vara från 1920talet. 
Det måste ha blivit fel årtal 
på annonsen. Scania Rub
ber Base introducerades 
1953 och var då det första 
dentala avtrycksmaterialet 
på polysulfidbas. 

– Under min tid på Scania 
Dentalmaterial AB var det 
en av de produkter jag ut
vecklade och den blev en 
stor framgång. Jag minns 
det mycket väl!, säger Lars 
Tyrefors, utvecklingsin
genjör 1950–1957.

Ungdomar 
ska förbli 
tobaksfria

TLT rättar

skor och tandhygienister 
ska få en fördjupad utbild
ning om tobaksprevention 
och en ny, upplevelseba
serad metodik som ska 
utvecklas. När de åker runt 
i skolorna och besöker års
kurs 6 och 9, blir det sedan 
större fokus på tobakspre
vention.

Ny rekvisita som fångar 
ungdomarnas intresse tas 
fram och det blir också en 
ny kort film om tobak.

janet suslick
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B
A
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Västra Götalands folktandvård vill få ungdomar fria från tobak.

100 år

DentalEye AB, Kavallerivägen 30, 174 58 Sundbyberg
Tel 08–621 07 00, e-post info@jaw-x.com www.Jaw-x.com

Jaw-x IO
Använder en digital intraoral bild för att mäta trabekel
täthet. Testa ett år för 3 250 kr inkl. moms

Jaw-x PANO
Mäter kortikala benets tjocklek på en digital pano ramabild. 
Testa ett år för endast 6 825 inkl. moms.

Jawx passar till alla digitala röntgenprogram.
Kommer från DentalEye AB som gör det världsledande  
bildhanteringsprogrammet DentalEye.

Nästa utbildning: 26 Maj kl 1518, pris 1 875 kr inkl. moms.
Beställ från vår hemsida www.Jawx.com före den 15 Maj och 
du får tillbaka halva kurskostnaden efter genomgången kurs.

• Utöka med fler tjänster när du ändå har   
patienten hos dig!

• Få fler patienter.

• Öka intäkterna.

• Bygger din praktiks renommé!

3
Gör en ben
skörhetstest  

och skriv ut en 
rapport på

minuter!

TESTA BENKVALITETEN MED RÖNTGENBILDER
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Nobel Biocares unika TiUnite®-
yta och Groovy™-design ger 

förbättrad osseointegration

Implantatdesign som liknar 
formen hos naturliga tandrötter

Intern trekanalig distans-
koppling för direkta och exakta 
protetiska konstruktioner

Färgkodat system för exakt 
och snabb identifiering 

av komponenter och 
enkel användning

Färgkodning: borrschema med 
steg för steg-instruktioner ger 

förutsägbara kirurgiska ingrepp

NobelReplaceTM

 Världens mest använda implantatsystem.*

* Källa: Millennium Research Group 

Mångsidighet, enkel användning 

och förutsägbarhet har gjort att 

NobelReplace Tapered är den 

mest använda implantatdesignen 

i världen.* NobelReplace Tapered 

är ett implantatsystem för allmänt 

bruk på bennivå, som fungerar både 

i mjukt och hårt ben och för kirur-

giska ingrepp i ett eller två steg. Den 

primära stabiliteten blir alltid lika hög. 

NobelReplace Tapered är ett system 

som växer med de kirurgiska och 

protetiska behov som klinikerna och 

patienterna har – från konstruktioner 

av en enda tand till mer avancerade 

lösningar för flera enheter. Oavsett 

om klinikerna är nybörjare eller er-

farna när det gäller implantatanvänd-

ning kan de utnyttja fördelarna med 

ett system som har en unik flexibilitet 

och många användningsområden.  

Nobel Biocare är världsledande inom 

nyskapande och evidensbaserade 

tandtekniska lösningar. 

Om du vill veta mer, kontakta 

en av våra lokala säljare för 

Nobel Biocare på 031-335 49 10 

eller besök vår webbplats.

www.nobelbiocare.com/nobelreplace

TIO ÅR MED 

TIUNITE®-YTAN

Nya forskningsrön bekräftar  

den långsiktiga stabiliteten.

©
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Utsträckt i tandläkarstolen ligger Asanovic 
Bahtijar-Battå. Han är en av Malmös cirka 
tusen hemlösa och en av dem som sökt sig 
till Stadsmissionens tandvårdsklinik för att 
få gratis tandvård.
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Gratis tandvård för hemlösa i Malmö har blivit en stor 
framgång. Allt fler patienter kommer till Stadsmissionens 
nystartade tandläkarmottagning. Bättre tandhälsa kan 
vara början på vägen till ett bättre liv. 
– Men det är i första hand akuttandvård som gäller här, 
säger tandläkare Christer Priwe.

 C hrister Priwe lutar sig över dagens för-
sta patient och ber honom gapa. Ut-
sträckt i tandläkarstolen ligger Asano-
vic Bahtijar-Battå, eller Battå som han 
hellre vill kallas. Battå är en av Malmös 

cirka 1 000 hemlösa och en av dem som sökt sig 
till Stadsmissionens tandvårdsklinik för att få 
gratis tandvård.

I det minimala väntrummet är alla stolar upp-
tagna. Trots att projektet med tandvård för hem-
lösa bara pågått i knappt två månader har ryktet 
spridit sig och alltfler söker sig hit. Varje tisdag 
eftermiddag kan hemlösa, missbrukare och 
andra utsatta grupper få hjälp.

– Det här skiljer sig från vanlig tandvård ge-
nom att det är drop-in och att alla har jättestort 
tandvårdsbehov, säger Christer Priwe.

Battå spärrar upp munnen. Bara framtänderna 
är i någorlunda skick och i underkäken saknas 
var och varannan tand. 

Det här är Battås tredje besök hos tandläkare 
Christer Priwe och i dag är det dags för ytterligare 
en lagning. Christer sätter försiktigt bedövnings-
sprutans nål i tandköttet. »Är det okej«, frågar 
han och Battå nickar. Mellan hans vänliga bruna 
ögon blänker det till; en dubbel rad av små silver-
färgade kulor är piercade mellan ögonbrynen. 

Christer Priwe har stora erfarenheter av just 
den här patientgruppen.

TexT: Carina eliasson 
FoTo: Gisela svedberG

Jag är ingen 
Moder Teresa

– De passar inte in i den svenska tandvårdsmo-
dellen som är effektiv, högteknologisk och pris-
fokuserad, säger Christer, som under 40 år som 
tandläkare både har arbetat i utvecklingsländer 
i södra Afrika och kontinuerligt varit konsult-
tandläkare på fyra av Kriminalvårdens anstalter 
i Skåne.

Christer arbetade tidigt med blodsmitta och 
tog hand om hepatit- och hiv-patienter.

– Jag har länge ansvarat för en utsatt klient-
skara, känner de flesta och är nischad på den här 
tandvården.

Tio år som Team
Christer är anlitad av Stadsmissionen på kon-
sultbasis som privattandläkare. Han bekostar sin 
egen tandsköterska plus materialet han använ-
der, men service och reparation av instrument 
och maskiner står Stadsmissionen för.

Det blir många rotbehandlingar och proviso-
riska lagningar men framför allt extraktioner.

– Vi har ett jättestort behov av proteser, men 
jag gör ingen fast protetik.

Någon tandhygienist finns inte på kliniken 
men Christer ger kost- och munhygienråd och 
tar bort tandsten. 

Lugnt och metodiskt undersöker han Battås 
mun. Tandsköterskan Agneta Windslow, eller 
»Agge« som hon kallas, är Christers »två ben« 

Christer Priwe har stora erfaren-
heter av utsatta patientgrupper. 

➤
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som han uttrycker det. De är ett team sedan bort-
åt tio år och samarbetar också två dagar i veckan 
inom Kriminalvårdens tandvård.

– Vi förstår varandra nästan utan att prata, sä-
ger Agneta.

Behandlingsrummet är oerhört litet och i dag 
är det särskilt trångt eftersom studenten Elham 
Gholom från Tandläkarhögskolan i Malmö är på 
studiebesök. Christer berättar att intresset för 
tandvård till utsatta grupper har ökat bland stu-
denterna.

– När jag gick ut 1970 ville ingen arbeta med 
den här patientgruppen. Det handlar mycket 
om vilken attityd man för över till studenterna, 
bland annat genom den kliniska handledningen, 
säger Christer som har en halvtidsanställning 
som adjunkt på Tandläkarhögskolan i Malmö 
och hoppas på ett nätverk av nya unga tandläkare 
som kan ta över. 

Vem beTalar proTeTiken?
Battås tandläkarbesök tar ungefär en halvtimme, 
han är uthållig, gapar lika stort hela tiden, änd-
rar knappt ställning och ryggar varken tillbaka 
för sprutor eller borr. »Var det obehagligt?« frå-
gar Christer och får »Nej det var okej, det är bara 
bedövningen som känns« till svar.

– Jag är jätteglad att jag fått chansen här på 
Stadsmissionen annars är tandläkare jättedyrt, 
säger Battå samtidigt som han stryker lätt över 
den bedövade kinden.

Han hoppas få proteser både i över- och un-
derkäken.

– Eftersom du har pension får du inte bidrag 
från socialen så vi har ingen finansiering. Men 

jag tror kanske att 
det går att ordna 
på något sätt ändå, 
vi ska prata med 
kuratorn, säger 
Christer.

Han lägger ar-
men runt Battås 
axlar och visar ho-
nom vägen ut.

– Frågan är hur 
de hemlösa klarar 
av att hantera 

proteser. Kanske måste de få rehabilitering och 
någonstans att bo samtidigt för att kunna ta hand 
om den biten, säger Christer.

Protetik är dyrt och ingen vet vem som ska be-
tala men Tandtekniska Laboratoriet i Ystad har 
erbjudit proteser för 15 000 kronor.

– Vi hoppas att andra labb ska följa efter och 

också ställa upp och bjuda på lite tandteknik, sä-
ger Christer.

I andra änden av Stadsmissionens fastighet 
sitter Pia Bergius som sedan tre år är chef för 
Stadsmissionen i Malmö och som snabbt tog 
tag i frågan om tandvård; många hemlösa hade 
bekymmer med sina tänder och ingenstans att 
vända sig.

– Då tänkte jag att varför kan inte tandläkaren 
komma till oss, det är ju hit till Stadsmissionen de 
hemlösa kommer och jag hade ett rum här som 
man kunde göra om, säger Pia Bergius.

kliniken har sponsorer
Rotary i Malmö satsade 70 000 kronor till en 
ombyggnad av rummet och Region Skåne av-
satte 400 000 kronor till fyra timmar tandvård 
i veckan.

Tandläkarhögskolan sponsrar också verk-
samheten genom att Christer får disponera åtta 
timmar av sin halvtidstjänst inom hemlöshets-
tandvården med antingen patientbehandling, 
forskning eller studenthandledning.

Utrustningen har skänkts av Malmö Folktand-
vård.

– Vi har fått allting, till och med röntgenutrust-
ning. Jag är van vid att tigga och det har gått bra. 
Dentallaboratoriet dab har hjälpt till med mon-
tering helt gratis, säger Pia Bergius.

Hon frågade många tandläkare innan hon hit-
tade Christer Priwe.

– En del var rädda för smitta och andra oroade 
över att inte veta hur patienter som troligen är 
missbrukare reagerar på bedövningsmedel, sä-
ger Pia.

Både hon och Christer understryker att det är 
viktigt att inte ge avkall på kvaliteten. 

– Visserligen bygger den här verksamheten 
mycket på engagemang och välgörenhet. Men 
som fackman kräver jag att kliniken ska vara kva-
litetssäkrad, säger Christer Priwe.

Han anser att man måste förbättra tillgänglig-
heten för svaga patientgrupper och inse att det 
finns människor som inte passar in i den vanliga 
tandvårdsmodellen och att landstinget då bör ta 
sitt ansvar. Och han tycker att Region Skåne ska 
ha en eloge för att de börjat tänka i nya banor. 

längsT ner på sTegen
I klinikens väntrum, utanför behandlingsrum-
met, sitter en kvinna och väntar på sin tur. Hon är 
smärt, har fina drag och ser betydligt yngre ut än 
sina 38 år, trots ett tioårigt missbruk. Nu går hon 
på behandling och har varit drogfri i två månader. 
Munnen är stängd för att dölja att tänderna sak-

»Varför kan inte tandläkaren komma till oss, 
det är ju hit till Stadsmissionen de hemlösa kommer.«

➤

– Jag är jätteglad 
att jag fått chan-
sen här på Stads-
missionen annars 
är tandläkare 
jättedyra, säger 
Battå.
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nas. Att få tandvård betyder oerhört mycket för 
henne, hon hoppas få nya tänder som ersättning 
för dem hon har förlorat. Att ha tänder betyder 
mycket för självkänslan, berättar hon. 

Forskaren Patricia de Palma visade i sin av-
handling 2007 att näst efter bostad är tandhälsan 
det viktigaste problemet att lösa för att hemlösa 
ska kunna komma på fötter igen. 

Att vara tandlös är ett övertydligt klassmärke, 
det är att befinna sig längst ner på samhällsste-
gen. 

Men vad är då viktigt att tänka på som tandlä-
kare för hemlösa patienter?

– Att lyssna och förstå deras problem. Att vara 
till hundra procent närvarande och att se varje 

patient som en enskild individ, alltså inte som en 
hemlös eller knarkare eller en hiv-positiv. Har 
man inte erfarenhet hemfaller man gärna till ge-
neraliseringar, säger Christer.

Varför ägnar du dig åt tandvård för utsatta 
grupper?

– Ja, det frågar många och jag vill verkligen 
inte framstå som Moder Teresa. Jag vet inte – jag 
har hållit på med det här sedan jag utexaminera-
des och det ena har gett det andra. Men jag tycker 
det känns spännande och meningsfullt och jag 
har aldrig haft några problem att kommunicera 
med de här personerna. n

 läs mer om hemlösa på studentsidorna 36–37

– Då tänkte jag, 
kan inte tandläka-
ren komma till oss 
i stället, säger Pia 
Bergius.

Lugnt och metodiskt undersöker 
Christer Battås mun. Han och 
tandsköterskan Agneta Windslow 
är ett team sedan bortåt tio år 
och samarbetar också två dagar 
i veckan inom Kriminalvårdens 
tandvård.
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Septocaine & Septocaine Forte
- Snabbt tillslag
- Lång duration 
- Kort halveringstid

Vägen till säker anestesi
Septocaine & Septocaine Forte

Septodont är världens största 
tillverkare av anestetika inom 
odontologi.

Tel: 08-564 373 70     www.bigmandental.se

FINNS PÅ APOTEKET
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Databas ska höja  
patientsäkerheten
Databas ska höja  
patientsäkerheten

2011 ska Socialstyrelsens händelsedatabas tas i bruk. Då ska 
det bli enklare för vårdgivarna att rapportera, analysera och 
följa upp avvikelser och tillbud inom vården och ta del av 
varandras erfarenheter och lärdomar.

TexT: maTs Karlsson  illusTraTion: roberT Hilmersson
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I dag har Socialstyrelsen en riskdata-
bas för lex Maria-ärenden, men den är 
inte tillgänglig elektroniskt för vård-
givarna. Enligt projektledare Anette 
Richardson hör många av sig och vill 
ha uppgifter från riskdatabasen. 

– Genom det nya it-stödet vill vi er-
bjuda den servicen, men också funk-
tioner som gör det möjligt för vårdgi-
varna att själva söka den information 
man är intresserad av, säger hon.

Databasen kommer också att vara 
öppen för allmänheten så att den som 
vill ska kunna få information om så-
dant som rör patientsäkerhet.

När databasen är i drift ska vård-
givarna kunna registrera egna hän-
delser och tillbud elektroniskt, men 
också kunna dra lärdom av det som 
hänt hos andra vårdgivare. Syftet är 
att förebygga skador inom vården och 
att följa upp och utvärdera om de åt-

gärder som genomförts är bra och inte 
leder till andra risker. För Socialsty-
relsens del handlar det också om att 
skapa en effektiv e-förvaltning som är 
tillgänglig dygnet runt.

Socialstyrelsen kommer inte att be-
döma händelser som inte är lex Ma-
ria-ärenden.

– Vårdaktörerna själva blir ansvari-
ga för sina data och för vad de vill lära 
ut och delge andra.

inga exTrakosTnader
it-stödet ska vara webbaserat och det 
enda vårdgivaren kommer att behöva 
för att registrera avvikelser och hän-
delser är en dator. Inga nya program 
kommer att behövas, och därmed blir 
det inga extra kostnader för att använ-
da databasen.

Information om olika händelser 
kommer att vara sökbar, men inte så 
att någon persons eller verksamhets 
identitet röjs. Vårdgivarna ska kunna 
söka information om exempelvis vilka 
bakomliggande orsaker som finns till 
en händelse, men också ta del av Soci-
alstyrelsens beslut i de fall då en myn-

dighetsrapportering har gjorts. Det 
ska också bli möjligt att länka sig till 
olika databaser för att ta del av forsk-
ningsstudier.

i drifT 2011
Anette Richardson påpekar att data-
basen inte kommer att bli ett medel 
för att »sätta dit« vårdgivare. Det 
handlar om att öka patientsäkerheten 
och att uppmuntra vårdgivarna att an-
mäla avvikelser oavsett om det är en 
lex Maria eller inte. 

Från och med 2011 hoppas Soci-
alstyrelsen att vårdgivarna ska börja 
rapportera in till den nya databasen, 
som ännu inte fått något officiellt 
namn.

De publikationer som nu ges ut – 
Patientsäkerhet Riksstudie, Fallstudie 
och Tema – kommer att finnas kvar 
när den nya databasen tas i bruk.

För att kunna utveckla it-systemet 
så att det uppfyller alla de krav som 
vårdgivarna har deltar representanter 
från bland andra landsting, kommu-
ner och privata vårdgivare och Tand-
läkarförbundet i arbetet. n

»En effektiv e-förvaltning 
som är tillgänglig dygnet 
runt.«

Box 220 / 435 25 Mölnlycke / Tel 031-88 77 27 /  www.optergo.se

Böj dig inte  
för dina patienter!

 (i alla fall inte din nacke)

BORÅS Wikanders Optik, 033-48 88 88  KARLSTAD Lix Optik, 054-13 04 30  LUND Optiker Branning, 046-13 32 30  MALMÖ 
Skjöld/ Skjöld & Grönvall Leg.optiker, 040-795 50  MÖLNLYCKE Mölnlycke Optik, 031-88 09 23  NORRKÖPING Nya Torgets Op-
tik, 011-13 13 92  STOCKHOLM Benckert Optik, 08-64 46 450  SUNDSVALL Ögat Optik, 060-12 77 05  UPPSALA Se & Synas,   
018-14 79 79  VÄNERSBORG Optiker Liljelood, 0521-100 00  VISBY Linser & Bågar, 0498-21 24 20 VÄXJÖ Optikerkonsulten,  
0709-94 53 86,  Syn kliniken i Växjö, 0470-53 33 00  ÖREBRO Mega-Optik, 019-31 19 06.

Din nackhälsa ligger oss nämligen varmt om hjärtat. 

Med våra unika prismaglasögon/luppar får du en bra arbetsställning utan att böja nacken 
eller a nstränga ögonen och ändå ser du perfekt. När du provar kommer du att känna skill-
naden. Det är brytningen i optiken och prismat som är hemligheten. 

Så många som 65% av alla tandläkare har problem med  
axlar och nacke på grund av felaktig arbetsställning.  
Eftersom ergonomi och optik är våra hjärtefrågor,  
vet vi att det inte skulle behöva vara så.

Kontakta oss eller någon av våra specialutbildade optiker 
så får du veta mer.

Optergo_Tandl 171x120_090414.indd   1 09-04-15   11.32.00
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FÖRTROENDENÄMNDEN

När patienter anmäler tandläkare till 
hsan är anledningen ofta att behand-
lingen blivit dyrare än beräknat eller 
att patienten missförstått eller inte 
förstått omfattningen av behandling-
en och vad man kan förvänta sig för 
resultat. hsan tar dock inte upp eko-
nomiska anspråk. 

Frågan är då ofta: Har tandläkarens 
information varit tillräckligt tydlig? 
Har kanske tandläkaren uppfattat att 

patienten förstått, men informationen 
ändå inte nått fram?

Liknande problematik finns också 
i ärenden som anmäls till Privattand-
läkarnas lokala förtroendenämnder. 
Ett sådant fall togs i höstas, och gick 
sedan vidare till den centrala förtro-
endenämnden.

Patienten anmälde tandläkaren ef-
ter att behandlingarna avslutats. Han 
hävdade att han inte fått information 

om att kostnaderna skulle bli så höga 
som de blev.

När patienten besökte tandläka-
ren konstaterade denne att han hade 
behov av både allmäntandvård och 
protetisk behandling. Vid det andra 
besöket informerade tandläkaren pa-
tienten om att hans kostnader skulle 
bli cirka 15 000 kronor. Enligt tandlä-
karen godkände patienten kostnaden.

En förhandsprövning enligt 65+ 
skickades till Försäkringskassan, som 
godkände behandlingen.

Behandlingen påbörjades och på-
gick under åtta veckor. Hela proteti-
ken utfördes, men när patienten kom 
för att justera höjden på en av de nya 

Tvist om 
 prisinformationen   

Var patienten tillräckligt informerad om hur mycket han skulle betala för 
behandlingen? Ja, anser både tandläkaren och Privattandläkarnas lokala 
förtroendenämnd; nej slår centrala förtroendenämnden fast.

➤

KONTAKTA OSS: 031-93 68 23
kundtjanst@keystonedental.se

Välkänt kirurgiskt 
och protetiskt protokoll. 
Beprövad design med extern hex 
och kalciumfosfatblästrad RBM-
yta. För Dig som värdesätter 
klinisk långtidsdokumentation 
till bästa pris.

Databord anpassat för dentala arbets-
platser

Tel. 08-774 98 80
www.multiergonomi.se
info@multiergonomi.se

MultiErgonomi

IT-produkter för modern
tandvård

Nyutvecklat
   tangentbord
    påminner om
rengörning.

Ergonomiska stolar för
bättre hälsa!

Perfect Classic

 - ställbar sitsvinkel
 - mjuk stoppning
 - litet fotkryss

Supportstolen

Svensk möbeldesign
i världsklass, signerad
prof. Bruno Mathsson.

tel. 0565-12280, fax 0565-12282
www.supportdesign.se
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kronorna förklarade han att han inte 
tänkte betala 15 000 kronor utan en-
dast 7 700 kronor.

Tandläkaren hävdar att patienten 
förstått informationen om priset. Hon 
har behandlat många patienter sedan 
65+reformen infördes. Alla har fått 
information på ett likartat sätt som i 
det aktuella fallet, och det har aldrig 
uppstått några problem.

Patienten vände sig till Privattand-
läkarnas lokala förtroendenämnd och 
förklarade att han var missnöjd med 
informationen om priset för behand-
lingarna.

Den lokala förtroendenämnden 
konstaterade att patienten hade fått 
nödvändig information om priset.

Patienten överklagade till Privat-
tandläkarnas centrala förtroende-
nämnd, som i oktober förra året slog 
fast att patienten hade begränsade 
möjligheter att förstå vad som var 
bruttokostnaden för den vård han fått. 
Nämnden konstaterade att arvodes-
nivån varit normal och att tandläkaren 
utfört behandlingarna på ett profes-

sionellt sätt. »Dock kan informationen 
om olika kostnader förbättras avse-
värt. Ansvaret för detta kan inte åläg-
gas P, särskilt inte när det inte fanns 
någon upparbetad erfarenhet eller 
relation eftersom P var ny som patient 
hos t«, skriver nämnden.

Centrala förtroendenämnden beslöt 
att patienten skulle betala 10 846 kro-
nor till tandläkaren.

De frågor som inställer sig är: Var 
tandläkarens information tillräck-
lig? Detta ansåg den lokala förtroen-

➤ förtroenDenÄmnDer

Privattandläkarna har 23 lokala förtroendenämnder dit patienter kan vända sig om de inte är 
nöjda med den vård de fått. Det finns också möjlighet för såväl patienter som tandläkare att 
överklaga beslut till den centrala förtroendenämnden.

Till skillnad från hSan tar förtroendenämnderna också upp ekonomiska tvister i samband med 
tandvård.

Förtroendenämnderna handlägger varje år cirka 800 ärenden. Av besluten utfaller ungefär 
50 procent till patienternas fördel och 40 procent till tandläkarnas. Övriga beslut leder till en 
kompromiss mellan parterna.

Enligt Privattandläkarnas stadgar ska medlemmarna upplysa sina patienter om att de har 
möjlighet att vända sig till förtroendenämnden om de har klagomål på den behandling de 
fått.

denämnden men inte den centrala. 
Varför kom de båda instanserna fram 
till olika ståndpunkter?

maTs Karlsson

Senaste nytt alltid på 
www.tandläkartidningen.se

➤

➤

KONTAKTA OSS: 031-93 68 23
kundtjanst@keystonedental.se

Resorberbart 
membran baserat på den senaste 
forskningen inom benuppbyggnad. 
Biologiskt extracellulärt membran 
med matrix och signal som 
stimulerar nybildning av ben.

Som medlem i Sveriges 
Tandläkarförbund är du 
varmt välkommen att söka 
stipendier ur Svenska Tand-
läkare-Sällskapets fonder. 

På www.tandlakarforbundet.se  
finns Vetenskapliga fonder 
under medlemssidorna. Du 
loggar in och lämnar din 
ansökan direkt i vårt stipen-
diesystem på webben. 

Sista ansökningsdag är  

den 15 juni 

Välkommen med din ansökan!

