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 Handlingarna till kommande fdi-
kongress anlände sent med posten. 
Förutom en massa sidor om verk-
samheten inklusive alla ingående 
bolags ekonomi och underlag till 

kommande val finns där »statements« eller ut-
talanden. Oftast innehåller de fdi:s ställningsta-
ganden i vetenskapliga spörsmål som dentinets 
hypersensitivitet eller sambanden mellan oral 
och allmän hälsa. Det förekommer dessutom 
andra uttalanden, denna gång om hur fdi anser 
att akademiska titlar, professionella titlar och 
hederstitlar ska användas. I år ska vi ta ställning 
till tre nya och nio reviderade statements, varav 
alla utom ett är vetenskapligt förankrade. fdi:s 
olika kommittéer följer kontinuerligt utveck-
lingen i respektive fråga, varför vissa statements 
kommer tillbaka till kongressen när de uppda-
terats. 

Vem har då nytta av dessa ställningstagan-
den? Bor man i ett genomreglerat samhälle som 
vårt, där alla tandläkare följer myndigheternas 
regler och rutiner och dessutom kontinuerligt 
hänger med i den professionella utvecklingen 
finns det måhända inte så mycket nytt att in-
hämta. Men tandvården runt om i världen ser 
ju inte ut som vår. Förra årets konstaterande av 
fdi-ordföranden Burton Conrad, att endast 15 
procent av världens befolkning har tillgång till 
fluor för att förhindra uppkomsten av karies, 
belyser klyftorna i den värld där fdi verkar; i 
många länder har organisationens ställningsta-
ganden och utbildningsinsatser därför ett stort 
värde.

i år uttalar sig fdi bland annat om infektions-
kontroll i tandvårdspraktiken, ett ämne som är 
och förmodligen blir allt mer aktuellt också hos 
oss, med tanke på utvecklingen av multiresi-
stenta bakterier och pandemier.

Det Tandvårdsforum som förbundet ar-
rangerade i våras på temat smittspridning och 

antibiotikaresistens, var så efterfrågat att flera 
medlemmar ville att vi skulle repetera det på 
annan plats än i Stockholm. Det är viktigt att få 
en evidensbaserad bild av det aktuella läget – en 
nog så skrämmande verklighet att förhålla sig 
till. Vi har en skyldighet att vara välinformerade 
också på detta område, både generellt och speci-
fikt inom vår egen yrkesutövning.

Vi har nu gått våra medlemmar till mötes 
och håller ännu ett Tandvårdsforum på temat 
smittspridning och antibiotikaresistens, den 
här gången i Göteborg den 9 oktober. Mer in-
formation om forumet och hur man anmäler sig 
annonseras i det här numret av Tandläkartid-
ningen. Jag var med förra gången i Stockholm 
och kan varmt rekommendera er att delta.

höstens första styrelsemöte hålls i slutet av 
augusti. Där ska verksamhetsplan, budget och 
propositioner spikas för att i tid kunna presen-
teras för årets förbundsmötesdelegater. Som jag 
tidigare nämnt startar en ny treårig mandatpe-
riod efter årsskiftet. Den viktigaste uppgiften på 
förbundsmötet blir att arbeta med och anta för-
bundets verksamhetsplan tillsammans med en 
balanserad budget för den kommande perioden. 
Den sammanhållna tandläkarorganisation, som 
vi alla vill ha, kräver att detta arbete görs nog-
grant, så att det är tydligt för alla vilket uppdrag 
Sveriges Tandläkarförbund har.

Det pågår ett intensivt arbete på kansliet med 
att lägga sista handen vid programboken till 
årets riksstämma; snart ska den gå i tryck för att 
därefter distribueras till er alla. Nästa år firar 
vi Svenska Tandläkare-Sällskapets 150-årsjubi-
leum i samband med riksstämman i Göteborg. 
Redan nu planerar vi, tillsammans med våra 
samarbetspartners, denna aktivitet. Det gäl-
ler att starta i god tid så vi förmår nå våra högt 
ställda ambitioner – Odontologisk Riksstämma 
ska vara och förbli den naturliga årliga mötes-
platsen för alla i svensk tandvård. n

Smittspridning  
– ett globalt problem

»Vi har en 
skyldighet 
att vara 
välinformerade 
också på detta 
område …«
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För barnens
bästa

 O  m man förenar äkta omtanke om barn med en genuin 
förståelse för de vardagsdilemman föräldrar upplever 
tillsammans med sina små och lägger till insikten att 
föräldrar vill sina barn väl – då hamnar man hos folk-

tandvården i Rosengård och numera också i dess grannområden i 
Malmö. Det som startade som ett projekt, en underökning om en 
riktad satsning skulle kunna påverka tandhälsan hos de yngsta i 
invandrarstadsdelen, har nu blivit permanentad. I förra numret av 
Tandläkartidningen publicerade vi ett autoreferat av Inger Wenn-
halls licentiatavhandling om det lyckade projektet och i det här 
numret berättar vi i reportaget på sidan 12 om dess efterföljare, 
om än inte kopior, i Malmö.

Nu är det naturligtvis inte bara hos folktandvården i Malmö 
man hittar eldsjälar som arbetar för barnens bästa. De finns i hela 
landet och i både offentlig och privat vård. Men det är just i Ro-
sengård som en modell för omhändertagande har etablerats och 

beforskats.
I en artikel på sidan 34 hittar du ett annat 

exempel på hur man tar sig an barnens mun-
hälsa; i Värmland samarbetar tandvården 
inte enbart med så självklara partners som 
barnavårdscentraler, förskola och skolhälso-
vård utan har också med en vidare krets där 
fritidsförvaltning, gatukontor och förenings-
liv ingår. Allt för att bidra till god munhälsa 
och allmän hälsa hos såväl de allra yngsta 
som tonåringarna i länet. 

Under mina korta turer med tunnelbanan 
till och från jobbet får jag ofta bevis för att 
föräldrar behöver information om barns häl-
sa. Den förälder som en tidig morgon baxar 
in en sittvagn i tunnelbanetåget med ett halv-
sovande barn som har Mariekex i ena handen 
och nappflaska med saft i den andra, är na-
turligtvis inte ond utan snarare okunnig, 
dödstrött och stressad. Jag vet inte om nät-
platser och bloggar om livet som småbarns-
förälder vimlar av goda råd om matvanor och 
munhälsa. Men jag gissar att det inte i första 
hand är där pressade föräldrar kan få hjälp 
att bryta kex- och saftvanorna. Det ska för-
stående och stödjande proffs från tandvår-
den till för att lyckas med den saken. n

»Under 
mina korta 
turer med 
tunnelbanan 
till och från 
jobbet får 
jag ofta 
bevis för att 
föräldrar 
behöver 
information 
om barns 
hälsa.«
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Många anställda vid 
Folktandvården Skåne 
anser att de omfattande 
IT-problem man haft det 
senaste året har påverkat 
deras hälsa. Det visar en 
hälsoenkät.

När det nya tandvårds-
stödet infördes för ett år 
sedan drabbades folk-
tandvården i Skåne av 
mycket stora problem med 
journalsystemet t4 och 
den elektroniska kommu-
nikationen med Försäk-
ringskassan. Problemen 
fortsatte under hösten och 
vintern, och tandläkarnas 
fackliga organisation fick 
många bevis på att med-
lemmar mådde mycket 
dåligt.

För att fånga upp de anställ-
das hälsotillstånd genom-
fördes en hälsoenkät. 1 223 
av 1 466 anställda svarade 
på frågorna. 

65 procent uppger att 
deras hälsa påverkats av 
it-problemen. Det handlar 

65 %
»Trötthet.«  
»Svårigheter  
att koppla  
av tankarna  
från arbetet.« 
»Irritation.«  
»Oro.«

35 %
»Hälsan  
har inte  
påverkats.«

Hur påverkas anställ-
ningen när verksamheten 
privatiseras eller bola-
giseras? Vad gäller vid 
sjukdom? Vad händer med 
pensionen? Det är frågor 
som Susanna Magnusson, 
ombudsman på Tjänste-
tandläkarna, allt oftare 
får från medlemmar.

Susanna Magnusson an-
ser att det är viktigt att de 
tandläkare som berörs av 
förändringar i ägarstruktu-

ren sätter 
sig in i 
hur an-
ställnings-
förhåll-
andena 
påverkas.

– Hit-
tills har 
det vid bo-

lagisering av folktandvår-
den inte påverkat löner och 
olika förmåner då tidigare 
kollektivavtal har övertagits 
av bolaget. Rör det sig där-

emot om en anställning i 
ett privat tandvårdsföretag 
eller att en privat ägare tar 
över en folktandvårdsklinik 
kan det påverka sådant som 
lön, pension, semester och 
ersättning vid sjukdom, 
säger hon.

Huvudregeln är att de villkor 
som finns inskrivna i kol-
lektivavtalet och som man 
haft hos sin tidigare arbets-
givare följer med under det 
första året. Därefter kan det 

bli en förhandlingsfråga om 
eventuellt förändrade vill-
kor i anställningen.

– De tandläkare som är med-
lemmar hos oss i Tjänste-
tandläkarna erbjuds na-
turligtvis våra tjänster vid 
dessa förhandlingar. Det 
är viktigt att vi som facklig 
part är med i denna process 
och bevakar våra medlem-
mars intressen då det finns 
många frågor att reda ut.

mats karlsson

65 procent av de anställda på 
folktandvården i Skåne upp-
ger att deras hälsa påverkats 
av IT-problemen. 

om trötthet, svårigheter 
att koppla av tankarna från 
arbetet, irritation och oro. 
35 procent av de svarande 
anser inte att deras hälsa 
påverkats.

– När vi frågar medarbe-
tarna hur vi kan stödja dem 
på bästa sätt just nu är det 
i särklass vanligaste svaret 
att se till så att it-systemet 
fungerar. Därför satsar vi 
nu ännu större resurser än 
hittills på detta, säger per-
sonalchef Agneta Viterius. 

mats karlsson

»Viktigt sätta sig in i anställningsvillkoren«

Susanna  
Magnusson

Folktandvården måste 
särredovisa sin ekonomi 
bättre. Det anser Stats-
kontoret.

Under ett stort antal år har 
bland andra Privattandlä-
karna kritiserat folktand-
vården för att man inte 
särredovisat de ekonomiska 
flödena inom verksamhe-
ten. Det har ofta inte gått 
att se om viss vård subven-
tionerar en annan. 

Förbättringar i redovis-
ningen har gjorts, men det 
är enligt Statskontoret inte 
tillräckligt.

Statskontoret anser att det 
inte finns en tillräckligt 
utvecklad särredovisning 
av ekonomin. Konsekven-
sen blir att det inte är 
möjligt för utomstående 
aktörer att bedöma om det 
förekommer konkurrens-
snedvridande subventioner 
till folktandvården.

Statskontoret påpekar att 
det finns särskilda skäl för 
en öppnare ekonomisk re-
dovisning inom tandvården 

eftersom det finns en stor 
andel privata företag. Det 
måste råda konkurrensneu-
tralitet.

Statskontoret vill ha 
tydliga krav på den ekono-
miska redovisningen. Man 
föreslår en lag.

Privattandläkarnas general-
sekreterare Eva Andersson 
välkomnar Statskontorets 
rapport:

 – Vi tycker det är vik-
tigt med goda villkor för 
tandvårdsmarknaden, och 
om det är svårt att bedöma 
konkurrensvillkoren krävs 
det ytterligare arbete för att 
göra det möjligt.

– Viktigast är att ekono-
miska stöd och andra eko-
nomiska resurser till pa-
tienter från stat eller lands-
ting är konkurrensneutrala 
så att de följer patienten i 
hennes val av tandläkare. 
Vi har en dialog med Stats-
kontoret kring detta upp-
drag. Vi delar deras analys 
och välkomnar fortsatt 
samarbete, säger hon.

mats karlsson

IT-strulet gav 
hälsoproblem

Bristande  
särredovisning  
inom landstingen
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➤ En tandläkare har an-
mält Försäkringskassan till 
JO, Justitieombudsman-
nen. Tandläkaren har inte 
fått ersättning för tand-
vårdsarbeten motsvarande 
360 000 kronor.

Försäkringskassan har 
gjort efterkontroller och 
underkänt 29 av de be-
handlingar han utfört. 
Efter att tandläkaren kla-
gat på besluten har tio av 
dessa efterhandskontroller 
godkänts. Den uteblivna 
ersättningen har tvingat 

tandläkaren att säga upp en 
anställd. 

Efter att tandläkaren an-
mält Försäkringskassan till 
JO har JO krävt att kassan 
ska förklara sitt agerande.

mk

En tandläkare med bra-
siliansk utbildning och 
28 år i yrket uppfyller 
kraven för att få svensk 
legitimation trots att 
hon kommer från ett land 
utanför EU. Det slår läns-
rätten fast.

Socialstyrelsen beslu-
tade i november 2008 att 
tandläkaren inte uppfyller 
kraven för att få svensk 

legitimation. Tandläkaren 
överklagade beslutet till 
länsrätten.

Tandläkarutbildningen i 
Brasilien är fem år. Enligt 
länsrätten »visade hon 
exceptionell färdighet« 
och klarade av studierna 
på tre och ett halvt år, och 
fick enligt brasiliansk lag 
ta examen trots den kor-
tare utbildningstiden. Hon 

studerade samma ämnen 
som finns specificerade i 
EG-direktivet 78/687/EEG. 
Tandläkaren har enligt 
länsrätten visat att hon har 
lång klinisk erfarenhet, spe-
cialisering och fördjupning 
inom parodontologi, har 
vetenskaplig kompetens 
och pedagogisk erfarenhet.

Efter att tandläkaren lämnat 
in kompletterande infor-

mation om sin kompetens 
ställde sig Socialstyrelsen 
bakom hennes överkla-
gande till länsrätten; hon 
uppfyller kraven för att få 
svensk legitimation, men 
måste genomgå ett kun-
skapsprov och praktisk 
tjänstgöring innan hon for-
mellt får arbeta i Sverige. 
Tandläkaren är beredd att 
uppfylla dessa krav.

mats karlsson

➤ Försäkringskassans 
prisjämförelsetjänst kom-
mer att lanseras för all-
mänheten den 20 oktober. 
Vårdgivarna är skyldiga 
att lägga ut uppgifter om 
sina priser på kassans 
hemsida. Där kan sedan 
allmänheten ta del av 
informationen och jäm-
föra priset för behandling-
ar hos olika tandläkare. 

Information om hur 
vårdgivarna ska redovisa 
sina prisuppgifter finns i 
användarhandledningen 

mänheten den 20 oktober. 

föra priset för behandling-

Användarhandledning för  

vårdgivare  för  
prisjämförelsetjänsten  

för tandvård

Tandläkare JO-anmäler 
Försäkringskassan

för prisjämförelsetjänsten 
på kassans hemsida för 
vårdgivare. 

 mk

Dags registrera 
tandvårdspriser

Brasiliansk tandläkare får arbeta i Sverige

82 procent läser 
korta nyheter 
i Tandläkartidningen
Mediateket 2009

100 år

Skarpare diagnos med originalet från Hamamatsu 
Fiberoptisk sensor

Hamamatsus intraorala röntgensensorer är originalet. 
En högteknologisk japansk kvalitetsprodukt byggd 
på fiberoptik som ger högsta bildkvalitet. 
Med Digitales får du också två utbildningstillfällen, 
gedigen erfarenhet och stabil drift på din klinik.

IT • DATASUPPORT • INTRAORALA KAMEROR • INTRAORAL RÖNTGEN • PANORAMARÖNTGEN • CBCT/VOLYMTOMOGRAFI

Hamamatsus intraorala röntgensensorer är originalet. 

Besök www.digitales.se för exempelbilder
Tel. 033-22 66 50  |  Fax 033-22 66 51

HAMAMATSUHAMAMATSU

PAKETERBJUDANDE!

® För optimerad bildgranskning ingår medicinsk 

   bildskärm EIZO FlexScan MX190K med inbyggd 

             ljusmätare, värde 8.688.- inkl. moms



tandläkartidningen årg 101 nr 10 2009 8

I KORTHET

➤ Tandläkarförbundet har 
antagit ett policydokument 
för material, metoder och 
produkter.

I dokumentet slår man 
bland annat fast att tand-
läkarna i kraft av sin legiti-
mation ansvarar för att va-
let av material och metoder 
görs utifrån vetenskap och 
beprövad erfarenhet.

Förbundet skriver också 
bland annat att material, 
produkter och metoder 
för dentalt bruk ska vara 
kliniskt prövade innan de 
lanseras på marknaden 
och att det ska finnas en 
fungerande inrapportering 
av biverkningar av dentala 
material, liksom av avvikel-
ser, detta för att föra tillba-
ka kunskap till tandvården.  
 mk

Lördagen den 12 sep-
tember firas World Oral 
Health Day, Munhälsoda-
gen, för första gången. 
Det är en dag som instif-
tades förra året av FDI, 
den internationella tand-
läkarorganisationen.

Tandläkarförbundet har ta-
git initiativet för de svenska 
aktiviteterna och har bjudit 
in Sveriges Tandhygie-
nistförening och Svenska 
Tandsköterskeförbundet 
till ett gemensamt firande.

Munhälsodagen kommer att 
fokusera sina aktiviteter 
kring unga människors 
tandhälsa och på hela 
tandvårdens engagemang 
för bättre folkhälsa.

Arrangemang kommer 
att hållas på olika platser 
runt om i landet. Det blir 
bland annat seminarier och 
tandhälsoteam ute på gator 
och torg.

– Vi hoppas på en bred 
uppslutning och att vi är 
många tandläkare, tandhy-
gienister och tandsköter-
skor runt om i landet som 
tillsammans slår ett slag 
för tandhälsan, säger Ro-
land Svensson, ordförande 
i Sveriges Tandläkarför-
bund.

mats karlsson

Munhälsodagen fokuserar 
kring unga människors 
tandhälsa och på hela 
tandvårdens engagemang 
för bättre folkhälsa.FO
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Premiär för Munhälsodagen Policy för 
material, metoder 
och produkter

Tel. 08-774 98 80
www.multiergonomi.se
info@multiergonomi.se
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IT-produkter som förebygger
smittspridning

Ett nyutvecklat tangentbord.
Finns med larm som
påminner användaren
om rengörning.

Medigenic tangenbord kombinerar
rätt tangenbordskänsla med
enkel desinficering av plan yta.
Tangentbordet finns i tre ut-
föranden. Tvättbar mus i samma
material.

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



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

LED-koppling för instrument med NSK-fattning.

LED-koppling för instrument med KaVo-fattning.

Jubileumskampanj!

Byt in din gamla koppling och få 

500 kr i rabatt 

vid köp av en LED-koppling. 

Jubileumskampanj!

Yes we can change!
Världens första LED-kopplingar

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. 

                Nu finns även NSKs lågvarvsmotor med LED-ljus. 

Byt till NSKs M40 LED-motor och du har uppgraderat alla dina 

lågvarvsvinkelstycken med traditionell fiberoptik till LED.

NYHET!
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I KORTHET

➤ Vuxna värmlänningar 
har bättre tandhälsa än 
vuxna i grannlänen. Det 
visar undersökningen Liv 
och hälsa, som gjorts av 
landstinget och som uppre-
pas vart fjärde år. 

6 500 personer deltog i 
enkäten. 76 procent uppger 
att de har bra eller mycket 
bra tandhälsa. Statistik från 
tidigare undersökningar av 
länets ungdomar visar att 
länets unga patienter ligger 
i topp i Sverige när det gäl-
ler tandhälsa. Enligt tand-
vårdschef Hans Östholm 
kan förklaringen till den 
goda tandhälsan hos unga 
och vuxna vara satsning-
arna på förebyggande vård 
som gjorts inom förskolan 
och mödra- och barnhälso-
vården.  mk

➤ FDi, den internationella 
tandläkarorganisationen, 
samlar nu hela sin verk-
samhet i Geneve i Schweiz. 
Flytten sker i mitten av 
september. Tidigare låg 
huvudkansliet i Ferney-
Voltaire i Frankrike. 
Centraliseringen innebär 
minskade kostnader och 
förenklade kontakter inom 
organisationen.

mk

➤ Bisserne, tandvårdskli-
niken för hemlösa i Köpen-
hamns centrum, har fått 
ett bidrag från oväntat håll: 
föreningen bakom Ros-
kildefestivalen har skänkt 
250 000 danska kronor till 
verksamheten. Det berät-
tar Tandlægebladet i sitt 
senaste nummer.

Föreningen Roskilde 

Föreningen bakom Roskildefestivalen har skänkt 250 000 
danska kronor till tandvård för hemlösa.
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Musikfestival stöder 
tandvård för hemlösa

Festival har sedan 1970-ta-
let delat ut medel ur 
överskottet från musik-
festivalen till humanitärt, 
kulturellt och allmännyt-
tigt arbete. Nu ska hemlösa 
protespatienter få glädje 
av pengarna, berättar Kate 
Caroc vid Bissernekliniken 
för Tandlægebladet.

cm

FDI-kansliet 
flyttar

Bästa hälsan 
i Värmland

Senaste nytt 
alltid på 
tandlakartidningen.se

100 år
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Client : Sofic

Forme : SCOCB1043Q00R

Format étui : 188,5 x 208 x 144,5

Réf. étui : Ultra Safety Plus - 01 98 158 11 00

002PHADIV0515

10-08

Septocaine & Septocaine Forte
- Snabbt tillslag
- Lång duration 
- Kort halveringstid

Vägen till säker anestesi
Septocaine & Septocaine Forte

500 miljoner injektioner per år! 
Septodont är världens största 
tillverkare av anestesi inom 
odontologi.

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

FINNS PÅ APOTEKET

www.bigmandental.se/a-dec300      



Senaste nytt  
alltid på 
tandlakartidningen.se

DENTALMIND AB är specialiserade på HU-FRIEDY instrument för kirurgi.

Kvalitet blir inte till av en slump…
…utan är snarare ett resultat av decennier av
forskning och utveckling.

Hu-Friedy instrumenten är tillverkade av titan eller

högkvalitativt rostfritt stål och är garanterade att

ge dig högsta möjliga användarkomfort. 

Dentalmind, Vindåkersvägen 10, 311 50 Falkenberg
Tel. 0346-241 70, www.dentalmind.com

Kontakta oss
för demonstration

och visning på
din klinik.
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REPORTAGET

 K anske kunde det vara bra med några 
saker hängande från taket? föreslår 
pappan Nabi Ayoub.

– Det var en god idé, den ska jag ta 
till mig. Då kan man säga »titta i taket« 

när barnen ska gapa, svarar profylaxtandsköter-
skan Gullan Wilén.

Julia Stanikzai Ayoub rotar i leksakslådan. Hon 
har fyllt två år och ska få sina mjölktänder räknade. 
Platsen är folktandvårdens nyöppnade Tandbors-
ten, en informationscentral för småbarnsföräld-
rar, vid Södervärn i Malmö nära stadens univer-
sitetssjukhus, tandvårdshögskolan och pittoreska 
Möllevångstorget. Ett charmigt och krogtätt om-
råde men samtidigt drabbat av hög kriminalitet; 
i polisens trygghetsmätning från 2007 hamnade 
dessa kvarter allra sist. Södervärn ligger också i 
botten när det gäller barnens tandhälsa, näst sist 
bland folktandvårdens samtliga kliniker i Skåne. 
Därför satsar man på förebyggande information 
till stadsdelens småbarnsföräldrar. Något som 
har visat sig vara mycket effektivt i Rosengård där 
den första Tandborsten ligger.

– Ett problem är att Julia vill ha mjölk på nat-
ten. Vi borstar tänderna på kvällen men sedan får 
hon mjölk när hon ligger ner, berättar Nabi.  

Mjölk innehåller en del socker, upplyser Gul-
lan. De kommer överens om att prova om det inte 
går lika bra med vatten. Godis- och dryckesva-
nor gås igenom. Samt tandborstningsrutiner. Två 
gånger om dagen, bekräftar Nabi, och får beröm 
för familjens bojkott av godis. 

Lugn och trygg miLjö
Nu har Julia tröttnat på leksakerna, tar ett bas-
tant grepp om pappas pekfinger och försöker dra 
honom ut ur besöksrummet. Nabi plockar upp 
dottern i knäet och Gullan tar fram stället med 

Svartklubb byter klientel, lyder pressmeddelandet 
från folktandvården Skåne. Falskspelare och pistol-
skyttar har bytts ut mot lekande barn.  
Malmö har fått sin andra Tandborsten, en mottag-
ning där man satsar på förebyggande information 
till småbarnsföräldrar i utsatta områden – precis 
som i Rosengård där den första Tandborsten ligger.

Profylaxtandskö-
terskorna Aina 
Regnér och Gullan 
Wilén har arbetat 
med förebyg-
gande tandvård 
sedan 1970-talet. 
Dagens insatser 
känns effektivare 
och relationen till 
föräldrarna är en 
helt annan.

Södervärn 
välkomnar barnen
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tandborstar. Det blir en lila. Vant använder Gul-
lan skaftet för att vika upp Julias överläpp. Allt 
ser bra ut. Samtliga mjölktänder är på plats. 

En modell av över- och underkäke fiskas fram 
ur sin ask. Stegvis går Gullan igenom i vilken ord-
ning tänderna ska tappas och demonstrerar tand-
borstteknik. Julia sträcker intresserat ut handen 
och för fingertopparna över plastkronorna. Se-
dan krånglar hon sig ur knäet. Den avslutande 
informationen får avklaras i en hast.

– Jag tycker det är jättebra med tandborstning-
en och godiset och hur ni tänker, sammanfattar 

Gullan och följer med mot dörren.
– Lokalen är jättefräsch men den skulle behö-

va lite färg, säger Nabi innan han försvinner ut på 
gatan med dottern. 

Mottagningen öppnade 1 maj och har varit 
igång drygt en månad. Gardiner, kaffekokare och 
anslagstavla saknas ännu. Men det avskalade har 
också en mening. Det ska inte finnas för mycket 
att pilla på, inga blomkrukor att riva ner. Tand-
borsten ska erbjuda en lugn och trygg miljö, är 
tanken. I en atmosfär som inte osar sjukhus och 
myndighet – där främmande lukter, tandläkar-

TexT: erik Skogh 
FoTo: Jenny Leyman

Med hjälp av bläd-
derpärmens bilder 
blir informationen 
mer lättillgänglig 
och strukturerad. 
Fr v Gullan Wilén, 
Nabi Ayoub och Julia 
Stanikzai Ayoub. 