FORSKNINGS-
STIPENDIER
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FÖRTROENDENÄMNDEN

Hur ofta ändras förtroendenämn-
dernas beslut? Är det vanligt att 
tandläkare missar att informera 
patienterna om exempelvis kostna-
den för en behandling? Här svarar 
bland andra några representanter 
från den lokala och centrala förtro-
endenämnden på frågorna.

Händer det ofta att centrala förtroen-
denämnden kommer fram till ett annat 
beslut än den lokala? 

Lagman Erik Ternert har varit ord-
förande i centrala förtroendenämn-
den sedan 1 januari i år. Enligt honom 
ändras beslut i relativt liten omfatt-
ning eftersom de lokala nämnderna 
gör mycket grundliga prövningar. 

– Centrala förtroendenämnden är 
en omprövningsnämnd, och då kan 
besluten skilja sig åt, precis som mel-
lan olika domstolsinstanser, säger 
han.

Kent Petersson, ordförande lokala 
förtroendenämnden Skåne, påpekar 
också att det inte behöver vara något 
dramatiskt med att ett beslut ändras:

– Det är dock viktigt att vi som sit-
ter i förtroendenämnderna tar lärdom 
av varandra och strävar efter enhet-
lighet och bildar praxis i de ärenden 
som bedöms. Sedan är det inte alltid 
helt avgörande att parterna får rätt i 
minsta detalj. Om en tvist kan lösas på 
ett allsidigt sätt är det förhoppnings-
vis bra för både medlemmen, patien-
ten och privattandvårdens anseende, 
säger han, och tillägger att förtroen-
denämnderna inte i första hand ska 
döma i ansvarsfrågor mellan parterna 
utan lämna förslag på hur en tvist kan 
lösas. 

– Målsättningen är att medlemmar-
na ska kunna dra lärdom av de ären-
den som vi handlägger.

Vad kan vara orsak till att beslut änd-
ras? 

Enligt Britten Lagerkvist Tranströ-
mer, konsumentrepresentant från 

Sveriges konsumentråd, har skillna-
der i bedömningarna ofta sin förkla-
ring i att ny eller mer grundlig infor-
mation tillförs ärendet. 

– Den kompetensmix vi har i den 
centrala nämnden med odontologer, 
konsumentrepresentant och ordfö-
randen som är lagfaren domare, tror 
jag också i vissa fall kan leda till att ett 
ärende bedöms annorlunda än i en ren 
fackpanel, säger hon. 

Vad var det i det aktuella fallet som 
ledde till att cf fattade ett annat beslut 
än den lokala förtroendenämnden?

Tandläkaren och ledamoten Pär 
Almqvist förklarar att han inte vill 
kommentera enskilda ärenden i de-
talj. Kommunikationen sker i första 
hand med den lokala nämnden och de 
berörda parterna. 

– När det gäller ekonomiärenden 
strävar den centrala nämnden efter 
att skapa en vägledande norm som 
naturligtvis ibland kan uppfattas som 
tuff eller hård mot den part som be-
slutet går emot. Samtidigt förpliktigar 
den fria prissättningen och det gör 
ekonomiärenden principiellt mycket 
viktiga. Generellt gäller att när vi står 
inför en tvist där journaldokumen-
tationen är knapphändig ger det ut-
rymme för olika tolkningar, och har vi 
inte tillräckligt på fötterna kan vi inte 
avvisa patientens krav fullt ut. 

Han påpekar att god journaldoku-
mentation är viktigt oavsett hur ett 
system eller tandvårdsstöd ser ut el-
ler är utformat.

Är det ofta så att informationen brister 
till patienterna eller att tandläkaren 
kanske felaktigt uppfattar att patien-
ten förstått?

– Helt klart är att påstådd bristande 
information är en vanlig orsak till kla-
gomål i våra förtroendenämnder och 
lagstiftningen har också skärpts kring 
skriftliga kostnadsförslag i det nya 
tandvårdsstödet. Utvecklingen ligger 

i våra egna händer om vi arbetar till-
sammans med att bli ännu bättre på 
information och kommunikation med 
patienterna och omvärlden, säger ge-
neralsekreterare Eva Andersson. Men 
hon påpekar att det inte finns någon 
patentlösning när det gäller hur infor-
mationen till patienterna ska ges:

– Det handlar om att ständigt arbeta 
tillsammans med informations- och 
kommunikationsfrågor på olika sätt. 
Socialstyrelsen, Tandvårds- och lä-
kemedelsförmånsverket, vårdgivare, 
Försäkringskassan och Privattandlä-
karna har alla ett ansvar när det gäl-
ler information och kommunikation. 
Patienterna har naturligtvis också ett 
eget ansvar att ta till sig information 
för att kunna agera som aktiva konsu-
menter, säger hon.

Elisabeth Philip, tandläkare och 
ledamot i den centrala förtroende-
nämnden, förklarar att det är viktigt 
att löpande stämma av med patienten 
för att säkerställa att han eller hon 
verkligen är med på noterna inför en 
behandling. 

– Som tandläkare måste man tänka 
på att patienten kan vara både orolig 
och okoncentrerad och därför kan ha 
svårt för att ta till sig informationen. 
Vid mer omfattande och tidskrävande 
behandlingar kan ju förutsättningarna 
förändras under vägen – och patient-
avgiften därmed påverkas. Här brister 
det ofta i informationen till patienten. 
Övertydlighet i kommunikationen 
med patienten kan många gånger vara 
på sin plats, anser hon.

Betalade patienten till sist? Accepte-
rade tandläkaren priset?

Centrala förtroendenämndens be-
slut utföll denna gång i en kompro-
miss som parterna följt, enligt Dan 
Nilsson, gruppledare för utvecklings-
arbetet av förtroendenämnderna, Pri-
vattandvårdsupplysningen och Fråga 
tandläkaren.

maTs Karlsson

»Inget dramatiskt  
i att beslut ändras«

➤



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

Corega motverkar bakteriekolonisation 
på protesytan(1)

Protes borstad med 
medelslipande tandkräm

Protes rengjord med 
Corega rengöringstabletter

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

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

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

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

Borta bra men hemma bäst. 
Efter tre år i södra England 
flyttar Björn Bay hem till 
Västerbotten och blir »Privat-
tandläkaren i Vilhelmina«.

TexT: JaneT susliCK

Björn Bay läste till tand-
läkare på Karolinska 
institutet. När Tandlä-
kartidningen intervjuade 
honom för drygt fem år 
sedan var han ordförande 
för Tandläkarförbundets 
östra studerandefören-
ing och chefredaktör för 
Odontologiska Fören-
ingen Stockholms kårtid-
skrift Cavum.

Han gick ut 2005 och 
efter ett år på folktand-
vården i Lindesberg, flyt-
tade han tillsammans med 
familjen till Bournemouth 
på Englands sydkust.

Han jobbade på en 
privat klinik ansluten till 
National Health Service 
(nhs) och behandlade 
upp till 40 patienter om 
dagen.

– Jag har lärt mig jätte-
mycket. Engelsk tandvård 
är mer intensiv. Det är fler 
patienter, kortare tider 
och fler behandlingar än i 
Sverige, säger Björn Bay.

älskar england
I England gjorde han 
ungefär 3 500 fyllningar 
på ett och ett halvt år. Det 
blev också många rotfyll-
ningar, extraktioner, kro-

nor och en hel del avtagbar protetik.
– Jag älskar England, men jag tror 

att Sverige är bättre för mina barn, sä-
ger Björn, som i dag har två söner som 
fyller fyra och två år.

Björn Bay är uppvuxen i Åsele i Väs-
terbottens inland, 40 minuter ifrån 
Vilhelmina. Men valet att flytta hem 
var inte självklart.

Vilhelminas
privattandläkare

– Jag planerade att öppna en ny pri-
vatklinik i England vid årsskiftet, men 
med det finansiella läget som det är i 
dag kändes det inte rätt, säger han.

Björn Bay tog över Vilhelminas enda 
privata klinik den 1 april i år och han 
låter mycket belåten när han berättar 
om sin nya villa, som är stor som en 
herrgård med en väl tilltagen tomt.

Praktiken, som har två be-
handlingsrum, ligger i sam-
ma hus och har egen ingång.

– Det känns väldigt roligt 
att komma hit. Vi har fått ett 
jättebra bemötande från alla 
patienter.

kliniken ska renoVeras
– Jag är den tredje tandlä-
karen i huset. Den förste 
var Jan Svedmark, som gick 
bort i början av året och den 
andre Ulf Sehlberg, som har 
gått i pension nu.

Björn Bay jobbar tillsam-
mans med en tandsköterska. 
När barnen är inskolade 
på dagis kommer hans fru 
Maribel också att arbeta på 
kliniken, och på sikt blir det 
kanske en tandhygienist. 
Men först ska kliniken reno-
veras. Bland annat blir det 
digital röntgen.

mesT äldre
Patientstocken består av 
1 000 vuxna revisionspa-
tienter. Det är blandade 
patienter, men mestadels 
äldre.

Vilhelmina har cirka 
7 000 invånare. Folktand-
vården finns också på orten, 
och där arbetar tre tandlä-
kare. n

I nummer 12 2003 skrev Tandläkartidningen om Björn Bay, kock-
en som läste till tandläkare. Efter tre år i England har han flyttat 
hem till Västerbotten och köpt privatkliniken i Vilhelmina.

fo
to

: 
m

a
ti

ld
a

 n
o

r
m

a
n



DAX marknadsförs av Opus Health Care AB, www.opushc.se

DAX Desisoft Ytdesinfektion desinfi cerar alla ytor som tål vatten och är därför lämplig 
som rengöring av både tandläkarstolen, tangentbordet, bänkar och handfat. Produkten fi nns 
både i 1-liters fl aska samt i en praktiskt sprayfl aska. Det utgör ingen fara att spraya produk-
ten eftersom den inte innehåller alkohol. 

DAX Desisoft Handdesinfektion är en helt luktfri produkt som effektivt avlägsnar bakte-
rier och virus från händerna och lämnar dem behagligt återfuktade. 

DAX Desisoft är testat och godkänt enligt de europeiska normerna för desinfektionsmedel.

DAX Desisoft 

Effektiv desinfektion helt utan alkohol! 

Nyh
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För mer information om DAX Desisoft – besök opushc.se

Finns hos din 
dentalgrossist
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Vad kännetecknar god tandvård? 
Inom tandvården används metoder 
som vi tror är bra för patienterna, men 
hur vet vi det?

För att vara säker på att tandvår-
den verkligen är bra, måste man ta 
reda på vad den innehåller, hur 
den utförs och vad den har för 
effekt på patienterna.

Sju expertgrupper vid 
Socialstyrelsen arbetar 
nu med att ta fram »na-
tionella indikatorer för 
god tandvård«. Indika-
torerna är ett verktyg 
för att kunna mäta 
och följa upp tand-
vården.

går aTT mäTa
Nationella indika-
torer gör det möjligt 
att mäta och jämföra 
exempelvis hur sä-
ker och patientfo-
kuserad tandvården 
är, förklarar Marianne 
Appelquist, ordförande 
i expertgruppen för ge-
nerella indikatorer.

– Kan man inte mäta, ten-
derar man att göra som man 
alltid har gjort, säger hon.

Som vårdgivare kan du följa din 
egen utveckling med hjälp av indika-
torerna. Blir vården exempelvis 

säkrare eller effektivare när du börjar 
med en ny metod eller ett nytt mate-

rial? Blir kvaliteten bättre om teamet 
inför nya rutiner?

– Vi ger bra tandvård, men vi kan 
göra det ännu bättre. Kvalitetsindi-
katorerna är ett sätt att driva utveck-
lingen framåt, säger Marianne Appel-
quist.

Genom att följa upp och jämföra kan 
tandvården förbättra sina resultat.

Så ska tandvårdens
kvalitet bli bättre
Nästa år får tandvården ett nytt verktyg som gör det möj-
ligt att jämföra tandvårdens resultat, processer och kost-
nader över tid. På sikt ska det förbättra vårdens kvalitet.

TexT: JaneT susliCK

fo
to

: 
u

r
b

a
n

 o
r

zo
le

k

Tand-
vården  

får ett 
nytt verk-

tyg som kan 
driva utveck-

lingen framåt.



TandläkarTidningen årg 101 nr 7 2009 25

På sikt kan 
jämförelser 
göras både lo-
kalt, regionalt, 
nationellt och 
internationellt, 
är det tänkt. Ett 
tandvårdsteam, 
en klinik eller 
ett landsting 
kommer att 
kunna jämföra 
sina resultat 

med andra.
Ett nordiskt samarbete pågår för att 

kunna jämföra tandvårdens kvalitet i 
Norden.

– Det är svårare att jämföra mellan 
olika tandvårdssystem, men det finns 

ett värde i att göra det, säger Marianne 
Appelquist.

Vad är god TandVård?
Marianne Appelquist leder expert-
gruppen som formulerar generella in-
dikatorer. De ska ge en bild av svensk 
tandvård och ska vara möjliga att föl-
jas över tid.

Gruppen ska dessutom definiera 
vad som menas med god tandvård, det 
vill säga om den är:
n  kunskapsbaserad och ändamåls-

enlig
n  säker
n  patientfokuserad
n  effektiv
n  jämlik

samt om den ges inom rimlig tid.

Sex andra 
grupper jobbar 
med sjukdoms-
specifika indi-
katorer enligt 
samma ämnes-
indelning som 
Socialstyrel-
sens nationella 
riktlinjer för 
tandvården. 
(Se faktaru-
torna på sidan 
26.) Andreas Cederlund på Socialsty-
relsen samordnar deras jobb.

Nästa steg är att välja ut ett antal in-
dikatorer där det finns data som går att 
jämföra, eller där data kan tas fram.

Data kommer exempelvis från det ➤

Marianne Appelquist Andreas Cederlund

få färger • oändliga möjligheter

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

i två system för olika behov.  

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

Ceram·X mono
● för universalt bruk 

● 7 färger som täcker  
 hela VITA-skalan                

Ceram·X duo 
● för högre estetik 

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

Sex personer ingår i expertgruppen för  
generella indikatorer.

Marianne Appelquist, Socialstyrelsen,  
ordförande 
Andreas Cederlund, Socialstyrelsen 
Pia Gabre, Uppsala 
Gunnel Håkansson, Växjö 
Lars Svärd, Stockholm 
Tommy Johansson, Örebro

➤ expertgrupper för SjukDomSSpeCIfIka InDIkatorer

Sjukdomsspecifika indikatorer tas fram av sex olika expertgrupper. De följer samma indel-
ning som grupperna som arbetar med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvården.

Karies: 
Gunilla Johnsson, Stockholm 
Lars Gahnberg, Göteborg 
Gunnel Hänsel Petersson, Malmö 
Inger von Bültzingslöwen, Karlstad

Sjukdomar i vävnaderna kring tänder  
och implantat: 
Birgitta Söder, Stockholm 
Ola Norderyd, Malmö 
Leif Jansson, Stockholm 
Inger von Bültzingslöwen, Karlstad

Smärta och funktionsstörningar i mun,  
ansikte och käkar: 
Bengt Wenneberg, Göteborg 
Susanna Marklund, Umeå 
Per Alstergren, Stockholm

Total och partiell tandlöshet: 
Cecilia Christersson, Malmö 
Susanna Segerström, Uppsala 
Anders Örtorp, Göteborg

Sjukdomar i tandpulpan och  
de periradikulära vävnaderna: 
John Danin, Stockholm 
Anders Molander, Göteborg 
Thomas Kvist, Göteborg

Bett- och tandpositionsavvikelser: 
Anna Andlin Sobocki, Stockholm 
Lars-Inge Norewall, Linköping 
Ingalill Feldmann, Gävle

nya tandhälsoregistret, som sköts av 
Epidemiologiskt centrum (EpC) vid 
Socialstyrelsen.

Andra datakällor blir Sveriges den-
talimplantatregister (sdir) och det 
nationella kvalitetsregistret för karies 
och parodontit (Skapa).

presenTeras 2010
De nationella indikatorerna är till för 
både patienter, professionen och po-

litiker. Arbetet görs på uppdrag av re-
geringen.

Förslag på nationella indikatorer 
presenteras i höst på årets odontolo-
giska riksstämma. Efter hand kan de 
revideras.

Nästa år kommer tandvårdens na-

tionella indikatorer och nationella 
riktlinjer att förankras bland tandlä-
kare genom seminarier och på andra 
sätt.

Både de nationella indikatorerna 
och riktlinjerna för tandvården pre-
senteras under 2010. n

»Kvalitetsindikatorerna 
är ett sätt att driva  
utvecklingen framåt.«

➤

12–14 november Stockholmsmässan Älvsjö

odontologiSk  
rikSStÄmma 2009

några smakprov ur programmet: 
Smile design workshop (John C ness)

Sanningen bakom parodontal- 
behandling. dagens evidens i  
parodontologi (rutger Persson)

•

•

För mer information besök www.tandlakarforbundet.se
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INTERVJUN

Patientsäkerhetsutred-
ningen är en nagel i ögat på 
HSAN:s nya generaldirektör 
Aud Sjökvist. Att inte pröva 
patienternas klagomål i ett 
fristående och oberoende 
organ är inte rimligt. All-
mänhetens insyn kommer 
också att försvåras radikalt, 
anser hon.

TexT: maTs Karlsson  
FoTo: miCHael melanson

 I 
december förra året lade patient-
säkerhetsutredningen fram sitt 
betänkande. Den digra luntan 
innehåller bland annat förslag 
om att skärpa vårdgivarnas an-

svar för patientsäkerheten och att låta 
Socialstyrelsen granska patienternas 
klagomål. Man föreslår också att på-
följderna erinran och varning avskaf-
fas och att prövotid ska användas i 
större utsträckning än i dag. Grund-
tanken i utredningen är att komma åt 
systemfel i vården, inte att straffa en-
skilda yrkesutövare.

hsan:s nya generaldirektör är be-
sviken över utredarnas förslag. Om 
de går igenom kommer hsan:s roll 
att påtagligt förändras. Endast ären-
den som handlar om prövotid eller 

delegitimering kommer att hanteras 
av myndigheten i framtiden; patien-
ternas anmälningar ska utredas av 
Socialstyrelsen, och enligt henne blir 
det i princip bara patienterna själva 
och den anmälda vårdpersonalen som 
kommer att få full insyn i handlägg-
ningen, något som inte skrivits ut i ut-
redningen. Det blir i princip omöjligt 
för allmänheten och massmedierna 
att ta del av anmälningarna och utred-
ningarna och se vad de leder till.

– Jag är inte alls för den ordning som 
gäller i mitt förra hemland Danmark. 
Där hängs den yrkesutövare som fått 
kritik av den danska motsvarigheten 
till hsan tre gånger under de senaste 
fem åren ut offentligt med namn på 
myndighetens hemsida, och också på 
Sundhedsstyrelsens hemsida. Det är 
inte rätt, tycker hon. Systemfel måste 
rättas till, men den enskilde yrkesut-
övaren måste också kunna ställas till 
svars. Patienterna måste veta att deras 

anmälan tas på allvar. Om sedan det 
ska resultera i kritik, erinran eller var-
ning har hon ingen uppfattning om.

räcker aTT sTämpla
De ärenden som Socialstyrelsen 
skickar vidare till hsan ska vara fär-
digutredda och enligt förslaget endast 
gälla prövotid. I sådana ärenden och i 
ärenden om delegitimering blir hsan:s 
uppgift i princip bara att kontrollera 
att det inte finns några juridiska be-
tänkligheter i utredningarna.

– Går förslagen igenom skulle det i 
stort sett räcka med att vi stämplade 
»godkänt« på de dokument vi får. Jag 
tror inte att patienterna kommer att 
vara nöjda med den ordningen.

Det måste enligt henne finnas en 
oberoende instans dit patienterna kan 
vända sig om de tycker att de blivit 
felbehandlade. Och offentlighetsprin-
cipen måste råda.

– Socialstyrelsen är inte den obero-
ende instansen eftersom de själva be-
slutar om regelverket som styr vården 
och dessutom själva sköter tillsynen. 
Uppstår fel kan det ju bero på brister i 
deras egen utövning. 

Går utredningens förslag igenom 
blir Socialstyrelsen enligt henne både 
åklagare och domare. 

– Det är inte bra. Domstolarna och 
samhället i övrigt går mot ökad öp-
penhet – varför då gå i motsatt rikt-
ning?

Hon har inte mycket till övers för 

HSAN:s roll i fara

Det räcker med att stämpla.
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patientsäkerhetsutredningens upp-
fattning att vården kommer att bli så 
mycket säkrare om det införs ökade 
möjligheter för prövotid och att dele-
gitimera yrkesutövare: 

– Även om antalet fall som leder 
till prövotid eller återkallelse av legi-
timation skulle öka med 100 procent 
handlar det ju endast om ett fåtal yr-
kesutövare. Dessa åtgärder ska ju bara 
tillämpas om det handlar om grov 
oskicklighet och att vederbörande är 
en fara för patienternas säkerhet.

krympT myndigheT
I dag har hsan cirka 35 anställda, 
utöver dessa ett antal sakkunniga och 
nämndledamöter. Två tandläkare har 
uppdragsanställningar och utreder 
ärenden som handlar om tandvård. 

I nämnden finns också tandläkare, 
Tandläkarförbundets förre ordföran-
de Leif Leisnert och riksdagsman Lars 
Tysklind. Vad som kommer att återstå 
av hsan om utredningens förslag går 
igenom går inte att säga i dag, men 
sannolikt minskar antalet anställda 
kraftigt och de sakkunnigas arbets-
uppgifter blir betydligt mindre omfat-
tande. Nämnden kommer att finnas 
kvar eftersom varje ärende måste be-
handlas slutgiltigt där. Men eftersom 
Socialstyrelsen ska ha färdigutrett alla 
fall är det troligt att nämnden endast 
får en formell uppgift.

Det återstår också att se hur So-
cialstyrelsen kommer att klara av 
att utreda de anmälningar som i dag 
hamnar på hsan:s bord. Patientsäker-
hetsutredningens huvudsekreterare 

Per-Anders Sunesson förklarade i en 
intervju i Tandläkartidningen num-
mer 2 i år att han utgick ifrån att myn-
digheten kommer att få de anslag de 
behöver för att anställa personal. Må 
så vara, men Aud Sjökvist påpekar att 
det inte enbart handlar om pengar:

– Man kan inte ta folk direkt från 
gatan för att genomföra dessa utred-
ningar; det krävs kompetenta hand-
läggare.

På hsan har man arbetat intensivt 
med att skriva ett remissvar till ut-
redningen. Svaret är på cirka 80 sidor. 
Men även om hsan på många punkter 
riktar skarp kritik mot utredningen 
finns också förslag som man tycker 
är bra, exempelvis att den granskning 
som kommer att göras på Socialstyrel-
sen inte enbart ska inrikta sig på det 
som är anmält; utredningarna ska se 
till hela materialet. När det gäller an-
mälningar som rör sjukvård kan det i 
dag ofta vara svårt att se vem i vård-
kedjan som brustit i sin yrkesutöv-
ning. Aud Sjökvist anser att det också 
är bra att man betonar att det är vård-
givarna som har det primära ansvaret 
för patientsäkerhetsarbetet – det är 
inte rimligt att de kommer undan och 
låter personalen »ta smällarna«.

Går patientsäkerhetsutredningens 
förslag igenom ska de gälla från 1 juli 
2010.

– Jag hoppas verkligen att man 
lyssnar till vår kritik och når fram till 
bättre lösningar. n

Aud Sjökvist började studera till jurist när hon var 38 år. Innan hon blev generaldirek-
tör på Hsan arbetade hon bland annat som domare i kammarrätten.

»Jag hoppas verkligen att 
man lyssnar till vår kritik 
och når fram till bättre 
lösningar.«
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TLT GUIDAR

Susanna Axelsson är tandläkare och 
odontologie doktor och projektledare 
vid sbu där man sammanställer veten-
skapliga studier angående behandling-
ar och diagnostiska metoder. På sbu 

samlar man in material från en stor 
mängd vetenskapliga studier interna-
tionellt, inom ett utvalt område. Man 
delar sedan upp studierna i olika kvali-
tetskategorier: hög, medelhög eller låg 

vetenskaplig kvalitet. Ur detta material 
sammanställer man sedan slutsatser 
om tillförlitligheten hos en viss be-
handling eller diagnosmetod. Studier 
som rankats ha låg vetenskaplig kvali-
tet räknas inte in för att dra slutsatser 
men kan ändå nämnas i en separat ta-
bell eller liknande efter sammanställ-
ningen för att beskriva kunskapsläget. 

många fällor
Som läsare av vetenskapliga artiklar 
kan man följa vissa mönster i forsk-
ningsmetodiken och det finns en rad 
faktorer som även en kvalificerad lä-
sare kan vara uppmärksam på när det 
gäller studiens utformning:

Hur stor var populationen i försö-
ket?

Är försökspersonerna representa-
tiva?

Finns det ovidkommande, men på-
verkande, faktorer som man inte tagit 
hänsyn till och som kan ha snedvridit 
resultatet?

Har man räknat in effekten av sned-
vridande faktorer som till exempel 
rökning eller socioekonomisk status 
hos försökspersonerna? (Det händer 
att man missar det.)

Är studien randomiserad? Är alltså 
urvalet av försökspersoner slump-
mässigt? I så fall kan snedvridande 
faktorer ha fördelats lika i test- och 
kontrollgruppen.

kliniskT eller sTaTisTiskT
Används relativa mått i studien? Ex-
empelvis procentuell ökning eller 
minskning av en viss parameter? Vad 
innebär detta i så fall rent kliniskt? Är 
det kliniskt relevant eller bara statis-
tiskt signifikant?

Det görs alltför sällan hälsoekono-
miska jämförelser mellan behand-
lingar, det kan vara intressant om en 
viss behandling är kostnadseffektiv 
jämfört med en annan, säger Susanna 
Axelsson.

En viss behandling kan visserligen 

Vetenskapliga resultat  
inte alltid tillförlitliga
Vad ska man vara uppmärksam på när man tolkar forsknings-
resultat som publiceras i facktidskrifter eller dyker upp som 
nyheter i dagspress? Hur undviker man fällorna? 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (sbu) har tipsen.

TexT: amanda Quensel

Den vetenskapliga texten har inget samband med artikeln.
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vara dyrare men ge mycket bättre ef-
fekt än en annan, det vill säga vara 
bättre ur ett hälsoekonomiskt per-
spektiv.

Andra saker man bör vara vaksam 
på är om eventuella biverkningar el-
ler andra viktiga aspekter har rappor-
terats eller utelämnats i studien.

läkemedelsföreTag kan Vilseleda 
Måns Rosén, direktör för sbu och 
adjungerad professor i epidemiologi 
och folkhälsovetenskap, ger fler ex-
empel på vad man bör vara uppmärk-
sam på.

Läkemedelsföretag har kanske inte 
gett den adekvata dosen till kontroll-
gruppen utan en icke-relevant dose-
ring för att det undersökta preparatet 
ska få ett mer fördelaktigt resultat. 

I vissa fall används inte den bästa 
möjliga behandlingen för ett visst till-
stånd vid jämförande studier vilket 
kan ge ett missvisande positivt resul-
tat för studien.

Läkemedelsbolag kan välja enbart 

mått som ger signifikanta resultat el-
ler att avbryta studierna i ett för tidigt 
stadium. Allt för att dra slutsatser som 
är till fördel för aktuellt preparat.

– Läkemedelsföretag kan ibland 
göra studier som inte kan besvara nå-
gon fråga. De är bara till för att läkare 
och patienter ska lära känna prepara-
tet eller som en form av smygreklam, 
säger Måns Rosén.

larm kan Vara felTolkningar
Ibland feltolkar dagspressen forsk-
ningsresultat och riskerar missleda 
läsarna. Larmrapporter med drama-
tiska rubriker och löpsedlar kan skapa 
oro hos allmänheten – en oro som kan 
vara helt eller delvis obefogad.

Måns Rosén nämner som exempel 
på fadäser att journalisten missat att 
ange att de skador som skett konsta-
terats i djurstudier, men där resultatet 
inte alltid är relevant för människor. 
När detta slås upp på löpsedlar och i 
kraftfulla rubriker, utan att man anger 
att det gäller djurstudier, kan det na-

turligtvis skapa panik hos allmänhe-
ten.

Det är inte alltid lätt för journalisten 
att avgöra. Författaren till studien kan 
ha överdrivit värdet av sina resultat 
för att få maximal publicitet för sina 
rön, säger Måns Rosén. n

På www.sbu.se finns en hel del matnyttig 
information om hur man kan gå tillväga när 
man kritiskt granskar en vetenskaplig studie.

Boktips från Måns Rosén: Marcia Angell*: 
»The truth about the drug companies« 

*Marcia Angell var tidigare chefredaktör för    
New England Journal of Medicine

 läs mer sbu.se

»Författaren till studien 
kan ha överdrivit värdet 
av sina resultat för att 
få maximal publicitet för 
sina rön.«

Five Star Impression MaterialThe
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■	 Utomordentlig vätbarhet

■	 Enda avtrycksmaterial med 5 stjärnor i Reality (4 år i rad)
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■	 Hårda kolvar för maskin 
  - enkel och miljövänlig hantering utan aktiveringssteg
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Tic –  Tandteknik i centrum – är det 
nya full service företaget när det gäller 
metallkeramik, helkeramik, avtagbar 
protetik och implantat.
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nas  ledande praktiker på kundlistan.
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senaste teknologin kombinerad med 
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TicExpress
Leverans inom 3 arbetsdagar 

TicStandard 
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TicEconomy
Leverans inom 12 arbetsdagar

Box 3051 SE200 22 Malmö 040642 12 00 www.ticab.eu info@ticab.eu

Tic. 
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MATERIAL &METOD

Virtuell oralkirurgi kan för-
bättra studenternas kliniska 
färdighetsträning. Till hösten 
lanseras en ny simulator för 
blivande tandläkare.

TexT: JaneT susliCK
FoTo: eva-loTTa sallnäs Pysander

De flesta nya tandläkare anser att 
de har fått otillräcklig klinisk fär-
dighetsträning i oralkirurgi under 
grundutbildningen. Det visar en stor 
enkätundersökning som Statistiska 
centralbyrån (scb) gjorde 2007 på 
uppdrag av Sveriges Tandläkarför-
bund, och liknande enkäter som har 
gjorts tidigare.

Det inspirerade tandläkarsonen 
och civilingenjören Jonas Forsslund 

att göra en simulator för extraktion av 
visdomständer som sitt examensar-
bete i datateknik för ett och ett halvt 
år sedan.

Projektet var så pass lovande att han 
har fortsatt att utveckla simulatorn. I 
september ska den lanseras som en 
färdig produkt på världskongressen 
som ordnas av World Dental Federa-
tion (fdi) i Singapore.

Simulatorn har förbättrats efter syn-

Studenter prövar 
virtuell käkkirurgi

Tandläkarstuderande 
som går sista terminen 
på Ki har fått operera 
bort en visdomstand 
virtuellt med hjälp av 
en ny simulator. 
Under operationens 
gång blev det levande 
diskussioner med lära-
ren, Bodil Lund (mit-
ten).

➤
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punkter från studenterna som går ut 
tandläkarutbildningen vid Karolinska 
institutet (ki) i vår. Tillsammans med 
lärare fick de »provköra« en prototyp 
av simulatorn i början av terminen.

opererar en VisdomsTand
Studenterna använder syn, känsel och 
hörsel när de arbe-
tar vid simulatorn.

Två, tre stu-
denter under 
handledning av en 
käkkirurg har fått 
extrahera tanden 
38 efter en gemen-
sam genomgång.

»Patienten« är 
en docka som lig-
ger under en grön 
operationsduk. Dockan är inte spe-
ciellt verklighetstrogen, och behöver 
inte vara det heller.

Dockan har inga underkäkständer, 
men kinden behövs för att studen-
terna ska kunna lägga handen mot 
den, som man gör på en riktig patient, 
berättar Jonas Forsslund, som i dag är 
forskningsingenjör på Kungliga tek-
niska högskolan (kth).

VifTar med borren
Den som borrar tar på sig speciella 
glasögon, som gör att patientens vir-
tuella tänder ser tredimensionella ut.

»Borren« är en trubbig sak, men det 
studenten ser med hjälp av glasögo-
nen är en riktig borr. Den känns också 
som en vanlig borr och vibrerar och 
låter som den ska.

Trots att studenten viftar i luften 
med »borren«, känner han eller hon 
motstånd ungefär som på riktigt.

Känselåterkoppling (haptik) gör det 
möjligt att känna tandens form och 
att emaljen är hårdare än ben, även 
om specialisternas åsikter går isär om 
emaljen känns för hård eller för mjuk 
eller om den är precis lagom. Ljudet är 
också dovare när man borrar i emalj.

Träffar studenten pulpan säger pa-
tienten »aj«.

I arbetet med att utveckla simula-
torn har Jonas haft god hjälp av sin 
pappa, käkkirurgen Hans Forsslund 
på Gotland.

Den tredimensionella bilden av pa-

tientens käkben har gjorts med hjälp 
av ett par hundra datortomografibil-
der.

Patientfallet har tagits fram efter 
observationer av operationer och in-
tervjuer med käkkirurger på ki. En 
operation videofilmades.

Kraften som behövs för att borra 
har beräknats med algoritmer, som 
har kalibrerats tillsammans med käk-
kirurger.

leVande diskussioner
– Det blir mycket intressanta diskus-
sioner mellan studenterna och lärarna 
när de använder simulatorn, säger Jo-
nas Forsslund.

Studenten får pröva själv i stället för 
att titta på.

– Undervisningssituationen blir väl-
digt levande.

En annan fördel är att studenten 
kommer att kunna jämföra sin pre-
station med en specialists på precis 
samma patient. Är resultatet tillräck-
ligt bra för att få godkänt eller har stu-
denten borrat igenom tanden och in i 
tungan?

ger öVning färdigheT?
Med simulatorn kan man också göra 
om samma operation. Blir man bättre 
och snabbare när man får öva på sam-
ma patientfall några gånger?

Det ska nu undersökas vid ki. Drygt 
tio studenter som under termin 6 och 
7 har gått en extraktionskurs (som 
inte omfattar visdomständer) ska få 
testa simulatorn.

Vitsen är att ta reda på hur länge 
de måste träna med simulatorn för 
att uppnå en förbättring, berättar An-
nika Rosén, enhetschef på käkkirurgi 
på ki.

En annan fråga är om studenterna 
blir bättre på att operera bort vis-
domständer med hjälp av simulatorn 
även om de övar utan lärare.

Studien görs i samarbete med ki:s 
institution för lärande, informatik, 
management och etik (lime).

sTudenTer Vill öVa
Under senare år har de flesta studen-
ter vid ki fått assistera käkkirurger 
när de opererar visdomständer, men 
få studenter får pröva själva. När det 

har blivit fler studenter och färre lä-
rare, har inte alla fått möjlighet att ens 
assistera vid en operation under stu-
dietiden, berättar Annika Rosén.

Samtidigt visar Tandläkarförbun-
dets undersökning att de allra flesta 
nya tandläkare som studerade vid ki 
hade velat ha mer praktisk övning i 
oral kirurgi.

Därför görs en 
utvärdering för att 
visa om studen-
terna lär sig mer 
med simulatorn 
jämfört med utan. 
56 av studenterna 
som fick använda 
simulatorn i bör-
jan av terminen 
har svarat på en 
enkät. Några av dem ska också djup-
intervjuas.

dyrT med simulaTor
– Simulatorträning är en tilltalande 
metod, men det är för tidigt att säga 
om ki vill köpa simulatorer, säger An-
nika Rosén.

– Man måste betala licens varje år, 
och det blir väldigt dyrt, tycker hon.

Komponenterna i själva simulatorn 
kostar runt 200 000 kronor. Till det 
kommer en årlig summa. Support och 
service kommer att ingå.

Tanken är att kunder, i första hand 
tandläkarhögskolor, ska prenumerera 
på patientfall, som de själva har stor 
möjlighet att påverka. På så sätt blir 
det allt fler patientfall efter hand.

Exakt vad det kommer att kosta per 
år är inte bestämt, men Jonas nämner 
5 000 kronor per student som använ-
der simulatorn som ett förslag. Då 
jämför han med en tvådagars kurs i 
oral kirurgi, som kostar runt 10 000 
kronor.

Jonas Forsslund vänder sig utom-
lands direkt med produkten. Dröm-
kunden är ett stort universitet med 
många tandläkarstuderande som be-
ställer 50 simulatorer och många pa-
tientfall. n
Fotnot:
Jonas Forsslund har ett eget innovationsbo-
lag, Forsslund Systems. Simulatorn utvecklas 
i samarbete med konsultbolaget hiq, kTh och 
ki.

Jonas Forsslund Annika Rosén

➤

»Den som borrar tar på sig speciella glasögon, 
som gör att patientens virtuella tänder ser tredimensionella ut.«
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ÄR DITT DIAMANTBORR TILLRÄCKLIGT EFFEKTIVT?

Great White® Z Introkit
Innehåller 4 diamanter i ett autoklaverbart borrställ

• 2 runda diamanter i olika storlek

• 1 oval diamant, typ en amerikansk fotboll

• 1 konisk diamant med rundad topp

Finns också i 5-pack refill

Speciellt formgiven för 
att skära i det superhårda 
materialet zirkonium:

• Snabbare och enklare än prepareringsborr

• Avancerad diamantteknologi

• Instrumentformer som gör det enkelt att 
förbereda kronan för borttagning, underlättar 
åtkomst till rotkanalen och justeringsarbeten

• Tillåter max. hastighet för kronor och skelett i 
zirkonium

Zirkonium är 
ingen match för 
Great White® Z.
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Randi Jensen läser andra ter-
minen på tandläkarprogram-
met på Karolinska institutet. I 
sommar kommer hon att arbe-
ta ideellt på en tandvårdskli-
nik för hemlösa i Stockholm.  
– Sträckan från en normal 
livssituation till att bli hemlös 
är inte särskild lång – inte ens 
i Sverige, säger hon. 

TexT: eriK norrman, TandläKarsTuderande 
FoTo: urban orzoleK

Randi Jensen är 25 år och född i Kana-
da. Som barn hade hon stora problem 
med sina tänder och var i stort behov 
av tandreglering. Eftersom tandvård 
för unga inte är subventionerad i Ka-
nada var det enda alternativet att själv 
jobba ihop pengarna.

– Det tog flera år. Dagen då jag fick 
min tandställning bestämde jag mig 
för att bli tandläkare och framför allt 
ortodontist. Jag förstår verkligen hur 
mycket tänderna påverkar ens liv. Det 
är hemskt att alltid behöva dölja sina 
tänder och att aldrig kunna skratta.

Hon valde Sverige som studieland 
eftersom den svenska utbildningen 
har gott rykte i Kanada. Innan studie-
starten bodde hon i Göteborg och det 
var där hon först kom i kontakt med 
de hemlösa. 

– Det var en vän som inspirerade 
mig. Jag sålde tidningar och fungerade 
som ett socialt stöd. Som hemlös är du 
ofta helt isolerad och känner en otro-
lig ensamhet, säger Randi Jensen.

munhälsan VikTigare än bosTad
Genom sitt arbete med hemlösa har 
Randi Jensen förstått hur viktig mun-
hälsan är för denna grupp människor. 
För många är munhälsan till och med 
viktigare än att få en bostad.

– Tänk dig själv, varje gång du tug-
gar gör det ont. Dålig munhygien är 
även ett hinder för att kunna komma 
tillbaka till arbetslivet. Skulle du an-

ställa någon som saknar framtänder? 
Randi Jensen har länge drömt om 

att öppna en tandvårdsklinik för hem-
lösa. Under fdi-mässan 2008 kom 
hon för första gången i kontakt med 
Patricia de Palma som är en av initia-
tivtagarna till Nätverket Tandvård för 

Hemlösa – ett nätverk som Randi nu 
har valt att engagera sig i.

På nätverkets årsmöte i oktober 
2008 presenterade Randi Jensen en 
egen undersökning om de hemlösas 
situation i Göteborg. Undersökning-
ens slutsatser var nedslående.

Randis sommarjobb 
tandvård för hemlösa

 

Randi Jensen är från Kanada, där det är vanligt att vårdstuderande arbetar ideellt. I 
sommar kommer hon att arbeta med hemlösa på Hållpunkt Maria.  

STUDENT
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Randis sommarjobb 
tandvård för hemlösa

 

– Det verkar som att många hemlö-
sa anammat uppfattningen att de inte 
har samma rätt till vård som övriga 
medborgare, och att de därför drar sig 
för att söka vård. 

Dessutom finns det vårdgivare som 
nekar hemlösa behandling av rädsla 
för smittsamma sjukdomar som He-
patit c, berättar hon.  

– Jag förstår inte att man kan ha så 
låg självkänsla att man tycker att man 
är värd att leva i konstant smärta.

Randi berättar att det inte bara är 
munstatus, utan hela personligheten, 
som förändras när man lever på gatan 
under lång tid. Hon menar att de hem-
lösa är mycket medvetna om sin egen 
situation och att missbruk ofta blir ett 
sätt att glömma och acceptera. 

– Olyckligtvis leder missbruk till att 
både den mentala och den dentala häl-
san försämras ytterligare. Därmed blir 
det ännu svårare att komma tillbaka.   

leTar efTer sponsorer
I sommar kommer Randi Jensen att 
arbeta ideellt på tandvårdskliniken 
vid Hållpunkt Maria – en vårdcentral 

för hemlösa i Stockholm. Patricia de 
Palma kommer vara hennes mentor.  

– Eftersom jag bara läst ett år kom-
mer jag antagligen få assistera tand-
läkarna. Just nu väntar jag på att få 
schemat, men som det ser ut nu kom-
mer jag att arbeta i juni och augusti.

Arbetet är inte helt riskfritt. Randi 
Jensen berättar att patienterna på kli-
niken mycket väl kan vara drogpåver-
kade vilket innebär att man aldrig vet 
hur de kommer att agera i stolen. Det 
finns även en risk för interaktioner 
mellan droger och de bedövningsme-
del som ges. 

– Klart att jag är lite orolig, man vet 
ju om riskerna. Drogmissbrukare är 
dessutom i mycket högre grad tand-
vårdsrädda än andra patienter, säger 
hon.

För att Randi Jensen ska kunna 
försörja sig under tiden hon jobbar 
på Hållpunkt Maria har hon sparat 
ihop egna pengar och fått bidrag från 
vänner. Hon har också sökt sponsorer 
bland företag och organisationer – 
men än så länge utan framgång.

– Tyvärr finns det en generell åsikt 

om att en hemlös person själv försatt 
sig i denna situation och därmed själv 
får ta hela ansvaret för att ta sig ur 
den. 

I Kanada är det vanligt att vårdstu-
derande arbetar ideellt. Randi uppma-
nar tandläkarstuderande i Sverige att 
ägna sig åt volontärarbete, för hjälpen 
behövs verkligen.

– Den uppskattning du får från den 
du hjälper är antagligen den största 
uppskattning du någonsin kommer att 
få från en patient. Du löser inte bara 
akuta tandproblem utan kan också 
förändra någons liv till det bättre. 
Samtidigt får du erfarenheter du inte 
kan få någon annanstans, säger hon. n

»Klart att jag är lite oro-
lig, man vet ju om risker-
na. Drogmissbrukare är 
dessutom i mycket högre 
grad tandvårdsrädda 
än andra patienter.«

 läs mer om hemlösa på sidan 12

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.eriksson@heraeus.com

Mette Manniche
070-623 09 61

mette.manniche@heraeus.com

Kontakta din dentaldepå eller någon av 
våra säljare för demonstration av materialet.

KONTAKTA OSS: 031-93 68 23
kundtjanst@keystonedental.se

Prima implantat-
system, patenterad 

intern låsning med 6 lober som ger 
styrka och stabilitet. Enkelhet och 
estetik. Protetiska valmöjligheter i 
titan, guld, CoCr eller zirkonium.
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Kickoff kongress
– med M/S Romantika till Riga 21-23 aug 

Martin JandaNikos MattheosInger SpenserLars ChristerssonLars Christersson Michael KarlsténMichael Karlstén Marie Rickborg Seppo Wickholm Anna Bentinger Anna Bentinger Seppo Wickholm

Kurser för alla!
Höstens kursprogram från Praktikertjänst är här 
och de fl esta av våra kurser är öppna för alla – både 
off entlig och privat tandvårdspersonal. 

Utveckling och utbildning är självklara prioriterade 
områden för Praktikertjänst, eftersom vi tycker att 
kompetent personal är den bästa förutsättningen 
för att en mottagning ska bli framgångsrik och bli 
ett självklart val för patienten.

Läs mer om kurserna och anmäl dig på:
www.praktikertjanst.se/kursprogram

Har du frågor eller saknar katalogen ring:
Tfn 08-789 38 62

Vi på Praktikertjänst hälsar dig hjärtligt välkommen 
till våra kurser i höst!

Här kan hela tandvårdsteamet gå på intressanta 
föreläsningar, besöka utställningen, njuta av Riga 
och uppleva en kongressmiddag med show ombord.

Kryssningen utgår från Frihamnen, Stockholm till 
Riga, Lettland. Fredag 21 augusti - Söndag 23 augusti.

Konferensavgift endast 2 500 kronor per person.
Resa och 2 övernattningar från endast 440 kronor 
per person.

Charlotta Dehlén besvarar gärna dina frågor på:
Tfn 08-789 38 62

Läs mer om kickoff :en och anmäl dig på:
www.praktikertjanst.se/kickoff 09

Effektiv parodontitbehandling för hela teamet Att tackla risker - ett sätt att få nöjda patienterTandvårdsstödet för hela teamet 
Vetenskapliga publikationer
Praktisk fotografering
Estetisk tandvård 
Digitala kliniken
Hygien 
Opus 
Alma

www.praktikertjanst.se
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47 Tema: nY FORsKnInG 
KRIsTIansTad
Vid Högskolan i Kristi
anstad forskar man sedan 
2001 kring munhälsans ef
fekter på den allmänna häl
san. Forskningsprojekten 
fokuserar bland annat på 
behandlingar av infektera
de implantat, allmänhälsa 

och munhälsa hos de äldre, 
dålig andedräkt, samband 
mellan hjärt–kärlsjukdom 
och parodontit, tobaksav
vänjning och kunskapen 
om parodontal sjukdom.

70 nIOm: FRÅGOR OCH sVaR 
Om BleKnInG aV TÄndeR 
Blekmedel för tänder är 
klassificerat som kos
metika och detta har lett 
till osäkerhet om vilka 
produkter tandläkare kan 
använda, och om andra än 
tandläkare nu kan bleka 
tänder. 
Bruzell, Dahl

Det är välfyllt i föreläsningssalen. Jag no
terar att några skärmar på bärbara datorer 
står uppfällda. Åhå, tänker jag, här ska det 
antecknas flitigt. Under föreläsningens 
gång observerar jag att aktiviteten vid 
datorerna är hög. Jag strosar lite mellan 
bänkraderna och sneglar samtidigt på 
skärmarna. Någon lägger patiens. Först 
blir jag lite förnärmad, men för en ung 
kollega som hör till framtidsgeneratio
nen är det ju »multitasking« som gäller. 
Samtidigt lyssna på föreläsning, spela 
spel, anteckna och ha lite favoritmusik i 
en hörsnäcka. Man får vara glad att hon 
inte samtidigt talar i mobiltelefon. Att det 
sms:as lite då och då har inte undgått mig. 
En annan tycks anteckna. Utan att kunna 
studera skriften i detalj föredrar jag tro 
att det har med föreläsningen att göra. 
Kanske är det kärleksbrev eller gamla 
journalanteckningar, säker kan man ju 
aldrig vara. På en skärm ser jag tydligt 
den välkända Googlesymbolen och på en 
annan känner jag igen grafiken från den 
stora medicinska databasen MedLine. Det 
är uppenbart att flera kursdeltagare har 
kontakt med internet under min presen
tation.

Vid föreläsningens slut är det fråge
stund. Plötsligt viftar en hand och det 
kommer en mycket välinitierad fråga från 
deltagaren som hade kontakt med MedLi
nesidan. Det känns som att jag är hyggligt 

orienterad och frågeställaren verkar ac
ceptera svaret. Efteråt kan jag inte släppa 
tanken att det var en kuggfråga. En känsla 
av att frågaren visste mycket mer än vad 
jag gjorde.

Några dagar senare är jag på hemmaplan 
och har studentföreläsning. Scenen upp
repas: på några ställen är persondatorer i 
gång. I pausen frågar jag nyfiket om vad 
jag uppfattar vara en ny trend. Studen
ter kan direkt i realtid kolla fakta på allt 
jag säger och vara uppkopplade mot just 
medicinska faktadatabaser. Resten av den 
planerade föreläsningen blir en spännande 
diskussion om hur ett kritiskt kunskaps
sökande kan finna nya former.

En student ger mig något att fundera på 
som fortfarande gnager i mitt bakhuvud. 
»Det blir bara värre och värre«, säger hon. 
»Ju mer faktadatabaser som blir tillgäng
liga för oss, desto mer osäker blir man.« 
Jo, det har visst någon sagt förut; att ju 
mer man kan, desto mer inser man hur lite 
man kan. Ständigt uppkopplad och med 
alla fakta på ett musklicks avstånd. På väg 
ut ur föreläsningssalen stannar studenten 
till och ger mig ett tröstens ord: »Lärare 
behövs för att filtrera bort onyttig skräp
kunskap.« Så har det alltså blivit: kunnig, 
välinformerad, men alltmer osäker. Få se 
om systematiska kunskapsöversikter och 
nationella riktlinjer underlättar eller för
värrar i detta dilemma.

Kunnig, välinformerad 
och osäker

»… ju mer man kan, 
desto mer inser man 
hur lite man kan …«

OLIKA BEHANDLINGS MODELLER av peri
implantär mukosit och periimplantit 
presenteras.

48
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Vagococcus  
fluvialis
upptäckt  
i rotkanal
journal of endodontics 
➤Bakterien Vagococ-
cus fluvialis har av tyska 
forskare för första gången 
upptäckts i en rotkanal 
som tidigare behandlats 
endodontiskt.

Forskarna utgick från 20 
patienter i åldrarna 25–75 
år som hade remitterats för 
rotbehandling. Alla tänder 
hade rotfyllts minst fyra år 
tidigare och röntgen på
visade periradikulär sjuk
dom. Två tänder uteslöts 
ur analysen.

Sedan tidigare rotfyll
ningar avlägsnats togs 
prover från rotkanalerna 
och analyserades med olika 
metoder för att fastställa 
bakterieförekomsten. I 

en rotkanal upptäcktes 
V fluvialis. Bakterien har 
tidigare isolerats i enstaka 
fall från ryggmärgsvätska, 
sår och blod. I studien på
visades också hög frekvens 
av tidigare kända rotka
nalsbakterier som Solobac-
terium moorei och Fuso-
bacterium nucleatum. För 
första gången upptäcktes 
Olsenella uli, Slackia exigua 
och Megasphaera spp i en 
sekundärinfektion.

Forskarna påpekar att 
dessa bakterier har isole
rats från primärinfektioner 
i tänder på senare tid och 
anser att deras fynd bety
der att man bör studera 
patogenesen vid sekundär 
apikal parodontit som 
resultat av sekundär endo
dontisk infektion. De anser 
vidare att virulens, pato
genicitet och effekten av 
dessa nya arter bör under

sökas i fortsatta studier.
Källa: Schirrmeister JF, 
Liebenow A-L, Pelz K et al.  
New bacterial compositions in 
root-filled teeth with periradi-
cular lesions. J Endod 2009; 35: 
169–74.