➤
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stolar och borrar saknas, där barnen kan springa 
ut och in ur besöksrummen utan att föräldrarna 
måste sitta som på nålar. Där kan ett förtroen-
defullt förhållande till tandvården lättare byggas 
upp än på kliniken.

Framgång i FörebiLden rosengård
Den första Tandborsten öppnade år 2000 i Ro-
sengård. Mottagningen ingick i ett forskningspro-
jekt lett av distriktstandläkaren Inger Wennhall. 
(En lägesrapport publicerades i Tandläkartid-
ningen nummer 13 2004 och ett autoreferat av 
Inger Wennhalls licentiatavhandling i nummer 
9 2009.) 

När studien inleddes rankades Rosengård lägst 
bland folktandvårdens kliniker i Skåne. Ohälso-
talet, antal lagningar om året per individ i åldern 
3–19 år, hade ett medelvärde på 1,61. Redan 2003 
hade siffran sjunkit till 1,11. Vilket motsvarade en 
sänkning med 30 procent. I dag ligger Rosengård 
på 0,69. Jumboplatsen innehas av Kroksbäck 
(0,95) följt av Södervärn (0,8). Rosengårdspro-
jektets framgång gjorde att tandvårdsnämnden 
bestämde sig för att sprida modellen även till 
dessa stadsdelar och till höghusområdet Her-
modsdal i Malmö. 

Arbetet på Södervärn inleddes årsskiftet 
2006–2007. Men fram tills nu har man fått hålla 
till i klinikens vilorum. 

– Litet, trångt och inget fönster, summerar 
Gullan.

Det har inte varit lätt att hitta rätt lokal. När-
het och tillgänglighet, utgör två ledord. Den ide-

ala mottagningen ligger i stadsdelens centrum, 
i markplan. Föräldrarna hittar lätt dit och kan 
även lätt titta in helt apropå, med en fråga el-
ler två, när de ändå har vägarna förbi. Dessutom 
skulle lokalen vara liten.

Lösningen kom, då en närliggande förening, 
och misstänkt svartklubb, blev vräkt. Det ryktas 
att det fanns kulhål i ett av fönstren. Numera syns 
inga spår av lokalens våldsamma förflutna. 

I Hermodsdal letar man fortfarande. I Kroks-
bäck fortsätter verksamheten i folktandvårdskli-
niken.  

»Viktigt med täta kontakter«
En egen lokal utgör en viktig förutsättning för de 
goda resultaten i Rosengård. Men studien visade 
också att antalet besök, och tidpunkten för dessa, 
spelade en avgörande roll. I dag kallar man till 
ett informationsmöte på bvc redan vid sju må-
naders ålder. Första besöket på Tandborsten 
sker vid 18 månader. Därefter följer en intensiv 
period med fyra återbesök fram tills barnen fyl-
ler 3 år och den ordinarie tandvården tar över. 
Dessutom kallas Rosengårdsbarnen därefter till 
Tandborsten en gång om året fram tills de börjar 
förskoleklass som 6-åringar. På Södervärn har 
man inledningsvis valt att nöja sig med tre träf-
far – bvc vid 7 månader samt Tandborsten vid 18 
och 27 månader. 

– Jag tror inte att man får samma effekt utan de 
här täta kontakterna. Vi fick i min studie bättre 
resultat när barnen kom var tredje månad mel-
lan två och tre års ålder. Det är vår erfarenhet att 

Glasmontern i 
väntrummet 
väcker Victor 
Arneiros intresse.

– Att borsta bar-
nens tänder ingår 
också i besöket. 
Här är det Victor 
Arneiros tur.

➤
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besök var tredje månad skapar en bra relation till 
föräldrarna som därmed blir mer delaktiga och 
motiverade, säger Inger Wennhall. 

– Vi har tyckt att det blir för ofta och att tre 
gånger räcker. De har ett annat klientel ute i Ro-
sengård, menar Gullan Wilén. 

– Vårt arbete är inte identiskt med Rosengårds-
projektet men baserar sig ändå på den vetenskap 
och empiri som finns om att fokusera på de små 
barnen och om informationen till föräldrarna, 
förklarar Björn Neroth, klinikchef på Södervärn.

Profylaxtandsköterskan Aina Regnér betonar 
också att om karies påträffas så bokas föräldrar-
na in för fler återbesök. Framtiden får utvisa om 
upplägget är tillräckligt effektivt. 

– Folktandvårdens mål är att ingen klinik ska 
vara sämre än 0,5 i tandhälsa 2019, preciserar 
Björn. 

extra FLuorbehandLing Vid behoV
Resultaten av Tandborsten-satsningen dröjer 
tills Julia och hennes jämnåriga blivit en del av 
den ordinarie tandvården och omfattas av stati-
stiken. Då tar man ställning till om det behövs 
fler återbesök. Eller en Tandborsten även på 
Kroksbäck. Men det handlar om resurser, poäng-
terar Björn. Utdelandet av fluortabletter från två 
år, som sker i Rosengård, kan också bli aktuellt. 
Fluorsköljning i skolan har redan anammats.

– Det gör ingen nytta att skölja med fluor i 
normalpopulationen där man använder fluor-
tandkräm men här räknar vi med en effekt, säger 
Björn.

Aina sköter verksamheten på Kroksbäck. 
Stadsdelen är mindre än Södervärn men mer 
segregerad med stora familjer och en hög andel 
invandrare. Det är inte ovanligt att barnen hel-
ammas fram till ett och ett halvt års ålder. 

– Vi pratar mycket om bröstmjölken, att den är 
söt, säger Aina. 

Kulturella skillnader kan ta sin tid att komma 
underfund med.

– Barnen hade hål i tänderna men jag och för-
äldrarna förstod ingenting. Barnen drack mjölk 
och åt gröt, det fanns inget att peka på. Så visade 
det sig att föräldrarna häller socker i mjölken och 
att gröten var Mariekex som man rört ut med sö-
tat te. Numera frågar jag alltid om man sockrar 
mjölken, berättar Aina.

Så länge informationen är tydlig upplever hon 
att föräldrarna lyssnar och ändrar sina vanor. 
Både Aina och Gullan har arbetat med förebyg-
gande tandvård sedan 1970-talet.

– Jag tycker att de insatser som vi gör i dag 
känns betydligt mer effektiva. Tidigare, när vi 
gick till dagis, träffade vi inte föräldrarna. Nu 
träffar vi föräldrarna på ett helt annat sätt, slår 
Gullan fast. n

»Vårt arbete är inte identiskt med Rosengårds-
projektet men baserar sig ändå på den vetenskap 
och empiri som finns om att fokusera på de små 
barnen och om informationen till föräldrarna.«

– Det förebyggande 
arbetet är nyckeln 
till en bättre tand-
hälsa, menar Björn 
Neroth, klinikchef 
på Södervärn.

Allt är inte 
färdigt än. 
I framtiden 
ska väntrum-
mets glas-
monter även 
rymma en så 
kallad socker-
utställning.

Käkmodellen  
används bland 
annat för att visa 
tandborstnings-
teknik. Fr v Gullan 
Wilén, Julia Sta-
nikzai Ayoub och 
Nabi Ayoub.

Språkbarriärerna 
kan ibland vara 
höga och det behövs 
informationsmate-
rial på flera språk.
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– Jodå. Det existerar allt en 
del fördomar om kvinnorna 
inom kåren och mansdomi-
nansen är fortfarande stark 
hos yrkesförbunden.   
Det säger ordföranden för ett 
franskt tandläkarförbund som 
bara är öppet för kvinnliga 
medlemmar. 

TexT: anna Trenning-himmeLSbach,  
FriLanSJournaLiST 

– En idé är att kvinnorna kommer att 
sänka inkomstnivån inom sektorn. En 
annan är att många av oss går igenom 
utbildningen, men sedan inte jobbar 
som tandläkare. 

Det säger Béatrice Gadrey ordfö-
rande för sfcd, Syndicat des femmes 
chirurgiens-dentistes, alltså Fackför-
bund för kvinnliga tandläkare. 

Fransyskornas eget tandläkarfack 
bildades redan 1935. 

– På den tiden hade kvinnor inte ens 
rösträtt! Och behövde ha tillstånd från 
sin pappa eller make för att kunna 
öppna ett bankkonto, berättar hon. 

Den enda juridiska könsskillnaden, 
som numera existerar inom tandlä-
karkåren i Frankrike, är faktiskt till 
kvinnornas fördel. Manliga privat-
praktiker har rätt till elva dagars pap-
paledighet. Nyblivna mödrar i samma 
situation kan vara borta från jobbet i 
104 dagar. 

Men fram till i mitten av 90-talet 
hade fria yrkesutövare ingen betald 
föräldraledighet alls, och var därför en 
av de frågor som länge drevs av sfcd. 

Att det fanns behov av ett särskilt 
kvinnofack på 30-talet är begripligt. 
Men i dag? 

– Yngre kvinnor tar ofta dagens vill-
kor för självklara. Men man behöver 

ju bara se sig om runt i världen, för att 
inse att situationen är skör. Vi måste 
ständigt vara vaksamma för att inte 
förlora det som äldre generationers 
kvinnor har slagits för, säger Béatrice 
Gadrey. 

En av hennes 
roller i dag är att 
bekämpa ingrod-
da fördomar. 

Vad gäller 
farhågorna om 
att fler kvin-
nor inom kåren 
skulle dra ner 
inkomstnivån, 
säger hon att 
hon inte riktigt 
förstår. Och det stämmer inte att 
kvinnliga tandläkare oftare överger 
yrket än deras manliga kolleger. 

– Åren efter utbildningen är det 
relativt vanligt att kvinnorna jobbar 
lite mindre, vilket kan förklaras med 
barnafödande. Vi kan också se att nå-
got fler kvinnor än män är anställda 
i stället för att vara privatpraktiker. 
Några andra tydliga könsskillnader i 
yrkesutövandet existerar inte, säger 
kvinnofackets ordförande. 

ny syn bLand yngre män 
Mansdominansen lever i alla fall vida-
re inom tandläkarnas andra fack och 
inom den nationella Tandläkarorden, 
som är ett obligatoriskt skråförbund. 
Hos det sistnämnda blev tre kvinnor 
»pionjärer«, när de för två år sedan 
fick centrala poster. 

– Det främsta skälet är att kvinnor 
har mindre tid till att engagera sig po-
litiskt, eftersom situationen i de fran-
ska hemmen inte är särskilt jämställd. 

Béatrice Gadrey berättar att hon 
själv är lyckligt lottad på den punk-
ten. Hon och hennes make arbetar på 
samma privata mottagning i Fréjus i 
södra Frankrike. 

– Han har dragit ett lika stort lass 
som jag när det gäller barn och hus-
hållsarbete. 

Det är ovanligt bland oss som är i 
45-årsåldern. Men bland yngre man-
liga kolleger märker jag tydligt en för-
ändring. De har inte lust att offra allt 
för sitt yrkesliv. 

Béatrice Gadrey anser att bättre 
arbetsvillkor för hela kåren gynnar 
kvinnornas karriärmöjligheter. Arbe-
tet inom hennes förbund handlar ock-
så i dag ofta om generella yrkesfrågor, 
som hos vilket annat fack som helst.

Däremot tror hon att sfcd fungerar 
lite annorlunda än de andra tandlä-
karförbunden. 

– Här förekommer knappast några 
strider om makten. Då och då får vi 
förfrågningar från män som skulle 
vilja gå med, eftersom de gillar vårt 
sätt att jobba på. I framtiden kommer 
vårt fack säkert att öppnas för manliga 
medlemmar. Det ligger ju i sakens na-
tur att målet för ett kvinnoförbund är 
att arbeta för att bli överflödigt. n

Kvinnligt tandläkarförbund  
bekämpar fördomar 
Kvinnligt tandläkarförbund  
bekämpar fördomar 

➤TANDLÄKARe i fRANKRiKe

Idag existerar nästan 40 000 yrkesaktiva 
tandläkare i Frankrike. * 

38 procent är kvinnor. Könsfördelningen 
är jämn för tandläkare mellan 30 och 34 år 
och kvinnorna är i majoritet bland de ännu 
yngre. 

Medelåldern är 47 år. Tandläkarkåren för-
väntas minska kraftigt på grund av stora 
pensionsavgångar fram till 2030, då antalet 
kvinnliga praktiker också beräknas vara lika 
många som de manliga. 

Drygt 91 procent av tandläkarna är privat-
praktiserande. Enligt det franska Sjukvårds-
departementet kan detta vara en av förkla-
ringarna till att feminiseringen av kåren har 
skett något senare än inom andra vårdyrken. 

* Uppgifter från Ordre National des Chirur-
giens Dentistes 

Béatrice Gadrey



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

4686-CoregaTabs 200x272 Solution SE.indd   1 4/17/09   12:25 PM
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Patienten, född 1979, besökte tandlä-
karen efter att en bit lossnat ur tand 37. 
Följande dag åtgärdades skadan med 
en kompositfyllning. Före ingreppet 
hade patienten fått en bedövningsin-
jektion. Patienten hade värk efter be-
handlingen och kontaktade tandskö-
terskan några dagar senare på grund 
av en svår pulserande värk. Tandskö-
terskan förklarade att det inte var nå-
got att oroa sig för; smärta är vanligt 
efter dessa ingrepp. Ytterligare några 
dagar senare tog patienten kontakt 
med tandläkaren eftersom värken 
kvarstod. Tandläkaren rekommende-
rade en ny kontakt om en vecka.

Men patienten återkom inte utan 
sökte upp en annan tandläkare, som 
konstaterade pulpit och neurit.

Patienten anmälde tandläkaren till 
hsan för felbehandling, framför allt 
att han påbörjat behandlingen trots 
att bedövningen inte hade tagit or-
dentligt. Hon anmälde också tandskö-
terskan, som hon anser inte tog hen-
nes besvär på allvar.

Både tandläkaren och tandsköter-
skan tillbakavisar klagomålen.

I ett gemensamt yttrande till hsan 
skriver de bland annat att patienten 
inte har blivit nonchalant behand-
lad. »Det är väl känt att mandibular-
injektioner inte ger en 100-procentig 
tillslagsfrekvens. Bedövningen av den 
trasiga tanden 37 tog dåligt trots att 
vi avvaktade det operativa ingreppet 
en stund. Jag förklarade ovanstående 
problem och med patientens samtycke 
påbörjade jag behandlingen.«

Enligt yttrande uttryckte patienten 
smärta vid behandlingen, men inget 
som motsvarar den beskrivning hon 

gjort i sin anmälan. »Givetvis skulle 
jag aldrig ha fortsatt behandlingen 
om patienten uttryckt smärtan såsom 
i anmälan.«

Tandläkaren konstaterar att tand 37 
redan tidigare var kraftigt undermine-
rad av en mycket djup fyllning. Frak-
turlinjen gick helt nära pulpan, vilket 
kan förklara den efterföljande värken. 
Han konstaterar också att tand 37 var 
symtomfri efter behandlingstillfället, 
vilket innebar att någon endodontisk 
behandling inte var aktuell.

hsan skriver i sin utredning att fyll-
ningen var djup, och »…det är ostridigt 
att lokalbedövningen inte hade fullgod 
effekt. Eftersom dessa omständighe-
ter kan tyda på pulpapåverkan, borde 
tandläkaren ha tagit en röntgenbild av 
tandroten inför behandlingen. I stäl-
let utfördes fyllningen utan sådan ut-
redning, vilket var felaktigt«.

hsan konstaterar att det inte var 
en orimlig bedömning när tandläka-
ren hänförde patientens besvär till 

den djupa fyllningen, men han borde 
ha avtalat om en akutundersökning. 
Tandläkaren kan däremot inte kland-
ras för att det blev nödvändigt att rot-
behandla tanden.

hsan ger tandläkaren kritik för att 
han inte hade röntgat tandroten och 
inte erbjudit patienten en akutunder-
sökning. hsan riktar ingen kritik mot 
tandsköterskans agerande.

maTS karLSSon

KOMMENTAR Den information som 
står till buds i detta fall är knapphän-
dig. Jag håller inte riktigt med hsan:s 
bedömning rörande den uteblivna 
röntgenundersökningen. Tandläkaren 
konstaterade vid sin undersökning att 
frakturen gick nära pulpan men, får 
vi anta, att ingen pulpablotta förelåg. 
Tanden var vital, så någon apikal pe-
riodontit kan knappast ha funnits. 
Vidare förefaller det som om patien-
ten var symtomfri vid första besöket. 
Vad gäller den bristfälliga anestesin 
är det klart att det är större risk att en 
mandibularblockad inte blir fullgod 
om den aktuella tanden är pulpitisk, 
men som de flesta av oss upplevt hän-
der det även om en tand är frisk. Den 
behandling som utfördes får betraktas 
som rimlig. Det är inte så troligt att en 
röntgenbild skulle ha tillfört någon yt-
terligare information.

Några dagar senare ringer patienten 

Tandroten 
borde ha röntgats
SAMMANFATTAT Patienten anmälde tandläkaren för att ha inlett 
behandlingen utan att bedövningen hade börjat verka ordentligt. Hon 
fick svår tandvärk de följande dagarna, och anmälde tandsköterskan för 
att hon inte tagit besvären på allvar. Patienten uppsökte senare en annan 
tandläkare, som konstaterade pulpit och neurit.  
HSAN ger tandläkaren kritik, men ingen disciplinpåföljd. Tandsköterskan 
frias helt.

ansVarsärenden i Tandläkartidningen 
är ett urval av ärenden som kommit in till 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. 
Nämnden prövar enbart de anmärkningar 
som patienten haft mot vården och den 
tandläkare som utfört den.
Referaten och kommentarerna bygger på 
nämndens beslut som är offentlig handling. 
Redaktionen har inte tillgång till övrigt 
material, till exempel journaler och rönt-
genbilder, som omfattas av hälso- och sjuk-
vårdssekretessen.
Fallen kommenteras av kolleger med lång 
klinisk erfarenhet. Dessa ingår i Tandläkar-
förbundets expertgrupp och har utsetts på 

förslag av Privattandläkarna och Tjänste-
tandläkarna lokalt. Nya experter utses av 
Tandläkarförbundets etiska kommitté.

öVerkLagande
➤ Ansvarsnämndens beslut kan överklagas 
till länsrätten både av den anmälde tandlä-
karen och av den som gjort anmälan.
➤ Ett överklagande måste vara inlämnat till 
länsrätten inom tre veckor efter att parterna 
tagit del av rättens beslut. Annars vinner 
beslutet laga kraft.
➤ Länsrättens beslut kan överklagas till 
kammarrätten, men där krävs så kallat pröv-
ningstillstånd.

➤
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och har ont. Efter ytterligare några da-
gar utan hjälp hör patienten av sig igen 
och blir ombedd att återkomma efter 
en vecka. Här är jag helt överens med 
hsan. Tandläkaren borde omedelbart 
ha erbjudit en akutundersökning. Pa-
tientens bekymmer måste anses vara 
direkt relaterade till den nygjorda 
fyllningen och allt tydde på en pulpit. 
Med lite tur hade en, som vi överåriga 
tandläkare kallar det, medikamentös 
pulpabehandling, det vill säga att er-
sätta permanenta fyllningar med zin-
kenol, kunnat förhindra att pulpiten 
blev manifest vilket, senare ledde till 
en pulpektomi.

Jan-oLoF berg, Saltsjöbaden
Övertandläkare, odont dr

felaktig förskrivning 
av antibiotika
SAMMANFATTAT Inför implantatbehandlingen förskrev den anmälde 
tandläkaren en antibiotikakur i form av Dalacin. Patienten fi ck stora 
besvär med diarré. Senare ändrade tandläkaren ordinationen till Kåvepe-
nin, men patienten led fortfarande av diarréer. Enligt en läkarundersök-
ning kom besvären från antibiotikabehandlingen.
HSAN konstaterar att det var fel att skriva ut Dalacin och Kåvepenin med 
tanke på att patienten också tidigare haft besvär med diarré. HSAN ger 
tandläkaren en varning.

Patienten, född 1938, besökte tand-
läkaren och önskade implantat i 
överkäken. Efter en godkänd för-
handsprövning av Försäkringskassan 
extraherades tänderna 14, 13, 12, 11, 23, 
24, 25 och 27. Vid samma tillfälle ope-
rerades sex fixturer in i överkäken.

Tre dagar före operationen påbör-
jade patienten en kur med Dalacin 
300 mg tre gånger dagligen. Cirka tre 

veckor senare sattes implantatbron 
fast temporärt. Patienten berättade 
då att han hade stora besvär med di-
arréer. Vid ett kontrollbesök några 
dagar senare klagade patienten på 
smärta och ömhet i vänster överkäke. 
Tandläkaren informerade honom om 
att man skulle avvakta och se om pro-
blemen avtog. 

Besvären från implantatbron avtog, ➤

➤

Tandläkartidningens 
läsarundersökning visar:
89 % läser ansvarsärenden 
i Tandläkartidningen.
Mediateket 2009

100 år

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

Ceram_174x120mm.indd   1 1/5/07   5:10:46 PM
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men diffus värk uppstod i stället på 
höger sida. Implantatbron togs bort 
och ersattes av en helprotes under sex 
veckor. Vid samma tillfälle skrev tand-
läkaren ut Kåvepenin 1 g tre gånger 
dagligen under en veckas tid.

Vid ett kontrollbesök noterade tand-
läkaren ett skavsår i vänster överkäke. 
Protesen slipades ur och mjukbasa-
des. Implantatbron sattes åter in cirka 
en månad senare. Patienten informe-
rade då tandläkaren om att han hade 
haft feber och diarréer i två månader 
och att han hade måst uppsöka läkare 
vid flera tillfällen. Ett läkarutlåtande 
visade att besvären kom från antibio-
tikaanvändningen, och läkaren för-
skrev i stället Vancomycin och Flagyl. 
Patienten meddelade tandläkaren att 
han ville avbryta behandlingen hos 
tandläkaren.

Patienten anmälde tandläkaren till 
hsan för att han hade överförskrivit 
antibiotika samt för bristfällig jour-
nalföring.

Den anmälde tandläkare anser att 
han inte begått några fel, och skriver 
i sitt yttrande till hsan bland annat 

att det inte fanns några uppgifter om 
att patienten inte tålde Dalacin eller 
Kåvepenin vid de tillfällen han skrev 
ut medlen. Det är också felaktigt att 
påstå att det inte finns anteckningar 
i journalen om att Kåvepenin skrevs 
ut. 

hsan konstaterar i sin bedömning 
att det är normalt att skriva ut penicil-
lin som antibiotikaprofylax vid oral-
kirurgiska ingrepp till patienter med 
nedsatt allmäntillstånd. Klindamycin, 
som är den aktiva substansen i Dala-
cin, används till patienter med känd 
penicillinallergi. Normaldosen av 
antibiotikaprofylax vid oralkirurgiska 
ingrepp på dessa patienter är 600 mg 
klindamycin en timme före ingreppet, 
och ges som engångsdos. Vid antibio-
tikabehandling av orofaciala infektio-
ner hos dessa patienter är dosen 150 
mg x 3 under sju till tio dagar.

hsan påpekar att det är väl känt att 
det finns risk för överväxt av Clostri-
dium difficile i tarmfloran vid använd-
ning av dessa preparat, vilket kan leda 
till diarréer och pseudomembranös 
kolit.

hsan konstaterar att det inte fram-
går av journalföringen varför tandlä-
karen valde att använda Dalacin som 
antibiotikum vid det oralkirurgiska 
ingreppet. I hälsodeklarationen finns 
inget noterat om eventuell penicillin-
överkänslighet eller att någon kontakt 
hade tagits med läkare för att disku-
tera val av lämpligt antibiotikum. Den 
förskrivna dosen vid ett av tillfällena 
var dubbelt så stor som den rekom-
menderade, 300 mg x 3 sju dagar mot 
den rekommenderade dosen på 150 
mg x 3 sju till tio dagar. »Den dubbelt 
så stora doseringen är både anmärk-
ningsvärd och svårförståelig.«

hsan skriver vidare i sin bedömning 
att den aktiva substansen i Kåvepenin 
– fenoximetylpenicillin – kan ge di-
arré, som i sin tur orsakas av överväxt 
av Clostridium difficile. Risken att 
utveckla detta tillstånd är större hos 
patienter med diarré.

Av journalen framgår det inte om 
patienten redan hade fått tarmbesvär 
när Kåvepenin förskrevs, inte heller 
varför tandläkaren förskrev Kåvepe-
nin, däremot att preparatet skrevs ut.

➤

➤

12–14 november Stockholmsmässan Älvsjö

odontologiSk  
rikSStÄmma 2009

några smakprov ur programmet: 
Probiotika mot karies? (lingström, 
twetman, meurman)

kobolt-kromlegeringar i tand- och  
implantatstödd protetik: är billigast  
bäst och i så fall för vem? (Wennerberg, 
Bessing, Eliasson, Hjalmarsson)

•

•

För mer information besök www.tandlakarforbundet.se



Ilningar i tänderna är ett vanligt problem och över hälften av 

de drabbade talar inte med sin tandläkare eller tandhygie-

nist om sina problem.1 Undersökningar visar att detta kan 

bero på rädsla att smärtan kan vara tecken på allvarligare 

problem.2 Andra orsaker kan vara att smärtan varierar över 

tid eller att man använder tekniker för att försöka undvika 

smärtan. Tandvården kan här spela en viktig roll genom att 

uppmärksamma problemet, ge förebyggande information 

och rekommendera en effektiv lösning. Genom att använda 

Sensodyne vid den dagliga tandborstningen lindras ilningar 

hos 9 av 10 patienter.3

”Det känns positivt att kunna föreslå en så enkel lösning:  

allt de behöver göra är byta tandkräm till Sensodyne.”
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“ Många patienter lider av
 ilningar helt i onödan”
 Tandläkare Johan Bramberg, Rådhuskliniken, Stockholm
 

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

4678-GSK Dental Annoncer 200x272.indd   1 10/08/09   10.20
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➤ I journalen har tandläkaren noterat 
att patienten hade diffus värk vid det 
bakersta implantatet i höger överkä-
ke, men det finns ingen notering om 
eventuell infektion eller allmänpå-
verkan vid den aktuella tidpunkten. 
»Att förskriva antibiotika utan känd 
diagnos strider mot vetenskap och be-
prövad erfarenhet.«

hsan ger tandläkaren en varning.
maTS karLSSon

KOMMENTAR  Min spontana reak-
tion när jag läser ärendet är att det 
behövs ett fall i hsan för att visa att 
antibiotikaprofylax alltid ska ges på 
rimliga indikationer och inte för sä-
kerhets skull.

Patienten önskade implantat-
behandling i överkäken och fick vid 
samma tillfälle åtta tänder extrahe-
rade och sex fixturer inopererade. 
Tandläkaren ordinerade en antibio-
tikakur i form av Dalacin 300 mg, tre 
gånger dagligen med start tre dagar 
före operation. 

Vanligtvis rekommenderas inte anti-
biotikaprofylax vid insättandet av tit-
anfixturer, men beslut om användning 
av antibiotika måste göras på grundval 
av operationstidens längd (mer än 3 
timmar leder till ökad infektionsrisk), 
ingreppets omfattning och patientens 
infektionsförsvar. 

Jag tycker att tandläkaren har gjort 
ett flertal fel. Till att börja med finns 
det brister i anamnesen. I hälsode-
klarationen finns inget noterat om 
eventuell penicillinöverkänslighet el-

ler om det är en patient med nedsatt 
allmäntillstånd. Det framgår inte hel-
ler att patienten sedan tidigare led av 
återkommande klostridiediarré och 
därför inte skulle sättas in på Dalacin. 
Eftersom patienten inte har någon no-
terad penicillinallergi bör inte Dalacin 
användas som förstahandsalternativ. 
Doseringen är också helt felaktig. Om 
indikation finns för att ge endosprofy-
lax borde denna patient ha fått 2 gram 
Amimox en timme före behandling 
eller vid penicillinallergi 600 mg Da-
lacin en timme före behandling. Tand-
läkaren har ordinerat att antibiotika-
behandlingen ska påbörjas tre dagar 
före operation utan någon motivering 
till detta. Även om penicillinöver-
känslighet skulle ha förelegat och det 
funnits indikation till flerdosprofylax 
så var den förskrivna dosen dubbelt så 
stor som den rekommenderade på 150 
mg x 3 i sju till tio dagar.

ytterLigare antibiotika
Vid återbesöket påtalade patienten att 
han haft stora besvär med diarréer. 
Detta noterades inte i journalen. Pa-
tienten klagade också på diffus värk, 
men informerades om att man skulle 
avvakta tillsvidare. Under denna peri-
od skrevs en andra Dalacinkur ut vil-
ket inte är noterat i journalen men som 
framgår av läkemedelsförteckningen. 
Jag tycker att det tyder på stora brister 
dels att det saknas journalanteckning 
på att antibiotika har skrivits ut, dels 
att tandläkaren fortsätter att skriva 
ut ett antibiotikum med känd risk för 

biverkan i form av diarréer. Lika an-
märkningsvärt är att antibiotika har 
skrivits ut utan diagnos och på rimlig 
indikation.

Patientens besvär avtog men åter-
kom varför implantatbron togs bort 
och ersattes av en helprotes under sex 
veckor. Vid samma tillfälle förskrevs 
antibiotika i form av Kåvepenin 1 g tre 
gånger dagligen. Det finns noterat att 
Kåvepenin förskrevs, men det fram-
går inte i journalanteckningarna var-
för. Än en gång har tandläkaren skrivit 
ut antibiotika utan känd diagnos eller 
på rimlig indikation. 

Av handlingarna framgår att patien-
ten haft feber i cirka två månaders tid 
samt diarréer och vid flera tillfällen 
fått uppsöka läkare. Detta framgår 
inte av journalföringen. Slutsatsen av 
detta blir att tandläkaren har brustit 
i sin behandling då han inte har följt 
upp om patienten blivit av med sina 
diarréer.

Det känns bra att kunna konstatera 
att hsan ser allvarligt på att antibio-
tika förskrivs utan rimlig indikation. 
Jag delar hsan:s beslut att ge tandlä-
karen en varning.

gunneL hÅkanSSon, Växjö
Tandvårdsstrateg/sjukhustandläkare

Ledamot i Tandläkarförbundets expertgrupp

Senaste nytt alltid på 
www.tandlakartidningen.se

ALMASOFT
Tel 046-23 81 80
Fax 046-20 90 21

www.almasoft.se
info@almasoft.se

Ring oss för en kostnadsfri 

demonstration!

ALMA - Programvaran
för svensk tandvård
Förenkla din kommunikation
med Försäkringskassan!

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

E-post: info@aristodent.se | www.aristodent.se
040-16 20 00
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VAD HÄNDE SEN?

För snart femton år sedan startade 
privattandläkare Gard Lauvsnes Col-
loseumklinikken i Norge. Verksam-
heten expanderade snabbt, och han 
öppnade också kliniker i Danmark. I 
Norge köpte han 40 privatkliniker och 
slog samman dem till tio, i Danmark 
förvandlade han sex kliniker till två. 
När Tandläkartidningen intervjuade 
honom i nummer 7 2005 hade han 
även planer på att köpa upp kliniker 
i Sverige.

Så blev det.

Han har hittills köpt 17 
privatkliniker, och håller 
just nu på att bygga upp 
dessa till sju stora: i Trel-
leborg, Malmö, Helsing-
borg, Mölndal, Göteborg, 
Uddevalla och Halmstad. 
Kliniken i Halmstad 
kommer att bli den hit-
tills största med en yta 
på 1 000 kvadratmeter.

Totalt omsätter Co-
losseumklinikken cirka 
500 miljoner omräknat 
i svenska kronor. Företaget har 
totalt 140 tandläkare anställda plus ett 
30-tal specialister. I Sverige har han 
hittills anställt 30 tandläkare, tio spe-
cialister och tio tandhygienister. Han 
beräknar att omsättningen kommer 
att ligga på cirka 200 miljoner kronor 
nästa år; i år beräknas den bli omkring 
140 miljoner kronor.

Gard Lauvsnes berättar att det har 
varit lätt att köpa upp kliniker i Sve-
rige.

– Den snabba utvecklingen inom 
tandvården har lett till att det är svårt 
för småföretagare att klara av de nöd-
vändiga investeringarna. Det handlar 
både om investeringar i ny teknik och 
att kunna ge tillräckligt hög kvalitet på 
vården, säger han.

tandLäkarna styr
Till skillnad från exempelvis tand-
vårdsföretaget Smile har inte säljarna 
av kliniker möjlighet att bli delägare i 
Colosseumklinikken. Anledningen är 
att säljarna oftast inte har denna öns-
kan; de vill i stället frigöra kapital och 
slippa både ansvar för personal och 
drift.

– Men vi ser gärna att de väljer att 
anställas hos oss – vilket oftast sker – 
och bidrar med all den kunskap de har 
för att vi ska kunna utveckla verksam-

»Det är grejt!«

heten. Det är viktigt att tandläkarna 
är med och styr så att vi kan erbjuda 
högsta kvalitet på vården.

Gard Lauvsnes företagsfilosofi är 
att Colosseumklinikken ska drivas av 
tandläkare.

– Det finns tandvårdsföretag i Sveri-
ge som tänker på ett annat sätt, men för 
mig är det viktigt att det finns odonto-
logisk kompetens i alla led i företaget. 
Naturligtvis måste vi ha tillgång till 
viss specialkunskap, exempelvis inom 
ekonomi, för att kunna driva företaget 
så effektivt som möjligt.

kan Växa ytterLigare
Trots att han är vd för företaget har 
han inte övergett tandläkaryrket.

– Jag försöker avsätta tid för pa-
tientarbete; det är viktigt för att jag ska 
behålla min kompetens, säger han.

Hur ser då framtiden ut för företa-
get?

– Just nu satsar vi alla resurser på 
att bygga upp de stora klinikerna i 
Sverige och få verksamheten att fung-
era fullt ut, säger han, men tillägger:

– Trots att det startats flera tand-
vårdsföretag i Sverige under senare år 
finns det möjlighet för oss att växa. n

– Det går bra, det är grejt – dags för champagne!  
Privattandläkare Gard Lauvsnes är mer än nöjd;  
hans satsning på att utvidga sitt företag Colosseum-
klinikken i Sverige går över förväntan.

TexT: maTS karLSSon

Ur Tandläkartidningen nummer 7 2005.Ergonomiska stolar för
bättre hälsa!
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För drygt ett år sedan inför-
des tandvårdsstödet. Den 
första tiden blev kaotisk för 
många på grund av IT-strul 
och svårigheter att förstå 
de nya reglerna. Även om 
mycket har rättat till sig 
visar den rundringning som 
Tandläkartidningen gjort att 
många ändå inte är nöjda.
TexT: maTS karLSSon

Tjänstetandläkarna riktade kritik mot 
tandvårdsstödets utformning redan 
innan det infördes; ett krångligt re-
gelverk och en karensnivå som endast 
ger en mindre andel av patienterna 
billigare tandvård. Dessutom ansågs 
nivån på det allmänna tandvårds-
bidraget vara alldeles för låg för att 
locka unga att gå till tandläkaren.

Så här ett år efter att stödet infördes 
är Kenth Nilsson, ordförande i Tjäns-
tetandläkarna, lika kritisk och anser 
att den undersökning som tlv, Tand-
vårds- och läkemedelsförmånsverket, 
genomförde i somras, stödjer hans 
uppfattning. 

– Visserligen gör personer i åldrar-
na 55–65 år fler och mer omfattande 
behandlingar, det är också vad jag för-
utspådde – men tandvårdsbidraget har 
inte lett till att fler unga väljer att upp-
söka tandläkare. Många patienter ser 
över huvud taget inte att stödet gett 
dem billigare tandvård, och dessutom 
innebär begränsningarna i regelverket 
att vård som vore optimal för patien-
terna inte ersätts, säger han.

Han är glad över att det tekniska 
strul som funnits i kontakterna mel-
lan klinikerna och Försäkringskassan 
till största delen är över så att tandlä-
karna kan ägna sig mer åt patientar-
betet. När det gäller de vanligaste be-
handlingarna har tandläkarna lärt sig 
regelverket, men de återkommande 
förändringarna i reglerna ställer till 
med problem.

– Det är naturligtvis bra att juste-
ringar görs, men det ställer stora krav 
på tandläkarna att sätta sig in i varje 
ny förändring, speciellt som det är 
svårt att se exakt vad som förändrats 
utan att man samtidigt sitter och kon-
trollerar mot det tidigare regelverket.

Hittills visar siffror från Försäk-
ringskassan att de dryga sex miljarder 
som avsatts till tandvårdsstödet inte 
har utnyttjats fullt ut. 

– Vi förutsade att stödet skulle kos-
ta 4,5–5 miljarder. Detta visar också 
beräkningarna. Genom att ta bort 
karensbeloppet och höja den övre ka-
rensnivån skulle fler patienter gynnas 
utan att det skulle kosta mer. Utöver 
detta bör det allmänna tandvårdsbi-
draget höjas, säger Kenth Nilsson.

»bra, men Förbättringar behöVs«
Privattandläkarna går inte så långt i 
sin kritik. Dan Nilsson, sakkunnig och 
pressekreterare, påpekar att det tar 
tid att få en så omfattande reform som 
tandvårdsstödet att fungera fullt ut. 
En hel del fungerar bra, men det åter-
står flera förbättringar att göra.

– Av de synpunkter och frågor som 
medlemmar har när de kontaktar vår 
odontologiske konsult Anders Wi-
kander framkommer det att många är 
nöjda med reformen, men har frågor 
kring bland annat tolkning av regel-
verket och administrationen av stö-
det, exempelvis finns de som tycker 
att handläggningstiden för sådant som 
manuella ärenden på Försäkringskas-
san är för lång, säger han. Han berät-
tar att Privattandläkarnas generalsek-
reterare kommer att fortsätta med ett 
aktivt politiskt arbete även i framtiden 
och bland annat kommer att ha regel-

fortsatt irritation 
över tandvårdsstödet
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bundna kontakter med Försäkrings-
kassan och Tandvårds- och läkeme-
delsförmånsverket för att se till så att 
stödets alla delar fungerar så bra som 
möjligt. Man kommer också att följa 
upp hur releasen av uppdateringen av 
it-stödet i juni samt justeringarna i 
regelverket påverkar medlemmarnas 
dagliga arbete.

De datastopp som inträffade vid 
Försäkringskassan i våras orsakade 
stark irritation hos medlemmarna.

– Det är mycket viktigt att Försäk-
ringskassan ser till så att liknande 
händelser inte inträffar. Naturligtvis 
följer vi detta noga, säger han. 

Praktikertjänst är däremot mycket 
kritiska, både till hur reformen sjösat-
tes och till regelverket.

Många problem hade kunnat undvi-
kas om Försäkringskassans upphand-
ling av it-system skötts på ett bättre 
sätt och mer tid hade satts av för test-
körning av journalsystemen gentemot 
kassan. Det anser Per Rehnberg, chef 
för affärsområdet tandvård på Prakti-
kertjänst. 

– Försäkringskassans egen it-per-

sonal jämte flera försäkringstand-
läkare påtalade redan på ett tidigt 
stadium att de inte skulle klara av 
att konstruera ett tillräckligt bra och 
fungerande system. Tyvärr var det 
ingen i ledningen på Försäkringskas-
san som lyssnade på dem. Misstaget 
visade sig bli oerhört kostsamt, säger 
han och tillägger att om mer tid hade 
satts av för testkörning av journalsys-
temen gentemot kassans egna system 
hade genomförandet gått betydligt 
smidigare.

– Att det blev som det blev är natur-
ligtvis inte bara Försäkringskassans 
fel. Den politiska viljan att få till en 
snabb lösning var nog den främsta bi-
dragande orsaken till det kostsamma 
misslyckandet.

dåLig kVaLitet på sVaren
När Tandläkartidningen talade med 
Per Rehnberg för drygt ett halvår se-
dan berättade han att väldigt många 
av de anställda ute på klinikerna var 
mycket irriterade på främst bristerna i 
it-stöd, regelverket och svårigheterna 
att få kontakt med Försäkringskassan. 

Även om Försäkringskassan talade 
om att telefonsupporten fungerade 
väl, var det och är det många som en-
ligt honom inte är nöjda med svaren. 

– Kassan borde mäta kvaliteten när 
det gäller supporten. Det är en sak att 
säga att man hinner besvara si eller så 
många frågor, en annan om kunderna 
verkligen är nöjda med svaren.

Den senaste uppgraderingen av 
Försäkringskassans it-system har 
lett till förbättringar, men det finns 
fortfarande enligt Per Rehnberg en 
hel del kvar att göra för att han ska 
vara nöjd.

– Det uppstår fel i utbetalningarna 
från kassan och det är ibland svårt 
att följa betalningsflödena. Man kan 
fråga sig om Försäkringskassan verk-
ligen har kontroll på de pengar de 
hanterar. 

Ett annat stort problem är enligt 
honom att regelverket är så strikt 
skrivet att det inte tillåter undantag, 
vilket i slutänden kan drabba patien-
ter hårt. 

– Vi har exempel på tandläkare 
som råkat ut för olyckor eller sjuk- ➤

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

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

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

For better dentistry

SJÄLVBONDANDE CEMENT

Enkel rengöring  
av överskotts- 
cement

Dentsply_171x120_SmartCem2_SVE.indd   1 1/27/09   10:00:27 PM



28 TandläkarTidningen årg 101 nr 10 2009

TLT FÖRDJUPNING

dom och där det inte går att genomfö-
ra behandlingarna inom karenstiden. 

Vivi-Anne Öhman driver en egen 
praktik i Piteå. Hon ger en annan bild 
av läget när det gäller it-stöd och re-
gelverk.

– Visserligen hade vi problem med 
journalsystemet inledningsvis. Det 
var också emellanåt svårt att få kon-
takt med kassan. Men så småningom 
började det fungera bra, säger hon 
och förklarar att hon och kollegerna 
var väl förberedda och pålästa när det 
gäller reglerna. Hon tycker inte att de 
är svårbegripliga:

– Det är så här vi ska jobba inom 
tandvården. Det känns helt rätt.

En lärdom inför framtida stora för-
ändringar inom tandvården är enligt 
henne att inte som i detta fall hasta 
fram ett nytt försäkringssystem.

– Det måste få ta tid.
En rundringning till några folk-

tandvårdsorganisationer i landet vi-
sar också att det dagliga arbetet ute på 
klinikerna fungerar allt bättre, men 
det finns fortfarande stora irritations-
moment. 

»För kompLicerat«
Inom folktandvården i Dalarna hörs 
många kritiska röster kring tand-
vårdsstödet.

– Många tandläkare och tandhygie-
nister tycker att regelverket är alltför 
komplicerat. Även om förbättringar 
behövs innebär det problem när våra 

anställda hela tiden måste sätta sig in i 
det som är nytt, säger Conny Konrads-
son, tandvårdschef i Dalarna.

Han berättar att journalsystemet 
T4 fungerar ganska väl, men när det 
uppstår fel som vårdgivarna inte orsa-
kat kan det vara väldigt svårt att rätta 
till dessa. Han hoppas att de kontakter 
som Sveriges folktandvårdsförening 
har med kassan ska leda till färre pro-
blem i framtiden.

– Vi behöver en bättre dialog för att 
lösa problemen.

Han efterlyser större möjligheter än 
i dag att förhandspröva behandlingar:

– Det skulle definitivt underlätta 
verksamheten ute på klinikerna.

»steLbenta regLer«
Det sistnämna håller Hans Östholm, 
tandvårdschef i Värmland, med om:

– I dag är regelverket alltför stel-
bent.

I Värmland har man, som Tandlä-
kartidningen tidigare skrivit om, haft 
mycket krångel med journalsystemet 
Effica, och irritationen ute på klini-
kerna har varit mycket stor. Under 
sommaren gjordes en uppgradering. 
Enligt Hans Östholm har detta lett till 
att man kunnat göra en hel del rätt-
ningar i ärenden. Systemet har också 
blivit stabilare. I början på september 
kommer ännu en uppgradering av Ef-
fica, vilket han hoppas ska förbättra 
situationen ytterligare. 

Enligt Hans Östholm tycker de an-

ställda ute på klinikerna att tlv:s re-
gelverk är alldeles för komplicerat, 
speciellt vid omfattande protetiska 
behandlingar.

– Det är lätt att det blir fel, och de 
anställda upplever det som mycket 
obehagligt när efterhandskontroller 
visar att de tolkat reglerna felaktigt.

»FeL uppstår För Lätt«
I Norrbotten hade man i likhet med 
många andra en mycket skakig första 
tid i det nya tandvårdsstödet, men i 
dag fungerar it-stödet i stort sett bra. 
Tandvårdschef Klas Tunbrå tycker att 
reglerna är för krångliga. Inom orga-
nisationen finns en anställd som reser 
runt till klinikerna för att bistå med 
kunskap och tolkning om regelver-
ket, en nödvändighet med tanke på de 
ständiga förändringar som görs.

– Det är väldigt mycket att sätta sig 
in i för de anställda, och lätt att fel upp-
står, säger han och tillägger att många 
önskar att de finge ägna mer tid åt att 
behandla patienter än att studera och 
försöka förstå regelverket.

Klas Tunbrå anser också att 14-da-
garsregeln tillämpas väl strikt av För-
säkringskassan:

– Det skulle inte skada med lite mer 
flexibilitet.

Lars Sjödin, tandläkare på tlv, 
Tandvårds- och läkemedelsförmåns-
verket, är väl medveten om kritiken 
mot regelverket. Han beklagar att det 
finns tandläkare som tycker att reg-

Erland Näslund, 
privattandläkare, 
Örnsköldsvik
– Det nya tand-
vårdsstödet är 
klart bättre för pa-
tienter med stora 
behandlingsbehov. 
Reglerna är ganska 
tydliga, men det 
har krävt att man har studerat dem or-
dentligt. Kommunikationen med För-
säkringskassan fungerar fortfarande 
inte, även om det går bättre.

Torsten Lundblad, 
privattandläkare, 
Partille
– Reformen är 
unik på det sättet 
att den är bra för 
patienterna. Jag är 
nöjd med att sam-
hället vill satsa på 
tandvård med 
kirurgisk inriktning, den vård jag ger. 
Vi har fått utveckla dokumentationen 
och det innebär att den kliniska stan-
darden på tandvården har höjts, men 
det har varit enorma inkörningspro-
blem. Ibland har det inte fungerat alls. 
Det har varit en tuff omställning.

Christer Cassåsen, 
privattandläkare, 
Karlstad
– Det finns pa-
tienter som har 
fördel av det nya 
tandvårdsstödet, 
även om det är 
krångligare för oss 
tandläkare. 
Trots att det har varit struligt under 
det första året, vill jag tro att det blir 
enklare och sätter sig så småningom. 
Man ska nog inte utvärdera reformen 
förrän om ett par år.

enkäT: JaneT SuSLick
FoTo: urban orzoLek

Hur har första året efter reformen gått?

➤

»I dag är regelverket alltför stelbent.«

➤
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lerna är för komplicerade.
– Det tar tid att sätta sig in i en så 

här omfattande förändring. För de 
behandlingar man gör ofta lär man sig 
snart vad som gäller. För övriga måste 
man ta sig tid att läsa på. En del pro-
blem har säker att göra med att pro-
grammen för datajournalerna är nya.

Han berättar att han och de övriga 
på verket strävar efter att ha god kon-
takt med tandläkare inom både offent-
lig och privat vård, med företrädare 
för tandvården och med myndigheter 
för att fånga upp de synpunkter som 
finns. Det sker i olika arbetsgrupper, 
vid utbildningsdagar och i remissvar.

Han är väl medveten om att ytter-
ligare förändringar i regelverket be-
höver göras. Det handlar bland annat 
om bettavvikelser vid tandreglering 
och vissa behandlingar vid tandloss-
ningssjukdomar och protetisk rehabi-
litering. Det finns också en rad andra 
korrigeringar för att reglerna ska bli 
enklare och tydligare.

Han berättar att tlv fortfarande får 
frågor som rör ersättningsreglerna.

– Frågorna har dock blivit mer spe-
cifika och handlar ofta om detaljer. 
En följd av de kontakter vi haft med 
tandvården ledde till förändringarna i 
reglerna 1 juli.

»inte steLbenta«
Försäkringskassan har fått mycket 
kritik sedan stödet infördes, inte all-
tid rättvis, anser Lars Olsson, verk-
samhetsansvarig för tandvårdsförsäk-

ringen på Försäkringskassan. Enligt 
honom är i dag de flesta problemen 
lösta.

Han tycker inte att de som kritiserar 
kassan för stelbenthet när det gäller 
14-dagarsregeln har rätt.

– 14-dagarsregeln styrs av lag och 
inte av oss. Finns det särskilda skäl 
kan vi betala ut ersättning även om 
ansökan kommit in för sent. Hög ar-
betsbelastning är inte ett sådant skäl, 
däremot exempelvis att tandläkaren 
drabbas av sjukdom. 

Också Lars Olsson anser att tiden 
mellan riksdagsbeslutet om att införa 
stödet till att det trädde i kraft var 
alldeles för kort. Däremot håller han 
inte med om att det inte fanns tid för 
testning av journalsystemen gentemot 
kassans it-system.

– Alla integrationstester genomför-
des före 1 juli.

Lars Olsson tycker att 
en del av den kritik som 
kassan fått har varit 
missriktad:

– Kritiken mot lagen 
om statligt tandvårds-
stöd ska riktas mot 
riksdagen, kritik mot 
förordningen mot re-
geringen, kritik som 
gäller diagnoser och 
åtgärder ska riktas 
mot tlv, och kritik av 
Försäkringskassans 
handläggning ska 
riktas mot oss. n

Erika Nilsson Pau-
lics, tjänstetandlä-
kare, Malmö
– Som parodon-
tolog har jag inte 
alltid kunnat ge 
den vård som pa-
tienten har varit i 
behov av under det 
första året med det 
nya tandvårdsstödet. Jag är inte nöjd 
med att det är så många diagnoser som 
ska rutas in. På specialisttandvården i 
Skåne har vi behövt lägga priserna över 
referenspriserna, vilket innebär att pa-
tienterna inte får ersättning fullt ut.

Ingemar Lofjord, privattandläkare, 
Sollentuna
– Jag förväntade mig att den här refor-

men skulle vara
bättre. Jag kän-
ner mig styrd i en 
fyrkantig kartong. 
Allt strul med För-
säkringskassan är 
ett stort tillkorta-
kommande och det 
har tagit lång tid 
att lära sig syste-
met. Helhetssynen saknas och det är 
svårt att tillämpa reglerna på enskilda 
patienter. Det blir bättre nu med de 
stora rehabiliteringsfallen, men det 
känns fortfarande inte anpassat till 
människan och behandlingsvardagen. 
Ekonomiskt har det inte varit någon 
nackdel, men tandläkaren står med 
riskerna ifall det blir ett negativt utfall 
vid en efterhandskontroll.

Örjan Svartvik, 
privattandläkare, 
Karlstad
– För de patienter 
som har höga kost-
nader innebär re-
formen en ekono-
misk förbättring, 
men jag önskar att 
allmänheten hade 
fått en bättre bild av vad det kostar. 
Administrativt är det nya tandvårds-
stödet en katastrof. Det är ofattbart 
att de har kunnat åstadkomma något 
så bedrövligt. Mycket av pengarna 
kommer inte patienterna tillgodo, 
utan försvinner i ett administrativt 
svart hål.

Hur har första året efter reformen gått?

Frisktandvård (tandvård till fast 
pris) är underprioriterad i tand-
vårdsreformen, anser Raimo Pälvä-
rinne, ordförande i Sveriges Folk-
tandvårdsförening.