 

Svenskars smärt
tolerans högre 
än mäns från  
Mellanöstern
journal of oral  
rehabilitation 

➤Det finns signifikanta 
skillnader i smärttolerans 
mellan svenskar och perso
ner från Mellanöstern, en
ligt en svensk studie. Där
emot finns inga signifikanta 
skillnader i smärttröskeln.

Forskarna rekryterade 
via flygblad och annonser 
64 studenter vid Malmö 
högskola till experimentet, 

32 svenskar och 32 med 
ursprung i Mellanöstern, 
hälften av dem kvinnor och 
hälften män.

Försökspersonernas 
smärttröskel och smärtto
lerans mättes med tre olika 
metoder: mekanisk stimu
lering, elektrisk stimule
ring och termisk stimule
ring (i detta fall kyla).

Det fanns signifikanta 
skillnader i smärttolerans 
vid mekanisk och termisk 
stimulering mellan för
sökspersoner från Sverige 
och Mellanöstern. Vidare 
noterades signifikanta 
skillnader mellan män och 
kvinnor för smärttolerans 
vid elektrisk och mekanisk 
stimulering. Svenska män 
hade signifikant högre 
smärttoleranser i alla tre 
stimuleringarna än män 
och kvinnor från Mellan
östern, men också högre  

Flyter bättre och ger bättre avtrycksresultat. 
På bara 2 minuter...
Affinis Precious Light och Regular Body klarar fukt, saliv 
och blod som inget annat A-silikon eller polyeter gjort 
tidigare. Garanterat bättre avtryck med mindre risk för 
blåsor och kontraktioner. 
Affinis Precious är dessutom thermo-reaktivt, vilket 
ger lång arbetstid och kortare stelningstid i munnen. 
Affinis Precious har färgerna guld och silver som gör det 
enklare att "läsa" avtrycken och direkt se att resultaten 
är tillfredställande.  

NYHET

Affinis Precious fungerar till alla typer av avtryck, själv-
klart även utmärkt till implantatavtryck. Affinis är dess-
utom ett betydligt mer ekonomiskt material att arbeta 
med än polyeter. 

Välj Affinis Precious och få det avtrycksmaterial 
som leder utvecklingen... 

Tel: 08-687 47 40, Fax: 08-687 47 45, E-mail: info@coltenewhaledent.se
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än svenska kvinnor.
Forskarna konstaterar 

att totalt sett visar deras 
resultat att kvinnor är mer 
känsliga än män för smärt
samma, experimentella 
stimuli, vilket stämmer 
med resultat från andra 
studier.

De framhåller att detta 
är den första studie där 
smärtupplevelsen hos 
personer från Sverige och 
Mellanöstern har stude
rats. De skillnader som 
fanns var mer uttalade 
mellan männen från Sve
rige och från Mellanöstern 
än mellan kvinnorna. 
Könsskillnaden var dess
utom större bland svensk
arna. Fynden tyder på att 
kulturfaktorer och kön har 
betydelse för smärtupple
velse.
Källa: Dawson A, List T. 
Comparison of pain thresholds 

and pain tolerance levels 
between Middle Easterners and 
Swedes and between genders. J 
Oral Rehabil 2009; 36: 271–8.

Större bitkraft
vid fyrkantig 
ansiktsform
archiVes of oral biologY 
➤Personer med fyrkantig 
ansiktsform har större 
bitkraft än andra personer, 
enligt en studie från Iran. 
Den bekräftar också att 
män har större bitkraft än 
kvinnor.

Forskarna påpekar att 
flera olika faktorer som kan 
påverka bitkraften har stu
derats i tidigare forskning, 
men ingen studie finns om 
ansiktsformens betydelse.

De rekryterade 20 man
liga och 20 kvinnliga tand
läkarstudenter med normal 

tanduppsättning. Studen
ternas bitkraft testades i 
en speciell apparat. De fick 
bita samman så mycket de 
kunde tre gånger på varde
ra sidan av käken vid första 
molaren.

Ansiktsformen fast
ställdes som fyrkantig, 
fyrkantigspetsig, spetsig 
eller oval.

Männens genomsnitt
liga bitkraft var 73 kilo 
mot kvinnornas 53. Den 
genomsnittliga maximala 
bitkraften hos personer 
med fyrkantig ansiktsform 
var 93,7 kilo mot 63,8 vid 
fyrkantigspetsig, 50,2 vid 
spetsig ansiktsform och 
54,4 kilo vid oval form.

Forskarna anser att om 
ansiktsformen kan kopp
las till bitkraft kan detta 
användas för att förbättra 
resultaten vid protetisk 
behandling.

Källa: Bonakdarchian M, Askari 
N, Askari M. Effect of face form 
on maximal molar bite force 
with natural dentition. Arch Oral 
Biol 2009; 54: 201–4.

Låg frekvens 
av tandborstning
ger fler 
hjärtriskfaktorer
eXPeriMental biologY 
and Medicine 

➤Låg frekvens av daglig 
tandborstning har sam
band med ökad förekomst 
av diabetes typ 2, högt 
blodtryck och höga trigly
cerider och/eller lågt HDl, 
enligt japanska forskare.

I deras studie ingick 
54 551 personer i åldrarna 
40–79 år (41 000 med 
bristfälliga data och 5 500 
med blodfettsänkande 
läkemedel hade då uteslu

KONTAKTA OSS: 031-93 68 23
kundtjanst@keystonedental.se

Ger Dig möjlighet 
att planera Dina implantatfall 
baserat på patientens CT scan. 
Superb 3D-visualisering. Sparar 
tid och pengar då filkonvertering 
ej behövs. Systemet är öppet 
för marknadens välkända 
implantatsystem.

Lotty Kjellqvist är sedan en tid tillbaka Area 
Manager för Tigran i Skandinavien. Kontakta 
Lotty per telefon: 040-650 16 60 eller via 
e-post: l.kjellqvist@tigran.se.

Tigran Technologies erbjuder en inno-
vativ teknologi baserad på porösa, 
icke-resorberbara titangranuler 
optimerade i form, storlek och 

ytskikt för att utgöra en unik miljö 
för beninväxt och implantatfi xering.

Kom och träffa Tigran på Europerio i 
monter A10:28, Stockholm 4-6 juni.

Förstärkning på Tigran

www.tigran.se
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tits från det ursprungliga 
urvalet). Av deltagarna var 
20 155 män 34 396 kvinnor.

Deltagarna genomgick en 
häl so kontroll och besvara
de frågeformulär om bland 
annat tandborstning – efter 
varje måltid, 1–2 gånger per 
dag eller nästan aldrig.

Av deltagarna fick 7,8 
procent diagnosen diabe
tes, 41,5 procent högt blod
tryck, 24,1 procent höga 
triglycerider och/eller lågt 
HDl. 

Det fanns hos både män 
och kvinnor ett samband 
mellan lägre fre kvens av 
tandborstning och högre 
frekvens av diabetes, höga 
triglycerider och/eller lågt 
HDl, medan det för högt 
blodtryck bara fanns ett 
samband bland kvinnor. 
För högt totalkolesterol 

fanns inget samband.
Efter korrigering för 

ålder, BMI, rökvanor, alko
holkonsumtion och daglig 
promenadtid blev risken 
för diabetes högre bland 
dem som nästan aldrig 
borstade tänderna än bland 
dem som borstade efter 
varje måltid. Risken för 
högt blodtryck var högre 
både bland dem som bors
tade 1–2 gånger per dag 
eller nästan aldrig än bland 
dem som borstade efter 
varje måltid. Samma sak 
gällde för höga triglyceri
der och/eller lågt HDl.

forskarna skriver att detta 
är den första studien som 
direkt undersöker samban
det mellan tandborstning 
och kardiovaskulära risk
faktorer.

De konstaterar vidare att 
det krävs en interventions

studie för att klarlägga 
om tandborstning är en 
effektiv metod för att mot
verka risken för diabetes, 
högt blodtryck och blod
fettrubbningar.
Källa: Fujita M, Ueno K, Hata A. 
Lower frequency of daily teeth 
brushing is related to higher 
prevalence of cardiovascular risk 
factors. Exp Biol Med 2009; 
234: 387–94.

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

Låg frekvens av tandborst-
ning har samband med ökad 
förekomst av diabetes typ 2, 
högt blodtryck och höga tri-

glycerider och/eller lågt HDL, 
visar en studie.
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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
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Kursresa till Åland
6–9 augusti 2009

Preliminär resplan: 
6 augusti – Incheckning kl 16:15 från Vikingterminalen, Stockholm
Kurs samt middag under resan,  Incheckning på Hotell Pommern i Mariehamn.

7 augusti – Kurs under dagen och avslutas med Golftävling på världsberömda 
Slottsbanan. Studiebesök på Citytandvården med efterföljande middag.

8 augusti – Kurs under dagen och avslutas med Golftävling på natursköna 
Kungsbanan. Dagen avslutas med Tjudö-afton med vinprovning.

9 augusti – Hemresa via Kapellskär och charterbuss.
Anländer ca kl 09:30 i Stockholm.

Kursen inriktar sig på olika behandlingsprinciper, 
Revoice metoder och nya protetiska produkter. Allt för 
att du ska var väl förberedd inför höstens utmaningar. 
Under föreläsningarna och aktiviteterna på Åland är 
samtliga tandvårdsteam på Åland inbjudna för utbyte 
av erfarenheter med svenska kollegor.

Föreläsare: 
Sirkka Liisa Perkiö, legitimerad Naprapat och Voice-massör 
Revoice är en terapiform som, vilket namnet antyder, sätter betoningen på 
rösten. Sirkka-Liisa Perkiö har utvecklat terapiformen och ger munmassage 
i samarbete med Citytandvården på Åland. Liisa har tidigare arbetat på 
Koncerhuset, Kungliga Operan och foniatriska mottagningen på Sophia-
hemmet i Stockholm. Hon ger regelbundet föreläsningar och workshops och 
har framträtt i radio och TV både i Sverige och Finland.

Kursgivare:
Anders Tullberg, specialist i protetik, Brahekliniken
Marie Tullberg, specialist i parodontologi och bettfysiologi, Brahekliniken
Niclas Stenberg, marknadsansvarig för Denzir

 0771-98 98 00      info@denzir.se       www.denzir.se 

Paketpris resa/boende/mat/dryck/aktiviteter: 
Euro 640 per person i dubbelrum
Euro 760 per person i enkelrum

Kursavgift:
Tandläkare 2 400 kr
Övriga 1 400 kr

Ring eller maila oss för ett prospekt med detaljerad 
information om resa, resmål och kursinnehåll.

Sista anmälningsdag 18 juni!

Kursen är ämnad för hela tandvårdsteamet!
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Nya lokaler  
för Stockholms  
kraniofaciala team
➤ Den 1 april invigdes de 
nya lokalerna i Solna för 
Stockholms kraniofaciala 
team. Teamet är ett sam
arbete mellan folktandvår
den, Karolinska institutet 
och Karolinska universi
tetssjukhuset och specia
listerna kommer, förutom 
från Solna, från Eastman
institutet, Odontologiska 
fakulteten i Huddinge och 
Talkliniken på Huddinge 
sjukhus.

Man har alltså samlat 
kompetensen på denna nya 
avdelning framför allt runt 
behandlingen av barn med 
lkg (läpp, käk, gomspalt). 
I Sverige föds varje år cirka 
200 barn med någon form 
av detta tillstånd. 

aq

Bakteriegiftet leuko
toxin förknippas starkt 
med grava och snabbt 
insättande former av 
parodontit. I Peyman 
Kelks avhandling för
klaras mekanismen som 
ligger bakom.

Vid de aggressivare for
merna av parodontit som 
främst drabbar yngre per
soner är bakterien Aggre-
gatibacter actinomycetem-
comitans inblandad. Denna 
bakterie producerar bland 
annat leukotoxin men även 
andra sjukdomsframkal
lande ämnen. Leukotoxin 
har förmåga att specifikt 
avdöda vissa grupper av 
immunförsvarsceller hos 
människan men koppling

en mellan sjukdomspro
cessen och avdödningen 
har hittills varit okänd. I 
Kelks avhandling presen
teras mekanismen som ger 
den grava parodontiten: 
leukotoxinet från A actino-
mycetemcomitans ger ett 
kraftigt inflammationssvar 
från makrofagerna som 
då utsöndrar interleukin1 
beta, vilket ger förlust av 
benvävnad. Detta kan vara 
förklaringen till den snab
ba benförlusten vid grav 
parodontit.

Genom avhandlingen har 
man skaffat sig ytterli
gare kunskaper om hur 
de biologiska processerna 
fungerar vid grava former 
av parodontit, därigenom 

kan nya diagnostiska me
toder och behandlingar 
utformas.

Peyman Kelk tog sin tandlä
karexamen 2002 vid Umeå 
universitet och utbildar 
sig nu till specialist i oral 
protetik. Kelk försvarade 
sin avhandling »Inflamma
tory cell death of human 
macrophages induced by 
A actinomycetemcomitans 
leukotoxin« på Institu
tionen för odontologi vid 
Umeå universitet den 27 
mars i år.

amanda quensel

amanda quensel (AQ) 
medicinjournalist, sammanfattar 
vetenskapliga nyheter för 
Tandläkartidningens läsare.

Leukotoxin orsakar aggressiv  
form av parodontit

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

www.bisco.se

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

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

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

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

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

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

Bifil2B½A4.indd   1 2008-04-07   08:56:46
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EndoREZ
It’s Time to be Kind to the Root

Place EndoREZ to the 
apical constriction with 
precision using NaviTip—
no awkward lentulo spirals 
or coated paper points 
required

Resin-coated gutta-percha 
create a true-bonded 
obturation with traditional 
materials—avoid using 
biodegradable synthetic cores

NEW! Use EndoREZ 
Accelerator to cure the 
resin in moments and 
begin post-and-core 
immediately when needed

Obturation that is always kinder and gentler

·  The ONLY resin-based sealer with five years of clinical proof of success1

·  Hydrophilic chemistry enables penetration deep into dentinal tubules

·  Reduced rate of root fracture in EndoREZ filled canals2

·  Superior flow and wetting for easy handling—no mixing pads, no mess

·  Self-priming chemistry requires no extra steps

·  Rated as non-toxic compared to other leading sealers3

®

Flows easily from unique 
TwoSpense®
Flows easily from unique 

®
Flows easily from unique 

 and Skini®
Flows easily from unique 

®
Flows easily from unique 

syringe delivery system

The EndoREZ obturation system creates a solid, bonded 
obturation* in the canal without lateral/vertical pressure or heat.

EndoREZ Points

Dentin penetration of sealer

EndoREZ Sealer

EndoREZ

NaviTip

EndoREZ  Points

The EndoREZ
®

 System

®
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1. Zmener O, Pameijer C. Clinical and radiographical evaluation of a resin-based root canal seaer: A 5-year follow-up. J Endod 2007; 6; 676-79.
2. Hammad M, et al. Effect of new obturating materials on vertical root fracture resistance of endodontically treated teeth. J Endod. 2007 Jun;33(6):732-6.
3. Lodiene G, et al. Toxicity evaluation of root canal sealers in vitro. Int Endod J. 2008 Jan;41(1):72-7.

Accelerator™

Call now for your FREE white paper!  
4.0 CE credits available. 
Mention Source Code 8C11

®

Dags att ta ett varsamt grepp om 
dina rotkanaler.
 

EndoREZ: resinbelagd guttaperka förs passivt ner i den Endo-

REZ-fyllda rotkanalen. EndoREZ är en lättflytande, fuktälskande, 

resinsealer som fyller alla utrymmen som tidigare fylldes med 

extremt tryck eller värme. Använd EndoREZ obturationssystem, 

det är en enklare och skonsammare obturationsteknik.

Klassad som icke-toxisk i jämförelse med andra ledande sealers• 1

Den enda resinbaserade sealern med fem års kliniska bevis för • 
framgång2

Hydrofil kemi möjliggör penetration långt in i dentintubili• 
Rotkanaler fyllda med EndoREZ minskar risken för rotfrakturer• 3

Perfekt konsistens fyller ut och väter ytan – inga mixingblock, inget • 
kladd
Självprimande kemi – kräver inga extra steg• 

1. Lodiene G, et al. Toxicity evaluation of root canal sealers in vitro. Int Endod J. 2008 Jan;41(1):72-7.
2. Zmener O, Pameijer C. Clinical and radiographical evaluation of a resin-based root canal seaer: A 
5-year follow-up. J Endod 2007; 6; 676-79.
3. Hammad M, et al. Effect of new obturating materials on vertical root fracture resistance of endo-
dontically treated teeth. J Endod. 2007 Jun;33(6):732-6.

  

EndoREZ
Flyter lätt från den unika 
dubbelsprutan och appliceras 
med skinnysprutan.
 

NaviTip
Ultradents patenterade unika 
NaviTip gör appliceringen av 
EndoREZ både lätt och enkel. 
Du slipper lentulonål eller en 
mängd papperspoints.
 

EndoREZ points
Resintäckta guttaperkapoints 
skapar en tillförlitlig tät obtura-
tion med traditionella material 
– undvik att använda nedbryt-
ningsbara syntetiska koner.
 

Accelerator
Använd EndoREZ Accelerator 
för att härda resinet på några 
minuter och börja därefter 
stift- och pelaruppbyggnaden 
vid samma behandlingstillfälle.

Köp nya EndoREZ och få EndoREZ 
Accelerator  på köpet! Värde 425:-*

EndoREZ art. nr 5900
EndoREZ Accelerator art. nr 399

*Gäller under maj 2009 eller så långt lagret räcker.

Varsam och enkel obturation

EndoREZ obturationssystem
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Forskning pågår

Forskning
pågår:
Kristianstad

Forskningsutskottet vid Högskolan i Kristian
stad beviljade 1999 medel för att starta ett forsk
ningstema som kom att benämnas Munhälsa 
– Allmän hälsa – Livskvalitet. Temat har sedan 
starten letts av professor Stefan Renvert. Avsik
ten var att tillvarata den forskningskompetens 
som finns vid Institutionen för hälsovetenskaper 
avseende olika hälsoaspekter hos den åldrande 
befolkningen. 

Under de första fem åren utgick ett stöd från 
Högskolans forskningsmedel, men från 2004 är 
temat helt beroende av extern finansiering för 
sin verksamhet.

Grundläggande oavsett forskningsinriktning 
har varit att se munnen som en del av kroppen 
och inte som en separat enhet. Projekten handlar 
inte bara om odontologi utan också om hur mun
nens sjukdomar/hälsa påverkar den allmänna 
hälsan och upplevelsen av friskhet. 

Vi är en liten grupp och är självklart mycket be
roende av att vi har ett bra kontaktnät både inom 
och utom landet. Flera av våra projekt sträcker 
sig således över såväl läns, lands som ämnes
gränser. 

Vi är mycket tacksamma över att få möjlighet 
att presentera de projekt som vi har fokuserat vår 
forskning på. 

sTeFan RenVeRT 
Professor och temaledare

KRISTIANSTAD Vid Högskolan i Kristianstad forskar man 
sedan 2001 kring munhälsans effekter på den allmänna 
hälsan. Forskningsprojekten fokuserar bland annat på 
behandlingar av infekterade implantat, allmänhälsa och 
munhälsa hos de äldre, dålig andedräkt, samband mellan 
hjärt–kärlsjukdom och parodontit, tobaksavvänjning och 
på kunskapen om parodontal sjukdom.
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Forskning
pågår:
Kristianstad

SAMMANFATTAT Vid Högskolan i 
Kristianstad utvärderas olika behandlings-
modeller av peri-implantär mukosit och 
peri-implantit, inflammerad vävnad och 
benförlust kring implantat. En viktig del 
av behandlingen är att underlätta för 
patienten att rengöra runt implantaten.

Dentala implantat används idag ofta för att ersät
ta förlorade tänder. I flera långtidsstudier har en 
lyckandefrekvens på cirka 95 procent redovisats 
[1]. Dessa siffror är baserade på andelen implantat 
som förloras under till exempel en tioårsperiod. 
Eftersom flera implantat ofta installeras i en och 
samma individ är procentandelen patienter som 
drabbas av implantatförluster mycket högre. Un
gefär tio procent av patienterna som behandlats 
med dentala implantat drabbas av implantatför
luster [2]. Implantatförlusterna är ofta koncen
trerade till vissa patienter. Om en patient förlorar 
flera implantat kan det äventyra hela den prote
tiska konstruktionen. Lyckandefrekvens eller 
»survival rates« utvärderar bara om implantaten 
finns kvar i munnen och inte implantatens kli
niska status. Att tala om »survival rates« är därför 
ett mycket grovt och otillräckligt mått på lyckad 
implantatbehandling. En kontinuerlig klinisk ut
värdering av inflammationsstatus är viktig.

Den bakteriella kolonisationen av implantaten 
sker kort efter installation och mikrofloran är i 
stora delar densamma som koloniserar tandkötts
fickorna runt tänder. Om patientens munhygien 
är bristfällig och biofilmen inte avlägsnas utveck
las en inflammation i vävnaden runt implantaten. 
Mukosan i anslutning till implantaten rodnar och 
blir svullen (periimplantär mukosit). Inflamma
tionen kan, om den inte behandlas tidigt, orsaka 
en benförlust runt implantaten (periimplantit). 
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av infekterade 
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analyseras

stefan Renvert
Professor, temaledare 
vid Högskolan i Kristian-
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Diagnostik
Periimplantär mukosit kan identifieras kliniskt 
genom att vävnaden oftast är rodnad och svul
len. Blödning och/eller pus vid sondering är ett 
viktigt tecken på inflammation (figur I).

Sondering är en tillförlitlig och oskadlig metod 
för att skilja frisk från inflammerad vävnad. Ris
ken för att repa implantatytan är minimal. Den 
parodontala undersökningssonden i metall går 
att använda, men det är ofta lättare att använda 
en sond i plast eftersom den är eftergivlig. Det 
är viktigt att sondera runt implantaten efter det 
att suprakonstruktionen framställts för att ha 
ett utgångsstatus som senare sonderingsmått 
kan jämföras med. Man bör sedan sondera runt 
implantaten årligen för att det ska vara möjligt 
att upptäcka tidiga förändringar. Ibland kan det 
vara svårt att sondera beroende på utformningen 
av suprakonstruktion, men oftast kommer man 
åt att sondera vid åtminstone en yta. Röntgen 
behövs som ett komplement till den kliniska di

Godkänd för publicering 30 januari 2009

Figur I. Användning av en plastsond.

Figur II. Bendestruktion kring ett implantat.
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med flera väggar, alternativt avsaknad av buckal 
och/eller lingual vägg (figur II). Som regel har 
patienten inga eller mycket små kliniska symtom 
och periimplantit är precis som parodontit en 
»tyst sjukdom«. 

Prevalens av peri-implantär mukosit 
och peri-implantit
I två nyligen publicerade svenska studier har pre
valensen av periimplantit undersökts. Fransson 
et al [3] rapporterade att 28 procent av patienter
na hade periimplantit, definierat som benförlust 
på röntgen och kliniska tecken på inflammation. 
Om periimplantit definieras på samma sätt vi
sar RoosJansåker et al [2] att upp till cirka 50 
procent av patienterna har minst ett implantat 
som är drabbat av periimplantit. Om periim
plantit däremot definieras som en benförlust ≥3 
gängors benförlust sedan ettårskontrollen, blir 
prevalensen 16 procent av patienterna. Patienter 
som röker och/eller har förlorat sina tänder till 
följd av parodontit riskerar i större utsträckning 
periimplantit än andra patientgrupper [4]. Det 
är viktigt att patienten informeras och att den 
framtida stödbehandlingen av patienten anpas
sas efter detta. 

Behandling
Estetiska och fonetiska krav styr ofta utform
ningen av den protetiska konstruktionen. Detta 
innebär inte så sällan att patienten kan få svårt 
med munhygienen runt sina implantat. I vissa 
fall kan det vara helt omöjligt för patienten att 
rengöra runt om implantaten. När mukosan se
dan svullnar som en följd av inflammationsre
aktionen, försämras åtkomligheten ytterligare. 
Protetikens utformning bör ta hänsyn till att pa
tienten måste kunna rengöra konstruktionen. För 
äldre patienter kan en protetisk ersättning med 
stora approximalrum och långa distanser eller 
eventuellt en täckprotes vara det lämpligaste be
handlingsalternativet även om man då måste ge 
avkall på estetiken. En viktig del i behandlingen 
av periimplantär mukosit och periimplantit är 
att vid behov justera den protetiska konstruktio
nen så att det blir möjligt för patienten att utföra 
munhygieniska åtgärder. En patient som förstår 
allvaret i sin sjukdom accepterar oftast en kon
struktion med »större mellanrum«, för att lättare 
kunna hålla den ren och förbättra prognosen. 

Icke-kirurgisk behandling av peri-implantit
Det första steget vid behandlingen är att elimine
ra infektionen (figur III). Mekanisk behandling 
av periimplantär mukosit kan vara effektiv. En 
tilläggsbehandling av antimikrobiella substan
ser kan också förbättra den kliniska situationen. 
Förekomsten av gängor och en ofta rå ytstruktur 
gör emellertid att det är mycket svårt att på ett 
effektivt sätt mekaniskt eliminera mikrofloran 
från implantatytan när den har blivit exponerad 

agnostiken. Röntgenbilder som tagits när supra
konstruktionen satts på plats jämförs med ny
tagna röntgenbilder för att konstatera eventuella 
benförluster runt implantaten. Röntgenbilden 
ska vara tagen så att gängorna på implantaten är 
friprojicerade. Om det inte tidigare funnits ben
förlust vid implantatet och det inte finns några 
kliniska tecken på inflammation (blödning vid 
sondering) kan man avvakta med röntgen. Om 
pus och/eller blödning registreras kliniskt bör 
den kliniska undersökningen kompletteras med 
röntgenbilder. Upptäcker man förlust av ben vid 
implantaten samtidigt som det blöder och/eller 
kommer pus vid sondering, har patienten peri
implantit. För att undvika utveckling av periim
plantit är det viktigt att kontinuerligt registrera 
och vid behov åtgärda tidiga tecken på infek
tion kring implantaten. Vid periimplantit ses 
röntgen ologiskt ofta en kraterformad marginal 
defekt runt implantatet. Benförlusten är cirkulär 
och kan kliniskt bestå av en kraterformad defekt 

Figur III. Före respektive efter icke-kirurgisk 
behand ling. 
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för biofilmen. De studier som finns indikerar att 
en ickekirurgisk mekanisk behandling av peri
implantit är otillräcklig för att få läkning av in
fektionen [5]. Metoder som har använts är meka
nisk rengöring med titan eller kolfiberkyretter, 
användning av plastöverdragna spetsar till ultra
ljudsapparater, laserbehandling, munsköljning 
med antibakteriella substanser och användning 
av lokal antibiotika. 

Lokal antibiotika har visat sig ha positiv till
läggseffekt i samband med mekanisk behandling 
av periimplantit. 

Kirurgisk behandling
Kirurgisk friläggning av de infekterade implan
taten medger en bättre åtkomlighet av implan
tatytan (figur Iv). Vi har i djurmodeller visat att 
det går att få ett tidigare infekterat implantat att 
osseointegrera efter mekanisk + kemisk rengör
ing av implantatytan. Att använda metoder som 
innefattar benplastik är inte så tilltalande som 
behandlingsalternativ i överkäkens frontregion. 
I de studier som vi publicerat har vi funnit att det, 
i varje fall på kort sikt, tycks möjligt att med an
vändning av bensubstitut erhålla viss defektut
fyllnad och kliniskt goda resultat som avspeglas i 
reducerat fickdjup och mindre blödning [6, 7]. 

Aktuella forskningsprojekt
Vid Högskolan i Kristianstad pågår, i samarbete 
med kolleger i Bern, Gävle, Dublin, Halmstad och 
Uppsala, flera studier för att utvärdera olika be
handlingsmodeller som används vid behandling 
av periimplantär mukosit och periimplantit. Vi 
studerar om det finns skillnader i läkningssvar 
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och påverkan på mikrofloran efter olika typer av 
mekanisk behandling av periimplantär mukosit 
och periimplantit. Andra frågeställningar vi ar
betar med är kopplade till användning av generell 
antibiotika respektive effekten av laserbehand
ling i samband med periimplantitbehandling. 
Forskargruppen arbetar också med att utvärdera 
olika regenerativa modeller för att finna nya och 
bättre behandlingsmodeller av periimplantit. 

Figur IV. Kirurgisk friläggning av bendestruktionerna kring två implantat. 
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SAMMANFATTAT Sedan 2001 har Blekinge 
deltagit i en nationell äldrestudie där 
även munhälsobedömning ingår. Studien 
gör det möjligt att analysera eventuella 
samband mellan allmänhälsa och mun-
hälsa. Analys av materialet pågår men 
det är redan påvisat att man genom en 
enkel analys av den kortikala mandibulära 
benplattan kan uppskatta förekomsten av 
osteoporos.

fokus på sambandet 
munhälsa–allmänhälsa
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Befolkningsstudien sNAc (se faktaruta 1), som i 
Blekinge även innehåller en större munhälsobe
dömning, avser att ge information om vilken be
tydelse bland annat omgivning, livsstil, tidigare 
sjukdomar och munhälsa har för hälsa och välbe
finnande på äldre dagar. Genom tvärvetenskap
liga undersökningar, intervjuer och enkäter som, 
beroende på deltagarnas ålder, upprepas med tre 
eller sex års intervall kartläggs förändringar över 
tiden av såväl ohälsa, funktionsförmåga, psykiskt 
tillstånd, upplevd livskvalitet som sociala förhål
landen och kontakter med vård och omsorgs
systemet.

Åren 2001–2003 genomfördes den första fa
sen av datainsamling i befolkningsdelen för 
sNAcBlekinge och då denna slutförts hade 1 402 
personer av de totalt 2 312 personerna i popula
tionen 60–96åringar som inbjudits till studien 
undersökts. Inmatning av data från dessa 1 402 
personer var klar under våren 2004 och därefter 
vidtog de första bearbetningarna och analyserna 
parallellt med planering inför den första återun
dersökningen. Deltagandet vid baslinjeundersök
ningen var alltså drygt 60 procent för hela grup
pen 60–96åringar och varierade mellan cirka 55 
och 75 procent i de olika åldersgrupperna. Det 
högre deltagandet fanns bland de yngre.

Upplevelse av hälsotillståndet
Rent allmänt upplever män sitt hälsotillstånd 
som något bättre än vad kvinnor gör och på frå
gan om vad de tror om sitt hälsotillstånd jämfört 
med andra i samma ålder anser 93 procent att det 
förmodligen är lika bra eller bättre (figur I).

Den första återundersökningen påbörjades i 
oktober 2004 och avslutades i juni 2006. Cirka 
en fjärdedel av försökspersonerna som under
söktes vid baslinjeundersökningen hade avlidit 
när återundersökningen startade hösten 2004. 
Av de överlevande är det cirka 90 procent som 
deltar även i den första återundersökningen. En 
andra återundersökning, då också en ny popula
tion 60 och 81åringar rekryteras, påbörjades i 
januari 2007. 

Genom att göra en riskbedömning av 
osteoporos i samband med användning 
av panoramaröntgenbilder och genom att 
remittera dessa individer till lämplig instans 
inom primärvården skulle man kunna minska 
frakturförekomsten hos äldre.
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Oral hälsa – en delstudie inom SNAC
Som en del i sNAcBlekingestudien ingår en kli
nisk odontologisk undersökning och en enkät 
som fokuserar på hur individerna upplever sin 
munhälsa. På detta sätt skapas möjligheter att 
relatera munhälsans betydelse till såväl allmän 
hälsa som till individens livskvalitet.

Ett stort antal studier har påvisat samband 
mellan parodontalstatus och andra sjukdomar. 
Det inkluderar samband mellan parodontit och 
hjärt–kärlsjukdom respektive diabetes mellitus 
[1]. Oftast har sådana undersökningar genom
förts och publicerats utan kvalificerad medicinsk 
undersökning men med en noggrann oral un
dersökning. I regel har man använt medicinska 
anamnestiska uppgifter i stället för en medicinsk 
undersökning. Urvalet av individer som deltagit 
i studierna har dessutom inte nödvändigtvis varit 
representativt för befolkningen. 

Det finns få studier publicerade av äldre pa
tienter där även en oral undersökning har ge
nomförts. Bland de större studierna av orala sjuk
domar och allmänhälsa hör en studie omfattande 
1 100 äldre låginkomsttagare som inte haft till
gång till regelbunden tandvård eller någon form 
av tandvårdsförsäkring [2]. Ur denna studie från 
Seattle och Vancouver kan man sammanfatta att 
cirka 50 procent av deltagarna hade parodontit 
och att det finns ett flertal samband mellan par
odontal hälsa och andra sjukdomar, men det är 
viktigt att betona att de medicinska uppgifterna 
är baserade på anamnestiska uppgifter, som i och 
för sig kontrollerats mot recept, och information 
från behandlande läkare.

sNAcBlekingestudien inkluderar både en om

FAKTA 1. SNAC

Den nationella 
äldrestudien SNAC 
– The Swedish 
National Study 
on Aging and 
Care – startade 
på initiativ av 
regeringen för att 
ge svar på hur framtida behov av vård och omsorg 
kommer att se ut och hur de bäst ska tillgodoses. 

Blekinge har deltagit i detta mycket långsiktiga 
forskningsprojekt sedan dess start 2001 och studien 
genomförs i totalt fyra områden i Sverige: fem 
kommuner i Skåne – Eslöv, Hässleholm, Malmö, 
Osby och Ystad; en kommun i Blekinge – Karlskrona; 
stadsdelen Kungsholmen i Stockholms stad samt 
Nordanstigs kommun.

SNAC-studien kombinerar ett befolkningsperspektiv 
inriktat på att beskriva åldrandet och de äldres 
livssituation med ett vårdsystemperspektiv som 
beskriver och analyserar vård- och omsorgssystemets 
funktion i förhållande till de äldres behov.

SNAC-Blekingestudien leds av forskare vid Blekinge 
Tekniska Högskola (BTH) och vad avser de äldres 
munhälsa i samarbete med Högskolan i Kristianstad 
(HKR).

fattande medicinsk undersökning och en under
sökning av munhålan. Därigenom ges det mycket 
goda möjligheter att analysera eventuella sam
band mellan allmänhälsa och munhälsa. Denna 
del av undersökningen har koordinerats via ett 
samarbete mellan Blekinge Tekniska Högskola 
och Högskolan i Kristianstad. Undersökningarna 
genomförs på en för ändamålet specialbyggd kli
nik av medlemmar i forskargruppen. Den omfat
tande orala undersökningen omfattade klinisk 
registrering av fickdjup, blödning vid sondering, 

Figur I. Allmänt hälsotillstånd.

Pr
oc

en
t

40

35

30

25

20

15

10

5

 Dåligt Någorlunda Gott Mycket gott Utmärkt 

n Män 
n Kvinnor
n Totalt

»Rent allmänt upplever män sitt 
hälsotillstånd som något bättre än 
vad kvinnor gör …«

»Det finns få studier publicerade av 
äldre patienter där även en oral under-
sökning har genomförts.«
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plack, karies, munslemhinneförändringar samt en 
röntgenundersökning (panoramaröntgen). Vid 
basundersökningen togs panoramaröntgenbilder 
på totalt 1 020 äldre individer upp till 96 års ålder, 
varav 47,5 procent var kvinnor (en treårsuppfölj
ning av de äldreäldre och en sexårsuppföljning 
av samtliga individer har utförts). Uppföljande 
undersökningar i enlighet med sNAcprojektets 
studie design pågår för närvarande. 

Jämförbar med liknande studie
En av de stora fördelarna med denna undersök
ning är att den är longitudinell över många år. En 
annan fördel är att de orala undersökningarna i 
sNAc är jämförbara med den ovan omnämnda 
femårsstudien från UsA. Det innebär att vi har 
möjligheter att jämföra tandstatus hos äldre in
divider i Blekinge som har haft tillgång till tand
vårdsförsäkring under förhållanden som skiljer 
sig avsevärt från populationen av äldre individer 
från Seattle och Vancouverstudien. Nu pågår 
analys av data från förstagångsundersökning
arna i de båda materialen. Vi vet till exempel att 
individerna i sNAcstudien har i genomsnitt 19,1 
tänder (standardavvikelse ±7,1) samt att 74 pro
cent av de äldre med egna tänder har omfattande 
parodontit. Dessutom är det endast 11,7 procent 
som inte har rotfyllda tänder. Dessa resultat ska 
jämföras med att medelvärdet kvarvarande tän
der i den amerikanska studien var 22,2 (stan
dardavvikelse ±6,1) samt att 45 procent inte hade 
några tänder som var endodontiskt behandlade. 
Parodontit enligt samma beräkningsgrunder var 
51 procent i den amerikanska studien. Enligt en 
nyligen publicerad undersökning av äldre på 
Kungsholmen i Stockholm är förekomsten av 
parodontit i Blekinge högre [3].
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Riskbedömning av osteoporos
För närvarande föreligger data som publicerats 
och som påvisat att genom en enkel analys av 
den kortikala mandibulära benplattan kan man 
uppskatta förekomsten av osteoporos och som 
väl  överensstämmer med DXAmätningar av ben
täthet från häl [4]. Data föreligger som påvisar 
att äldre som med hjälp av panoramaröntgen fått 
diagnosen osteoporos hade fler höft och hand
frakturer under den första treårsperioden efter 
första undersökningen [5] och att dessa också 
hade mer parodontit än de som inte hade osteo
poros. Dessa fynd tyder på att man genom att 
göra en riskbedömning av osteoporos i samband 
med användning av panoramaröntgenbilder och 
genom att remittera dessa individer till lämplig 
instans inom primärvården skulle kunna minska 
frakturförekomsten hos dessa äldre individer ef
tersom behandlingsåtgärder och andra sociala 
insatser som minskar risken för frakturer skulle 
kunna sättas in.

Aktuella forskningsprojekt
Det omfattande medicinska och odontologiska 
materialet är för närvarande under aktiv analys 
och flera resultat kommer inom kort att redovi
sas. En av delstudierna kommer att beskriva tand
hälsotillståndet hos denna äldregrupp med fokus 
på parodontit i relation till ålder och tandvårds
besök. Analys av sambandet mellan par odontit 
och hjärt–kärlsjukdom pågår och den primära 
sammanställningen tyder på att 30 procent av 
de undersökta äldre i sNAcstudien har tecken 
på förkalkning av karotiskärlen enligt tillgäng
lig information från panoramaröntgen (figur II). 
Exempel på andra studier som är på gång är att 
analysera om försökspersonernas livskvalitet har 
någon koppling till deras tandhälsa.

Figur II. Karotis kalcifikation på panoramaröntgen-
bild.

»En av de stora fördelarna med 
denna undersökning är att den är 
longitudinell över många år. «

»Vi vet till exempel att …  74 procent 
av de äldre med egna tänder har 
omfattande parodontit.«
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Hur mycket benförlust är du villig att acceptera?

Rösta! Besök www.astratechdental.se och delta 
i kampanjen för den marginala ben-
nivån. 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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SAMMANFATTAT Studier visar att pa-
tienter med omfattande kardio vaskulär 
sjukdom ofta också har parodontit. För att 
reducera risken för hjärt–kärlkomplika-
tioner krävs troligen en väsentlig reduk-
tion av den orala bakteriebelastningen. 
Patienter med omfattande parodontit bör 
remitteras till medicinsk undersökning av 
hjärta och kärl.

Sedan 2001 pågår ett samarbete mellan Hög
skolan och Centralsjukhuset i Kristianstad med 
avsikt att studera hur parodontala förhållanden 
kan påverka hjärt–kärlsjukdom och om patien
ter med hjärt–kärlsjukdom löper större risk för 
framtida infarkter eller andra komplikationer 
om de samtidigt har parodontit.

I början av 1990talet påvisade DeStefano och 
medarbetare att ett samband förelåg mellan hjärt
kärlsjukdom och parodontit baserat på data från 
NHANEs (National Health and Nutrition Exami
nation Survey) [1]. Efter ett symposium 1997 vid 
University of North Carolina, Chapel Hill, blev 
begreppet »parodontal medicin« etablerat. Se
dan dess har intresset varit stort för att utreda 
eventuella kopplingar mellan hjärt–kärlsjukdom 
och parodontit. 

Friska kontrollpersoner inkluderades
Tidigt framstod att så kallade »confounding fac
tors«, inkluderande rökning, socioekonomiska 
förhållanden, etnisk bakgrund samt kost och mo
tion, kunde förklara sambandet [2]. Eftersom det 
är svårt att statistiskt utvärdera den biologiska 
effekten av ett flertal sådana faktorer valde vi att 
studera konsekutiva fall som överlevde en hjärt
infarkt. Vi inkluderade friska kontrollpersoner 
ur dessa patienters umgängeskrets med avsikt att 
jämföra uppgifter om rökning, kön, ålder, utbild

Hjärt–kärlsjukdom och 
parodontit studeras

ning, ekonomi, bostadstyp/ort och andra famil
jeförhållanden. Vi ansåg att detta var det bästa 
sättet att kontrollera »confounding factors«. 

Odontologisk och medicinsk undersökning 
Alla individer med infarkt som valt att delta i stu
dien, liksom samtliga kontrollpersoner, genom
gick en omfattande odontologisk undersökning 
som även inkluderade röntgenhelstatus. Dess
utom genomgick samtliga kontrollpersoner en 
medicinsk undersökning. Ett antal av dessa in
divider blev uteslutna eftersom de visade sig ha 
hjärt–kärlsjukdom. Genom att inkludera indivi
der som deltagit i en regional hälsoundersökning 
rapporterade vi 2003 om förhållanden mellan 
medicinska och odontologiska kliniska förhål
landen omfattande 80 patienter med kardiovas
kulär sjukdom definierad som »acute coronary 
syndrome« samt de 80 matchade kontrollperso
nerna [3]. Sannolikheten av att ha minst 30 pro
cent interproximala tandytor med tydlig förlust 
av det alveolära benet och akut hjärtinfarkt (Acs) 
hade en riskkvot på cirka 14:1. 

I detta sammanhang är det av intresse att 
medicinska data om serumlipider hade betyd
ligt lägre sannolikhetstal än de parodontala 
benhöjdsmätningarna. Delvis förvånansvärt ob
serverades inga samband mellan Acs och gingi
vitindex (blödning vid sondering) eller fickdjup. 
Detta är emellertid i överensstämmelse med 
andra studier [4]. 

Det är därför inte förvånande att parodontala 
interventionsstudier inte har resulterat i påtagligt 
reducerad risk för komplikationer efter tidigare 
diagnostiserad kärlsjukdom [5]. Andra interven
tionsstudier har inte haft kontroll av medicinsk 
hälsa eller påvisat resultat i pilotstudier [6]. I 
våra fortsatta analyser av parodontala förhållan
den kunde vi dokumentera att några patogena 
mikroorganismer, inkluderande Porphyromonas 
gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema denti-
cola, Streptococcus intermedius och Streptococcus 
sanguinis, förekom i signifikant högre antal hos 
infarktpatienterna [7]. 

Det är antagligen så att en rutinmässig par
odontal depuration inte resulterar i en långvarig 
reduktion av subgingivala bakterier. Därigenom 
kan en inflammationsreaktion kvarstå som kan 
sättas i samband med kärlinflammation. Denna 
hypotes stämmer väl med nu vedertagen upp
fattning om bakteriell börda och inflammation 
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resulterar i en långvarig reduktion av 
subgingivala bakterier.«
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orsakad av en hjärt–kärlavlägsen infektion. I vår 
undersökning kunde vi påvisa att parodontit på
verkar WBc (vita blodkroppar) samt serum Crp 
(Creaktivt protein) [8].

Sedan publikationen 2003 [3] har ytterligare 
80 individer i vardera gruppen inkluderats och 
omfattar nu 160+160 individer.

Aktuella forskningsprojekt
Vi har analyserat i vilken utsträckning återkom
mande Acs kan sättas i samband med parodontit. 
Våra data visar tydligt med riskkvoten >4:1 att 
de patienter som har avancerad parodontit ock
så har en påtaglig risk för återfall till Acs trots 
att de har genomgått omfattande förebyggande 
medicinsk behandling. Detta material har sam
manställts och är insänt för publicering i en ve
tenskaplig tidskrift. Vi bearbetar också data när 
det gäller de som diagnostiserats som friska med 
avseende på hjärt–kärlsjukdom men som under 
uppföljningsperioden drabbats av kardiovasku
lär sjukdom. Preliminära data tyder på att de som 
under den treåriga uppföljningsperioden insjuk
nade i hjärt–kärlsjukdom endast var de individer 
som hade alveolär benförlust enligt kriterierna 
redovisade för studien. 

Sammanfattningsvis kan sägas att patienter 
som har omfattande kardiovaskulär sjukdom 
antagligen också har parodontit. I nuläget fö
refaller det inte troligt att en parodontologisk 
rutinmässig intervention, utan att samtidigt vä
sentligt reducera den orala bakteriebelastningen 
och omfattningen av inflammation, kan reducera 
risken för hjärt–kärlkomplikationer. Den så kal
lade PAvEstudien [5] visade att det inte förelig
ger några risker med att genomföra en standar
diserad parodontal behandling av patienter med 
hjärt–kärlsjukdom förutsatt att man kontrollerar 
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Wetterling, Christel 
Lindahl och Rutger 
Persson. 

blodtryck och medicinering.
Med nuvarande dokumentation om samband 

mellan hjärt–kärlsjukdom och parodontit före
faller det rimligt att koncentrera den kliniska 
verksamheten på förebyggande verksamhet hos 
yngre vuxna samt att remittera patienter med 
mer omfattande parodontit till en medicinsk un
dersökning med huvudinriktning på att under
söka hjärta och kärl.

»Våra data visar tydligt med riskkvoten 
>4:1 att de patienter som har avancerad 
parodontit också har en påtaglig risk 
för återfall till ACS …«

»Med nuvarande dokumentation … förefaller det 
rimligt att koncentrera den kliniska verksamheten på 
förebyggande verksamhet hos yngre vuxna samt att 
remittera patienter med mer omfattande parodontit till 
en medicinsk undersökning …«
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SAMMANFATTAT Vid Högskolan i 
Kristianstad pågår studier för att 
kartlägga förekomsten av halitosis, dålig 
andedräkt, samt utvärdering av olika 
behandlingsmetoder för patienter med 
genuin oral halitosis. 

Dålig andedräkt, även benämnt halitosis, bad 
breath, foetor ex ore och oral malodor, finns be
skrivet i litteraturen sedan tusentals år. Halitosis 
anses vara ett vanligt problem som kan påverka 
stora delar av den vuxna befolkningen. De flesta 
är ofta omedvetna om sin dåliga andedräkt och 
kan spendera hela livet utan att veta att deras an
dedräkt är offensiv [1].

Att ha dålig andedräkt är ofta ett omfattande 
socialt och psykologiskt handikapp [2]. Personer 
i omgivningen kan reagera genom att vända bort 
huvudet eller öka avståndet till personen som 
har dålig andedräkt. 

Halitosis är för många ett närmast tabubelagt 
område. Det kan kännas svårt att påtala för när
stående att de har dålig andedräkt. Även inom 
tandvården kan frågan kännas privat och käns
lig, vilket kan resultera i att man undviker att 
diskutera problemet med patienten. En annan 
anledning till varför tandvårdspersonal inte tar 
upp detta problem med patienter kan vara brist
fälliga kunskaper om vad orsaken till halitosis är 
och vad man kan göra för att förbättra situatio
nen. 

Epidemiologi
Även om problemet är välkänt sedan länge är det 
relativt begränsat med epidemiologiska data. 
Halitosis bedöms dock vara tämligen vanligt hos 
den vuxna befolkningen. Bland individer som är 
20 år och yngre beräknas cirka tio procent ha 
problem. Med stigande ålder ökar andelen indi
vider som har problem med halitosis. Bland dem 
som är äldre än 50 år beräknas cirka 25 procent 
ha problem med dålig andedräkt [3, 4]. 

Etiologi
Genuin halitosis beskrivs som en intensiv lukt 
utöver en socialt acceptabel nivå och indelas i 
extraoral och oral halitosis. 

En vanlig missuppfattning är att halitosis kom
mer från magen efter att man ätit till exempel 
mjölkinnehållande produkter eller vitlök, men 
halitosis har sällan gastrointestinalt ursprung. 
Denna uppfattning kan också ligga till grund för 
att personal inom tandvården inte tagit sig an 
problemet i någon större omfattning. 

Det beräknas att 90 procent av dålig ande
dräkt kommer från munhålan (oral halitosis). 
Olika anaeroba mikroorganismers metabolism 
av bland annat födoämnesrester ger upphov till 
halitosis [5, 6, 7]. Vid nedbrytningen bildas flyk
tiga svavelföreningar (vsc) som vätesulfid, me
tylmercaptan och dimetylsylfid. Vätesulfid (H2s) 
luktar som ruttet ägg, methylmerkaptan har en 
frän doft av rutten kål och dimetylsulfid luktar 
obehagligt sött. 

Bland de bakterier som deltar i denna pro
cess finns bland annat Porphymonas gingivalis, 
Prevotella intermedia och Treponema Denticola. 
Faktorer som bristfällig munhygien, förekomst 
av gingivit och parodontit, muntorrhet och 
munandning anses spela en betydande roll för 
förekomsten av halitosis. 

Både blödande tandkött och förekomst av 
djupa tandköttsfickor har visat sig vara relate
rade till oral halitosis och höga värden för me
tylmerkaptan har registrerats hos patienter med 
parodontit [8].

En faktor som har stor betydelse för uppkom
sten av oral halitosis är beläggningar på tung
ryggen. Tungans ovansida erbjuder en miljö där 
mikroorganismerna lätt kan etablera och föröka 
sig. Patienter med parodontit uppvisar en hög
re förekomst av tungbeläggningar jämfört med 
par odontalt friska patienter. Man kan använda 
sig av ett enkelt index för att klassificera graden 
av beläggningar på tungan (figur I) [9].

Så kallad extraoral halitosis förekommer ock

Dålig andedräkt
Behandlings  -
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utvärderingGodkänd för publicering 30 januari 2009
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så. Orsaker till extraoral halitosis kan vara sjuk
domar i luftvägarna (till exempel kronisk sinuit, 
lunginflammation eller cancer i luftvägarna/
lungorna), leversjukdomar eller diabetes [10]. 

Halitofobi
Det finns ett antal personer som lider av en högt 
utvecklad rädsla för att de har dålig andedräkt, 
så kallad halitofobi. Trots att de ofta har fått be
handling påstår sig dessa individer ha en dålig 
andedräkt. Pseudohalitosis involverar inte den 
tydliga intensiva lukten och kan inte upptäckas 
av andra, men personerna upplever att de har 
dålig andedräkt. Detta kan oftast behandlas med 
enkla munhygienåtgärder. Sådana individer 
undviker ofta nära sociala kontakter. Patienter 
som lider av schizofreni, temporär epilepsi och 
vissa former av hjärntumör kan ha illusioner om 
halitosis. Det är viktigt att dessa individer kom
mer under psykiatrisk vård [2].

Diagnostik
Det finns olika metoder för diagnostik av hali
tosis: 
n Organoleptisk metod. 
n Registrering av halten vätesulfid med en Ha
limeter®. 
n Registrering av vsc med gaskromatograf. 
n Bakteriologisk analys. 