Trots det har antalet 
vuxna patienter med 
frisktandvårdsavtal 
ökat med mer än en 
tredjedel sedan re-
formen infördes (till 
mellan 250 000 och 
300 000 personer 
från cirka 180 000).

En ny nationell 
modell för frisk-

tandvård införs. Senast 
vid årsskiftet kommer 
alla vuxna i landet att 
kunna skriva avtal på 
tandvård till fast pris 
hos folktandvården.
Några landsting har 

ännu inte infört syste-
met, och det innebär att 

antalet patienter med 
frisktandvårdsavtal kom-

mer att öka, tror Raimo 
Pälvärinne.
JaneT SuSLick

Lars Olsson tycker att 
en del av den kritik som 

– Kritiken mot lagen 
om statligt tandvårds-

, och kritik av 

modell för frisk-

frisktandvårdsavtal kom-
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Tandvård till fast pris erbjuds vuxna i alla åldrar i hela landet under nam-net frisktandvård senast 2010. Till skillnad från premietandvården, som den dåvarande regeringen ville införa på 1990-talet, ingår inte all tandvård i frisktandvården, och den omfattar bara dem som skriver kontrakt.En del landsting har redan anslutit sig till den nya nationella modellen och fler gör det från årsskiftet.Sedan 1999 har olika system för 

tandvård till fast pris vuxit fram i landet med olika villkor och priser, men hittills har sammanlagt bara runt 180 000 vuxna avtal.
tre år långa perioderNu ska lapptäcket av system harmoni-seras och den nya frisktandvården får ett gemensamt innehåll i hela landet. Förebyggande vård betonas. Frisk-tandvård omfattar treåriga perioder och får tio premieklasser beroende 

på patientens behov och förmåga till egenvård.
Undersökningar och utredningar, hälsofrämjande insatser, behandling av sjukdoms- och smärttillstånd samt reparativ vård ingår.Den nya frisktandvården omfat-tar däremot inte vård som behövs på grund av olyckor eller arbetsskador, tandvård som inte ger ersättning en-ligt tandvårdsstödet eller rehabilite-rande/habiliterande tandvård.

protetik ingår inteDet innebär att den nya frisktandvår-den i princip inte omfattar protetik. Undantaget är att enstaka tänder med mycket omfattande skador kan ersät-tas av kronor även inom frisktand-vårdssystemet.
Anledningen till begränsningarna 

FriskFriskFrisk tand tand tand
vvvaaavavvvavavavvvav rdrdrd°°°
 tand tand tand°
 tand tand tand°
 tand tand tand°
 tand tand tand
aaa°aaa°aaa°aaa

Visionen om en verklig tandvårdsförsäkring där patienter 
betalar en premie och får all den vård de behöver gick 
inte i graven när riksdagen sade nej till premietandvården 
1994. Frågan har varit omstridd, men nu lanseras en natio-
nell modell för frisktandvård.TexT: JaneT SuSlick

Från politisk flopp till etablerad modell

➤

frisktand-
vården ökar

➤

Raimo 
Pälvärinne
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Förväntningarna är stora på tand-
hälsoregistret, som ska vara ett 
underlag för beslut kring tandvår-
den. Men det tar tid att bygga upp, 
berättar Camilla Persson Eldeby, 
projektledare för registret.

– Registret kommer att publicera re-
sultat så fort tandläkarna lämnar kor-
rekta och riktiga uppgifterna, säger 
Camilla Persson Eldeby vid Social-
styrelsen, som ansvarar för registret. 
Hon vet inte hur länge det dröjer.

Tandhälsoregistret omfattar alla 
vuxna patienter som utnyttjar det all-
männa tandvårdsbidraget. Det inne-
håller personuppgifter om patien-
terna samt information om diagnoser 
och åtgärder, bland annat. Uppgifter-
na samlas in i samband med att man 
rapporterar till Försäkringskassan.

Innan registret kan ge meningsfull 

information, måste det kvalitetssäk-
ras, säger Camilla Persson Eldeby.

Lars Sjödin, tandläkare på Tand-
vårds- och läkemedelsförmånsverket 
(tlv), tillhör dem som är nyfikna på 
informationen som har samlats in un-
der det första året med det nya tand-
vårdsstödet.

Det ska bli intressant att se vilka 
diagnos/tillstånd tandläkarna har an-
vänt. Tillsammans med Försäkrings-
kassan och Socialstyrelsen behöver 
tlv analysera utfallet och se om det 
motsvarar det man kan förvänta sig 
utifrån studier och tidigare försäk-
ringar, tycker han.

I höst planerar Socialstyrelsen att 
gå ut med information till tandvårds-
klinikerna om nyttan av att mata in 
rätt uppgifter till Försäkringskassan.

– Får vi korrekta uppgifter kan vi 
få in flera variabler och registret blir 

TandläkarTidningen årg 100 nr 2 2008
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Det nya tandhälsoregistret blir ett värdefullt verktyg, men hur användbart det blir beror på underlaget från För-säkringskassan. Det anser Petra Otterblad-Olausson.
text: janet suslick 
Petra Otterblad-Olausson är chef för Epidemiologiskt centrum (epc) vid Socialstyrelsen. Det är epc som pla-nerar det nya registret.När tandvårdsutredningen gjordes, upptäcktes en stor brist på heltäck-ande nationell statistik om den vuxna befolkningens orala hälsa. Tandvårds-

reformen innebär ett första steg till förbättrad statistik.De uppgifter som tandvården rap-porterar in till Försäkringskassan när det nya tandvårdsstödet införs, går vidare till Epidemiologiskt centrum. epc kommer att följa, analysera och rapportera om utbredning och ut-veckling av befolkningens orala hälsa och sjuklighet. Riskfaktorer för orala sjukdomar samt utnyttjande av tand-vården bevakas också.
ett stort arbete
Uppgifterna i registret kommer att användas för statistik, forskning och epidemiologiska undersökningar. De möjliggör även utvärdering och kva-litetssäkring.
– Det är ett stort arbete, konstaterar 

Petra Otterblad-Olausson, och ger ex-empel på frågor som man på sikt hop-pas bli klokare på:Är tandvården rättvis? Finns det so-cioekonomiska skillnader? Finns det demografiska skillnader? Får kvinnor och män samma tandvård?Hur utvecklas tandvården med ti-den?
Hur viktiga är ärftliga faktorer för vissa tandhälsoproblem? Vilka sam-band finns det mellan oral hälsa och olika typer av sjukdomar, till exempel diabetes och hjärt-kärlsjukdomar?En interaktiv databas kommer att finnas tillgänglig för alla via Social-styrelsens webbplats med statistik om tandvården och oral hälsa. Databasen startas nästa år, enligt planerna.Där kommer man att kunna skapa 

Befolkningsstatistik kan ge bättre tandvård

Bättre befolkningsstatistik kan ge bättre tandvård. Ett nytt tandhälsoregister startas i år i samband med tandvårdsreformen.

 NYa taNDVÅrDsstÖDet

mer användbart för tandläkare, säger 
Camilla Persson Eldeby.

Ett exempel på problem är att jour-
nalprogrammen tenderar att missbe-
döma antalet kvarvarande och intakta 
tänder.

– Matar man inte in någon siffra i 
journalen, står det 32 i vissa system 
och i andra 0, berättar Camilla Pers-
son Eldeby.

JaneT SuSLick

Tandhälsoregistret
tar tid att bygga upp

Vad gör Sveriges Tandläkarförbund?

Sveriges Tandläkarförbund – din yrkesorganisation

Sveriges Tandläkarförbund är din yrkesorganisation och din röst i 
odontologiska frågor. Vi arbetar med yrkesrelaterade frågor – de 
som rör din roll som tandläkare. Det kan gälla efterutbildning, 
kvalitet i tandvården, material och metoder, tandvårdens personal-
försörjning m.m. Vi ger ut Tandläkartidningen samt Swedish Dental 
Journal. Vi är även svenska tandläkares röst internationellt.

Alla medlemmar erbjuds att ta del av vår omvärldsbevakning där 
viktiga nyheter inom det odontologiska fältet publiceras dagligen.

Ett konkret exempel på vad vi gör är verksamheten ”Tandläkare 
mot godis och läsk!”. Kartläggningen av barns sockerkonsumtion 
i skola och förskola har gett resultat. Förskolan har nästan helt 
slutat med sötade mellanmål och landets högstadieskolor erbjuder 
nu ett nyttigare sortiment i sina kafeterior. Tandläkarförbundet har 
bidragit till att öka kunskapen och medvetenheten om barns kost 
och hälsa och visar därmed att tandläkarna tar ett samhällsansvar. 
Tandvården har blivit en naturlig folkhälsoaktör i samhället. 

Kontakta mig gärna om tandläkarnas yrkesfrågor - du når mig 
lättast via e-post: roland.svensson@tandlakarforbundet.se

Roland Svensson 
ordförande



TandläkarTidningen årg 101 nr 10 200932

TLT FÖRDJUPNING

Kommunikationen mellan journal-
systemen och Försäkringskassan 
fungerar bra, visar de kontakter 
Tandläkartidningen haft med de 
största leverantörerna av journal-
system. Svar saknas från två leve-
rantörer. En lärdom inför framtiden 
är: Mer tid måste sättas av för test-
körning.

Carita (Swedish Care Systems ab), vd 
Paul Jönsson:
– Införandet av tandvårdsstödet led-
de till problem, som till stora delar 
orsakades av Försäkringskassan. Det 
var svårt att få kontakt med både För-
säkringskassan och oss. Tiden för att 
testa journalsystemen var alldeles för 
kort. Om vi fått mer tid för att testa 
systemet hade många problem kun-
nat undvikas. Vi har vidareutvecklat 
och justerat systemet. I dag fungerar 
Carita bra.

Opus Dental (Opus Systemer as), vice 
vd Olof Mattsson:
– Tiden för att testköra systemet var 
för kort. Försäkringskassan hade inte 
tid att lyssna på oss. Mer tid hade lett 
till färre problem. De problem som 
fanns med Opus är lösta och kommu-
nikationen med Försäkringskassans 
it-stöd är stabilt. Våra användare har 
också blivit duktigare på att utnyttja 
de nya funktionerna i Opus Dental. Vi 
är nöjda, men fortsätter att utveckla 
systemet för att göra det ännu mer 
lättanvänt. Problem kan dock uppstå 
när man måste göra rättningar i redan 
inskickade uppgifter.

T4 (Practice Works), vd Ann-Marie 
Bergvall:
– Lärdomen från införandet av det nya 
tandvårdsstödet är att det inte finns 
någon genväg; man måste testa jour-
nalsystemen gentemot Försäkrings-

kassans it-stöd. De problem som fort-
farande finns är att kommunikationen 
mellan journalsystemet och Försäk-
ringskassan är känslig. Innan vi inför 
den nya versionen Tanden 2b kommer 
vi att testa detta under kontrollerade 
former för att undvika problem.

Alma (Almasoft), vd Marcus Johans-
son:
– Tiden var för kort för att testa sys-
temet inför införandet av tandvårds-
stödet. Den lärdom Försäkringskas-
san måste ta med sig inför framtiden 
är att vi som levererar system måste 
vara med i processen. Försäkringskas-
sans agerande orsakade många pro-
blem när reformen infördes. I dag har 
vi full funktionalitet med Alma. Det 
fungerar bra.

Tandläkartidningen har inte fått 
svar från Effica och Pro Curis.

maTS karLSSon

»för kort tid att testköra systemen«

Bara runt en tredjedel av vuxna un-
der 30 år och över 75 år har utnytt-
jat det allmänna tandvårdsbidraget 
(»tandvårdschecken«) under 
bidragets första år. Det är anmärk-
ningsvärt att de som har mest stöd 
utnyttjar checken minst, tycker 
Lars Sjödin, tandläkare på TLV.

Knappt tre miljoner vuxna har utnytt-
jat det allmänna tandvårdsbidraget 
under bidragets första år. Det är drygt 
40 procent av den vuxna befolkning-
en.

– Det är ett hyggligt resultat med 
tanke på den knapphändiga informa-
tionen till allmänheten om tandvårds-
bidraget från Försäkringskassan un-
der det första året, säger Stig Nyman, 
ordförande i Nämnden för statligt 
tandvårdsstöd.

Lars Sjödin, tandläkare på Tand-
vårds- och läkemedelsförmånsverket 
(tlv) håller med.

– Alla går inte till tandvården årli-
gen, och runt tio procent vill helst inte 
närma sig en tandläkare alls, säger 
han.

Lars Sjödin tycker att det ska bli 
intressant att se hur statistiken ser ut 
nästa sommar.

– Har andelen stigit till mellan 75 
och 80 procent under en tvåårsperiod, 
då har man nått ett ganska bra resul-
tat, tycker han.

Statistiken som Tandläkartidning-
en har beställt från Försäkringskas-
san visar att sammanlagt 2 938 590 
personer har utnyttjat allmänt tand-
vårdsbidrag från 1 juli 2008 till och 
med juli 2009.

Statistiken visar också att fler kvin-

0 1000000
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30–74 år

75– år

Totalt

2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000
Personer

33%

41%

34%

42%

Ålder
Andel som har utnyttjat bidraget

Totalt antal i Sverige

nor än män har utnyttjat tandvårds-
bidraget under det första året i alla 
åldersgrupper.

Det förvånar inte Lars Sjödin.
– Det stämmer med epidemiolo-

giska studier och tidigare tandvårds-
försäkringar.

– Kvinnor går oftare till tandläkaren 
än män, inte för att de är sjukare utan 
för att de är noggrannare med sin häl-
sa, säger han.

– Kvinnor har också flera lagning-
ar än män, kanske för att de går till 
tandläkare oftare.

Statistiken visar också att fler unga 
vuxna mellan 20 och 29 år har besökt 
tandvården under september och ok-
tober än under årets övriga månader.

Bland vuxna 30 år och äldre har färre 
besökt tandvården under vårmånad-
erna april, maj och juni än under årets 
övriga månader.

JaneT SuSLick

OBS! En grupp som kallas »ej definie-
rad« finns med i Försäkringskassans 
statistik. Mörkertalet påverkar ande-
len som har utnyttjat bidraget i de olika 
åldersgrupperna något, och gör också 
att antalet i de tre åldersgrupperna inte 
stämmer med det totala antalet.

De med mest stöd utnyttjar checken minst
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Ingen människa är en ö, bru-
kar man säga. Ett faktum som 
Folktandvården i Värmland 
tagit fasta på. Tillsammans 
med en rad andra aktörer byg-
ger man upp bästa tänkbara 
skyddsnät för länets barn.

TexT: mia maLmSTedT, FriLanSJournaLiST

Tandvården har många gånger fått 
»vara sig selv nok« – dels för att mun-
nen inte alltid setts som en del av 
kroppen, dels för att tandvården ofta 
själv valt att hålla sig på sin kant.

Det säger Inger von Bültzingslöwen, 
tandhälsovårdschef och övertandlä-
kare i Folktandvården Värmland, och 
konstaterar att det blåser nya vindar.

– I dag vill många hjälpas åt. Sam-
verkan är en viktig hörnsten i vårt ar-
bete.

Barntandvården har länge varit 
prioriterad i Värmland. För 20 år se-
dan hade Värmlands barn en relativt 

dålig tandhälsa. Så är det inte idag: 
vid en jämförelse för några år sedan 
låg länet i toppskiktet. Flera faktorer 
bidrar till framgången. Tandvården 
arbetar på bred front inom hela tand-
vårdsteamet med patienten i centrum. 
Man samarbetar också med bland an-
nat skola, förskola, mödravård, barna-
vårdscentraler, sjukvård, föreningsliv 
och kommuner för att erbjuda barnen 
det bästa möjliga.

Skolprofylaktiker besöker barnen i 
förskola och skola när de är fem, sex 
och sju år samt en gång på mellansta-
diet och en gång på högstadiet. Bud-
skapet och diskussionerna anpassas 
naturligtvis till åldersgruppen.

– Vi ser att det har en 
positiv effekt. Femår-
ingarna, till exempel, 
är i en väldigt receptiv 
ålder, säger Inger von 
Bültzingslöwen.

– För tonåringar är 
det en livsstilsfråga. 
Vi medverkar ofta när 
högstadiet eller gymna-

siet har temadagar och pratar då om 
livsstil och hälsa, kost och läsk, tobak 
med mera.

Daglig fluorsköljning förekommer 
i vissa områden. Tandborstning i för-
skolan genomförs också i ett invand-
rartätt område i Karlstad. Barnen får 
borsta själva. Det ska inte ersätta den 
borstning föräldrarna sköter hemma, 
men förskolans rutin etablerar en 
vana och tillför extra fluor.

– Vi erbjuder också gratis fluortill-
skott till barn och unga med förhöjd 
kariesrisk. Dessutom gör vi kostnads-
fri fluoranalys av privata brunnar.

Att prata munhälsa med spädbarns-
föräldrar på barnavårdscentralen, 
bvc, har visat sig vara svårt – fokus 
ligger av naturliga skäl på annat håll. 
Men det innebär inte att tandvården 
gett upp.

samarbete med bVc
Alla förstagångsföräldrar erbjuds ett 
kostnadsfritt besök under gravidite-
ten. Där ges information om det kom-
mande barnets tänder och mammans 

Samarbete i Värmland 
fångar upp barnen

Inger von 
Bültzings-
löwen
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tandstatus diskuteras. När barnet är 
fött förmedlas munhälsobudskapet av 
bvc-personal, som också delar ut en 
broschyr med råd om munvård.

– Jag tror att det är viktigt att de, 
som har en helt annan roll än vi, också 
säger att munnen är viktig att sköta. 
Det ger en väldig kraft åt budskapet, 
säger Inger von Bültzingslöwen, och 
fortsätter:

– Vi var själva ute mer på bvc förut. 
Nu har vi i stället valt att kalla alla barn 
till tandvården från ett års ålder, för 
att tidigt fånga varje barns situation.

bvc-personalen har också fått till 
uppgift att titta i det lilla barnets mun. 
Att exempelvis kontrollera förekoms-
ten av bakteriebeläggning på överkä-
kens framtänder kan vara en viktig in-
dikator, för så väl barnhälsovård som 
tandvård.

– Vi har regelbundna möten med 
barnhälsovårdsöverläkaren, och har 
kunnat konstatera att den information 
munstatusen ger också kan vara något 
som barnhälsovården kan ha nytta av.

Folktandvården har nyligen inlett 
ett samarbete med de så kallade famil-

jecentralerna som finns i Värmland, 
liksom på en del andra håll i landet. 
En familjecentral är en samlad enhet 
bestående av bvc, mödravård, öppen 
förskola och socialtjänst – en samlad 
kompetens som sluter upp runt bar-
net och familjen.

– De är öppna för att ta in andra 
som kan göra nätverket starkare. Vi 
har hittills gått in i samarbeten med 
ett par familjecentraler, och vi har 
utvärderat med mycket gott resultat. 
Tanken är nu att vi ska utvidga, säger 
Inger von Bültzingslöwen.

sVårt att nå asyLsökande
Även asylsökande barn har rätt till 
tandvård – men de är inte helt lätta 
att nå. I Värmland låter man asylskö-
terskorna, som träffar alla nyanlända, 
berätta om munhälsan och att barnen 
erbjuds gratis tandvård. Om föräld-
rarna tackar ja sätts barnet upp på en 
lista och kallas till närmaste folktand-
vårdsklinik, enligt en rutin med inspi-
ration från Gävleborg. Arbetssättet är 
relativt nytt och har ännu inte utvär-
derats.

Ja, de samarbeten som folktandvår-
den går in i sträcker sig långt utanför 
det traditionella. Man ska, tillsam-
mans med övriga aktörer i landstinget, 
börja arbeta aktivt med fn:s barnkon-
vention och se över rutinerna så att 
alla beslut fattas med fokus på barnen. 
Under hösten går också startskottet 
för ett nätverk där tandvård möter 
skolhälsovård, fritidsförvaltning och 
gatukontor, föreningsliv, skolmatsals-
personal och dietister. Tillsammans 
ska man sätta kostfrågor och livsstils-
frågor i fokus för att bekämpa övervikt 
hos barn och unga.

Finns det då något negativt med att 
arbeta så här brett? Nej, är Inger von 
Bültzingslöwens spontana svar, men 
sedan säger hon:

– Man måste vara noga med att in-
formera, lyssna och förankra. Man 
kan inte bara kliva rakt in i andras 
verksamhet – de har ju sina organisa-
tioner och sina traditioner. Det är pre-
cis som i mötet med patienten: Vi ska 
inte föra en monolog, utan ett samtal. 
Förankrar man inte ordentligt är det 
lätt att få bakslag. n
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Upptäck Atlantis™

– patientspecifika distanser för de största implantatsystemen

Söker du efter den bästa lösningen för cementretinerad 
implantatprotetik? Atlantis är svaret!

Genom det unika Atlantis VAD™ (Virtual Abutment 
Design) programmet framställs de individuella 
 distanserna utgående från tandens form istället för 
tvärtom. Resultatet blir en distans, lika individuell som 
patienten, med en enastående funktion och estetik.

Atlantis ger dig följande fördelar:

•  Perfekt funktion och estetik  
– så nära en naturligt preparerad tand du kan komma

• Tillgänglig för de största implantatsystemen 

•  Frihet att välja mellan olika material  
– titan, guldtonad titan (GoldHue™) och zirkonium

•  Enkelt handhavande  
– ta bara ett avtryck och skicka till din tekniker

• Eliminerar behovet av lagerhållning

Fråga din tekniker om Atlantis inför ditt nästa 
 implantatfall.

Courtesy of Dr. Steve Lewis and Dr. Julian Osorio.

79201-SE-0908_200x272mm.indd   1 09-08-10   07.48.54



37TandläkarTidningen årg 101 nr 10 2009

Det går att nå samma kvalitet vid färg-
tagning vid kronterapi om bilderna 
skickas via dator till tandteknikern 
som om patienten själv besöker labbet. 
Men en rad felkällor måste elimineras. 
Det kom Petrus Thelander fram till  
i sitt examensarbete vid tandläkarhög-
skolan, KI, Huddinge.

TexT: maTS karLSSon FoTo: STaFFan LarSSon

Vid kronterapi väljer tandläkaren ibland att 
skicka patienten till tandtekniker för färgprov-
ning. Men kanske kan samma goda resultat vid 
provningen uppnås om tandläkaren själv sänder 
över bilderna digitalt till teknikern. Detta blev 
utgångspunkten för det examensarbete som Pet-
rus Thelander genomförde i slutet av sin tandlä-
karutbildning vid ki, Huddinge.

I examensarbetet med titeln »Dentala materi-
als optiska egenskaper: en pilotstudie«, började 
han med att kartlägga de optiska egenskaperna 
hos vanliga tandersättningsmaterial. Tillsam-
mans med tandtekniker Marianne Grunding 
tillverkade han en serie provkroppar av lämp-
liga material, belyste dessa med olika typer av 
ljus och mätte reflektionerna de gav ifrån sig. 
Provkropparna fotograferades därefter på ett 
vitt papper tillsammans med ett MacBeth färg-
kort, Vita Classical-skalan, samt två extraherade 

hundtänder. De ljuskällor som användes var 
solljus, glödlampsljus, ljus från lågenergilampa, 
dagsljuslampa, halogenlampa, lysrör, ringblixt 
och uv-lampa.

Vad fann han då?
Petrus Thelander är noga med att påpeka att 

hans examensarbete endast är en pilotstudie; en 
mer utförlig studie måste göras innan säkrare 
slutsatser kan dras. Men resultaten visar ändå att 
det kan vara möjligt att skicka över digitala bilder 
av färgprovning och ändå nå samma resultat som 
om patienten själv besöker teknikern. Speciellt i 
de fall tandläkaren anlitar ett utländskt labb kan 
förfaringssättet vara tidsbesparande. 

– Det kan också bli billigare om det leder till ett 
minskat antal omgörningar.

Men för att lyckas med detta arbetssätt måste 
en rad felkällor elimineras: olika tandersätt-
ningsmaterial samt tänderna själva reflekterar 
olika typer av ljus; vid fotografering kommer en 
blandning av ljus från olika ljuskällor som ope-
rationsbelysning och kamerablixt att nå tandom-
rådet, som i sin tur påverkar färgerna på fotot. 
Därför är det viktigt att tandläkaren har goda 
kunskaper om hur kameran fungerar, exempel-
vis om hur olika inställningar kan utnyttjas för 
bästa resultat, och om hur ljus påverkar kvalite-
ten på bilderna.

Det största problemet i kedjan från tandläkare 
till tekniker är enligt Petrus Thelander skärmar-
nas färgåtergivningsförmåga. Endast relativt 
dyra skärmar kan kalibreras på det sätt som krävs 

Petrus Thelanders 
examensarbete 
om digital färg-
tagning gjordes 
i samabete med 
fotograf Staffan 
Larsson vid skolan 
för Teknik och 
hälsa/kTh. Den 
har lett till att ki 
nu utbildar både 
personal och stu-
denter i ämnet.

Digitalt 
från klinik till tekniker

Denna bild visar originaltand. Denna bild visar ny porslinskrona. Okulärt var färgen mycket 
likt originalfärgen på tänderna men vid fotografering blev tan-
den på bilden något grå och mattare i färgen. Troligtvis på grund 
av att blixtljuset reflekterade på metallen under porslinet. 

➤
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för att färgerna ska återges tillräckligt exakt.
Vad tror han då om framtiden? Kommer den 

digitala tekniken att utnyttjas av tandläkarna så 
att de skickar sina bilder direkt till teknikern?

– Det tror jag, säger Petrus Thelander och läg-
ger till att det gäller att både tandläkare och tand-
tekniker intresserar sig för detta. 

– Även om tandläkaren lyckas ta helt utmärkta 
fotografier, spelar det inte så stor roll om tandtek-
nikern sedan betraktar dessa bilder på en dåligt 
kalibrerad monitor och har olämpliga ljusförhål-
landen i labbet. Alla delar i kedjan måste fungera 
för att få ett bra resultat. n

Fel belysning, 
undersökningslam-
pan har varit för 
nära vid fotografe-
ringen. Bilden får 
fel färgtemperatur 
och blir gulaktig. 