Ett viktigt moment för tandvårdspersonal är 
att avgöra om lukten kommer från munhålan 
eller luftvägarna. Man bör därför lukta både på 
luften från munhålan och från lungorna. 

Den organoleptiska metoden utförs på föl
jande sätt: 
1. Patienten stänger munnen i en minut. 
2. Patienten blåser sedan långsamt ut luften som 
finns i munhålan.
3. Distansen till undersökaren bör vara cirka tio 
centimeter. 
4. Patienten blåser sedan ut luft genom näsan för 
att skilja mellan oral och extraoral halitosis. 

Därefter graderar undersökaren graden av ha

TABELL 1. Gradering av dålig andedräkt enligt den 
organoleptiska metoden.

Skala Kategori Beskrivning

0 Ingen Ingen odör
1 Tveksam Svag doft, klassas inte som halitosis
2 Svag Doft som klassas som halitosis
3 Moderat Definitiv halitosis
4 Kraftig Stark men tolererbar halitosis
5 Extrem Mycket kraftig halitosis som inte
  tolereras av undersökaren

0=Ingen beläggning 
1=Måttlig beläggning 
2=Kraftig beläggning

 2 2 2

 1 2 1

Figur I. Exempel på användning av Winkels 
tungbeläggningsindex.

litosis på en femgradig skala (tabell 1).

Analys
Analys av halten vätesulfid kan ske med hjälp 
av så kallad Halimeter®. Patienten stoppar ett 
sugrör i munnen genom vilket apparaten drar in 
luft som direkt analyseras. Denna teknik mäter 
värdena i ppb (parts per billion). Med hjälp av 
gaskromatograf kan samtliga tre flyktiga svavel
föreningar som bildas i munhålan mätas. En för
enklad gaskromatograf finns i dag på marknaden 
och saluförs under beteckningen Oral Chroma™. 
Den kan detektera mycket låga mängder av sva
velföreningar. Ett annat sätt att kartlägga förhål
landen i munnen är att analysera förekomsten 
av vscproducerande bakterier, framför allt på 
tungryggen. Detta sker lämpligast genom analys 
av den biofilm som finns på tungryggen [11].

Behandling
För att behandlingen ska lyckas är det viktigt 
att känna till den grundläggande orsaken till 
patientens besvär [12]. Om lukten inte har oralt 
ursprung betecknas det som extraoral halitosis 
och patienten blir inte hjälpt av de åtgärder som 
kan erbjudas inom tandvården. Dessa patienter 
bör därför remitteras till öron, näs och halslä
kare för vidare medicinsk utredning. Om lukten 
enbart kommer från munhålan är de viktigaste 
metoderna att behandla den parodontala sjukdo
men och att minska de beläggningar som finns 
på tungryggen genom användning av tungskrapa 
[13].

Under årens lopp har olika produkter som kan 
lindra besvären av dålig andedräkt tagits fram. 

»Om lukten inte har oralt ursprung 
betecknas det som extraoral halitosis 
och patienten blir inte hjälpt av de 
åtgärder som kan erbjudas inom 
tandvården.«
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Idag finns både sköljlösningar och sugtabletter 
på marknaden. Det har visat sig att vissa metall
joner, till exempel zink, effektivt reducerar hal
ten halitosis och flertalet av de produkter som 
finns på marknaden innehåller zink. Vissa anti
bakteriella medel, som till exempel klorhexidin 
och cetylpyridinklorid, har också visat sig kunna 
motverka halitosis. Eftersom zinkjoner och anti
bakteriella agens verkar genom olika mekanis
mer anses en kombination av dessa komponen
ter kunna ha en synergistisk effekt mot vsc [14]. 
Flera av de produkter som finns på marknaden 
har visat på en god momentan effekt, medan 
kunskaperna om deras longitudinella effekter 
är bristfälliga. I syfte att minska bakteriebelägg
ningar på tungans ovansida rekommenderas 
även tungskrapa (figur II).

Aktuellt forskningsprojekt
Vid Högskolan i Kristianstad pågår, inom ramen 
för ett avhandlingsarbete, studier för att kartläg
ga förekomsten av halitosis i en svensk vuxenpo
pulation samt utvärdering av olika behandlings
metoder för patienter med genuin oral halitosis. 
Utvärderingen sker både objektivt, genom analys 
av halten svavelföreningar i utandningsluften via 
Halimeter® och gaskromatograf, samt subjektivt 
genom organoleptisk bestämning. Patienternas 
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egen uppfattning om effekten av olika behand
lingar utvärderas också med hjälp av vAsskala. 
Studierna utvärderar både den omedelbara ef
fekten efter sköljning, effekten efter tolv timmar 
samt den longitudinella effekten efter frekvent 
användning under en längre tidsperiod. Förutom 
effekten på halten halitosis utvärderas också ef
fekten på förekomsten av svavelproducerande 
mikroorganismer.
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VETENSKAP & KLINIK Andersson & Johannsen

SAMMANFATTAT Forskning visar att tand-
vårdspersonal har bristande kunskaper i 
hur man hjälper patienter att sluta röka 
och snusa. En studie pågår därför för att 
öka kunskapen om metoder för tobaksav-
vänjning.

Tobak är en av de största hälsoriskerna bland 
befolkningen. Det är viktigt att tandvården ar
betar aktivt för att förebygga tobaksbruk och 
få personer som röker eller snusar att upphöra 
med sitt tobaksbruk. Tandvården har en unik roll 
i detta arbete med tanke på att en stor andel av 
den vuxna befolkningen, cirka 85 procent, besö
ker tandvården vartannat år eller oftare [1]. Detta 
forskningsprojekt avser att utveckla arbetet med 
tobaksavvänjning i det kliniska patientarbetet. 

Godkänd för publicering 30 januari 2009

Tobakens hälsorisker
Det är välkänt att rökning kan ge stora negativa 
effekter på allmänhälsan. Rökare har en ökad 
risk för hjärt och kärlsjukdomar, lungsjukdo
mar och cancer. Hos personer som snusar finns 
en ökad risk för cancer och att drabbas av högt 
blodtryck. Ett högt blodtryck kan i sin tur leda till 
hjärt–kärlsjukdomar. Till tobaksbrukets skad
liga risker hör också försämrat immunförsvar, 
försämrad blodcirkulation och sämre sårläkning 
med ökad risk för komplikationer i samband med 
infektioner [2]. Både rökare och snusare riskerar 
dessutom att dö i förtid på grund av tobaksrela
terade sjukdomar. I Sverige dog 6 400 personer 
år 2000 på grund av rökning och det beräknas 
att livet hos rökare förkortas med i genomsnitt 
13 år [3].

Rökning och snusning kan även innebära ne
gativa effekter i munhålan. Studier visar att 
rökning är associerat till både parodontit och 
periimplantit. Tobaksrök påverkar den inflam
matoriska reaktionen vilket ökar risken för väv
nadsnedbrytning och ett försämrat resultat vid 
parodontal behandling [4]. Tobaksavvänjning 
och en förbättrad munhygien är de viktigaste åt
gärderna i behandlingen av parodontal sjukdom 
[5]. Vid snusning har förekomst av munslem
hinneförändringar, till exempel leukoplakier 
och snuslesioner, samt cancer i munhålan rap
porterats. 

Förekomst av rökning och snusning
Under åren 2004/2005 rökte 14 procent av män
nen och 18 procent av kvinnorna i Sverige dag
ligen. Motsvarande siffror för snusare var 23 
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procent respektive 3 procent [3]. Cirka 70–85 
procent av rökarna och 45 procent av snusarna 
uppger att de vill sluta med sitt tobaksbruk. Per
soner som röker och själva försöker sluta med sitt 
tobaksbruk misslyckas ofta. Stöd för att avbryta 
sitt tobaksbruk ökar avsevärt möjligheterna att 
lyckas [6].

Tobaksavvänjning inom tandvården
Att bedriva tobaksavvänjning är inte bara en 
angelägenhet för personal inom hälso och 
sjukvården, utan också för tandvården. I tand
hygienisters kompetens ingår att arbeta med 
hälsofrämjande åtgärder. Många tandhygienis
ter arbetar dessutom med regelbundna munhäl
soundersökningar. Tandhygienisten är därför en 
yrkesgrupp som har goda möjligheter att arbeta 
med tobaksavvänjning bland rökande och snu
sande patienter. 

Under 1990talet genomfördes två svenska 
enkätundersökningar som handlade om tobaks
vanor och tobaksförebyggande arbete hos tand
vårdspersonal [7, 8]. I dessa studier framkom 
att tobaksfrågorna fick större uppmärksamhet 
1997 jämfört med 1992. En stor andel av tandhy
gienisterna som deltog i studien 1997 noterade 
patienternas tobaksbruk (82 procent) och gav 
rutinmässiga råd om tobaksstopp till rökare (69 
procent) [8]. Trots att patienternas tobaksbruk 
noterades i anamnesen förekom inte arbete med 
tobaksavvänjning i någon större utsträckning 
[9].

I olika studier framkommer att tandvårdsper
sonal känner sig osäkra inom detta område och 
att de har bristande kunskaper i tobaksavvänj
ning. De upplever också en rädsla för att inkräkta 
på patientens privatliv. 

Orsaker till att tandvårdspersonal i vissa fall 
undviker att aktivt arbeta med tobaksavvänjning 
kan vara bristande teoretisk undervisning och 
träning i tobaksavvänjning under utbildningen. 
Det är angeläget att såväl teoretiska kunskaper 
om som praktisk tillämpning i tobaksavvänjning 
får ökad prioritet. Det är värdefullt att under
söka vilka metoder för tobaksavvänjning som 
är effektiva och implementera dessa kunskaper 
såväl i grund som vidareutbildning av tandhy
gienister.

Studie om tandhygienisters arbete 
Denna studie avser att kartlägga tandhygienis
ters kunskaper om, utövande av och inställning 
till tobaksavvänjning i patientbehandling. En
käter har skickats ut till 400 yrkesverksamma 
tandhygienister och dessa håller på att samman
ställas. Kartläggningen kommer att efterföljas 
av intervjuer för att undersöka hur arbetet med 
tobaksavvänjning bedrivs hos tandhygienister 
som aktivt arbetar inom detta område. Dessa in
ledande studier ska därefter följas upp med in
terventionsstudier.
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VETENSKAP & KLINIK Mårtensson et al

SAMMANFATTAT En studie har påbörjats 
för att ge ökad insikt om patienters 
kunskap om parodontit före och efter 
parodontal behandling. Patienternas 
förväntningar inför och upplevelser av 
behandlingen ska också analyseras. 

Parodontit har betydelse för folkhälsan och kan 
ha betydelse för individens livskvalitet. Hälso
främjande arbete är ett viktigt område inom oral 
hälsa och kan inrikta sig på kunskapshöjande åt
gärder för att åstadkomma beteendeförändring 
för att förbättra den orala hälsan. En viktig del är 
att patienter upplever ett gott omhändertagande 
i samband med tandvårdsbesök. Detta forsk
ningsprojekt avser att undersöka om informa
tion om parodontala sjukdomar ökar kunskapen 
om parodontit samt vad patienter förväntar sig 
och hur de upplever behandling av parodontal 
sjukdom. 

Hälsofrämjande arbete
Ur folkhälsosynpunkt är god oral hälsa viktigt 
för såväl allmänhälsan som för livskvaliteten 
[1]. Hälsofrämjande arbete är en strategi för att 
främja hälsa inom en population och kan ses 
som en social och politisk process för att göra 
det möjligt för människor att kunna kontrollera 
faktorer för att bibehålla en god hälsa [2]. Häl
sofrämjande arbete inom allmänhälsa och oral 
hälsa kan ha samma mål, till exempel att få män
niskor att sluta röka eller att reducera sitt sock
erintag. Hälsofrämjande arbete inom oral hälsa 
kan därför också vara till nytta för den allmänna 
hälsan. 

Den orala hälsan, mätt som förekomst av kari
es och parodontit har förbättrats i befolkningen 
under senare decennier. Andelen individer med 
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måttlig parodontit har minskat. Det finns även en 
trend att andelen individer med svår parodontit 
minskar medan de med grav parodontit inte har 
minskat under de senaste 30 åren [3]. Förekomst 
och svårighetsgrad av parodontal sjukdom ten
derar att öka med ökad ålder [4]. Samband mel
lan parodontit och hjärt och kärlsjukdomar och 
diabetes mellitus har också redovisats [5, 6]. Inte 
minst mot denna bakgrund är det viktigt att be
driva hälsofrämjande arbete avseende oral hälsa 
som inriktar sig mot parodontal sjukdom. 

Massmediekampanj om parodontit
Baserat på hypotesen att information och ökad 
kunskap leder till ett förändrat beteende är detta 
en del av hälsofrämjande arbete, där människor 
kan lära sig att ta kontroll och överväga sina egna 
hälsoval [7]. Massmedia kan användas för att ur 
ett brett befolkningsperspektiv kunna sprida ett 
budskap [8]. En nationell massmediekampanj 
som initierades av Svenska Parodontologifören
ingen genomfördes under hösten 1999. Kampan
jen hade fokus på parodontit och bestod av artik
lar i kvällstidningar samt radio och tvprogram. 
Även broschyrer kunde beställas av tandvårds
kliniker för att lämnas ut till patienter.

Kampanjen utvärderades med användning av 
enkäter före och efter massmediekampanjen, 
som sändes till 900 slumpvis utvalda personer 
mellan 50 och 75 år från befolkningsregistret i 
Sverige. Dessa personer svarade på frågor som 
fokuserade på kunskap om parodontit, attity
der till munhälsan, livskvalitet och utnyttjande 
av tandvård, förutom frågor om utbildning och 
etnicitet. 

Resultatet indikerade att fler respondenter 
hade mer kunskap om parodontit efter massme
diekampanjen jämfört med före när det gällde 
symtom och behandling av parodontit. Det var 
framför allt respondenter som hade »hög« ut
bildning, besökte tandvård mer än två gånger 
per år, skattade sin munhälsa som viktig och som 
hade fått information av tandvårdspersonal vid 
det sista tandvårdsbesöket som hade mer kun
skaper efter kampanjen. Det fanns inga skillna
der mellan män och kvinnor.
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parodontit har minskat. Det finns även 
en trend att andelen individer med svår 
parodontit minskar medan de med grav 
parodontit inte har minskat under de 
senaste 30 åren …«

»Ett problem med massmedie-
kampanjer är att människor uppfattar 
budskap olika.« 
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Uppmärksamhet på hälsorisker
Massmediekampanjer kan användas för att göra 
människor uppmärksamma på hälsorisker. Ett 
problem med massmediekampanjer är att män
niskor uppfattar budskap olika. Det finns alltid 
personer som varken förstår, lägger märke till 
eller tycker att budskapet angår dem. Fördelen 
med att använda massmediekampanjer i hälso
främjande arbete är att man når många männi
skor samtidigt. I det hälsofrämjande arbetet kan 
däremot inte massmediekampanjer förmedla 
komplicerad information eller lära ut färdighe
ter. Det är svårt att veta hur många som direkt 
har påverkats av kampanjen eller om andra fak
torer, till exempel besök på tandvårdsklinik, har 
varit mer betydelsefulla. 

Hälsofrämjande arbete har för avsikt att invol
vera hela befolkningen både individuellt och i 
grupp i det dagliga livet. Hälsofrämjande arbete 
inom oral hälsa måste ses ur ett brett perspektiv 
och inte bara fokusera på kost och munhygien. 
Parodontit är en komplex sjukdom som influe
ras av individuella faktorer, livsstilsfaktorer och 
socioekonomiska faktorer. Det är därför viktigt 
att utgå från patientens hela livssituation för att 
förbättra den orala hälsan och för att utjämna 
de olikheter som finns avseende förekomst av 
parodontit.

Fortsatta studier
Vid behandling av parodontit är det viktigt att 
patienten har kunskaper om sjukdomen, dess 
orsaker och behandling. För ett gott behand
lingsresultat av parodontit är både patientens 
egna insatser och tandvårdens åtgärder viktiga. 
Patienter som besöker tandvården har olika 
förväntningar på omhändertagande och be
handling. Det kan finnas en skillnad mellan den 
behandling och det bemötande som patienten 
hoppas få och det som de i själva verket får. Här 
kan det handla om kommunikationen mellan pa
tient och vårdgivare [9]. Det är viktigt att kunna 
möta patienter på ett adekvat sätt [10]. Det kan 
finnas ett samband mellan tillfredsställelse med 
föregående tandvårdsbesök och behandling och 
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patientens egna hälsoinriktade vanor. 
En ny studie med syftet att ge ökad insikt om 

patienters kunskap om parodontit före och efter 
parodontal behandling har påbörjats. Studien 
syftar också till att belysa patienters förvänt
ningar inför behandlingen och hur de upplever 
den parodontala behandlingen. Studien utförs 
genom enkäter till patienter som har remitterats 
till specialistklinik i parodontologi för fullstän
dig parodontal behandling. Forskningsprojektet 
sker i samverkan mellan Högskolan Kristianstad 
och Tandvårdshögskolan Malmö högskola.

»Det kan finnas en skillnad mellan den 
behandling och det bemötande som 
patienten hoppas få och det som de i 
själva verket får.«
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Att få vita tänder har för 
många blivit en symbol för 
det som vi brukar kalla kos-
metisk tandvård. Allmän-
hetens intresse för tand-
blekning och vita, jämna 
tänder har ökat i takt med 
alla »make-over«-program 
som visats i tv. Efterfrågan 
är stor och för många tand-
vårdsteam är tandblekning 
inte bara en behandlings-
metod utan också en affärs-
idé. Det kan därför tyckas 
märkligt att det inte gjorts 
fler översiktliga läroböcker 
om de olika tekniker som 
står till buds. 

»Tooth Whitening« är 
en mycket välgjord pub-
likation vars huvudför-
fattare är två koreanska 
tandläkare, som anses vara 
auktoriteter inom estetisk 
tandvård i både sitt hem-
land och internationellt.  

Publikationen består av 

två delar, som är lyxigt för-
packade i en kartongmapp. 
Den egentliga läroboken 
kompletteras av en bilder-
bok som består av före-
efter-bilder, avsedd att 
användas som kommunika-
tionshjälpmedel. 

Huvudboken är indelad 
i tio kapitel som avhandlar 
de principer och tekniker 
som används vid framför 
allt tandblekning. Varje 
kapitel avslutas förtjänst-
fullt med en referenslista 
för den som önskar en 
vetenskaplig fördjupning.

Genomgående är det 
fotografiska materialet och 
illustrationerna av mycket 
hög kvalitet. Detta gör bo-
ken lättläst och tydlig.

Det första kapitlet hand-
lar om diagnostik och 
behandlingsplanering. I 
kapitel 2–5 avhandlas olika 
blekningsmetoder inklu-

sive så kallad micro-abra-
sion, som får ett eget kapi-
tel. Det sjätte kapitlet har 
fått det kryptiska namnet 
»Gingival bleaching« och 
tar summariskt upp kirur-
giska och kemiska metoder 
att avlägsna gingivala miss-
färgningar. Även använd-
ning av laser diskuteras. 
Referenslistan är synner-
ligen kort och avsnittet 
förefaller något malplace-
rat. I kapitel sju finns ett 
antal fallbeskrivningar där 
tandblekning kombineras 
med till exempel kronför-
längning och porslinsfasa-
der. Detta har säkert tagits 
med som komplement och 
exempel men för den som 
vill lära sig mera om dessa 
tekniker finns betydligt 
mera uttömmande littera-
tur. Intressant är dock att 
behandling av tetracyklin-
missfärgningar diskuteras ➤

Den snabba lösningen för förlorade 
tänder. Skapa en minimalinvasiv och helt 
reversibel behandling med everStickC&B 
fiber förstärkning.

Ta “time-out” inför beslut om andra 
protetiska behandlingar! 

Time-out
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Kod:mag0902
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Om direktbelastning 
för den  
kritiske läsaren
 
immediate loading  
of dental implants
Davarpanah M, Szmukler-
Moncler S
Förlag: Quintessence, 2008
Antal sidor: 372
Pris: £ 175 
isbn: 978-2-91255-050-7

Tillsammans med åtta 
övriga medförfattare, hu-
vudsakligen från Frankrike 
och Italien, redovisar Da-
varpanah och Szmukler-
Moncler sina intryck 
och egna erfarenheter av 
implantatbehandling som 
bygger på direktbelastning. 
Enligt deras definition 
innebär detta att implan-
tatet utsätts för belastning 
inom tre dygn (72 timmar). 
Samtliga kliniska behand-
lingar är utförda med im-
plantat från tillverkaren 3i. 
Kanske borde sådan pro-
duktinformation framgå 
redan av bokens titel. Lite 
betänksam blir jag redan 
på sidan fem.

En klinisk illustration 
visar buckal benresorption 
tre månader efter extrak-
tion. Författarna påpekar 
att detta inte hade behövt 
inträffa om ett implantat 

hade placerats direkt efter 
tandextraktionen. Då hade 
både benvolymen och 
mjukvävnadsformen beva-
rats. Detta påstående rim-
mar illa med uppgifter  
i aktuell vetenskaplig litte-
ratur, som tvärtom varnar 
för risken med benförlust 
även vid direkt installation 
av implantat i extraktions-
alveoler. I varje fall råder 
delade meningar om risker 
och möjligheter. För den 
som kan läsa kritiskt och 
förstår skillnaden mel-
lan vad som har visats i 
goda vetenskapliga studier 
och vad som kan uppnås 
i enskilda fall av skickliga 
kliniker och illustratörer, 
ger boken många vackra 
exempel på vad som (åt-
minstone på kort sikt) kan 
åstadkommas vid direktbe-
lastning av tandimplantat.

björn klinge  

och här finns flera klas-
siska studier upptagna i 
litteraturlistan. 

I kapitel 8 tar förfat-
tarna upp sidoeffekter 
och komplikationer. Detta 
är ett viktigt avsnitt där 
man poängterar att all 
blekningsbehandling bör 
övervakas av en tandläkare. 
Boken avslutas med ett 
kapitel om uppföljning och 
stödbehandling samt en in-
tressant historisk tillbaka-
blick författad av Linda  
H Greenwall.

Boken är välskriven och 
lättläst. Den tar upp de 
flesta aspekter på olika 
metoder att göra tänderna 
vitare. Avsnitten om tand-
blekning är grundläggande 
och det utmärkta bild-
materialet gör det till ett 
nöje att läsa och bläddra i 
boken. 

sven scholander

➤
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Blekning av tänder 
enligt konstens alla regler
FRÅGA NIOM Blekmedel för tänder är 
klassificerat som kosmetika [1] och detta 
har lett till osäkerhet om vilka produkter 
tandläkare kan använda, och om andra än 
tandläkare nu kan bleka tänder. Niom har 
fått flera frågor om tandblekning.

Kan andra än tandläkarna tillmötesgå patienter-
nas önskan om kritvita tänder, nu när blekmedel 
för tänder är kosmetika?

I princip kan alla använda preparat som följer 
föreskrifterna för kosmetika, det vill säga inne-
håller mindre än 0,1 procent väteperoxid (H2O2). 
Sådana preparat har knappast någon blekande 
effekt. Om andra preparat väljs måste behand-
lingen utgå från en odontologisk diagnos, och 
behandlingen måste utföras eller förordas av 

ellen Bruzell 
Jon e Dahl
Niom – Nordiska institu-
tet för odontologiska 
material, Haslum, Norge
e-post: jon.dahl@niom.
no

tandläkare eller tandhygienist. Det räcker inte 
att patienten tycker att tänderna är för mörka. 
Tandläkaren/tandhygienisten måste själv kunna 
ansvara för diagnosen om patienten inte är nöjd 
med behandlingen och gör en anmälan. 

val av blekningspreparat
I en nyligen publicerad studie [2] ser det ut att vara 
skillnader mellan olika blekmedel avsedda för kli-
nik. Vad ska man lägga vikten på vid valet av blek-
ningspreparat? 

I denna studie [2] användes blekmedel som 
innehöll 16–35 procent väteperoxid. Hur mycket 
tänderna bleknar varierar, och om man tar den-
na variation i beaktande så var det liten skillnad 
mellan produkterna. Studien visade att de högsta 
koncentrationerna inte gav bättre resultat än om 
man använde preparat med 16–17 procent vä-
teperoxid. I princip är det liten skillnad mellan 

Listerine utlyser för femte året i rad stipendium inom området plackkontroll.Listerine utlyser för femte året i rad stipendium inom området plackkontroll.
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modeller som bidrar till plackreduktion hos vuxna patienter.

Sista ansökningsdag är den 30 september 2009. Ansökningshandlingar beställs hos 
Anna Bentinger, McNeil, telefon: 08-503 385 04, e-post: abenting@its.jnj.com

Listerine Tandvårdsstipendium 2009
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produkterna eftersom alla innehåller eller spal-
tas till det verksamma ämnet väteperoxid. 
 
emaljskador
Det har påståtts att en blekningsbehandling är 
ungefär lika skadlig för emaljen som att dricka en 
flaska Coca Cola. Hur skadlig är hemblekning med 
bettskena jämfört med en timmes blekning på kli-
nik med 35 procent väteperoxid? Kan jag rekom-
mendera 35-procentig blekning om behandlingen 
inte upprepas förrän efter två år?

Det här med emaljskador är ett vanskligt tema. 
Tänder reagerar olika på blekning: på några blir 
det inga synliga skador medan det yttersta lagret 
av emaljen verkar mjukna på andra tänder. Dessa 
tänder kan skadas lättare av tandborstning, frä-
tande drycker och liknande. Det är emellertid 
omöjligt att i förväg se vilka tänder som kommer 
att få skador och vilka som inte får det [3]. Valet 

Klinikblekning av granntänder i samband med kron-
terapi på 11 och 21. Färgtagning på framtänderna 
bör göras minst en vecka efter avslutad blekning.