Rätt belysning, här 
är undersöknings-
lampan på rätt 
avstånd, cirka en 
armlängds avstånd 
från munnen.

De sex bilderna på materialproverna uppvisar skill-
nader på färger beroende på ljuskälla. uv-ljusbilden 
uppvisar viss fluorescence på vissa material.
Bilderna är kalibrerade mot den avbildade Macbeth-
skalan.
Provkropparna är uppmätta med Macbeth fotospek-
trometer för att avläsa avvikelser och skillnader i 
färgskalan.

Solljus.

Halogenlampa. Kalibrerad referenslampa.

11 watt lågenergilampa.

➤
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Lysrör i tak. uv-ljus.

60 watt glödlampa. Blixtljus.

Fel belysning.  Rätt belysning visar samma sak, men vid slemhinnefotografe-
ring är det mycket viktigt att rätt färg avbildas.
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INTERVJUN

Det är viktigt att Tandläkar-
förbundet styrs av intressen 
som är odontologiskt be-
själade. Privattandläkarnas 
nya medlemsbegrepp inne-
bär att förbundsarbetet kan 
komma att förändras. Det 
anser Kenth Nilsson, ordfö-
rande i Tjänstetandläkarna.

TexT: maTS karLSSon 
FoTo: michaeL meLanSon

 V id årsmötet förra året antog 
Privattandläkarna det nya vi-
sionsdokumentet, som bland 
annat innebär att organisa-
tionen öppnar upp för tand-

vårdsföretag och anställda tandläkare 
att bli medlemmar.

I den nya organisationen ska varje 
aktiv medlem ha rösträtt. En företags-
medlem får lika många röster som an-
talet anslutna tandläkarmedlemmar 
till pt – förutsatt att minst 75 procent 
av de anställda är anslutna. 75-pro-
centsnivån måste uppnås om företa-
get ska kunna bli medlem. 

Kenth Nilsson ser en rad problem 
med den nya organisationsmodellen, 
något som han även för fram i ledaren 
i den senaste tt-kanalen.

– Hur Privattandläkarna väljer att 
utforma sin organisation är naturligt-

vis upp till dem och säkert betingat 
av en vilja att se till sina medlemmars 
intressen på bästa sätt, men det kan 
påverka ambitionen med Tandläkar-
förbundet, säger han och påpekar att 
förbundet har varit och är en organi-
sation för tandläkare. 

Efter de organisationsbråk som varit 
tidigare har de olika riksföreningarna 
inom förbundet enligt honom funnit 
samarbetsformer som fungerar.

– Vi har lyckats; samtalstonen un-
der senare år har varit mycket bra och 
vi har arbetat konstruktivt. Det vore 
mycket olyckligt om vi inte kunde 
fortsätta i samma positiva anda. Vi 
diskuterar därför med pt om det upp-
komna läget.

Han ser en risk i att Privattandläkar-
nas nya medlemsbegrepp kommer att 
leda till att fokus nu riktas in mer på 
andra frågor än de rent odontologiska 
i förbundsstyrelsen och att andra än 
tandläkare får inflytande över verk-
samheten.

enighet ger styrka
Han påpekar att Tjänstetandläkarna 
och Privattandläkarna har olika upp-
fattningar i en rad frågor. Tidigare 
har ofta arbetet i förbundsstyrelsen 
lett till att man kunnat jämka sig sam-
man kring exempelvis skrivningarna i 
olika remissvar. Under senare tid har 
Privattandläkarna valt att dessutom 
lämna egna svar. 

– Det är bättre att en part, det vill 

säga förbundet, driver viktiga odon-
tologiska frågor, eller att varje riksför-
ening för sig uttalar sin åsikt.

Privattandläkarnas nya organisa-
tion innebär att anställda tandläkare 
kan bli medlemmar i denna riksfören-
ing, något som Kenth Nilsson ser på 
med viss oro:

– För oss inom Tjänstetandläkarna 
är det självklart att en tandläkare, 
som är mer att uppfatta som anställd 
än som företagare, tillhör vår fackliga 
organisation och kan ta del av det vi 
har att erbjuda när det gäller trygg-
het i anställningen. Privattandläkarna 
har dessutom uttalat att de inte är en 
facklig organisation utan en bransch-
organisation. Hur ska de som väljer att 
ansluta sig till Privattandläkarna då 
kunna få den hjälp och det stöd som 
de kan behöva om exempelvis en kon-
flikt uppstår?

Om 75 procent av de anställda i pri-
vatföretaget ansluter sig till Privat-
tandläkarna kan företaget bli medlem 

»  Tandläkare 
 ska styra förbundet«

Vem ska styra?
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i denna riksförening. Det innebär 
också att ägaren får lika många röster 
vid föreningens årsmöte som antalet 
anslutna tandläkare. När Tandläkar-
tidningen intervjuade generalsekre-
terare Eva Andersson om den nya 
organisationsstrukturen i nummer 15 
2008 utgick hon ifrån att det inte skul-
le ske någon otillbörlig påverkan från 
klinikägarna för att få de anställda att 
ansluta sig till pt. Men Kenth Nilsson 
ser problem med detta:

– Det finns en risk för att ägare på-
verkar sina anställda att ansluta sig till 
Privattandläkarna eftersom det finns 
en koppling mellan företagsinflytan-

det och tandläkarmedlemskapet. De 
tandläkare som egentligen vill ha fack-
liga tjänster genom Tjänstetandlä-
karna kan känna sig pressade att ändå 
ansluta sig till Privattandläkarna.

många tjänster
Men kanske är det så att den anställde 
tandläkaren tycker att Privattandlä-
karna erbjuder fler och bättre tjänster 
än Tjänstetandläkarna?

– Visst, de har fler tjänster för pri-
vattandläkarna. Vi kan egentligen bara 
erbjuda patientförsäkring och garanti-
försäkring. Det finns också ett flertal 
privatpraktiker som är anslutna till 

Tjänstetandläkarna och som anser att 
det vi erbjuder dem är bra.

Enligt Kenth Nilsson väljer allt fler 
tandläkare som är anställda i privatfö-
retag att ansluta sig till Tjänstetand-
läkarna. Med tanke på detta är han 
inte oroad för att balansen mellan pt 
och tt kommer att rubbas nämnvärt i 
framtiden.

– För att möta deras behov har vi 
tankar på att starta en egen avdelning 
inom Tjänstetandläkarna för anställ-
da tandläkare i privata företag. 

Under en längre tid har Privattand-
läkarna försökt att få en adjungerad 
plats i förbundsstyrelsen för general-
sekreterare Eva Andersson. Hittills 
har förbundsstyrelsen motsatt sig 
detta. Och Kenth Nilssons och Tjäns-
tetandläkarnas uppfattning är helt 
klar:

– Privattandläkarna har två ordi-
narie och två suppleanter i förbunds-
styrelsen, precis som vi. Och de har 
möjlighet att ha alla fyra närvarande 
vid styrelsemötena. Det borde räcka 
väl. Jag ser ingen anledning till att 
ändra sammansättningen i fs. Som 
vi nu har det är det en noggrant vald 
konstruktion för att säkra riksfören-
ingarnas ställning i förbundet som 
inte bör ändras utan att ha tänkt efter 
ordentligt. n

Privattandläkarna avstår från erbju-
dandet att på annan plats i tidningen 
kommentera innehållet i intervjun.

Kenth Nilsson, ordförande i Tjänstetandläkarna, är oroad för att Privattandläkarnas 
nya medlemsbegrepp kan komma att påverka samarbetet inom förbundet.

»  Tandläkare 
 ska styra förbundet«

»För att möta deras 
behov har vi tankar på att 
starta en egen avdelning 
inom Tjänstetandläkarna 
för anställda tandläkare 
i privata företag.«
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TLT GUIDAR

Många problem med patien-
ter beror på brister i kommu-
nikationen. Vad du säger till 
patienten är viktigt, men hur 
du säger det kan avgöra om 
budskapet når fram.

TexT: JaneT SuSLick 
FoTo: Lena kaTarina JohanSSon

Om du är medveten om hur du för-
medlar ditt budskap, kan du undvika 
många problem, säger Shervin Shah-
navaz, psykolog som jobbar inom 
tandvården.

Kroppsspråk, eller ickeverbal kom-
munikation som han föredrar att kalla 
det, är en del av kommunikationen.

Förutom att jobba med patienter, 
ger Shervin Shahnavaz kurser för 
tandvårdspersonal.

– Att väcka intresset för ickeverbal 
kommunikation i arbetsgruppen ger 
mycket.

Ibland videofilmas rollspel. Det är 
nyttigt att få syn på sig själv, och det 
ger underlag för samtal, berättar han. 
Bland det viktigaste är att visa att du 
är engagerad:

– Att hålla pokerface uppskattas 
inte. Det är obehagligt för patienten 
att inte kunna läsa sin tandläkare.

Shervin Shahnavaz berättar att stu-
dier inom hälso- och sjukvården visar 
att patienter är mer nöjda om läkaren 
visar engagemang och att vården ock-
så ger bättre effekt då.

Visa att du tror på patienten, och på 
det du själv säger. Etablera ögonkon-
takt, le, luta dig framåt, nicka, visa när-
varo, råder Shervin Shahnavaz.

– Syns det att du tror på patienten 
och dina egna råd, ökar chansen att 
patienten försöker göra som du säger.

öVa sjäLV
På kurserna övar deltagarna olika 
kroppsställningar och hur man an-
vänder dem i varierande situationer. 
Shervin Shahnavaz samarbetar med 
dramapedagogen Stina Bergström i 
dessa moment. Övningarna kan man 
också göra själv eller inom arbetsgrup-
pen, med eller utan videokamera.

Så talar kroppen

Fel. Tala inte till patienten stående – det får patienten att bokstavligt talat hamna i 
underläge. Munskyddet försvårar också kommunikationen.



TandläkarTidningen årg 101 nr 10 2009 43

Hur gör du för att visa att du är 
engagerad? Aktivt lyssnande? Accep-
terande och empatisk? Hur visar du 
värme och omsorg?

Hur ser det ut om du är likgiltig eller 
uttråkad?

Det är viktigt att reflektera kring 
ickeverbal kommunikation – och trä-
na, tycker Shervin Shahnavaz.

Han visar att man får olika effekt om 
man lutar sig framåt eller bakåt i ett 
samtal med en annan person. I det ena 

Så talar kroppen fallet deltar du, i det andra tar du av-
stånd. Sitter du upprätt och rakt visar 
du öppenhet. Sjunker du ihop visar du 
däremot uppgivenhet.

Ska man alltid le mot patienten för 
att visa engagemang?

– Ansiktsuttrycket ska spegla inne-
hållet i samtalet. Det finns många sätt 
att le, säger Shervin Shahnavaz.

Det är viktigt att undvika dubbla 
budskap. Patienten kan bli förvirrad 
om du ler samtidigt som kroppen för-
medlar irritation och missnöje.

Lugnande eLLer stötande?
Patienten har ett psykologiskt revir. 
I vanliga fall är det bara de allra när-
maste som inte håller minst en halv 
meters avstånd. Som tandläkare går 
du rakt in i patientens intima zon. Det 
kan vara utmanande.

Om du har en positiv relation till 
patienten kan beröring lugna ner och 
motverka kamp- och flyktkänslor, me-
nar Shervin Shahnavaz, men om du är 
osäker på vad patienten tycker, kan 
det vara bättre att låta bli.

– Det kan vara obehagligt om någon 
man inte känner eller inte gillar träng-
er sig på eller »tafsar«, säger han.

Han rekommenderar att tandläkare 
övar själva med kolleger. Hur funkar 
beröring?

så tas du på aLLVar
Olika tandläkare kan behöva öva på 
olika situationer.

– Sådant som gör tandläkare osäkra 
kan göra att de uppträder mindre pro-
fessionellt, säger Shervin Shahnavaz.

Du kan ha nytta av att fundera på de 
olika roller du har i livet för att und-
vika att exempelvis hamna i barn- eller 
föräldrarollen i mötet med patienter.

Yngre tandläkare, speciellt kvinnor, 
kan till exempel uppfatta att de inte 
tas på allvar. Ett sätt att hantera det 
kan vara att sitta rakryggade och inte 
sjunka ihop. Det är också viktigt att 
rikta blicken.

Tandläkare med ungdomar hemma 
blir kanske opro-
fessionella i mötet 
med provocerande 
tonåringar som 
visar ointresse 
och inte möter 
blicken.

– Det kan vara 
nyttigt att använ-
da rollspel för att 
öva sig i mötet

Shervin Shahnavaz
➤

Rätt. För bästa kommunikation: Placera dig i jämnhöjd med patienten, etablera ögon-
kontakt och rikta hela din uppmärksamhet mot patienten.
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TLT GUIDAR

med olika patienter och fundera på 
om man beter sig olika beroende på 
patientens ålder och kön, säger Sher-
vin.

Det finns också en maktaspekt i  
ickeverbal kommunikation.

– Många patienter har upplevt käns-
lan av att vårdgivare gör dem osynliga, 
säger Shervin Shahnavaz.

Det kan till exempel ske när du ta-
lar med sköterskan över patientens 

huvud eller tittar i datorjournalen i 
stället för att rikta din uppmärksam-
het mot patienten. Undvik att ha da-
torskärmen emellan dig själv och pa-
tienten när ni ska tala med varandra, 
uppmanar Shervin.

Försök också att sätta dig på samma 
höjd eller lite lägre än patienten när 
ni diskuterar med varandra, i stället 
för att tala uppifrån med patienten i 
underläge.

– Det är stor skillnad mellan att ut-
stråla självsäkerhet och att missbruka 
sin makt.

– Ta inte ifrån patienten makt i onö-
dan, råder han.

Även ickeverbal kommunikation 
mellan andra i omgivningen kan på-
verka vårdsituationen.

Samspelet mellan tandläkaren och 
tandsköterskan är viktigt. Patienten 
känner sig tryggare om ni samarbetar 
harmoniskt än om det är spänt mellan 
er. Det bidrar till oro om ni verkar vara 

osams eller ovana att arbeta ihop.
Ickeverbal kommunikation bland 

andra patienter i väntrummet kan 
också påverka just din patient. Nervo-
sitet eller rädsla kan smitta av sig.

Första intrycket Viktigt
Ickeverbal kommunikation omfattar 
mer än bara kroppsspråk. Färg och 
form, dofter och ljud påverkar också 
sinnesstämningen.

Redan i väntrummet bildar patien-
ten sig en uppfattning om kliniken. 
Ett hemtrevligt väntrum med varma 
färger lugnar patienten, tror Shervin 
Shahnavaz.

Fundera lite över vad färgerna på 
kliniken väcker för känslor. Vad sig-
nalerar tavlorna? Se till att helheten 
inte är för rörig, råder han.

Musik på kliniken tål också att tän-
kas på. Musik kan verka lugnande, 
men människors smak varierar. »Fel« 
musik kan vara störande. n

 

➤ SheRViN ShAhNAVAz

Yrke: Psykolog

Arbete: Jobbar i Stockholm inom folktand-
vården på Eastmaninstitutets pedodontiav-
delning och inom privattandvården på Nar-
koskliniken, som behandlar många patienter 
med tandvårdsrädsla.

Utbildningsuppdrag: Ger även kurser i kog-
nitiv beteendeterapi (kbT) i tandvården och 
i transkulturell tandvård. Kommunikation i 
tandvården är en ny kurs som planeras.

➤

En datorskärm – 
som du tittar på 
– mellan dig och 
patienten skapar 
ett onödigt av-
stånd och hindrar 
kommunikationen. 

Nu med 10 års garanti!
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STUDENT

Ortodontisten Urban Hägg har varit 
professor vid tandläkarutbildningen 
i Hong Kong i 20 år och här tänker 
han och hans fru och kollega Mar-
gareta Bendeus Hägg stanna. Första 
gången Urban Hägg besökte Hong 
Kong var 1983, då med en delegation 
från dåvarande tandläkarhögskolan i 
Malmö, där han var ansvarig för det 
internationella masterprogrammet i 
ortodonti. Hans första intryck var att 
tandläkarfakulteten i Hong Kong hade 
goda resurser. 

– 1988 kom ett jobberbjudande från 
tandläkarfakulteten. Jag hade skrivit 
upp mig på en lista när jag var där sist, 
en sådan där intresseanmälan, och nu 
ville de ha någon som kunde få fart 
på master- och doktorandutbildning-
arna, berättar han.

Urban visar stolt upp skolan som 

har bevarat en del av interiören från 
1980-talet. 

Tandläkarutbildningen i Hong 
Kong är fem år lång och från år 2012 
ska den förlängas till sex år. Avgiften 
är på 42 000 svenska kronor per år 
och studenter från Hong Kong kan 
söka behovsprövade studielån.

skatten är Låg
Hur mycket tjänar en nyutbildad 
tandläkare i Hong Kong?

– Cirka 25 000–30 000 kronor per 

➤TANDLÄKARuTbiLDNiNgeN i hoNg KoNg

Grundutbildning: Fem år. Från 2012 sex år. 
Avgift: 42 000 sek per år.  
Antal studenter: Cirka 50 av 1 000 sökande 
tas in per år. 
Specialistutbildning: Diplom- och master-
utbildningar i tre plus två år. 
Avgift: 175 000–200 000 sek per år. 
Antal studenter: Sammanlagt 140, 60 tas 
in per år. 
Drygt 30 procent av studenterna kommer 
från Europa, Asien och Kina. 
Doktorandutbildning: Tre till fyra år.  
Avgift: 42 000 sek per år. Stipendier på 
15 000 sek per månad kan sökas.

Efter en femårig utbildning och skolavgifter på motsvarande 
210 000 svenska kronor väntar en god arbetsmarknad på den 
som utbildat sig till tandläkare i Hong Kong.

TexT: aniTa Shum, FriLanSJournaLiST  FoTo: PauL hiLTon

Ljus framtid i Hong Kong

Urban Hägg, professor i Hong Kong.
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månad som anställd. För den som öpp-
nar eget tar det några år att bygga upp 
praktiken, därefter landar man på en 
högre månadsinkomst. För att kunna 
göra en rättvis jämförelse med Sverige 
bör man ha i åtanke att inkomstskat-
ten i Hong Kong är på 15 procent, po-
ängterar Urban Hägg. Han beskriver 
Hong Kong »som en stad med väldigt 
stor plånbok«.

Världen blir mindre och mindre 
men skillnader i tandvårdssystemen 
består. Vattenfluorideringen 0,5 ppm 
bidrar till en kariesförebyggande ef-
fekt och de främsta tandbesvären 
Hong Kong-borna lider av är gingivit 
och parodontit. Den offentliga tand-
vården Government Dental Service 
har cirka 200 tandläkare anställda, 
varav en fjärdedel är specialister. För 
att kunna svara på hur tandläkarnas 
arbetsmarknad ser ut förklarar Urban 
hur systemet i sjumiljonersstaden 
Hong Kong är uppbyggt. 

– De enda som åtnjuter fri tandvård 
är de offentliganställda i Hong Kong 
och deras familjer som utgör en tion-
del av befolkningen. Barn mellan sex 
och tolv år kan ansluta sig till skol-
tandvården. För den övriga befolk-
ningen erbjuder den offentliga tand-
vården endast akuttandvård, vilken i 
huvudsak består av extraktionsterapi. 
Så 90 procent av patienterna vänder 
sig till den privata tandvården med 
sina 1 400 tandläkare och 150 specia-
lister.

Slutsatsen blir att arbetsmarknaden 
ser relativt ljus ut, då fler och fler fått 

det bättre ställt och därmed har råd att 
vårda sina tänder. Enligt Urban Hägg 
är 90 procent av det årliga nytillskot-
tet av tandläkare numera utbildade 
vid tandläkarfakulteten i Hong Kong. 
Innan den startade 1980 skickades 
studenter med stipendier utomlands, 
huvudsakligen till England.

FörVäxLing aV certiFikat
Ortodonti är den populäraste specia-
listutbildningen och det finns en stän-
digt ökad efterfrågan. Men i Hong 
Kong kan även allmäntandläkarna 
erbjuda ortodonti fastän de inte har 
någon klinisk träning i ortodonti.

Det svenska ortodonticertifikatet 
förväxlas ofta med till exempel en 
ettårig utbildning i usa eller Storbri-
tannien, berättar Margareta Benderus 

Ljus framtid i Hong Kong

»Fler och fler har fått det 
bättre ställt och därmed 
råd att vårda sina tänder. »

Många vill bli ortodontister efter grundutbildningen.
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Hägg som numera har en halvtids-
tjänst vid Sanatorium and Hospital, 
Hong Kongs främsta privatsjukhus. 

Det enda negativa paret Hägg kan 
komma på med Hong Kong är att man 
jobbar mycket hårdare här än i Sve-
rige. 

– Allting är mycket tuffare, särskilt 
forskarkraven, så det är ingen plats för 
småbarnsfamiljer, säger Urban Hägg.

Men för oss har det varit stimule-
rande, avslutar Margareta Bendeus 
Hägg. ■
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50 fackpress
53 i korthet
68 böcker

54 mineraliserings - 
störd emalj 
Mineraliseringsstörningar 
i emaljen är vanligt och 
ställer ofta till med stora 
problem för patient och be-
handlare. Goda kunskaper 
samt tidig diagnostik och 
terapiplanering är viktigt.
Jälevik, Norén

62 så påverkar diabetes  
den orala hälsan 
Parametrar av parodontal 
nedbrytning är förhöjda hos 
individer med dåligt inställd 
diabetes mellitus typ 2. Låg 
socio-ekonomisk status 
försvårar den parodontala 
hälsan ytterligare. 
Fawad Javed

66 orala hälsan i central-
afrikanska republiken
I Centralafrikanska Repu-
bliken finns bara ett fåtal 
tandläkare. Trots det har kli-
nikerna ibland patientbrist.
Maria Lundmark

thomas jacobsen
Vetenskaplig redaktör

»Med vissa be gräns
ningar borde det 
vara en demokratisk 
rättighet att fritt 
få tillgång till 
information.«

Under sommarmånaderna finns tid för ro-
fylld eftertanke men även spännande de-
batter runt middagsbordet. När grillröken 
lagt sig över altanen, tallrikarna travats på 
diskbänken och tomma pilsnerpavor luta 
sig däremot brukar diskussionen ta fart. 
Sommarens kanske mest intressanta tema 
rörde demokrati och internet. 

sökmotorer på internet är en förut-
sättning för att vi ska kunna navigera i 
det stora utbudet. Utan dessa skulle det 
vara lika lönlöst att finna information som 
om någon hade gjort konfetti av samtliga 
böcker på Kungliga biblioteket och spritt 
ut över Stockholm. Sidorna finns där men 
en aning oöverskådligt presenterade. Men 
vem bestämmer vad vi ska hitta på nätet? 
Nej, vi ska inte ta åt oss äran att ha startat 
denna diskussion. Vi har bara tagit över 
stafettpinnen. Googles dominans och 
framtidsambitioner har kommenterats på 
otaliga bloggar, i Sydsvenskan, Expressen 
och senast i Svenska Dagbladet. 

med vissa begränsningar borde det 
vara en demokratisk rättighet att fritt få 
tillgång till information. Offentlighetsprin-
cipen är ett bra exempel. Myndigheternas 
verksamhet ska så långt som möjligt ske i 
öppna former. Om du eller jag tycker att 
detta brister finns möjligheten att pröva 
saken juridiskt. Men vad händer om ett 

dominerande multinationellt företag för-
valtar kunskap avsedd för allmänheten? 
Har allmänheten insyn? Dina möjligheter 
att få reaktion på klagomål och en bedöm-
ning överprövad blir begränsad. Under 
sommaren har ett sådant fall beskrivits 
i medierna. Utan förklaring svartlistade 
Google ett antal uppenbart oantastliga 
svenska sidor på internet. Konsekvenserna 
blev påtagliga. Om Google inte hittar in-
formationen finns den i praktiken inte. Att 
få kontakt med företaget och felet korrige-
rat visade sig vara en mödosam utmaning. 
Det finns inget juridiskt regelverk att luta 
sig emot och offentlighetsprincipen är 
definitivt inte aktuell. Händelsen är intres-
sant mot bakgrund av att vi blir alltmer 
beroende av nätbaserad kunskap. 

ingenjörsvetenskapsakademin citerar 
på sin hemsida ett uttalande av tidigare 
kommunikations- och it-minister Ines 
Uusmann från 1997: »Internet är en fluga 
som kanske blåser förbi. Jag tror inte att 
folk i längden kommer att vilja ägna så 
mycket tid, som det faktiskt tar, åt att surfa 
på nätet.« I dag kan vi sluta oss till att ut-
vecklingen tagit en annan väg. Biblioteken 
är starkt förknippade med demokrati och 
ett öppet samhälle. När kunskapen i fram-
tiden framför allt kommer att hittas på 
nätet, vem ska ha kontrollen? 

Är internet 
demokratiskt?

FörbäTTrINgAr av den orala hälsan i 
Centralfrikanska Republiken kräver bland 
annat fler kliniker.

66
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community dentistry  
and oral epidemiology

Munhälsan har ett signi
fikant samband med för
väntad överlevnad hos 
de allra äldsta. Men psy
kosociala faktorer spelar 
ännu större roll, enligt en 
svensk studie.

Studiegruppen bestod av 
357 personer med en medi-
anålder på 86 år. 

Gruppen valdes ut från 
en tvillingstudie där del-
tagarna undersöktes fem 
gånger med två års mel-
lanrum. Deltagarna i den 
aktuella studien var de 
som deltog i den tredje 
omgången som ägde rum 
1995–1998. Överlevnaden 
för deltagarna följdes upp 
till maj månad 2006.

Bara dfs-procent och 
parodontal sjukdom visade 
samband med överlevna-
den. Överlevnaden för 

individer med låga dfs-tal 
var kortare än för dem med 
högre dfs. Vidare hade 
män med svår parodontit 

Munhälsa påverkar de gamlas livslängd
kortare livslängd än de 
med mild parodontit.

Den starkaste prediktorn 
för överlevnad var dock 
kognitiv status som var 
oberoende av ålder och 
kön när de dentala va ri  ab   -
ler na analyserades till sam-
mans med psykosoci ala 
faktorer.