»Studien visade att de högsta 
koncentrationerna inte gav bättre 
resultat än om man använde preparat 
med 16–17 procent väteperoxid.«

NY 
SMAK!
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Sedan tidigare fi nns Fludent i smakerna 
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Fludent fi nns att köpa som receptfritt läke-
medel på Apoteket. Vissa artiklar av Fludent 
(se www.fass.se) kan med fördel förskrivas 
och ingår då i läkemedelsförmånen. 
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mendation. Informationen är baserad på produktresumé 2008-04-18. För mer information och 
aktuellt pris besök gärna www.fass.se, www.fl udent.se och www.actavis.se

Actavis AB, 112 89 Stockholm
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av metod (hemblekning/klinikblekning) kan inte 
baseras på risken för emaljskador, det måste vara 
andra faktorer som avgör det valet.

blekmedlets effekt på tandköttet
Vid klinikblekning händer det att skyddet för gin-
givan läcker och att blekmedel kommer i kontakt 
med tandköttet. Anser du att det är skadligt? Den 
röda färgen kommer ju tillbaka efter cirka tio mi-
nuter, och dessutom har vi ju den antibakteriella 
effekten.

Väteperoxid är frätande, och skadorna på 
tandköttet efter 35-procentig lösning varar nog 
snarare 3–5 dagar än i tio minuter. Tandköttet lä-
ker ju ut, men för patienten är det obehagligt tills 
skadan är läkt. En eventuell antibakteriell effekt 
försvarar inte att man tar lätt på sådana skador. 
När »flytande kofferdam« används, är det en för-
del att lägga den en aning ovanför gingivalranden 
(cirka 0,5–1 millimeter) för att minimera risken 
för läckage. Väteperoxid diffunderar ändå i api-
kal riktning, därför får man god blekningseffekt 
utan någon markerad övergång även om en del av 
tanden är täckt med »flytande kofferdam«.

blekning av tänder med tunn emalj
Är det skadligt att bleka när patienten har tänder 
med tydliga spår efter attrition, abrasion eller frak-
tur? 
 Generellt vill vi avråda från att bleka direkt 
på dentin och då emaljen är mycket tunn. Detta 
gäller även tänder där rotdentinet är blottlagt. 
Risken för biverkningar är mycket större om 
blekmedlet läggs direkt på dentinet [4]. Blek-
medel ger ofta en övergående pulpit när medlet 
tränger in i pulpan, och om det är brist på emalj 
ökar mängden som når pulpan. Tänder med ero-
sioner kan se missfärgade ut, men blekning hjäl-
per inte mot detta då missfärgningen är av optisk 
karaktär. Patienter som sedan tidigare besväras 
av ilningar löper ökad risk för biverkningar av 
blekning [4]. Dessa patienter bör utvärderas 
noggrant, och om blekning görs bör det vara en 
försiktig sådan på klinik.

gräns för väteperoxid i kosmetikapreparat
Jag har läst att vi har en femårig prövotid där det 
tillåts försäljning över disk av blekmedel med upp 
till 6 procent väteperoxid. Betyder det att gränsen 
för kosmetikapreparat inte längre är 0,1 procent?
 Det finns ett förslag om att tillåta upp till 6 pro-
cent väteperoxid i kosmetika, men det har ännu 
inte fattats något beslut. Därför är det inte tillåtet 
att sälja blekmedel med mer än 0,1 procent väte-
peroxid direkt till konsument. Tandläkare kan i 
princip använda vilka produkter som helst i sin 
praktik – även kemikalier i allmänhet. Ansvaret 
för produktanvändningen ligger helt hos tandlä-
karen. 
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Pragmatiskt om 
dentala material

dental materials and their 
selection – fourth edition
Redaktör WJ O’Brien
Förlag: Quintessence, 2008
Antal sidor: 448
Pris: £ 38 
isbn: 978-0-86715-437-5

Fjärde utgåvan av läroboken 
Dental Materials and Their 
Selection rymmer cirka 400 
sidor varav 100 är tabel-
ler över materialens olika 
egenskaper. Den avser att 
vända sig till tandläkarstu-
derande, praktiker, tandtek-
niker och tandhygienister, 
en försäljningsmässigt god 
plan men risken kan också 
vara att ingen grupp blir 
riktigt nöjd. Tolv författare 
har bidragit till olika avsnitt 
och nivån är lagd på relativt 
basal orientering. 

Upplägget är pragmatiskt 
och avser att integrera pro-
blembaserat lärande och 
evidensbaserad kunskap 
med traditionella översik-
ter av dentala material. Ett 
evidensbaserat system kan 
för många material vara 
svårt att få fram eftersom 
livscykeln för många pro-
dukter är kort och då krävs 

att tandläkaren vet hur 
produkten är uppbyggd 
och med vad. Tyvärr är det 
något som saknas på många 
håll numera. Korta tidsstu-
dier är bättre än ingenting 
men långtidsuppföljningar 
med definierade kliniska 
situationer är bättre, vilket 
poängteras tydligt i boken. 

Hela inledningen är 
mycket viktig och bra upp-
ställd. Varje kapitel har 
referenser och rekommen-
dationer för fördjupande 
studier, vilket är mycket väl 
genomfört. Illustrationerna 
växlar i tydlighet och even-
tuellt skulle avsnittet om 
färg vunnit på att ha färg-
illustrationer. 

Hur man skapar adhe-
sion till dentinytor beskrivs 
men där ingår en ritad bild 
som torde vara obegriplig 
för de flesta. Dessutom sak-
nas beskrivning av faktorer 

som ger lägre bindning 
eller ingen bindning alls. 
Dessa arbetsmoment är ett 
av de svårare att hantera 
för operatörer som ska 
välja teknik och material. 
Detta avsnitt kunde med 
fördel ha gjorts mer detal-
jerat och djuplodat. 

Varje avsnitt avslutas 
med en uppställning av an-
vända termer och därefter 
lämpliga diskussionsfrågor 
och studiefrågor. Dessa 
finns sedan kortfattat be-
svarade i slutet av boken. 

Det ligger ett mycket 
stort arbete bakom denna 
lärobok och förhoppnings-
vis använder sig läsarna 
av referenserna för att få 
akademisk insikt i dentala 
material och för att förstå 
den spännande framtidsut-
veckling som väntar, vilket 
även antyds i boken.     
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Gör dentoalveolär volymtomografi 
tillgänglig även för andra än specia-
lister i odontologisk radiologi.

Cone Beam Computed Tomography 
(CBCT) eller Digital Volymtomografi 
(DVT), om man hellre önskar använda 
ett mer svenskklingande namn, är en 
teknik som på mindre än ett decenni-
um blivit en succé. Tekniken innebär 
att man efter exponeringen erhåller 
stackar av röntgenbilder, motsvaran-
de snitt med en tjocklek av mindre 
än en millimeter upp till några mil-
limeter, i alla tre dimensionerna. På 
bildskärmen ser man en uppsättning 
med tre bilder: en i axial, en i frontal 

Gör volymtomografi
tillgänglig för fler

och en i sagittal riktning och man kan 
bläddra sig fram till bilder, som visar 
just de strukturer som är av diagnos-
tiskt intresse. Det säger sig själv att 
en teknik som betyder att anatomiska 
strukturer inte lagras över varandra, 
som i den konventionella röntgen-
bilden, kan vara av mycket stor nytta 
inom många av odontologins delom-
råden.

Utvecklingen av digitala volymtomo-
grafer, av vilka det i dag finns mer än 
30 olika varianter, kan sägas ha skett 
i tre olika riktningar. Enligt den ena, 
och den som först resulterade i en 
färdig produkt, utvecklades tekniken 

för att undersökningar av skelettala 
förhållanden inom käk- och ansikts-
området skulle kunna göras med en 
billigare och mindre doskrävande 
teknik än med den medicinska dator-
tomografin. Den undersökta volymen 
var stor, även när det diagnostiskt in-
tressanta området var litet. För den 
som önskade undersöka en volym i 
bättre överensstämmelse med den 
diagnostiskt intressanta, var detta ett 
problem. Därför har man, för en del 
av dessa apparater, sett en utveckling i 
riktning mot att även mindre volymer 
ska kunna undersökas.

Enligt den andra riktningen utveck-
lades apparatur i första hand avsedd 

Delta i debatten 
i Tandläkartidningen!
skicka in ditt bidrag till
christina.mork@tandlakarforbundet.se
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står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra
viktigaste arbetsområden. Föreningen har cirka 178 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund
över hela landet. På webbplatsen finns omfattande information om vårt arbete samt vår webbutik Naturbutiken. 

Bli medlem, skänk en gåva eller bli företagssponsor på naturskyddsforeningen.se. Wap: mobil.naturmob.se. 
Telefon: 08-702 65 00. Pg: 90 19 09-2.

Låt naturen gå i arv 
För många känns kanske tanken på att skriva
sitt testamente avlägsen. Att skriva sitt testa-
mente är att till nästa generation efterlämna 
det vi haft förmånen att njuta av under vår 
livstid. Låt naturen gå i arv till barn och barn-
barn genom att stödja vårt långsiktiga arbete.

Läs mer på:
www.naturskyddsforeningen.se/testamente
eller ring 08-702 65 00

TANDTEKNISKA 
MÄSTERVERK    
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Proteket AB, Drottningholmsvägen 24, 
112 42  Stockholm, Postadress: Box 12121, 

102 24 Stockholm, Tel: 08- 650 33 80, 
E-post: info@proteket.se 

www.proteket.se  •  www.proteketonline.se 

Proteket vill ge Dig en helhetslösning 
som underlättar Din vardag.
Vi erbjuder Dig som tandläkare kvalitets-
säkrad importerad & svensk tandteknik 
av hög & jämn kvalitet, god service till 
ekonomiskt fördelaktiga priser.

www.proteket.se

Kontakta oss på
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för undersökning av tänderna och 
deras närmaste omgivningar. Den 
undersökta volymen var därför liten 
jämfört med hos tidigare nämnd ut-
rustning. Efter hand som det blev up-
penbart, att det kunde finnas intresse 
att undersöka också större volymer, 
utvecklades maskiner som medger ett 
stort val av volymstorlekar. 

En tredje riktning i utvecklingen av 
digitala volymtomografer är den, som 
har resulterat i apparatur som dels 
medger konventionella panoramaun-
dersökningar, dels volymtomografiska 
undersökningar av mindre områden. 

Tvärsnittsytan, sedd som höjden × 
bredden av den cylindriska volym som 
undersöks, kallas för undersökningens 
»field of view – FOV«. Denna varierar 
mellan olika maskiner och många kan 
göra undersökningar med olika FOV. 
Minsta FOV ligger i dag på cirka 3 × 3 
cm2 och största är cirka 30 × 30 cm2, 
vilket representerar en hundrafaldig 
skillnad i bestrålad volym och, natur-
ligtvis, en betydande skillnad också i 
stråldos.

Enligt Statens strålskyddsmyndig-
het måste ledningsansvaret för volym-
tomografiska undersökningar ligga på 
en specialist i odontologisk radiologi. 
Dessutom måste en klinik, som har ut-
rustning för sådana undersökningar, 
ha samarbete med sjukhusfysiker. 

Vi tycker att det nu kan vara hög tid 
att ta tag i den problematik, som an-
vändningen av volymtomografi kan 
innebära. Å ena sidan har vi de vo-
lymtomografer, med vilka stora voly-
mer kan undersökas, vilket betyder 
att man kommer ut i områden, där 
tandläkaren i gemen kan förväntas 
ha begränsade kunskaper. Å andra si-
dan har vi volymtomografer primärt 
avsedda för dentoalveolär diagnostik 

och med vilka enbart mindre volymer 
kan undersökas.

Vi tycker det är viktigt, att man gör 
en boskillnad mellan apparatur avsedd 
för undersökning av stora respektive 
små volymer. Vi menar att undersök-
ningarna med större volymer ska vara 
förbehållet specialister i odontologisk 
radiologi. Övriga undersökningar, så 
länge de håller sig inom det dentoal-
veolära området, bör kunna få utföras 
av andra tandläkare, som har genom-
gått särskild utbildning för att kunna 
bedöma när och hur volymtomogra-
fiska undersökningar ska utföras och 
hur de erhållna bilderna ska tolkas. 

Den europeiska ämnesföreningen »Eu-
ropean Academy of DentoMaxilloFa-
cial Radiology« (EADMFR) har i samar-
bete med det av EURATOM finansierade 
SedentexCT-projektet utarbetat rikt-
linjer för användandet av CBCT inom 
det orofaciala området. Riktlinjerna 
har utarbetats genom en modifierad 
Delphi-process med webb enkäter och 
är därför mycket väl förankrade bland 

»Vi tycker att det nu kan 
vara hög tid att ta tag i den 
problem atik, som använd-
ningen av volymtomografi 
kan innebära.« 

Certification Workshop

 

c
re

a
te

d
 1

6
.0

4
.0

9

An Invisalign Certification Workshop 
will provide you with the Invisalign 
fundamentals you need to begin 
treating patients with Invisalign 
immediately.

The Workshop will be held in English.  
To read more about the Invisalign System please go to www.invisalign.se or www.invisalign.com
For more information and to register please call:  406610140 or send a mail to mail@sweorto.se

June 23, 2009
 
Clarion Hotel Sign
 
Östra Järnvägsgatan 35 
101 26 Stockholm
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C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



76

VETENSKAP & KLINIK  DEBATT

tandläkartidningen årg 101 nr 7 2009

Europas maxillofacialradiologer. Fo-
kus i riktlinjerna ligger på kunskap 
om selektionskriterier och ett förnuf-
tigt och strålhygieniskt arbetssätt (se 
fakta 1).

Det som skiljer de europeiska rikt-
linjerna från gällande svensk lag är 
att man i riktlinjerna öppnar möjlig-
heten för andra tandläkare, än de med 
specialitet i odontologisk radiologi, 
att kunna äga dentoalveolär CBCT-ap-
paratur och självständigt genomföra 
dentoalveolära CBCT-undersökningar 
med små volymer och till låg stråldos. 
Förutsättningen är att de genomgått 
utbildning för detta. För undersök-
ningar som sträcker sig utanför det 
dentoalveolära området föreslås att 
de ska få utföras enbart av tandläkare 
med specialistkompetens, eller mot-
svarande, i odontologisk radiologi. 

Detta är ett förslag som vi ställer oss 

bakom. Samtidigt som missbruk av 
radiologisk apparatur bör förebyggas, 
är det rimligt att denna nya förfinade 
teknik görs tillgänglig för en större yr-
kesgrupp, så att den kan komma fler 
patienter tillgodo. Analogi kan göras 
med framtagandet av de så kallade 
»körkortskurserna« i panoramarönt-
gen under 80-talet vilka har varit en 
förutsättning för spridandet av pano-
ramaröntgentekniken inom tandvår-
den. En »körkortskurs« för dentoal-
veolär CBCT bör dock vara betydligt 
mer omfattande och kombineras med 
krav på repetitionsutbildning. 

Den som önskar läsa riktlinjerna på 
engelska hänvisas till http://www.se-
dentexct.eu/basicprinciples#bp

lennart FlYgare 
Odont dr, president EADMFR

hans-göran gröndahl 
Professor emeritus

FAKTA 1. EADMFR:s RIKTLINJER 
FÖR ANVÄNDANDE AV CONE BEAM CT 
(DIGITAL VOLYMTOMOGRAFI)

1. CBCT-undersökning ska INTE utföras utan 
föregående anamnesupptagning och 
klinisk undersökning. 

2. CBCT-undersökning ska vara berättigad 
för varje patient i så mening att de dia-
gnostiska vinsterna ska bedömas över-
stiga riskerna. 

3. CBCT-undersökning ska förväntas bidra 
med ny information som påverkar hand-
läggningen av patienten. 

4. CBCT ska INTE upprepas »rutinmässigt« på 
samma patient utan att en ny uppskatt-
ning av dosrisk/vinst har genomförts. 

5. När remisser accepteras från andra tand-
läkare ska remissen innehålla tillräcklig 
information (anamnes och kliniska fynd) 
för att ansvarig CBCT-tandläkare ska 
kunna värdera undersökningens berät-
tigande. 

6. CBCT ska endast användas när frågeställ-
ningen inte kan besvaras med en konven-

»Samtidigt som missbruk av radiologisk apparatur bör 
förebyggas, är det rimligt att denna nya förfinade teknik 
görs tillgänglig för en större yrkesgrupp …«

Lustgas

Digital MDM

Nyheter!

 Allt på ett ställe:

•	Mixer	 -	MDM-Digital
	 	 -	MDM-Quantiflex
	 	 -	Porter

•	Andningssystem	 -	HB-Hytrel
	 	 -	Porter

•	Näsmask,	enkel	 -	Matrx-silikon
	 	 -	Matrx-engångs

•	Näsmask,	dubbel	 -	Porter
	 	 -	Anevac	D

•	Punktutsug	 -	X-Vac
	 	 -	Anevac	D

•	Certifierad	service

HÅKAN BERG DENTAL AB
Kungsportsavenyn 30, 411 36 Göteborg

Tel. 031–20 70 70  •  Fax. 031–16 99 30  •  e-mail: hberg@hbdental.se

Tandtekniska laboratoriet i Ystad Praktikertjänst
www.tlystad.com • 0411-199 50

Perfekt estetik

Ring för
vårt

startkit!

Procera® Crown Zirconia, Alumina

1.550 kr Totalpris!
Vi använder Nobel Rondo® porslin

Välkommen till
Tandtekniska laboratoriet i Ystad Praktikertjänst

Bra tandteknik sedan 1950

Tandtekn lab nr 6.indd   1 09-03-25   10.49.55
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tionell röntgenundersökning som medför 
lägre stråldos. 

7. CBCT-genererade bildstackar måste 
granskas i sin helhet och relevanta fynd 
noteras i ett radiologiskt utlåtande. 

8. För diagnostik av mjukdelar är medicinisk 
datortomografi eller magnetresonansto-
mografi lämpligare metodval än CBCT. 

9. CBCT-utrustning bör tillåta undersökning 
av olika volymstorlekar. Den minsta vo-
lymstorlek som är lämplig med hänsyn 
till frågeställning ska användas om detta 
medför lägre stråldos till patienten.

10. Om CBCT-utrustningen tillåter olika 
inställningar av spatiell upplösning 
(detaljupplösning) ska den upplösning 
som tillåter adekvat diagnostik till lägsta 
möjliga stråldos användas. 

11. Ett kvalitetssäkringsprogram ska upprät-
tas och användas för varje CBCT–installa-
tion. Programmet ska omfatta utrustning, 
undersökningstekniker och kvalitetskon-
troller. 

12. Positionshjälpmedel (ljuskors) ska alltid 
användas. 

13. Nyinstallationer av CBCT-utrustning ska 
genomgå en kritisk installationskontroll 
och acceptanstest innan utrustningen tas 
i bruk så att optimalt strålskydd till perso-
nal och patienter säkerställs. 

14. CBCT-utrustning ska genomgå regel-
bundna kontroller för att säkerställa att 
strålskyddet till personal och patienter 
inte har försämrats.  

15. För personalens strålskydd bör riktlin-
jerna i sektion 6 av dokumentet »the 
European Commission document ›Radia-
tion Protection 136. European Guidelines 
on Radiation Protection in Dental Radio-
logy‹« följas. 

16. All personal involverad i handhavande 
av CBCT-utrustning måste ha genomgått 
teoretisk och praktisk utbildning om 
denna samt inneha nödvändig kompetens 
i strålskyddsfrågor. 

17. Återkommande utbildning och träning 
efter examen behövs, speciellt när ny 
CBCT-utrustning eller nya tekniker tas i 
bruk. 

18. Tandläkare, som är ansvariga för CBCT-
utrustning och som inte tidigare har 

genomgått teoretisk och praktisk träning, 
ska genomgå en teoretisk och praktisk 
utbildning som har validerats av en 
akademisk institution (universitet eller 
motsvarande). I länder där odontologisk 
radiologi är en specialitet ska sådan un-
dervisning utformas och genomföras av 
odontologisk radiolog. 

19. Dentoalveolära CBCT-undersökningar 
av tänder, alveolarutskott, mandibel 
och maxilla upp till näsbotten (volymer 
mindre än 8 cm x 8 cm) ska granskas och 
radiologiskt utlåtande avges av specialist 
i odontologisk radiologi eller, där prak-
tiska skäl ställer hinder i vägen för detta, 
av tandläkare med vidimerad vidareut-
bildning i CBCT-teknik. 

20. Andra undersökningar än dentoalveolära, 
till exempel sådana av temporalben, 
bihålor, käkleder och övriga kraniofa-
ciala undersökningar ska granskas och 
radiologiskt utlåtande avges av specialist 
i odontologisk radiologi eller medicinsk 
radiologi.  

100 år

KONTAKTA OSS: 031-93 68 23
kundtjanst@keystonedental.se

Ett år sedan vi bytte namn 
från Lifecore dental och blev 
Keystone dental. Förutom ett 
nytt namn har vi också nya 
produkter inom implantologi, 
benregeneration och digital 
terapiplanering som vi är stolta 
att få visa Dig!

Möt oss bland Guldsponsorerna 
på Europerio 6 i Stockholm                  
4-6 juni 2009 
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Aktuella stop- och utgivningsdagar
Nr 9 Stopp 28/7 Utgivning 20/8
Nr 10 Stopp 10/8 Utgivning 3/9

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

Adress: Tandläkartidningen, Box 1217
111 82 Stockholm

I Kalmar har du närhet till havet, naturen och kulturen. Hela 
Kalmarkusten och närheten till Öland inbjuder till sol, bad, 
segling och fi ske. Du får också tillgång till ett stort utbud av 
shopping och nöjen.

Specialist- och Sjukhustandvården 
i KALMAR söker en övertandläkare i

ORTODONTI

På enheten i Kalmar arbetar 55 medarbetare inom 

specialiteterna Ortodonti, Oral kirurgi, Klinisk bettfy-

siologi, Oral protetik, Parodontologi, Pedodonti och 

Sjuk hustandvård underställd en gemensam enhets-

chef. Det fi nns ett nära samarbete inom enheten 

som präglas av framåtanda och ett gott arbetsklimat. 

Tandregleringen består av tre ortodon tister, sju orto-

dontiassistenter och en tandsköterska. 

 Här fi nns goda utvecklingsmöjligheter. Vi uppmunt-

rar till egen forskning. 

 Du som söker ska ha specialistkompetens inom 

Ortodonti (erfaren eller nyutbildad). 

Läs mer på www.ltkalmar.se/ledigajobb 

eller kontakta någon av nedanstående:

Enhetschef Eleonor Agnehamn, 0480-817 28,

Övertandläkare Christine Sjöwall, 0480-817 35.

Välkommen med din ansökan senast den 5/6 2009 

till Folktandvårdens kansli, Box 601, 391 26 Kalmar.

Ange ref.nr: Ft/0464/09

Vi söker en 
ortodontist till Kalmar

Landstinget i Östergötland

Folktandvården
Östergötland söker
tandläkare
Upplysningar lämnas av Monica Pripp, 010-10 302 87.
 
Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2009.
 
Läs mer om tjänsterna på www.lio.se/jobb

www.lio.se

L a n d s t i n g e t  B L e k i n g e  s ö k e r

TANDLÄKARE
Folktandvården Asarum
Välkommen till vår klinik som ligger cirka 5 km norr om 
karlshamn. Vi är ett glatt gäng med 17 medarbetare varav 
3 är tandläkare. År 2008 fick vi utmärkelsen årets arbets-
plats i Landstinget Blekinge. Vi behöver nu förstärkning 
av en tandläkare och vi erbjuder ett individuellt anpassat 
introduktionsprogram med handledare. 
Vi ser fram mot din ansökan.  

Upplysningar: klinikchef Mikael karlsson 0454-73 33 37.

Facklig företrädare: tt, Maria kjellberg 0455-73 64 03.

Sista ansökningsdag: Välkommen med din ansökan 
senast den 3 juni 2009 via www.ltblekinge.se 

För mer information om tjänsten: www.ltblekinge.se

SenaSte nytt 
finns på www.tandlakartidningen.se 
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Vill du bli chef för ortodontiverksamheten?
Är du specialisttandläkare i ortodonti och brinner för yrkesmässiga utmaningar och spännande möten med kunder 
och medarbetare?

I så fall ska du absolut söka denna tjänst. Vi söker dig som har intresse för och erfarenhet av personal-, verksamhets- 
och ekonomifrågor ur ett ledningsperspektiv, eller dig som har ambitioner att bli ledare och nu söker ett chefsjobb. 
Omväxlande arbetsuppgifter och goda möjligheter till forskning skapar de rätta förutsättningarna för yrkesmässig 
och personlig utveckling.

Vill du bli en av oss?
Kontakta tandvårdschef Conny Konradsson, tel 023-49 01 56 conny.konradsson@ltdalarna.se
Mer information hittar du på www.ltdalarna.se

PS.
När vi rekryterar satsar vi på hela familjen och samarbetar med Rekryteringslots, läs mer på 
www.rekryteringslots.se

Vår vision är att erbjuda Sveriges bästa tandvård med de stoltaste medarbetarna. Våra 
värderingar – banbrytande, trygg och medveten – ska prägla hela verksamheten. Vi erbjuder 
moderna och välutrustade kliniker, goda möjligheter till kompetensutveckling och ett framsynt 
ledarskap. Folktandvården Dalarna har 34 allmäntandvårdskliniker, specialisttandvård, 
sjukhustandvård och egen tandteknisk verksamhet

Distriktstandläkare
• Rydaholm Folktandvård
• Sävsjö Folktandvård

Verksamhetschef
Värnamo verksamhetsområde
 
 
Läs mer på www.lj.se/jobb

Vill du bli vår fjärde teamtandläkare och sam-
tidigt ta ett övergripande ansvar för kliniken 
i Sundsvall?  Eller vill du bli vår fjärde team-
tandläkare i Mariestad?

Oavsett om du idag driver egen klinik eller är 
anställd så är du välkommen att kontakta 
Maria Mattsson på tel 070-377 48 33 eller 
maila: maria.mattsson@smile.se

Läs mer om tjänsten på:

www.smile.se

Smile växer och nu söker vi

Klinikchef till Sundsvall &
Teamtandläkare till Mariestad

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



tandläkartidningen årg 101 nr 7 2009

platsannonser

80

E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se

Jönköping och Borås
here we come!
Jönköping och Borås
here we come!
Jönköping och Borås
here we come!
37 000 kunder kan inte ha fel! Och över 100 Thea 
medarbetare kan inte heller ha fel! 
Thea Tandhälsa är munnens egna superhjältar och vår idé att kombinera 
det bästa från privattandläkarna med det bästa från folktandvården har 
gjort succé. Nu öppnar vi nya kliniker i Jönköping och Borås och söker 
därför tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister.

Längtar du hem? Är Jönköping eller Borås din hemstad? Eller du kanske 
vill jobba på pendlingsavstånd från Göteborg? Ta chansen och sök till oss! 
Kanske blir det du som hoppar i en av expandodräkterna härnäst.

Vill du veta mer om oss och tjänsterna? Ring Anna Mårtensson 070-262 16 47 
eller maila anna.martensson@theatandhalsa.se 
Du kan även besöka oss på:

www.tanden.se
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www.vgregion.se/jobb

Vi söker nya 
medarbetare

Tandvårdsenheten i Västra Götalandsregionen 

Vill du vara med och se tandvården 
i ett annorlunda sammanhang?
Tandvårdsenheten i Västra Götalandsregionen är en sam-
manhållande enhet för övergripande tandvårdsfrågor inom 
regionen och ansvarar för strategi och långsiktiga frågor.

Vi söker nu:

Tandvårdsstrateg/ 
Bedömningstandläkare 
Arbetet består i att ta ansvar för regelverk samt förhands-
bedömningar av nödvändig tandvård och tandvård som led 
i sjukdomsbehandling. Du kommer att biträda tandvårds-
chefen i arbetet med övergripande tandvårdsfrågor inom 
regionen och arbeta med utredningar samt samarbeta med 
regionens kanslier.

Ref.nr: RSK 214-2009

Upplysningar: Tandvårdschef Ann-Marie Olhede,  
tfn 0761-16 90 01 och ekonom Bengt Olsson, tfn 031-63 08 98.

Sista ansökningsdag: 2009-06-01.

Sandefjord – norge
Tannlege og Endodontist søkes.
Ledig stilling for 1–2 tannleger fra 1.aug-09.
Velutstyrt,digitalisert og moderne praksis med 
5 behandlingsrom. Det er tannpleier og 2 tannleger 
i praksisen, en blir parodontolog fra juni -09.

Vi tilbyr hyggelig, variert,utfordrende og lærerikt 
arbeidsmiljø, med godt potensiale.
Det søkes etter tannleger og spesialist i endodonti, 
på hel- eller deltid.

Søker må være kvalitetsbevisst, blid og omgjengelig,
og opptatt av pasienters velvære.

Søknad med CV sendes snarest til;
Sandefjord tannhelse as, aagaards Plass 1, 
3211 SanDeFjoRD
e-mail; post@sandefjordtannhelse.no

Pedodontist Holland
Multidisciplinary Clinic, Utrecht 17 rooms 
15.000 patients, pedodontist with AEPD accreditation. 
Superb relocation package, (salary 3–4 times FTV)

www.ivory-ivory.nl 
CV+Picture to: Drs. Z.Tischler 0031 611362751
vansleen@home.nl

eXCeLLent oPPoRtUnItIeS
Elite Dental Center in Dubai requires charismatic, 
well groomed and caring colleagues to join an 
excellent team of Clinicians.
1. General Dentists – 10 years experience.
2. Orthodontist*
3. Pediatric Dentist*
4. Endodontist*
*Masters Degree holder with 5 years experience.

Kindly email your full detailed CV and photograph 
to dentalcareers@hotmail.com.

tandsköterska sökes 
tandsköterska på heltid sökes till privatpraktik 
i centrala stockholm fr o m 17aug 2009. 

Kontakta Christin tel nr 08-611 12 15 
eller mob 0709 59 92 92.

SenaSte nytt 
finns på www.tandlakartidningen.se 

             Nr               Utgivningsdag         Materialdag

Platsannonser 
utgivningsplan 2009

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
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E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se

Två ST-tandläkare, oral protetik
Odontologiska Institutionen i Jönköping

Fram till och med den 8 juni kan du söka en av två ST-tandläkartjänster i oral 
protetik som blir lediga februari 2010. I vår webbannons på www.lj.se/jobb får 
du veta mer om tjänsterna 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 Katarina Sondell, avdelningen för oral protetik, 
tfn 036-32 55 27, e-post katarina.sondell@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. 
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KÖP TIDSKRIFTSSAMLARE!

Beställning: anita.hagstedt@tandlakarforbundet.se

En hel årgång i en 
enda samlare!
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 eventuell fakturaadress.

Samlare.indd   Avs1:3 07-12-03   13.00.34



RADANNONSER
Aktuella stopp-  och utgivningsdagar
Nr 9/09  Stopp 28/7  Utgivning 20/8
Nr 10/09  Stopp 10/8  Utgivning 3/9

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 

83

 PRAKTIKER SÄLJES

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 

Tandläkarpraktik i Ekenäs, Finland
Inarbetad praktik, med bra, troget svenskta-
lande patientunderlag, i mottagning med tre 
behandlingsrum (två tandl, en hygienist) med 
modern uppdaterad apparatur (bl a Optg-rtg, 
digital intraoral-rtg, Cerec 3d m m). Förmånligt! 
Bostäder finns att hyra/köpa. Naturskönt läge 
vid havet. Svar till: tor.enberg@fimnet.fi eller 
tel gsm +358 400 318 525.

Möjlighet i Göteborg
att bygga upp ett pat underlag för att också 
så småningom ta över de patienter som finns. 
Utvecklingsbar praktik, modern och fullt digita-
liserad. Tel 073-980 29 78, e-post: 
tanderasant@yahoo.se

Stockholm centralt
Del i gruppraktik, ett stort rum med vacker 
utsikt över Humlegården, bästa centrala läge, 
säljes med patienter pga pensionering. Svar till: 
edwin.1946@hotmail.com

Tannlegepraksis i Kviteseid
Vest Telemark. Veletablert tannlegepraksis i 
vakre Kviteseid i Vest Telemark rimelig til salgs, 
evt til leie grunnet pensjonering. Trivelige 
lokaler i foretningsbygg i Kviteseid sentrum 
med inngang fra gateplan og tilrettelagt for 
rullestolbrukere. Ca 1 000 pasienter, alle recall. 
Kontoret har venterom, lunsjrom, steriliserings-
rom og toalett. Vi er behjelpelige med bosted. 
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Overtakelse etter avtale. Mer informasjon om 
Kviteseid på http://www.kviteseid.kommune.no 
Henvendelse til: Sverre Syftestad, tel 0047-    
95 12 08 25, ssyftestad@smarti.no, Arvid 
Syftestad, tel 0047-91 30 15 60.

Skåne
Större praktik, ca 3 000 patienter med bra ål-
dersfördelning, överlåtes. Svar till »090701«.

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

Praktik köpes
Gör slag i saken! Jag köper din praktik i södra 
Sverige. Svar till praktikkopes@gmail.com

Mammavikariat
Söker tandläkare som vill ersätta mig under min 
mammaledighet med start i sept -09. Om du 
trivs finns det möjlighet till permanent anställ-
ning/arrende. Kliniken ligger i Mariehamn på 
Åland. Om intresserad svara gärna till: 
dentalcenter.sara@aland.net

Tillfälle!
Kollega sökes till Praktikertjänstansluten klinik 
i Malung som ligger i Västerdalarna med närhet 
till Sälenfjällen. Bygden är rik på fritidsakti-
viteter såväl sommar som vinter. Kliniken har 
f n en tandläkare, en tandhygienist samt tre 
sköterskor som alla är »gamla i gården« och som 
känner patienterna väl. Vi behöver nu snarast 
förstärkning med ytterligare en tandlkare då 
en har gått i pension. Du får gärna ha några års 
erfarenhet men det är inget krav. Det är bra om 

➤

 PRAKTIKER KÖPES

 SÄLJES

 ARRENDE

 BEMANNINGSFÖRETAG

 KÖPES

du kan tänka dig att ta över kliniken den dag 
jag går i pension. Hur många timmar per vecka 
du vill jobba kan diskuteras. Här finns stora 
möjligheter att arbeta med hela vårdpanoramat 
(förutom barnvård) då patientklientelet är äldre 
- mycket utvecklande! Svar till: Kerstin Brodow, 
tel 0280-109 21 eller 070-683 26 26.

Pensionerad tandläkare 
med chefserfarenhet i Göteborgsområdet sökes 
för arvoderad rådgivning. Svar till »090702«.

Kavo utrustning, Cerec 2
Mkt fräsch väl fungerande kavoutrustn, grå 
skinnklädsel, ny härdljuslampa, ems. Även Cerec 
2 maskin. 073-655 30 75, elisabeth@minmun.se

Framkallningsmaskin OPG/småbilder
Rtg framkallningsmaskin för opg, profil och 
småbilder köpes. Johan.Karsten@swipnet.se

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

SMILE FORTSÄTTER ATT VÄXA, kapitel 12
Nu finns vi från Malmö i söder till Sundsvall 
i norr, men vi vill fortsätta att växa. Vill du 
vara med och skriva nästa kapitel i vår his-
toria?

Vi söker kliniker och människor med idéer 
och viljan att göra något nytt. Planerar du 
att avsluta din kliniska verksamhet eller vill 
du fortsätta men hitta en annan plattform 
för dig och din klinik?

Oavsett anledning så är Du välkommen 
att höra av dig. Maila mig så ordnar vi ett 
förutsättningslöst möte.

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

PS! Läs mer om oss på www.smile.se
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Maryam Pourmousa
Parodontolog

Tar emot remisser för:
Parodontal terapiplanering 
och behandling
Hel- del- och singelimplantat
Fixturoperation på remiss

WASA TANDKLINIK
TEGNÉRGATAN 15, 3 TR
111 40 STOCKHOLM

TEL 08-21 01 85
wtk@wasatandklinik.com

Wasa75.indd   1 07-11-19   10.41.40

Ortodonti
Folktandvården Stockholm

Tandregleringsklinikerna
tar emot remisser för behandling 

av barn och vuxna.

Eastmaninstitutet, Dalagatan 11, 
113 24 Stockholm, 08-123 165 10

Danderyds Sjukhus, Hus 50,
182 57 Danderyd, 08-123 157 70

Sollentuna, Tingsvägen 17, 
191 61 Sollentuna, 08-123 159 30

Handen, Handenterminalen 3, 
136 40 Haninge, 08-123 162 15

Södertälje, Lovisinsgatan 3, 
151 73 Södertälje, 08-123 158 10

Specialistkliniken för
Narkos och behandling

av Tandvårdsrädsla

Narkoskliniken

Narkos - Sedering - Lustgas
Terapi - Hypnos - KBT

Implantat under Narkos
Landstingens högkostnadsskydd

Snabb behandling av remisser!
Leg tdl Sture Friedner
Leg tdl Pia Lif-Bimer

Leg tdl Sigrid Schumann
Leg tdl Louise Sidenö
Leg tdl Joakim Skott
Leg tdl Lennart Hübel

Specialist käkkirurgi Björn Johansson
Leg tandhygienist Anna-Lena Brandvold

Leg psykolog, leg psykoterapeut Sven-Erik Levin
Leg psykolog Shervin Shahnavaz

Leg läkare, spec anestesi Bo Lundblad

RÅLAMBSVÄGEN 10A, KUNGSHOLMEN
112 59 STOCKHOLM

Tel: 08-737 00 75, Fax: 08-737 00 76
www.narkoskliniken.se  info@narkoskliniken.se

Narkoskliniken75NY.indd   1 07-06-28   10.10.27
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RADANNONSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

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

Här annonserar kolleger som åtar sig remiss-
hantering. Rubriker markerade med asterisk* 
kräver specialistkompetens. Tandläkartidningen 
påtar sig inte ansvar för att kolleger som annon-
serar under denna rubrik besitter nödvändiga 
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

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

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

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

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

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

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

         
       www.tandlakartidningen.se

100 år

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

 UTHYRES/BOSTAD FUNDERAR DU 
ÖVER DINA 
ALKOHOLVANOR?

Ring oss på
020-844448 
www.vardguiden.se/alkohollinjen
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Har du en semesterbostad att hyra ut?
Annonsera under Uthyres/Bostad.

elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

100 år

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

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

 FÖDELSEDAGAR

40 ÅR
Taha Karim, Nynäshamn 1/6
Caroline Olgart, Lidingö 3/6
Fredrik Holmqvist, Jönköping 3/6

50 ÅR
Kristina Engholm Norstedt, 
Stockholm 22/5
Claes Virdeborn, Lund 22/5
Svante Nyholm, Stockholm 25/5
Anders Wickström, Kalmar 28/5
Abbassia Adda, Västra Frölunda 28/5
Martin Hresan, Jönköping 28/5
Maria Lindahl Häggström, Örebro 29/5
Lars Jonsson, Götene 2/6
Hans Martinsson, Bengtsfors 2/6
Mats Jansson, Karlskrona 7/6
Christina Moren, Boden 8/6

60 ÅR
Lars-Erik Lindgren, Lidingö 22/5
Barbro Ahlström, Boden 22/5
Eva-Ruth Gunnarsson, Långsele 25/5
Bo-Ingvar Olsson, Eslöv 27/5
Inga-Lill Söderberg, Malmö 29/5
Gunilla Eriksson, Uddevalla 29/5
Sten Gustin, Bräcke 31/5 
Karin Byström, Umeå 1/6
Yngve Fredriksson, Oskarshamn 1/6
Matz Hansson, Lund 1/6
Kenth Nilsson, Östervåla 2/6
Håkan Frising, Karlstad 3/6
Lennart Westerberg, Helsingborg 3/6
Erling Fjeldstad, Hisings Kärra 7/6
Kerstin Nilsson, Helsingborg 8/6
Margareta Hansson, Torsby 8/6
Börje Robertsson, Mölndal 9/6

65 ÅR
Claes-Göran Crossner, Norge 23/5
Per Olov Widén, Borlänge 28/5
Kerstin Petersson, Bjärred 29/5 
Eva Hellsing, Stockholm 2/6
Gunnar Linden, Sigtuna 3/6
Gun Patriksson, Överlida 4/6
Nils von Bahr, Stockholm 4/6
Emilia Romerius, Lund 4/6 
Bo Elander, Lund 4/6
Rodica Gheorghe, Enskede 8/6

70 ÅR
Ulf Örtegren, Degerfors 28/5
Bengt Ahlcrona, Malmö 9/6
Max Halvarsson, Sollentuna 10/6

75 ÅR
Lars Åke Larsson Klow, Trelleborg 6/6

John Hedlin, Sollentuna, f -19

STOCKHOLM
Susanna Segerström, den 24 april 2009.
Avhandlingen: »Carbon-graphite fiber-
reinforced polymers for implant supra-
structures«.

MALMÖ
Eva Ellervall, den 20 maj 2009.
Avhandlingen: »Antibiotic prophylaxis in 
general oral health care: the perspective of 
decision making«.
Fakultetsopponent: Professor Ola Ohlsson, 
Kristianstad.

 DISPUTATIONER

 AVLIDNA

 GRATTIS

Claes Virdeborn 50 år

VI GRATULERAR Claes Virdeborn, spe-
cialist i parodontologi och studierek-
tor för specialistutbildningen i Malmö, 
som fyller 50 år den 22 maj.

Claes Virdeborn 
utexaminerades 
vid Tandvårds-
högskolan i 
Malmö 1984. Den 
då obligatoriska 
AT-tjänsten gjorde 
han i Hässleholm. 
Efter det gick fl yt-
ten till Lund där 
han var verksam 

inom folktandvården 1986–2000. 
Han arbetade huvudsakligen inom 
allmäntandvården men även vid 
Specialistkliniken för oral protetik. 
Under den tiden praktiserade han 
även i mindre omfattning som privat-
tandläkare.

2001 gick flytten vidare till Stock-
holm för ST-utbildning, som gjordes 
på deltid under två års tid parallellt 
med arbete för Karolinska Education 
AB, där han som projektledare arbe-
tade med medicinska uppdragsut-
bildningar inom KI.

2005 gick flytten tillbaka till Mal-
mö där Claes Virdeborn nu arbetar 
på Tandvårdshögskolan som par-
odontolog, handledare och samtidigt 
är verksam som studierektor. Han är 
även verksam som vice ordförande 
i Sveriges Tandläkarförbunds kurs-
nämnd, södra regionen.

Utöver sitt yrke har Claes Virde-
born ett stort musikaliskt intresse 
som resulterat i skivinspelningar och 
nu senast en musikalisk föreställning, 
»Sanningar från scen«, som han i 
sällskap av tre musikanter framfört i 
Lund och Malmö. 

– En mix av olika saker där musi-
ken är central, säger Claes Virdeborn. 
En blandning av stand-up och musik. 
Han spelar också irländsk folkmusik i 
gruppen Dublin Bombers som består 
av sju tandläkare från studietiden.

Själva födelsedagen kommer att 
firas på Cypern med familjen och i 
sällskap av ett stort gäng från Lunda-
karnevalen. Senare i höst blir det 
100-årskalas tillsammans med en vän.                                                            

                                                  CECILIA EKHOLM

Claes Virdeborn    

Fyller du jämnt i sommar?                                         

Du som fyller jämna år perioden 11/6–20/8 
och som INTE vill uppmärksammas 
i Tandläkartidningen: 

Hör av dig senast 19 maj till
elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se
Dessa födelsedagar publiceras 4/6.

100 år
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Hygienpris till 
Peter Lundholm
PETER LUNDHOLM, sjukhustandläkare 

vid folktandvår-
den i Stockholm, 
har tilldelats 
Svenska hygien-
priset av Svensk 
Förening för 
Vårdhygien.

Motiveringen 
lyder: »Peter 
Lundholm har 
med stor envishet 

och pedagogisk färdighet arbetat med 
att implementera basala hygienruti-
ner vid folktandvården i Stockholm. 
Särskilt stort har motståndet mot 
skyddsförklädet varit. Efterlevnaden 
av basala hygienrutiner följs upp 
två gånger per år för att stärka pa-
tientsäkerheten. Dessutom har Peter 
medverkat till att införa säkra rutiner 
vid spruthantering för att undvika 
stickskador.«                                           MK

PERSONALIA

Ny dekanus
i Malmö
LARS BONDEMARK blir ny dekanus vid 

Malmö högskolas 
odontologiska 
fakultet den 1 juli.

Lars Bondemark 
är ortodontist.
Han har jobbat vid 
Tandvårdshögsko-
lan i Malmö sedan 
1999 och blev pro-
fessor i ortodonti 
2006. Han har 

tidigare varit klinikchef i Bjärnum 
och lärare på tandläkarhögskolan i 
Göteborg. Tandläkarexamen tog han i 
Malmö 1979.

Lars Bondemark efterträder Lars 
Matsson, som återgår till sin profes-
sur i pedodonti.    JS

Lars Bondemark  

Edita Stojanovic-Rakovic 
ny pedodontist
EDITA STOJANOVIC-RAKOVIC blir ny spe-

cialist i pedodonti 
när hon examine-
ras den 20 maj.

Hon tog tandlä-
karexamen i före 
detta Jugoslavien 
1985 och blev sen 
färdig specialist i 
endodonti 1992.        

Svensk tandlä-
karlegitimation 
fick Edita Stoja-

novic-Rakovic 1999 efter tjänstgöring 
på Tandvårdshögskolan i Malmö. 
När hon sedan fick arbete på folk-
tandvården i Rosengård växte hennes 
intresse för barntandvård.

Hennes forskningsprojekt »Vanor, 
attityder och kunskaper om tandhäl-
sa hos föräldrar till tvååringar i Re-
gion Skåne« vill hon gärna fortsätta 
med och så småningom avsluta med 
en magisterexamen.

Edita Stojanovic-Rakovic planerar 
också att aktualisera sin specialist-
utbildning i endodonti. Pedodontisk 
endodonti och barn med neuropsy-
kiatriska diagnoser är hennes största 
intresse inom pedodontin.

Med sin erfarenhet och kunskap 
vill hon stärka pedodontin i andra 
länder och framför allt i balkanlän-
derna, genom ett internationellt nät-
verk.                                                            EF

Edita Stojanovic-
Rakovic  

Läkarprogrammets 
pedagogiska pris
JAN MALM, neurolog och universi-

tetslektor vid 
Institutionen för 
farmakologi och 
klinisk neurove-
tenskap i Umeå, 
får Läkarprogram-
mets pedagogiska 
pris 2009. 

Motiveringen 
lyder: »Jan Malm 
är en av studenter 

och kolleger erkänt skicklig lärare, 
som har framställt läroböcker och 
filmer och varit drivande i utveck-
lingen av lärandet i neurologi i Sve-
rige, vilket även kommer att gagna 
läkarprogrammets förestående regio-
nalisering.« 

Prissumman är 60 000 kronor.      EF

Jan Malm  Peter Lundholm  

Marita Hilliges  

Marita Hilliges
ny professor i Halmstad
MARITA HILLIGES är ny professor i 

neurovetenskap 
vid Högskolan i 
Halmstad. Hon in-
stallerades vid en 
högtidsdag i april. 
Då höll hon också 
installationsföre-
läsningen »Fina 
fi brers form och 
funktion«.

Marita Hilliges 
blev tandläkare 1988 vid Karolinska 
institutet (KI). 1997 tog hon doktors-
examen, också vid KI.  JS

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

100 år

Söker du 
semesterbostad 
att hyra? 

Annonsera under 
Önskas hyra/
Bostad.

elisabeth.frisk@
tandlakarforbundet.se

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

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

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

August Liljeqvist, jurist
08-555 44 644
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

Annual Meeting European Society
of Dental Ergonomics 0solutions 
for problems in dental practice
Tid: 29–30 maj 2009
Plats: Krakow, Polen
secretary.esde@live.be

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

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

Rio Caries Conference
Tid: 15–17 juli 2009
Plats: Rio de Janiero, Brasilien
www.riocentro.com.br

NFH´s XIX conference
Tid: 27–29 augusti 2009
Plats: Reykjavik, Island
http://congress.is/nfh2009

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

1st Baltic Sea Conference in 
Orthognathic, Surgery
and Orthodontics (BSCOSO)
Tid: 25–27 september 2009
Plats: Vilnius, Litauen
www.orthognathicsurgery.info/conference

2009 American Dental Association
(ADA) Annual Session
Tid: 30 september – 4 oktober 2009
Plats: Honolulu, Hawaii
www.ada.org/goto/session

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

 ANNONSÖRER I DETTA NUMMER

Kristid 
➤Den finansiella krisen slår hårt i usa. Hundratusentals 
människor är utan jobb; den totala arbetslösheten beräknas 
stiga till runt tio procent innan året är slut. Nu känner många 
tandläkare av krisen. Somliga tandläkare som har brukat ägna 
sig åt välgörenhetsarbete i u-länder ägnar sig numera åt att 
arbeta gratis i fattiga delstater hemma.

Kul på kliniken
➤Åtta av tio tandläkare i Sverige har 
roligt på kliniken. Men i Danmark är 
det ännu bättre. Där har nio av tio 
tandläkare kul på kliniken. Läs mer 
om studien Det goda arbetet i nästa 
nummer.

Vad blir lege artis?
➤Vilka behandlingar ska vara lege 
artis och prioriteras inom tandvården 
i framtiden? Den frågan arbetar Soci-
alstyrelsen intensivt med. Men hur går 
bedömningen till? Tandläkartidningen 
besöker prioriteringsgruppen.
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Global Quality Lab  2
Kerr 6
Örestad Dentallab 6
AristoDent  6
DentMan AB 7, 8
Keydental  7
Almasoft                                               7
NSK Sweden, TS Dental  9
DentalEye AB  10
Nobel Biocare   11
Bigman   15, 61
Optergo                                               17
Keystone       18, 19, 37, 41, 77
Support Design                       18
Multiergonomi                                  18
Vilhelmina Ingenjörsbyrå AB  19
Sv Tandläkare-Sällskapet          19, 26
GlaxoSmithKline  21, 27
Opus Health Care  23

Dentsply DeTrey  25, 31
Tic  32
AB Forssbergs Dental  35
Heraeus Kulzer Nordic AB  37
Praktikertjänst Tandvård 38
Coltène/Whaledent            40
Tigran Technologies AB           41, 72
Ivoclar Vivadent 42
Denzir                                                  43
Pepsodent  44
Hultén & Co AB  45
Åhren Dental Consult  46
3M ESPE Dentalprodukter   51
AstraTech AB 55
Stick Tech  66
Protera AB                                         67
M-tec Dental  68
Dentalmind  69
McNeil Sweden AB 70

Actavis AB 71, 73
Proteket                                              74
Invisalign                                           75
Håkan Berg Dental AB  76
Tandtekniska lab i Ystad  76
Teknodont 77
Smile  83
Maryam Pourmousa 84
Narkoskliniken 84
Folktandvården Stockholm           84
SDIC Tandspecialister  85
Hådéns Dental Återvinning 85
Specialistkliniken för
Dentala Implantat  91                             
W & H Nordic AB                               92
GC Nordic  bilaga
Praxis A/S   bilaga
Unident AB bilaga
W & H Nordic AB  bilaga
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