Forskarna anser att för 
de allra äldsta kräver tand-
vården ett multiprofessio-
nellt omhändertagande för 
att bevara den allmänna 
hälsan och välbefinnandet.
Källa: Thorstensson H, 
Johansson B. Does oral health 
say anything about survival in 
later life? Findings in a Swedish 
cohort of 80+ years at baseline. 
Community Dent Oral Epidemiol 
2009; 37: 325–32.

Munhälsan påverkar livslängden hos de äldsta, visar studie.
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Salivflöde bara 
jämförbart inom 
varje könsgrupp
archives of oral biology
➤ En individs salivflöde 
ska bara jämföras med 
salivflödet i en grupp med 
samma kön. Det är slut-
satsen i en japansk studie 
med friska, unga vuxna 
personer.

Forskarna konstaterar att 
det finns människor som 
klagar på torrhet i munnen 
trots att deras salivflöde 
överstiger de värden som i 
olika tester satts som gräns 
för muntorrhet. Å andra si-
dan finns personer som har 
lägre salivflöde men inte 
klagar på muntorrhet.

Trots flera studier av 
sambandet mellan saliv-
flöde och faktorer som 

kön, ålder, längd, vikt och 
salivkörtlarnas storlek är 
kunskapen osäker eftersom 
studierna gjorts under 
olika förhållanden.

De japanska forskarna 
rekryterade därför 100 
manliga och 100 kvinnliga 
studenter i åldrarna 22–29 
år och mätte ostimulerat 
och stimulerat salivflöde 
med olika metoder.

Det genomsnittliga salivflö-
det var signifikant högre 
hos män än hos kvin-
nor. Däremot fanns inget 
samband med längd, vikt, 
kroppsyta eller bmi varken 
hos männen eller kvin-
norna när analysen gjordes 
varje kön för sig. Däremot 
fanns samband med längd, 
vikt och kroppsyta när data 
från männen och kvin-
norna slogs ihop och analy-
serades.

Forskarna anser att deras 
resultat visar att man inte 
kan jämföra en enskild 
mans eller en kvinnas 
salivflöde med samman-
slagna data från både män 
och kvinnor. Jämförelsen 
måste i stället göras inom 
varje kön.
Källa: Yamamoto K, Kurihara M, 
Matsusue Y et al. Whole saliva 
flow rate and body profile in 
healthy young adults. Arch Oral 
Biol 2009; 54: 464–9.

Möjligt att  
orala bakterier
bidrar till fetma
journal of dental research
➤ Kan bakterier i munnen 
bidra till uppkomsten av 
fetma? Den frågan ställer 
en amerikansk-brasiliansk 
forskargrupp efter en stu-

die av bakterieförekomsten 
hos feta och normalviktiga 
kvinnor.

Forskarna rekryterade 
via annonsering i tunnel-
banan 313 kvinnor i åld-
rarna 20–45 år och med 
bmi på mellan 27 och 32. 
Dessa jämfördes med 232 
kvinnor som varit friska 
kontrollpersoner i tidigare 
pa r  odontitstudier.

Det visade sig att 98,4 pro-
cent av de överviktiga kvin-
norna kunde identifieras 
genom undersökning av 
förekomsten av en enda 
bakterie, Selenomonas 
noxia i halter större än 1,05 
procent av salivens totala 
bakterieinnehåll.

Forskarna skriver att 
bakteriesammansätt-
ningen i saliven ändras hos 
överviktiga kvinnor och 
anser det troligt att dessa ➤

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

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

bakterier kan ses som en 
biologisk indikator för be-
gynnande övervikt.

Forskarna för fram tre tänk-
bara mekanismer för ett 
samband mellan munnens 
bakterier och fetma: Bakte-
rierna kan stärka den meta-
boliska effektiviteten, höja 
vikten genom att öka apti-
ten eller omdirigera ener-
gimetabolismen genom att 
underlätta insulinresistens 
via ökad nivå av cytokinet 
tnfα.

Genom dessa meka-
nismer kan även en liten 
ökning av kaloriintaget 
medföra viktuppgång.

De konstaterar att en 
intressant fråga för fram-
tida forskning är att utröna 
om munnens bakterier kan 
bidra till uppkomsten av 
fetma.
Källa: Goodson JM, Groppo D, 

Halem S, Carpino E. Is obesity 
an oral bacterial disease? J Dent 
Res 2009; 88: 519–23.

Laser effektiv 
mot bakterier  
i rotkanal
lasers in medical science
➤ Natriumhypoklorit i 
5-procentig lösning är den 
mest effektiva metoden att 
döda bakterier i rotkana-
len. Men laserbehandling 
är nästan lika effektiv och 
klart bättre än 0,5-procen-
tig NaOCl.

Spanska forskare sorte-
rade bland flera hundra 
utdragna tänder fram dem 
som hade en enda rot och 
en rotkanal. Det blev 216 
tänder. Efter rengöring 
skildes roten från resten 

av tanden. De separerade 
rötterna infekterades med 
Enterococcus faecalis och 
behandlades med antingen 
laser (Er,Cr:ysgg) eller 
natriumhypoklorit. För 
varje behandling jämfördes 
resultatet med en obehand-
lad kontrollgrupp.

Forskarna konstaterar att 
de flesta studier av lasers 
effekt på bakterier har gett 
resultat i form av procentu-
ell andel bakteriedöd. Men 
om en rotkanal innehåller 
108 bakterier och 99 pro-
cent av dem dödas finns 
fortfarande 106 bakterier 
kvar, långt fler än som be-
hövs för fortsatt infektion.

Därför använder de i sin 
redovisning i stället ett in-
dex. Detta visar att NaOCl 
i femprocentig lösning var 
mest effektivt och laser  
2 W i 60 sekunder nästan 

lika bra, medan NaOCl 0,5 
procent hade sämst effekt.

»Laser, särskilt Er,Cr:ysgg-
laser, bör betraktas som 
ett lovande redskap för att 
desinficera rotkanaler efter 
endodontisk behandling«, 
skriver forskarna och till-
lägger att de arbetar vidare 
för att förbättra effektivite-
ten i behandlingen.
Källa: Arnabat J, Escribano C, 
Fenosa A et al. Bactericidal 
activity of erbium, chromium: 
yttrium-scandium-gallium-
garnet laser in root canals. 
Lasers in Medical Science online 
090623. Doi 10.1007/s10103-
009-0693-0

➤
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är den 15 september. Välkommen på kurs!



53tandläkartidningen årg 101 nr 10 2009

VETENSKAP & KLINIK  I KOrTHET

Salivproteiner och plackkontroll

Datorsystem med modell för vårdplanering

➤ Liselott Lindh, docent 
vid Malmö högskolas av-
delning för oral protetik, 
har fått 1,5 miljoner för att 
forska fram saliversätt-
ningsmedel som är mer 
som riktig saliv än dagens 
produkter. 

Patienter med cancer i 
munnen eller larynx sak-
nar ofta salivsekretion på 
grund av strålbehandling 
eller operationer. Förutom 
att de lätt får karies och sår 
i munslemhinnan, kan de få 

svårt att tala, tugga mat och 
svälja.

De saliversättningsmedel 
som finns i dag hjälper bara 
en kort tid eftersom de inte 
fäster sig vid ytorna i mun-
nen. Nu ska olika testpro-
dukter provas kliniskt på 
muntorra patienter. 

Anslaget, som fördelas på 
tre år, kommer från Stiftel-
sen Laryngfonden i kamp 
mot strup- och munhåle-
cancer.

js

Utvecklar saliversättning
➤ Kunskaper om salivpro-
teiner kommer att bidra till 
bättre metoder för plack-
kontroll, hoppas Ida Svend-
sen, som har lagt fram en 
doktorsavhandling vid 
Malmö högskola.

Salivproteinerna i pel-
likeln påverkar vilka bakte-
rier som fäster på tandytor-
na och senare bildar plack. 
Ida Svendsen har studerat 
samspelet mellan olika 
proteiner under filmens 
uppbyggnad. Hur ytan ser 

ut påverkar hur hårt pro-
teinerna sitter fast och hur 
mycket som fäster.

Det går att bygga filmer 
med multilager och styra 
sammansättningen. För 
att kunna bestämma sam-
mansättningen har Ida 
Svendsen forskat fram en 
teknik för att få hela filmen 
att lossna från ytan.

Avhandlingen heter »In 
vitro and in vivo. Studies 
of salivary films at solid/
liquid interfaces«. js

➤ Hans Sandberg, privat-
tandläkare i Trosa, har lagt 
fram en doktorsavhandling 
vid Karolinska institutet 
om ett datorsystem som 
kan användas för att pla-
nera vården på kliniken. 

Data samlas in och kan 
sammanställas för att ge 
en bild av tandhälsoläget 
bland patienterna.

Avhandlingen presente-
rar en nivågrupperad vård-
modell med ett eget kod-

system och ett datorsystem 
som bygger på modellen. 
Kodsystemet har använts 
för att följa utvecklingen av 
tandhälsan hos 750 patien-
ter under tio år. Avhand-
lingen visar att patienterna 

blev mer medvetna om 
parodontala sjukdomar 
med hjälp av den nivågrup-
perade modellen. Avhand-
lingen heter »Management 
of dental clinics by the use 
of informatics«. js
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  Tanden är en mycket speciell struktur, 
väl bevarad genom evolutionen och 
resultatet av ett delikat samarbete 
mellan ektoderm och mesenkym. En 
gång bildad har tanden ingen förmå-

ga till förändring. De höggradigt specifika och 
statiska egenskaperna hos en färdigbildad tand 
gör den känslig för störningar som kan drabba ett 
barn under tandutvecklingsperioden. Avvikande 
kron- och rotbildning, makro- och mikrodonti, 
defekter i emalj och dentin liksom övertal, un-
dertal och natala tänder är alla exempel på stör-
ningar i tandbildningen. Genetiska störningar, 
metaboliska sjukdomar, brister i nutritionen och 
medikamenter är exempel på orsaker till stör-
ningar i tandbildningen [1].

Det är vanligt med mineraliseringsstörd emalj. 
Cirka hälften av befolkningen boende i ett om-
råde med låg fluorhalt har visat sig ha minst en 
tand med mineraliseringsstörning [2]. Fluorhal-
ten i vattnet påverkar prevalensen betydligt.

Tänder med mineraliseringsstörningar ställer 
ofta till med problem för såväl patient som be-
handlare. De estetiska problemen kan vara stora. 
Tänderna kan också falla sönder, isa och vara 
svåra att bedöva. Fyllningar behöver ofta göras 
om och inte sällan utvecklar patienterna tand-
vårdsrädsla [3].

Tandutvecklingen och emaljbildning
De första tecknen på en tand i utveckling ser man 
i andra fostermånaden. Epitelet i munhålan för-
tjockas och växer ner i underliggande mesenkym 
(embryonal bindväv). Genom en intrikat kom-
munikation med signalmolekyler mellan epitel-
cellerna och tandmesenkymet bildas en tand. 
De emaljbildande cellerna, ameloblasterna, är av 

Mineraliseringsstörd           emalj 
Tidig diagnostik viktigt  
redskap i behandlingen

Birgitta Jälevik
Odont dr, ötdl, Centrum 
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ti, Linköping
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jalevik@lio.se
Jörgen G Norén
Professor, Inst för odon-
to logi, Göteborgs uni-
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ektodermalt ursprung medan dentin, rot och pul-
pa har sitt ursprung i ekto-mesenkymal vävnad.

Emaljen är kroppens hårdaste vävnad och den 
enda hårdvävnad i kroppen som är av epitelialt 
ursprung. Som vävnad är den också unik efter-
som den när den är bildad förlorar kontakt med 
levande celler och kan därför aldrig repareras el-
ler remodelleras.

Emaljen är uppbyggd av emaljprismor, som 
består av buntar med mycket tätt packade och 
väl organiserade hydroxidapatitkristaller. Varje 
prisma har bildats av fyra ameloblaster. Prismor-
na är orienterade från emalj-dentin-gränsen mot 
emaljytan. Det yttersta skiktet består av så kallad 
aprismatisk emalj. 

Bildningen av emalj kan grovt delas in i tre fa-
ser: 
1. Matrixbildning när emaljproteinerna, till ex-

empel Amelogeniner, produceras och emaljen 
byggs upp till sin slutliga form och tjocklek. 

2. Mineralisering, när den utsöndrade matrixen 
så gott som omedelbart mineraliseras till cirka 
30 procent.

3. Mognadsfasen, när den slutliga mineralisatio-
nen äger rum. 
Mognadsfasen börjar när emaljen nått sin slut-

liga tjocklek på det aktuella stället och innebär 
bland annat att emaljproteinerna försvinner. Fas 
1 och 2 benämns ofta sekretionsfasen och fas 3 
maturationsfasen. Beskrivningen är en förenk-
ling och senare studier tyder på att mognadsfa-
sen kan delas in i ytterligare faser. Den mogna 
emaljen består av 96 procent mineraler, huvud-
sakligen hydroxidapatit, och 4 procent vatten 
och organiskt material.

Retzius striae är inkrementlinjer, tillväxtlinjer, 
i emalj. På emaljytan syns de som räfflor, peri-

SAmmANFATTAT Mineraliseringsstörningar i emaljen är 
vanligt och ställer ofta till med stora problem för såväl pa-
tient som behandlare. Inte sällan behöver fyllningar göras 
om och patienterna riskerar att utveckla tandvårdsrädsla. 
Goda kunskaper samt tidig diagnostik och terapiplanering 
är viktigt för att ge patienten bästa tänkbara vård. Figur I. Perikymata, horisontella tillväxtlinjer i 

emalj.
Referentgranskad Accepterad för publicering 6 april 2009
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kymata (figur i) och är resultatet av stopp eller 
inbromsning av prismornas tillväxt. På tvärsnitt 
syns de som koncentriska ringar, på längdsnitt 
som en serie linjer. Man kan likna dem med års-
ringar hos ett träd och de är resultatet av den pe-
riodiska tillväxten av emaljen [4].

Tandutvecklingen pågår under lång tid med 
början i andra fostermånaden, när de primära 
incisiverna påbörjar sin differentiering, till cirka 
18-årsåldern när visdomständerna erupterar. 
Data rörande kronologin för tändernas utveck-
ling och mineralisering grundar sig på en klas-
sisk studie från 1941 [5]. De primära incisiverna 
börjar mineraliseras under början av gravidite-
tens andra trimester. Den första permanenta tan-
den som utvecklas är sexårstanden. Den initieras 
i fjärde fostermånaden och kronans mineralise-
ring påbörjas vid födelsen och avslutas vid cirka 
tre års ålder. Varaktigheten av mognadsstadierna 
är dock till stor del okänd och de individuella va-
riationerna är sannolikt stora [6].

Störningar i emaljbildningen
En störning som drabbar de emaljbildande cel-
lerna, ameloblasterna, under deras sekretions- 
och/eller mineralisationsfas kan ge upphov till 
en bestående defekt. Är störningen lokal till sin 
karaktär drabbar den enstaka tänder eller en 
grupp granntänder (figur ii). Är störningen ge-

Figur II. 11, 21 hypoplasier och opaciteter. Tolvårig 
pojke vars mjölktänder intruderades vid cirka 20 
månaders ålder. Notera skillnaden på graden av ska-
da på de incisala delarna där emaljen var i mognads-
fasen jämfört med de cervikala delarna där emaljen 
var i sekretionsfasen vid tidpunkten för traumat.

Figur III. MIH 
a) Fjortonårig pojke 
där alla incisiver 
förutom 42 och även 
hörntändernas kusp-
toppar uppvisar väl-
avgränsade opaciteter 
av varierande storlek 
och färg. 
b–d) Sexårständer 
med varierande grad 
av MIH från lindrig till 
grav.

nerell men under en begränsad tidsperiod (kro-
nologisk störning) drabbas den del av tanden som 
mineraliseras vid tidpunkten för störningen (fi-
gur iii). Generell icke-kronologisk störning har 
oftast genetiskt ursprung och drabbar tändernas 

b

c

d

a
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Figur VII. Fluoros i stigande grad.

Figur IV. Amelogenesis imperfecta, 
hypoplastisk typ. a) Buckala horison-
tella fåror. b) Multipla gropar.

Figur V. a) Amelogenisis imperfecta, hypomaturationstyp. b) Behandlad med porslinsfasader 
13…..23 vid 15 års ålder.

Figur VI. Amelogenesis imperfecta, hypocalcifikationstyp vid a) tre års ålder och b) tio års ålder.  
Primära molarer och sexårständer försedda med stålkronor för att förhindra attrition och bettsänkning.

a b

a b

a b
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emalj oberoende av mineraliseringstidpunkt. 
(figur iv–vi). En långvarig generell påverkan un-
der tandens mineraliseringstid av sjukdom eller 
miljö kan också ge upphov till en störning av ge-
nerell karaktär (figur vii)

Om ameloblasterna störs under sin sekretions-
fas resulterar det i minskad tjocklek av emaljen, 
en hypoplasi (figur ii, iv). Störs ameloblasterna 
under sin mognadsfas blir resultatet en porösare 
emalj, en hypomineralisation, som också benämns 
opacitet på grund av sitt kliniska utseende. Dessa 
delas in i välavgränsade (figur iii) och diffusa 
opaciteter (figur v–vii) [7]. 

etiologi
Defekterna kan vara genetiskt betingade eller ha 
förorsakats av utifrån kommande störningar, så 
kallade miljöbetingade. Ärftliga, genetiskt be-
tingade emaljdefekter kan vara symtom på en 
avvikelse som endast drabbar emaljen, som vid 
amelogenesis imperfecta, eller ett symtom på en 
generell sjukdom, som vid hypoparathyreoidism, 
epidermolysis bullosa. Yttre, miljöbetingade 
emaljdefekter kan orsakas av generella eller lokala 
faktorer. Lokala orsaksfaktorer kan vara trauma, 
infektion eller strålning. Exempel på generella 
faktorer är bristtillstånd, sjukdomar, läkemedel 
eller andra kemiska medel i miljön. Fluor och 
tetracyklin är välkända kemiska medel som för-
orsakar specifika störningar i emaljen. Närings-
brist, metaboliska störningar och infektions-
sjukdomar har också påståtts kunna förorsaka 
mineraliseringsstörningar [8]. Ofta går det dock 
inte att fastställa sambandet mellan störning och 
etiologi. Dessutom är det endast vid ett fåtal ty-
per av störningar som mekanismen bakom stör-
ningen på cellnivå har blivit klarlagd. Skador med 
likartat utseende kan ha olika orsaksfaktorer, och 
tvärtom kan samma orsaksfaktorer orsaka olika 
typer av skador beroende på i vilket utvecklings-
stadium den drabbade vävnaden befinner sig [9].

Genetiskt betingade mineraliseringsstörningar
Amelogenesis Imperfekta (ai) är en genetiskt 
betingad mineraliseringsstörning som drabbar 
emaljen hos alla eller flertalet tänder i ett bett. 
Sjukdomen orsakas av mutationer i de gener 
som reglerar amelogenesen. Ärftlighetsmönstret 
varierar. ai är en heterogen grupp av emaljstör-
ningar med varierande grad av emaljhypoplasi, 
hypomineralisation eller bådadera. Den kliniska 
bilden är varierande och otaliga varianter har be-
skrivits [10]. Traditionellt grupperas ai efter den 
kliniska bilden i fyra grupper: 
1. hypoplastisk typ (figur iv) 
2. hypomaturationstyp (figur v) 
3. hypocalcifikationstyp (figur vi) 
4. associerad med taurodontism

Denna indelning är dock numera ifrågasatt. 
Störningen är som regel mer uttalad i det per-
manenta bettet än det primära. Den rapporte-

rade prevalensen varierar från 0,06/1 000 i usa, 
0,25/1 000 i södra Sverige till 1,4/1 000 i norra 
Sverige [11–13].

Några syndrom och genetiskt betingade eller 
förvärvade sjukdomar såsom epidermolysis bul-
losa, tuberös scleros och celiaki hos mycket unga 
patienter kan vara förenade med emaljutveck-
lingsstörningar. Sjukdomar som påverkar kal-
cium/fosformetabolismen hos barn, till exempel 
vitamin d-brist, hypofosfatasi, hypoparathyreoi-
dism, förorsakar i regel emaljhypoplasier [8]. 

yttre betingade mineraliseringsstörningar 
Lokala faktorer
Trauma mot de primära framtänderna är den 
mest väldokumenterade lokala orsaken till 
emaljstörningar hos den permanenta efterfölja-
ren. Studier har visat att ungefär tio procent av 
emaljdefekterna i de permanenta framtänderna 
har orsakats av trauma mot motsvarande mjölk-
tand. Cirka hälften av alla trauma mot primära 
tänder anses ge upphov till emaljutvecklingsde-
fekter hos de permanenta efterföljarna. Ju yngre 
barnet är vid mjölktandstraumat, desto större 
är risken för att efterföljaren skadas. Om mjölk-
tanden blir intryckt mot anlaget är skaderisken 
större för anlaget än om tanden slås ut. De all-
varligaste skadorna uppstår om barnet får sina 
mjölktänder intryckta kort tid efter att de kom-
mit fram. De permanenta tänderna löper då stor 
risk att få en emaljhypoplasi (figur ii). Inträffar 
traumat senare kan skadan bli i form av opaci-
teter. Risken för emaljdefekter på de mediala 
incisiverna vid måttligt trauma mot de primära 
tänderna efter tre års ålder är liten [14].

Infektion i mjölktanden är också en välkänd 
orsak till defekt hos den permanenta tanden. 
Denna typ av störning är numera inte så vanlig 
i Sverige, mycket beroende på en väl fungerande 
barntandvård.

Generella faktorer
Dental fluoros är sedan länge den mest kända 
typen av mineraliseringsstörning. Sambandet 
mellan förekomsten av fluoros och fluorhalten i 
dricksvattnet är väl dokumenterat. Diffusa opa-
citeter som drabbar homologa tänder är känne-
tecknet för fluoros. Opaciteterna varierar från 
vita tunna tvärgående linjer till omfattande opa-
ka områden. Begränsningarna är alltid diffusa. 
Posteruptiva missfärgningar och ytliga sönder-
fall i så kallade pits (smågropar) är vanligt i all-
varligare fall. Denna typ av emaljdefekter anses 
vara karaktäristiska för fluoros (figur vii) men 
förändringarna vid vissa typer av ai kan ha ett 
liknande kliniskt utseende.

Histologiskt visar sig emaljfluoros som porösa 
områden längs Retziuslinjerna strax under emal-
jens yttersta ytlager och syns kliniskt vid lindrig 
fluoros som ett accentuerat perikymata. Vid 
ökande grad av fluoros blir de porösa områdena 
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längs Retziuslinjerna mer och mer accentuerade, 
går djupare ner i emaljen och porositetsgraden 
ökar [15].

Mineraliseringsstörda sexårständer, mih

Uppskattningsvis vart femte barn i Sverige upp-
visar mineraliseringsstörningar i form av opaka 
välavgränsade fläckar av varierande storlek i 
emaljen. En, två, tre eller alla fyra sexårsmola-
rer kan vara drabbade i olika grad. En eller flera 
av incisiverna är ofta samtidigt drabbade (figur 
iii). Emaljen är normal i form och tjocklek när 
tanden bryter fram, men vid grava störningar 
kan emaljen snart efter eruptionen falla sönder 
av tuggtrycket. Denna typ av emaljstörning har 
benämnts olika i olika länder och studier. För att 
råda bot på denna begreppsförvirring har man 
sedan 2001 kommit överens om att kalla tillstån-
det Molar Incisor Hypomineralization (mih) [16].

Tänderna är svåra att restaurera, speciellt om 
störningen är utbredd. Sönderfall av incisivernas 
emalj är inte lika vanligt, men om opaciteten sit-
ter åtkomlig för tuggtrycket kan man även se sön-
derfall hos dessa tänder. I slipsnitt undersökta i 
polarisationsmikroskop ser man en porös zon i 
den inre delen av emaljen, medan man i grava fall 
ser att den porösa zonen sträcker sig genom hela 
emaljen och endast täcks av ett tunt, yttre väl mi-
neraliserat lager emalj. Störningen följer emalj-
prismornas riktning [17]. Orsaken till störningen 
är ännu inte klarlagd. Den kliniska bilden talar 
för någon yttre generell påverkan under begrän-
sad tid under de tre första levnadsåren. Studier 

under senare år har presenterat flera tänkbara 
orsaker, såsom dioxiner i bröstmjölk, medicins-
ka problem i samband med födelsen och hälso-
problem såsom övre luftvägsinfektioner, öronin-
flammationer och astma. De nämnda faktorerna 
kan dock inte förklara alla fall [18,19].

den kliniska undersökningen
Vid undersökning av en eller flera tänder med 
mineraliseringsstörd emalj registreras följande: 
1. Anamnestiska uppgifter
 a) allmänsjukdom eller syndrom
 b) familjemedlemmar med emaljstörningar
 c) fluorhaltigt vatten
 d) fluortillskott
 e) moderns hälsa under graviditeten
 f ) graviditetslängd
 g) förlossningskomplikationer
 h) amningstid
 i) hälsa och eventuell medicinering vid tid-

punk t en för tändernas bildande
 j) trauma eller infektioner i primära bettet
2. Klinisk undersökning 
 a) utbredningsmönstret 
  i. lokal eller generell
  ii. kronologisk eller ej kronologisk

 iii. primära tänder, permanenta tänder eller 
båda dentitionerna

 b) typ av störning
  i. hypoplastisk
  ii. hypomineralisation
   1. välavgränsad opacitet
   2.diffus opacitet
3. Röntgenologisk undersökning

Med utgångspunkt från dessa uppgifter kan di-
agnos och tänkbar etiologi fastställas (figur viii). 
I en del fall är det ändå svårt att finna den exakta 
orsaken, eftersom störningen oftast har ett ospe-
cifikt utseende som snarare reflekterar tidpunkt 
och grad av störning än typ av störning [9]. 

Behandlingsplanering
Behandlingsbehovet hos varje enskild patient 
måste identifieras. Hänsyn tas till om störda 
tänder orsakar smärta, sönderfall eller risk för 
sönderfall av porös emalj och om de förorsakar 
estetiska problem.

Behandling av emaljutvecklingsdefekter från 
tändernas eruption till vuxen ålder kan delas in 
i tre faser: akutbehandling, observationsperiod, 
permanent behandling.

Akutbehandling
Mineraliseringsstörda tänder som är smärtsam-
ma, faller sönder och/eller slits ner snabbt måste 
behandlas så snart som möjligt efter eruption. 
Unga människor med gravt mineraliserings-
störda tänder blir ofta mycket smärtkänsliga och 
det finns stor risk för bestående tandvårdsrädsla. 
Fullgod smärtkontroll, gärna i kombination med 
sedering är därför mycket viktig. Vid stora be-

Figur VIII. Schema för en systematisk klassificering 
och härledning av tänkbara orsaker till en minerali-
seringsstörning. 
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handlingsbehov hos unga patienter kan generell 
anestesi vara att föredra.

Observationsperiod
Efter att den akuta behandlingen är genomförd 
kommer perioden då man följer de störda tän-
derna och bettets utveckling. Under denna pe-
riod dras också riktlinjerna upp för den perma-
nenta terapin, i komplicerade fall i samråd med 
ortodontist, protetiker, käkkirurg, radiolog och 
andra aktuella specialister. Under denna period 
gäller det att finna den mest lämpliga tidpunk-
ten för olika behandlingar såsom tandreglering, 
extraktioner och protetisk behandling. 

Permanent terapi
Den långsiktiga behandlingen syftar till att ge 
patienten ett välfungerande bett med god estetik 
och frihet från smärta. Vid grava och/eller om-
fattande störningar kommer alltid patienten att 
vara i behov av regelbundna kontroller, i synner-
het om protetiska rekonstruktioner har krävts.

behandling av några vanliga  
typer av störningar
Fluoros
Huvudproblematiken vid lindrig och måttlig flu-
oros är missprydande framtänder i överkäken. De 
flesta fall av fluoros är lindriga, och opaciteterna 
är då begränsade till emaljens ytskikt. Utseendet 
kan förbättras genom microabrasion (figur ix) 
[20]. Vid mer uttalad fluoros kan porslinsfasader 
krävas för ett bra estetiskt resultat. Grav fluoros 
kräver omfattande behandling liknande behand-
ling vid grav ai (se nedan).

Molar Incisor Hypomineralization, MIH
Mineraliseringsstörda sexårständer ställer till 
stora problem för de drabbade. Ofta isar tän-
derna redan när de börjat eruptera och detta 
medför att det är svårt och plågsamt att borsta 
dem. Cirka en tredjedel av de drabbade tänderna 
har så porös emalj att den faller sönder av tugg-
trycket så snart tanden kommer i ocklusion. Det 
blir då ännu svårare att borsta och snabbt ka-
ries. Tanden är i regel svårbedövad på grund av 
inflammation i pulpavävnaden [21] och svår att 
laga på grund av atypiska kaviteter och svårighe-
ter att bonda till porös emalj. Följden blir upp-
repade restaureringar. En studie har visat att re-
dan som nioåringar har barn med grav mih lagat 
sexårständerna nio gånger så ofta jämfört med 
en kontrollgrupp. De drabbade barnen uppvisar 
också ofta tandvårdsrädsla [3].

För att förebygga dessa problem är det därför 
mycket viktigt att de drabbade barnen uppmärk-
sammas så snart man konstaterat mih. Föräld-
rarna måste instrueras att skonsamt men nog-
grant rengöra tänderna för att minska problemet 
med isningar. Detta är inte alltid lätt eftersom 
tänderna är mycket sensibla. Om fyllningsterapi 

Figur IX. Behandling av tänder med lindrig fluoros 
med mikroabrasion för att förbättra estetiken.
18 procent saltsyra uppslammas i pimpsten. Bland-
ningen gnuggas sedan försiktigt mot tandytan var-
vid det yttersta hypomineraliserade lagret av emalj 
avlägsnas. Behandlingen avslutas med att ytan täcks 
med 2 procent NaF-gel i fem minuter. Kofferdam är 
obligatoriskt! 
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blir nödvändig ska man sträva efter att göra en 
optimal fyllning redan från början för att slippa 
att lappa och laga i framtiden. Det innebär att 
man om möjligt ska avlägsna all porös emalj 
och laga med komposit. Om emaljskadan är så 
utbredd att detta är omöjligt, fyller man i stäl-
let med glasjonomercement för att få en kemisk 
bindning till kvarvarande porös emalj. Smärtfri 
behandling är helt nödvändig för att få ett bra re-
sultat. När det är svårt att få tanden riktigt bedö-
vad, har det visat sig vara en fördel att patienten 
sederas med lustgas.

Om de skadade tänderna är så svårt skadade 
att det är svårt att få en hållbar behandling, eller 
om tanden fortsätter att vara hypersensibel bör 

extraktion övervägas. I många fall är extraktion 
en bra lösning [22], men eftersom det vid vissa 
bettavvikelser är mindre lämpligt att extrahera 
bör en ortodontist konsulteras innan ingreppet. 
Generellt kan sägas att man oftast får en god 
spontan luckslutning om första molaren extra-
heras innan andra molaren erupterar. Man får 
snabbare luckslutning i överkäken än i underkä-
ken. Platsbrist och förekomst av visdomständer 
är positivt för ett bra slutresultat, men oftast kan 
man inte avgöra om visdomstanden finns vid den 
tidpunkt man bör ta ställning till extraktion av 
sexårsmolaren.

Amelogenesis Imperfecta
Den kliniska problematiken utgörs av dålig este-
tik, sensibla tänder, svårigheter att tugga och bett-
sänkning orsakad av attrition. Problemens stor-
lek är avhängig typ och grad av störning. När det 
gäller hypoplastisk-ai och hypomaturations-ai 
är det oftast inte aktuellt med behandling förrän i 
det permanenta bettet. Den tidiga behandlingen i 
permanenta bettet när det gäller hypoplasier kan 
bestå av att fylla i gropar med komposit för att 
förhindra missfärgningar och attrition samt för 
att förbättra estetiken. Den permanenta terapin 
vid lindrigare typer av ai består ofta i fasader för 
att förbättra estetiken. Det kan också bli nödvän-
digt med kronterapi i molarpartier på grund av 
attrition och emaljfrakturer i tuggytorna.

Vid fall av hypokalcifikations-ai är det ofta 
nödvändigt att så snart de primära molarerna 
kommit fram förse dem med stålkronor, dels 
för att tänderna är mycket sensibla, dels för att 
förhindra attrition och bettsänkning (figur vi 
b). Även sexårstanden måste av samma skäl ofta 
snabbt förses med stålkronor, gjutna onlays eller 
kronor. Incisiverna lagas under växelbettsperio-
den med komposit vid sönderfall av emalj. Ofta 
fungerar bondning, men annars får man använda 
glasjonomermodifierade material. Eftersom tän-
dernas färg är avvikande, kan det vara svårt att 
finna en bra färg i den vanliga kompositfärgska-
lan. Ett tips är då att använda dentinfärger som 
är mer opaka. 

Eftersom de estetiska problemen kan vara sto-
ra under uppväxttiden, inställer sig frågan hur 
snart man kan utföra den permanenta protetiska 
terapin i form av kronor, onlays och fasader (fi-
gur v b). I de fall när kronan endast är fläckvis 
drabbad kan man göra behandlingen så snart alla 
permanenta tänder kommit fram och man kan 
bedöma att det inte finns behov av ortodonti. Om 
all emalj är drabbad, kan man inte göra definitiv 
terapi förrän hela tanden är erupterad så att man 
kan komma åt att täcka hela emaljytan. I dessa 
fall kan det bli aktuellt med semipermanent te-
rapi, det vill säga man bör tänka sig att behöva 
göra om även kronor och fasader som i andra fall 
kunnat ses som permanenta.
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DISPUTATION 
Den 5 december 2008 försvarade tandläkare Fawad Javed, 
avdelningen för parodontologi, institutionen för 
odontologi, Karolinska institutet, Huddinge, av hand-
lingen »Oral inflammatory conditions and diabetes 
mellitus«. Fakultetsopponent var professor Palle 
Holmstrup, avdelningen för parodontologi, Köpenhamns 
universitet, Köpenhamn, Danmark. Fawad Javed har haft 
som huvudhandledare docent Per-Erik Engström, av del-
ningen för parodontologi, institutionen för odontologi 
och avdelningen för klinisk immunologi, institutionen för 
laboratoriemedicin, Karolinska institutet, Huddinge, samt 
som bihandledare professor Björn Klinge, avdelningen för 
parodontologi, institutionen för odontologi, Karolinska 
institutet, och dr Mohammad Altamash, Altamash 
Institute of Dental Medicine, Karachi, Pakistan.

AuTOrEFErAT Parametrar av parodontal 
nedbrytning är förhöjda hos individer 
med dåligt inställd diabetes mellitus typ 
2. Låg socio-ekonomisk status försvårar 
den parodontala hälsan ytterligare hos 
dessa individer. Det visar Fawad Javeds 
avhandling om sambanden mellan oral 
inflammation och diabetes mellitus.

Godkänt för publicering 1 juni 2009

 Den främsta orala komplikationen av diabetes är 
den inflammatoriska tandlossningssjukdomen, 
vilken även har blivit benämnd »den sjätte kom-
plikationen av diabetes«.

Målsättningen med Fawad Javeds avhandling 
var att studera olika samband mellan oral inflam-
mation och diabetes mellitus. I studierna har 
dokumenterats parodontalt status, marginala 
benkanten med hjälp av panoramabilder, koloni-
sation av svamp och nivåer av protein, IgA och 
IgG i saliv. Ett frågeformulär har dokumenterat 
frågor rörande bland annat allmän hälsa, medi-
ciner och vanor med avseende på bruk av tobak 
och gutka. Socio-ekonomiska faktorers inverkan 
på oral hälsa och diabetes har analyserats.

Figur 1 visar en översikt av metodiken. 

fyra delarbeten
Avhandlingen är baserad på fyra delarbeten.

I delarbete i, iii och iv studerades individer 
med typ 2-diabetes och individer utan diabetes 

Så påverkar diabetes 
den orala hälsan

Fawad Javed
DDS, PhD, Dr, avdel-
ningen för parodonto-
logi, Karolinska institu-
tet
E-post: fawad.javed@
ki.se

i åldersgruppen 45 till 64 år. Samtliga individer 
var bosatta i bostadsområdet Punjab Colony, 
Karachi, Pakistan. Punjab Colony har ett befolk-
ningsunderlag på cirka 10 000 vuxna individer. 
1 000 individer intervjuades med frågeformulär 
angående bland annat systemsjukdomar inklu-
derande diabetes mellitus, socio-ekonomiska 
förhållanden, orala symtom, munhygienvanor 
och tobaksvanor.

Bland vuxna visade det sig att 8,3 procent av 
befolkningen hade typ 2-diabetes. 

I delarbete ii studerades ungdomar, ålder 10–19 
år, med typ 1-diabetes och utan diabetes bosatta i 
Karachi, Pakistan. 

Delarbete I
Att analysera parodontal och socio-ekonomisk 
status hos vuxna individer med och utan typ 
2-diabetes.

Parodontal status; plackindex, blödning vid 
fickdjupsmätning, antal fickdjup på mellan 4 mm 
och < 6 mm och ≥ 6 mm och antal tänder regi-
strerades samt marginal benförlust på premo-
larer och molarer utvärderades med en digital 
mätmetod på panoramabilder. Glukoshalten i 
blod undersöktes liksom socio-ekonomiska pa-
rametrar som utbildning och månadsinkomst.

Delarbete II
Att utvärdera sambandet mellan orala inflamma-
toriska symtom och proteiner i saliv hos ungdo-
mar med typ 1-diabetes.

De parametrar som analyserades var hämoglo-

Parodontologi
Plackindex. Blödning vid sondering. 

Fickdjup och antal tänder.

Immunologi
Proteiner i saliven.

Epidemiologi
Orala symtom, inkomst, 

utbildning och vanor.

Radiologi
Panorama.

Mykologi
Oral kolonisation 

av Candida.

ORAl  
INFlAMMATION

DIABETES MEllITuS

Figur 1. översikt av metodik.
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bulin A1c (HbA1c), proteiner i ostimulerad helsa-
liv samt salivflöde. Koncentrationer av salivpro-
teinerna IgA, IgG och totalprotein bestämdes. 
Glukoshalten i blod analyserades. Ungdomarna 
besvarade ett frågeformulär med frågor om orala 
symtom.

Delarbete III
Att studera parodontal status och orala symtom 
hos vuxna individer som tuggar gutka och har typ 
2-diabetes och vuxna individer utan diabetes.

Parodontal status registrerades och analysera-
des.

Gutka i sig kan initiera inflammation och är en 
torr blandning av tobak, areca nöt, kalcium hy-
droxid och sandelträpulver och har blivit socialt 
accepterat som en vana att konsumera som tobak 
i Pakistan (figur 2). Gutka tuggas först och pla-
ceras sedan mellan buckala mukosan och tand-
raderna.

Delarbete IV
Att utforska samband mellan parodontal status, 
oral kolonisation av C. albicans och salivprotei-
ner hos vuxna individer med typ 2-diabetes. 

resultat
Delarbete I
Individer med dåligt inställd typ 2-diabetes upp-
visade ökad marginal benförlust på molarer och 
premolarer i jämförelse med individer med väl-
inställd typ 2-diabetes.

Plackindex, blödning vid fickdjupsmätning 
och antal tandköttsfickor med fickdjup mellan 4 
mm och < 6 mm var förhöjda hos individer med 
dåligt inställd typ 2-diabetes jämfört med indivi-
der med välinställd diabetes och individer utan 
diabetes.

Diabetiker hade ökat antal tandförluster jäm-
fört med individer utan diabetes.

Det var ingen statistisk signifikant skillnad i 
tandförluster mellan diabetiker med dåligt in-
ställd som välinställd diabetes.

Individer med dåligt inställd diabetes hade 
lägre socio-ekonomisk status i jämförelse med 
individer med välinställd diabetes. 

Ingen skillnad observerades hos analfabeter 
gällande tandförluster mellan dem med dåligt 
inställd diabetes och dem med välinställd diabe-
tes. 

Hos kontrollindivider utan diabetes var plack-
index, blödningsindex och antal fickor mellan 4 
mm och < 6 mm högre i åldersgruppen 60 –64 år 
i jämförelse med åldersgruppen 45–49 år. Det 
fanns ingen association till ålder gällande plack-
index och antal fickor mellan 4 mm och < 6 mm 
hos individer med diabetes. 

Hos kontrollindivider utan diabetes hade rö-
kare högre plackindex, högre blödningsindex 
och fler antal fickor mellan 4 mm och < 6 mm i 
jämförelse med icke rökare. Blödningsindex hos 

individer utan diabetes var lägre hos rökare jäm-
fört med icke rökare. 

Delarbete II
Medelvärdet av HbA1c hos ungdomar med då-
ligt inställd och välinställd diabetes mellitus typ 
1 var 12,2 procent och 5,5 procent (normalt värde 
4–6 procent). Medelvärdet av blodglukosnivån 
var för dåligt inställd diabetes 13,5 mmol/L och 
för välinställd diabetes 5,8 mmol/L (normalt 
värde 7–10 mmol/L). För individer utan diabe-
tes var medelvärdet för glukoshalten i blod 5,3 
mmol/L.
 Symtom på tandköttsbl ödning, dålig ande-
dräkt och muntorrhet förekom oftare hos diabe-
tiker än hos individer utan diabetes. Blödande 
tandkött rapporterades mer frekvent av ungdo-
mar med icke kontrollerad diabetes i jämförelse 
med de med kontrollerad diabetes och de utan 
diabetes. Det fanns ingen skillnad i egen bedöm-
ning av tandköttsblödning mellan de med dåligt 
inställd diabetes och de med välinställd diabe-
tes. 
 Dålig andedräkt upplevdes oftare av individer 
med dåligt inställd diabetes i jämförelse med in-
divider med välinställd diabetes och individer 
utan diabetes. 
 Ungdomar med dåligt inställd och välinställd 
typ 1-diabetes uppvisade ingen skillnad i fråga 
om symtom vad gäller muntorrhet. Salivflödet 
var signifikant högre hos individer utan diabetes 
i jämförelse med diabetiker. Ingen skillnad fanns 
i salivflöde hos individer med dåligt inställd som 
välinställd diabetes.
 Nivåer av IgG/mg protein i saliv var högre 
hos individer med diabetes samt högre hos de 
med dåligt inställd diabetes jämfört med de med 
välinställd diabetes. För koncentrationer av IgA 
och total protein i saliv förelåg ingen skillnad 
mellan diabetiker och de utan diabetes.
    

Figur 2. gutka.
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Delarbete III
Gutka-användare som är typ 2-diabetiker uppvi-
sade ett högre plackindex, högre blödningsindex 
och fler antal fickor på mellan 4 mm och < 6 mm 
och ≥ 6 mm jämfört med de som tuggade gutka 
i den grupp som inte var diabetiker. Diabetiker 
som inte nyttjade gutka uppvisade också förhöjda 
plackindex, högre blödningsindex samt fler antal 
fickor på mellan 4 mm och < 6 mm och antal fickor 
≥ 6 mm jämfört med gutka-användare i gruppen 
som inte hade diabetes. Diabetiker som inte nytt-
jade gutka uppvisade också förhöjt plackindex, 
högre blödningsindex samt fler antal fickor på 
mellan 4 mm och < 6 mm och antal fickor ≥ 6 mm 
jämfört med de som inte nyttjade gutka i gruppen 
som inte hade diabetes. 
 De som tuggade gutka i gruppen som inte hade 
diabetes saknade fler tänder jämfört med dem 
som inte tuggade gutka och ej hade diabetes. Där-
emot var det ingen skillnad mellan gutka-använ-
dare och de som inte nyttjade gutka hos individer 
med diabetes.

Tandköttsblödning, dålig andedräkt och mun-
torrhet var mer frekvent rapporterat från diabe-
tiker som tuggade gutka jämfört med icke diabe-
tiker som tuggade gutka. Tandköttsblödning och 
dålig andedräkt var mer frekvent rapporterat 
från diabetiker som inte nyttjade gutka jämfört 
med icke diabetiker som inte nyttjade gutka. Då-
lig andedräkt och muntorrhet var oftare beskri-
vet av diabetiker som inte nyttjade gutka jämfört 
med icke diabetiker som tuggade gutka.

Hos icke diabetiker rapporterades tandkötts-
blödning oftare av gutka-användare än av dem 
som inte nyttjade gutka.

Det fanns ingen skillnad i orala symtom hos 
diabetiker som var användare av gutka eller inte 
nyttjade gutka. 

Ungefär hälften av individerna som nyttjade 
gutka rapporterade att orsaken till konsumtionen 
var att erhålla en känsla av mental frid (figur 3).

Delarbete IV
Hos individer med diabetes mellitus typ 2 fanns 
det en könsskillnad mellan kvinnor och män, där 
kvinnorna uppvisade mer frekvent kolonisation 
av C. albicans. Dessa kvinnor hade också en lägre 
salivsekretion jämfört med männen. Bland indi-
vider med diabetes och kolonisation av C. albicans 
hade kvinnorna högre nivåer av IgG/mg protein i 
saliven samt även högre koncentration av protei-
ner i saliven. Dessa kvinnor hade även fler tänder, 
högre plackindex, högre blödningsindex och fler 
tandköttsfickor mellan 4 mm och < 6 mm.

konklusion
Avhandlingen visar att radiologiska och kliniska 
parametrar av parodontal nedbrytning är förhöj-
da hos individer med dåligt inställd diabetes mel-
litus typ 2, samt att låg socio-ekonomisk status 
försvårar parodontal hälsa hos dessa individer. 
Symtom på tandköttsblödning och koncentra-
tion av IgG i saliv finns i ökad utsträckning hos 
ungdomar med diabetes mellitus typ 1 vid jäm-
förelse med ungdomar utan diabetes. Hos indi-
vider utan typ 2-diabetes ger tuggande av gutka 
svåra parodontala inflammatoriska skador och 
orala symtom, men hos individer med diabetes 
är dessa parodontala inflammatoriska skador 
mer relaterade till blodsockerhalten snarare än 
till konsumtion av gutka. Inflammation, uttryckt 
som blödningsindex och IgG/mg protein i saliv, 
är förhöjd hos kvinnor med diabetes mellitus typ 
2 och kolonisation av C. albicans vid jämförelse 
med män med diabetes mellitus typ 2 och kolo-
nisation av C. albicans.

INDIVIDER MED DIABETES INDIVIDER uTAN DIABETES

Mental 
frid 52 % Mental 

frid 47 %

Kontrollera 
hunger 24 %

Fräschare
andedräkt 

24 %

Inget skäl 7 %

Kontrollera 
hunger 8 %

Fräschare
andedräkt 

28 %

Inget skäl 
17 %

Figur 3.  Orsak till konsumtion av gutka.
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SAmmANFATTAT I Centralafrikanska 
Republiken finns bara ett fåtal tandläkare 
och trots det har vissa kliniker ibland 
brist på patienter. Befolkningens dåliga 
ekonomi samt långa avstånd till närmaste 
klinik är några av orsakerna. Förbättringar 
av den orala hälsan kräver fler kliniker, 
erbjudande av vård till kraftigt reducerade 
priser, förebyggande information och 
subventionerade produkter. 

 Centralafrikanska Republiken (rca) 
kallas ibland det bortglömda landet. 
Det har en yta stor som Frankrike och 
drygt fyra miljoner invånare [1]. Fat-
tigdomen är enorm. 

I rca finns cirka 13 tandläkare [2] och trots 
det har vissa kliniker ibland brist på patienter. 
Orsaker är befolkningens dåliga ekonomi, långa 
avstånd till närmaste klinik samt okunskap om 
klinikernas existens. rca är ett av världens tio 
fattigaste länder [3], de flesta har precis så att de 
kan äta sig mätta eller mindre än så. En oväntad 
utgift, som till exempel ett tandläkarbesök, är 
inte möjlig för en familjeförsörjare som ofta har 
ansvar för en stor familj. 

Mycket plack, 
tandsten och smärta

Orala hälsan  
i Centralafrikanska  
Republiken granskas

Maria lundmark
Tdl, folktandvården, Sol-
lentuna, sekr i Tandläkare 
utan gränser
E-post:  
Maria.Lundmark.tdl@
gmail.com

studie av den orala hälsosituationen
Syftet med denna studie var att beskriva den 
orala hälsosituationen i Centralafrikanska Repu-
bliken, i synnerhet bland tolvåringar. Vidare att 
studera orala hälsovanor och beteenden samt att 
utreda relaterade kariesriskfaktorer. 

Under knappt fyra månader samlades material 
in i västra delen av landet. Fem olika undersök-
ningsgrupper ingick i studien. Tolvåringar samt 
barn yngre än tolv år och personer äldre än tolv 
år valdes ut slumpmässigt för undersökningar 
(screening). Dessa individer intervjuades även 
angående beteenden och förebyggande häl-
sovanor med mera. Intervjuer med bybor, pa-
tienter på tandläkarkliniken i Berberati (landets 
näst största stad), intervjuer med tandvårdsper-
sonal samt mätning av fluorhalten i dricksvattnet 
ingick också i studien. Totalt undersöktes och in-
tervjuades 216 personer: 21 barn mellan två och 
elva år gamla, 162 tolvåriga barn samt 33 perso-
ner mellan 13 och 56 år gamla. 

Behandling 
på kliniken  
i Berberati.

Material till studien samlades in när ett hälsoteam besökte en by i 
sydvästra rCa för vaccinering.
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lågt dmft, men mycket plack,  
tandsten och smärta
Den orala situationen i rca är inte tillfredsstäl-
lande. Även om kariesprevalensen var låg, dmft 
0.9 ± 1.6 (samtliga obehandlade tänder), finns 
andra problem som hög plackbelastning och 
grav gingivit bland en majoritet av barnen trots 
att två tredjedelar uppgav sig borsta tänderna. 
Bara 3 procent av de undersökta tolvåringarna 
hade frisk gingiva och 79 procent hade tandsten. 
Pojkar hade signifikant mer gingivit och plack 
jämfört med flickor, men inte ett högre dmft. 
Fluorhalten i dricksvattnet var cirka 0.2 ppm 
fluor, vilket ju inte är tillräckligt för en kariesfö-
rebyggande effekt.

låg sockerkonsumtion
40 procent av barnen hade haft smärta från 
munnen och flera barn hade hindrats att äta och 
gå till skolan på grund av orala problem. En av 
slutsatserna i studien var att preventiva program 
bör utvecklas för att behålla den låga kariespre-
valensen. rca har världens tredje lägsta socker-
konsumtion [1] vilket går hand i hand med låg 
kariesprevalens. Vid ekonomisk tillväxt är ris-
ken att konsumtionen av socker ökar snabbare 
än ett preventivt program. Därför är det viktigt 
att utforma ett program redan innan sockerkon-
sumtionen skenar iväg. 

socioekonomiska  
skillnader 
I de flesta fattiga länder föreligger stora klass-
skillnader och normalt brukar den orala hälsan 
vara mer tillfredsställande i familjer med bättre 
ekonomi. I rca visade studien att situationen var 
tvärtom. En signifikant skillnad sågs mellan barn 
i privata skolor jämfört med barn från statliga 
skolor. Den förstnämnda gruppen hade ett hög-
re dmft samt fler barn med oral smärta. Ingen 
skillnad sågs i sockerintag mellan grupperna, 
men det är ingen tillförlitlig uppgift då socker-

frekvensen undersöktes genom intervjuer med 
barn. 

pulpit vanligaste diagnosen
Den vanligaste diagnosen på tandläkarkliniken i 
Berberati, där intervjuer med patienter och tand-
vårdspersonal utfördes, var pulpit (38 procent), 
vilket visar att patienterna sökte vård alldeles för 
sent i sjukdomsprocessen. Ett par gånger i veckan 
kom även patienter med celluliter. Dessa patien-
ter var allmänpåverkade och i flera fall var det 
risk för patientens liv. Så grava tillstånd är mycket 
ovanliga på kliniker i Sverige, men i rca tillhörde 
det vardagen. En tolvårig pojke med Burkitts lym-
fom sökte vård på kliniken i Berberati. I Sverige 
hade han kunnat bli helt frisk efter behandling, 
men i rca fanns inget de kunde göra. Förbätt-
ringar av den orala hälsan i landet kräver tand-
läkarkliniker, fasta och mobila, erbjudande om 
vård till mycket reducerade priser, förebyggande 
information samt subventionerade produkter. 

Det är svårt att föreställa sig vilken fattigdom 
som råder i rca. Infrastrukturen är under all 
kritik, med jordvägar som blir förstörda under 
monsunen och en extremt begränsad kollektiv-
trafik. Om landet ska kunna lyftas ur fattigdomen 
behövs förändringar på alla nivåer i samhället. 
Det var med stor sorg undertecknad lämnade 
rca i december 2007, men fast besluten om att 
återvända. 

Studien i sin helhet 
(access 2009-08-21) 
finns att läsa på  
edu.ofa.ki.se/ 
examensarbete/detail.
asp?Id=174
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Tolvåring med gingivit.
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i en skola  
i Berberati.
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Bra vägledning 
i keramiska terapier

dental ceramics
essential aspects 
for clinical practice
Christoph Hämmerle (red), 
Sailer I et al 
Förlag: Quintessence Books, 
2008
Antal sidor: 128  
isbn: 978-1-850971-81-8
Som helhet ger boken 
Dental Ceramics, som är 
skriven på engelska, en till-
talande introduktion i mo-
derna keramiska terapier. 
Boken har handbokskarak-
tär men gör också några 
smärre djupdykningar. 
 För den som inte har 
så stor erfarenhet av be-
handlingsområdet utgör 

boken en bra vägledning i 
det kliniska arbetet. Bildin-
nehållet är rikligt och av 
god teknisk kvalitet. Flera 
steg-för-steg-beskrivningar 
av olika kliniska moment 
finns bildmässigt återgivna.

Efter ett inledande kort 
kapitel om de keramiska 
materialen följer en över-
siktlig beskrivning av pro-
cesstekniker. Därnäst följer 
i tur och ordning kapitel 
om fasader och separata 
kronor. 
 Författarna ägnar en hel 
del engagemang åt helke-
ramiska rotstiftpelare samt 
intern/extern blekning 
– det sistnämnda i hög 
grad detaljbeskrivet. Indi-
kationer för helkeramiska 
rotstiftpelare syns mycket 
begränsade och terapin har 
sannolikt fler nackdelar än 
fördelar. Även om blekning 
kan sägas ingå i ett totales-
tetiskt koncept faller det 
utanför bokens innehåll 
angivet genom boktiteln. 
I boken återfinns även ka-
pitel om den helkeramiska 
bron samt implantatstödda 
keramkronor.

Författarna relaterar 
mycket av den kliniska 

verksamheten till i dag 
förekommande kommer-
siella produkter. Detta är 
både bra och mindre bra! I 
ett område som är föremål 
för snabb utveckling sker 
också efter hand rätt bety-
dande förändringar i vad 
marknaden har att erbjuda. 
I boken finns flera exempel 
på detta. De så vanligt an-
vända kärnförstärkta kro-
norna som är möjliga att 
cementera på traditionellt 
sätt är i boken mycket litet 
representerade, vilket ut-
gör en svaghet då bondad 
teknik inte alltid är möjlig 
eller ens önskvärd att an-
vända. Ett annat område 
som är »styvmoderligt« 
behandlat är keramesteti-
ken, där endast tämligen 
allmänna och välkända 
standardbegrepp tas upp. 
Här ville man gärna ha sett 
lite god vägledning i det 
estetiska valet av keramer.

Ett kapitel som man gärna 
vill ge stora applåder åt 
är det som handlar om 
adhesiv fastsättning. Klart 
och tydligt och understött 
av ett flertal bilder av god 
fotografisk och innehålls-
mässig kvalitet genomgås 
de olika stegen i fastsätt-

ningsproceduren. Denna är 
av största vikt att väl känna 
till, om den bondade kera-
miska terapin ska krönas 
med framgång.

redovisningen över det 
kliniska utfallet av be-
handlingar med keramiska 
kronor ger intryck av att 
vara lite »old-fashioned«, 
då flera produkter som 
exempelvis glaskeramen 
Dicor och aluminiumoxid-
förstärkta keramerna Hi-
Ceram och InCeram i dag 
får räknas till gruppen his-
toriska produkter. Zirkoni-
umförstärkta keramkronor 
saknas helt och hållet, 
liksom det kliniska utfallet 
av skalfasader. Referen-
serna är från senare delen 
av 1990-talet och början 
av 2000-talet och ger inte 
intryck att vara helt uppda-
terade till aktuellt läge. 
 Det ska dock i rättvisans 
namn sägas att det är en 
nära nog hopplös uppgift 
att i bokform vara helt 
uppdaterad på senast redo-
visade data.

Som slutsats får det bli: en 
behändig bok som dock 
inte ger svar på allt.

percY milleding
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 Patienten som i dag är 87 år 
har varit revisionspatient 
hos mig i bortåt 30 år. De 
årliga kontrollerna har varit 
problemfria tills för några år 

sedan då hon plötsligt utvecklar om
fattande karies och sviktande munhy
gien – från det ena undersökningstill
fället till det andra.

Jag remitterar patienten till tand
hygienist och sanering påbörjas. 
Tandhygienistbesöket avslutas dock 
tvärt av patienten, då hon upple
ver detta mycket negativt vilket 
hon understryker mycket tydligt. 
Pa ti enten får hjälp med sin situation 
( kariessanering och försök till kost
rådgivning) och behandlingen fort
skrider. 

Vem ska ta ansvar för den  
åldrande sjuka patienten?

Vid nästa revisionstillfälle verkar 
läget ha stabiliserats någorlunda.

Några år senare är situationen på nytt 
bekymmersam. För utom »rampant« 
karies utvecklar patienten på två må
nader en tumör på höger sida i över
käken. Jag tolkar först denna som en 
abscessbildning utgående från hörn
tanden. Patienten får antibiotika, dock 
inte av mig utan av sin son som är pen
sionerad läkare. 

Vid återbesök hos mig har inte 
abscessbildningen svarat på denna 
be handling utan snarare tilltagit i 
storlek. Jag misstänker att inte allt 
står rätt till och remitterar patienten 
till specialistkliniken på sjukhuset. 
Då inte heller de får något utbyte vid 

incision, tas ett vävnadsprov som se
nare ger svaret »förändring av lym
fomkaraktär«. Patienten remitteras 
till Lund för strålbehandling som hon 
snabbt svarar på.

Jag får ett remissvar med röntgenpå
pekande och förslag till hy gi e nist be
hand ling från sjukhus tandvården. 

Nu blir den odontologiska proble
ma tiken tydlig. Jag kontaktar remiss
svarets avsändare och förklarar bak
grun den, men vederbörande verkar 
an  se att det är min patient och att jag ska 
ta hand om den fortsatta behandlingen. 
Jag anser däremot att detta inte längre 
är en patient för privat allmänpraxis; 
det fortsatta omhändertagandet bör 
om besörjas av sjukhustandvården. Vi 

Kundservice 08 -676 54 10
www.fd.se

FÖR PROFESSIONELL TANDVÅRD

LED-ljus på både scaler och bläster    

         Ergonomi              Ekonomi                Hygien
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➤ blir »överens« och patienten får ny tid 
på sjukhustandvården en månad sena
re. Jag nämner att jag tror att det bästa 
för patienten i detta läge vore en hel 
protes i överkäken och partialprotes 
i underkäken och därtill nödvändiga 
ex traktioner.

I början av juli står patienten plöts
ligt i receptionen (som om ingenting 
hänt) och vill ha akut hjälp med mel
lanrummet som uppstått mellan hen
nes framtänder. Jag sluter det tempo
rärt med komposit och patienten blir 
mycket nöjd. Patienten berättar att 
hon fått två strålbehandlingar i Lund 
och att det var besvärligt med resan. 
Hon frågar mig om jag tyckte att detta 
var nödvändigt. 

Patienten verkar inte i dagsläget öp
pen för mer omfattande terapi med 
extraktioner och protes. 
 Jag säger att de tillsammans får ta 
ställning till fortsatt behandling på 
sjukhustandvården vid hennes åter
besök i augusti. (Tilläggas kan att 
samtliga tänder utom framtanden på 

höger sida i överkäken gått förlorade 
på senare tid.)

För mig är detta inte längre en all
mäntandläkarpatient av följande skäl:
1. Vi har inte tillräcklig medicinsk 

kom pe tens. Terapin efter sjukdoms
behandling måste ta hänsyn till 
det ta och inte följa gängse behand
lingsförfarande (som remissvaret 
bygg de på).

2. Just den här behandlingen hade re
dan tidigare av flera skäl inte gått 
att genomföra på ett adekvat sätt. 

3. Kostnaden för patienten.
4. Patienten var varken nu eller tidi

gare helt motiverad för den behand
ling jag föreslog. 

5. Patientens höga ålder. I dagsläget 
inget direkt problem, men kommer 
att påverka det framtida omhänder
tagandet. 

Det är väl ändå så att munnen tillhör 
kroppen som i så fall måste tillhöra en 
individ! Hur hjälper vi denna patient 
på ett för henne bästa sätt? Vem har 
ansvar för vad i vårdkedjan?

håkan wickholm
Tandläkare

»Jag nämner att jag tror 
att det bästa för patien-
ten i detta läge vore en 
hel protes i överkäken 
och partialprotes i un-
derkäken …«
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metall/keram/zirkonium-ytor.
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Endoday!

Datum: Fredagen den 2 oktober 2009
Tid:  Start kl 12.00 med gemensam lunch. Kurs börjar kl   
             13.00 - ca 18.00 därefter bad, middag och mingel. 
  Utcheckning lördag kl 10.00
Pris:   4.200 kr exkl moms 
  inkl kursavgift, lunch, kaffe, 4-rätters middag med dryck,   
            tillgång till bad och övernattning i dubbelrum. 
  Enkelrumstillägg 300 kr.
OSA:  11 SEPTEMBER 2009

Anmäl er med namn, antal personer samt enkel eller dubbelrum till:
Sendoline AB, Tel 08-445 88 30
info@sendoline.com, www.sendoline.com

KURS 2 OKTOBER 2009 med endodontist Fredrik Erhardt samt 
ST-tandläkare i endodonti Cesar Ariastam och Roberto Vidana

”En dag för kropp & själ”

Välkommen till kurs- och rekreationsanläggningen Yasuragi 
på Hasseludden i Stockholm. Endoday omfattar det mesta inom 
endodonti. 
Passa på att fråga, diskutera och prova er fram inom maskinell 
rensning där vi blandar teori och praktik. Kursen avslutas på fredag 
eftermiddag och tid finns för att njuta av anläggningens faciliteter. 
Senare under kvällen äter vi en gemensam middag och minglar.

  KURSINNEHÅLL:
-  Komma igång med maskinell rensning inkl workshop
-  Spolvätskor, biofilm och vilka medikament behöver jag egentligen      
   använda?
-  Endodontiska komplikationer
-  Bli mer rationell inom endodonti
-  Diskussioner och genomgång av patientfall
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Aktuella stop- och utgivningsdagar
Nr 12 Stopp 21/9 Utgivning 15/10
Nr 13 Stopp 6/10 Utgivning 6/11

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

Adress: Tandläkartidningen, Box 1217
111 82 Stockholm

Folktandvården i Kalmar län är en organisation un-

der stark utveckling inom flera områden.

 Vårt syfte är att vi skall bidra till en god livskvalitet 

i Kalmar län genom att skapa förutsättningar för en 

god munhälsa. Vår filosofi är att bygga upp målstyrda 

kliniker ledda av kompetenta och visionsstyrda che-

fer med stor frihetsgrad. Låter detta intressant? Vi 

söker just nu en ny chef som vill fortsätta att utveckla 

vår klinik i Mönsterås.

Folktandvården Mönsterås är belägen ca 4 mil norr 

om Kalmar. Mönsterås ligger precis vid kusten och 

det är här den verkliga skärgården i Kalmar län börjar 

söder ifrån. Folktandvården Mönsterås är en nyreno-

verad klinik med fräscha ljusa lokaler där det totalt 

arbetar 12 medarbetare: 3 tandläkare, 2 tandhygie-

nister och 7 tandsköterskor. Vill du bli klinikens nya 

ledare? Läs mer på www.ltkalmar.se/ledigajobb 

Kontaktpersoner:
Tandvårdschef, Anders Nylander, 

0480-842 12, andersn@ltkalmar.se

Välkommen med din ansökan senast den 20/9. 
Ansökan märkt refnr Ft/0735/09 skickas till Folktand-

vårdens kansli, Box 601, 391 26 Kalmar eller till

henrikl@ltkalmar.se

MÖNSTERÅS

OSKARSHAMN

BORGHOLM

KALMAR

Folktandvården i Kalmar län söker 

KLiNiKcHEF 
till Mönsterås

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er Norges største private  
sykehus, med en årlig omsetning på ca. 1,3 mrd.kr. og ca.1200  
årsverk. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Menighetssøster
hjemmet og Diakonissehuset Lovisenberg, har driftsavtale med 
Helse SørØst RHF, og er lokalsykehus for 145 000 innbyggere 
i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykiatri. 
Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte 
funksjoner som hospice og det nasjonale oralmedisinske 
kompetansesenteret TAKO. Sykehuset er basert på et diakonalt 
verdigrunnlag med ikkekommersiell drift.

TAKO-senteret 
Er et landsdekkende odontologisk kompetansesenter for sjeldne 
medisinske tilstander. Senteret er en del av Lovisenberg Diakonale 
Sykehus. TAKO-senteret utreder, kartlegger og formidler informa-
sjon om oralmedisinske forhold hos pasienter med sjeldne 
medisinske tilstander. Pasientene blir henvist fra hele landet for 
vurdering og behandlingsplanlegging. Det utføres også en del 
behandling. Det legges vekt på en tverrfaglig tilnærming hvor 
spesialister i odontologi, logopeder og fysioterapeuter deltar i 
vurdering og behandling. I dag har TAKO-senteret spesialister 
i pedodonti, kjeveortopedi, protetikk, radiologi og oral kirurgi, 
hvorav flere har doktorgrad. TAKO-senteret har stor forsknings-
aktivitet og deltar i flere tverrfaglige studier.

Spesialtannlege/tannlege
100 % fast stilling som spesialtannlege / tannlege ledig fra 
01.09.2009. Merk søknad 126-09.

Primært ønskes en spesialist i pedodonti, men allmenntannlege 
med relevant erfaring og tilleggskompetanse eller andre  
spesialiteter kan også være aktuelle.

Den som tilsettes skal ta del i diagnostisk utredning, kunnskapsfor-
midling og kartleggings  arbeid. Videre innebærer stillingen under-
søkelse, behandlingsplanlegging og noe behandling. Teamarbeid 
er en viktig del av virksomheten. Noe deltagelse i prosjektarbeid 
kan påregnes. Undervisning av tannlege- og tannpleiestudenter 
samt etterutdanning av tannhelsepersonell er en viktig del av 
virksomheten.

Kvalifikasjoner: 
Til stillingen ønskes en person med spesialkompetanse i pedodonti 
eller annen relevant kompetanse. Erfaring med behandling av 
funksjonshemmede pasienter er ønskelig. Tidligere deltagelse i 
prosjektarbeid eller forskerutdanning/erfaring vil være en fordel.  
Personen som ansettes må ha gode samarbeidsegenskaper.  
Personlig egnethet vektlegges. 

Lønnsvilkår: Lønn etter avtale. 

Andre vilkår: Pensjonsordning i KLP. Sykehuset disponerer  
personalbarnehage.  
Det en forutsetning at den som blir ansatt kan uttrykke seg 
flytende og lett forståelig på norsk/skandinavisk.

Kontakt: Avdelingssjef dr.odont. Kari Storhaug, tlf. 23 22 59 20 , 
e-post: kari.storhaug@tako.no eller spesialtannlege dr.odont.  
Hilde Nordgarden, tlf. 23 22 59 36, e-post: hilde.nordgarden@
tako.no.Tillitsvalgt for NTF, spesialist i kjeveortopedi, dr.odont. 
Stefan Axelsson, tlf. 23 22 59 25 e-post: stefan.axelsson@tako.no

Det forventes at alle ansatte bidrar til at vi lever opp til våre 
kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Sykehuset har pensjons-
ordning og andre sosiale ordninger tilsvarende statlige helseforetak.  
Søknad sendes: Personalavdelingen, Lovisenberg Diakonale Sykehus, 
0440 Oslo eller e-post: Søknad e-post innen 15.09.2009. 
Merk søknad 126-09. Innsendte papirer og attester returneres ikke. 
Se fullstendig utlysning på www.LDS.no eller  www.tako.no
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Folktandvården

Folktandvården Västra Götaland söker

ST-tandläkare
till Specialistkliniken för parodontologi i Göteborg

Utbildningstjänst under 3 år. Tillträde enligt överens-
kommelse. 1 befattning.

Vi söker en St-tandläkare till specialistkliniken för 
parodontologi  i Göteborg. Utbildningen pågår under 
tre år i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Vi 
har mångårig erfarenhet av nationell och internatio-
nell utbildning av ST-tandläkare och PG-tandläkare 
och kan därför erbjuda en högkvalitativ specialistut-
bildning med engagerade och kunniga handledare.

Vill du veta mer gå in på vår hemsida  
www.folktandvarden.se/vgregion

”Folktandvården Västra Götaland bedriver en omfat-
tande ST-utbildning inom samtliga specialiteter i hela 
regionen. Den teoretiska utbildningen är förlagd till 
Göteborg, medan den kliniska utbildningen fullgörs 
vid olika specialistkliniker inom regionen vilket gör att 
vi kan erbjuda en stor bredd i kunskapsöverföringen. 
Efter utbildningen finns goda möjligheter till fortsatt 
anställning vid någon av våra specialistkliniker.”  
- Göran Stegersjö, tandvårdschef specialisttandvården 

             Nr               Utgivningsdag         Materialdag

Platsannonser 
utgivningsplan 2009

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

SenaSte nytt finns på www.tandlakartidningen.se 

Folktandvården i Västerbotten söker allmäntandläkare 
till hela länet. Läs mer och sök på vll.se/ledigajobb 

Allmäntandläkare 
till Västerbotten
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Till Ålands Hälso- och Sjukvårds tandvårdsenhet söker vi:

LEDANDE TANDLÄKARE/KLINIKCHEF
Vid tandvårdsenheten arbetar 21 personer vid tre kliniker. Huvudkliniken är centralt 
belägen i Mariehamn, i nya moderna utrymmen. Till arbetsuppgifterna hör administrativa 
uppgifter samt kliniskt arbete. 

Utgångslönen är ca 4300 euro/månad, ev. erfarenhetstillägg tillkommer. 
Därtill utbetalas åtgärdsbaserad ersättning för det kliniska arbetet. 
Arbetstid 37 h/v, lunch ingår i arbetstiden.
Tillträde till tjänsten enligt överenskommelse. 

Kompetenskrav: Legitimerad tandläkare med specialkompetens för tjänsten. 

ORTODONTIST 
Till vår nya centralklinik i Mariehamn söker vi en ortodontist från maj 2010. 
Tjänsten är en heltidstjänst, men deltidsarbete är möjligt genom att dela tjänsten 
med vår nuvarande ortodontist med jobb varannan vecka 37 h (fördelat på klinisk 
arbetstid 30 h, planering 7 h, lunch ingår i arbetstiden). 

Utgångslönen för heltidsarbete är ca 3600 euro/månad, ev. erfarenhetstillägg tillkommer. 
Därtill utbetalas åtgärdsbaserad ersättning ca 2300 euro/månad beroende på personlig 
arbetskapacitet. Utöver den kliniska tjänstgöringsskyldigheten är det möjligt att jobba 
med s.k. tilläggsarbete, varvid förhöjd åtgärdsersättning tillkommer.  
Möjlighet finns att kombinera ortodontisttjänsten med klinikchefsuppgifter.

Kompetenskrav: legitimerad specialisttandläkare i ortodonti.

Välkommen med ansökan till ortodontisttjänsten senast den 1 oktober till 
vik. klinikchef Nina Andersén-Gunell, Tandvårdsenheten vid Ålands Hälso- och 

Sjukvård, Ålandsv. 26, AX-22100 Mariehamn, Åland. 

Ansökan till tjänsten som ledande tandläkare sänds till 

chefläkare Margareta Bondestam, PB 1091, AX-22111 Mariehamn.

Om du har frågor ang. tjänsterna, kontakta oss gärna: nina.andersen-gunell@ahs.ax 

eller ortodontist hans.bjornstrom@ahs.ax telefon +358 18 538524.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Åland är ett enspråkigt svenskt område, ett örike med 27 000 invånare. 
Här finns möjlighet till segling i storslagen skärgård och golf på en av Nordens 
vackraste 36-hålsbanor.
Mariehamn är en pulserande sommarmetropol och en lugn livsmiljö vintertid.
Läs mer på www.komhem.nu , www.visitaland.com , www.ahs.ax
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Landstingets vision: År 2020 har Västerbotten 

världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.

ST-tandläkare 
i protetik till Umeå
Västerbottens läns landsting erbjuder utbildningsplats som 
ST-tandläkare inom området protetik vid specialistkliniken, 
Tandläkarhögskolan Umeå.
 Jobbet är på heltid under tre år. Utbildningen genomförs i 
enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1993:4) för 
tandläkares specialiseringstjänstgöring. Tillträde är 1 novem-
ber eller enligt överenskommelse.

Behörighetskrav är svensk tandläkarlegitimation och allmän-
praktik motsvarande minimum två år heltid. Som meriter vär-
deras särskilt tidigare tjänstgöring inom protetik, tjänstgöring/
utbildning inom annan odontologisk specialitet av betydelse 
för ämnesområdet, sidoutbildnings- och diplomkurser, peda-
gogiska meriter samt vetenskapliga meriter såsom forskarut-
bildningskurser, forskarexamina och vetenskapliga publikatio-
ner. Meritvärdering enligt N - SATS tillämpas. 

Fakta om arbetsplatsen: Kliniken är en av tre enheter vid 
specialisttandvården, Tandläkarhögskolan. De övriga enheter-
na är PedOrt och ODR. Specialistkliniken samverkar med 
Umeå universitet, odontologiska institutionen i grund- och 
vidareutbildning samt med forsknings- och utvecklingsarbete.

Mer upplysningar lämnas av avdelningschef Britt-Mari  
Tidehag, telefon 090-785 62 50, brittmari.tidehag@vll.se  
huvudhandledare professor Johan Gunne 090-785 60 77, 
johan.gunne@odont.umu.se och studierektor Lars Grangert, 
070-275 00 03, lars.grangert@vll.se 
 Ansökan senast 11 september. Ange referensnummer  
C87 09. Läs mer på www.vll.se/ledigajobb

Liv och hälsa i Västerbotten

Med 8 000 anställda, 1 100 vårdplatser och omfattande öppen-
vård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges största univer-
sitets- och forskningssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus
är Akademiska storsäljare av högspecialiserad vård och
betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Övertandläkare ortodonti/käkortopedi
Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi

Läs mer på www.akademiska.se/arbeta eller kontakta
tandläkarchef Mikael Magnusson, 018-611 64 50.

Privatpraktik, england
3 dagar/vecka i datoriserad modern praktik erbjudes 
till kvalitetsmedveten kollega. Nära Stansted. 
Cirka 75% privat. Start så fort som möjligt efter 30 
september. 
Var god mejla CV till
lighthousedentalpractice@yahoo.co.uk

Specialisttandvården Slottstorget i Gävle 
söker en övertandläkare i pedodonti.  
Tillsvidareanställning. Heltid. Tillträde enligt

Vill du veta mer: 
Kontakta klinikchef Karin Apel-Eriksson, 
070-250 58 48 eller övertandläkare 
Inger Strandkvist-Larsson, 026-15 56 50.
Läs mer på: www.folktandvardengavleborg.se

överenskommelse.
Ref.nr: 2009/07
Sista ansökningsdag: 2009-09-25  

Övertandläkare i pedodonti

 



77tandläkartidningen årg 101 nr 10 2009

platsannonser

DentCare - Den nya tandvårdskliniken
Kungsgatan 37 i Stockholm

Högst upp i huset, på plan åtta, finner ni våra eleganta 
lokaler. Med två väl tilltagna terrasser med magnifik 
utsikt över Stockholms innerstad.

- Fullt utrustade behandlingsrum med stol och unit
- Bemannad reception- Bemannad reception
- Daglig lokalvård
- Väntrum i välkomnande miljö
- Arbetsdator med mjukvara

    www.dentcare.se
     08-120 205 00
   info@dentcare.se

Ni tar hand om Era patienter, vi tar hand om Er

DentCare

E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se

Søk utfordringer! 
Velg Hedmark i Norge!
Minimumslønn i Hedmark er ca 44.000 SEK per 
måned!
Vi har følgende ledige tannlegestillinger langs 
svenskegrensen:

1 stilling ved Folldal/Alvdal tannklinikk
1 stilling Os tannklinikk
2 stillinger ved Våler/Åsnes tannklinikk
1 stilling ved Åmot tannklinikk

Følgende incentiver gjelder for disse stillingene:

1. Tannleger som ansettes i Den offentlige tannhel-
setjenesten i Hedmark med små barn kan jobbe 
80 % med 100 % lønn til og med det året barna 
fyller 6 år 

2. Tannleger som ansettes i Den offentlige tannhel-
setjenesten i Hedmark og har barn mellom 7 og 
12 år kan få en ekstra ferieuke per barn, maks 

 4 uker per år. 
3. Tannleger som ansettes i Den offentlige tannhel-

setjenesten i Hedmark med barnebarn under 6 år 
kan få 1 uke ekstra ferie pr år

4. Tannleger med små barn skal oppleve flek-
sibilitet når det gjelder å få tilrettelagt sin 
arbeidsdag som småbarnsforeldre. 

5. Fleksitid kan benyttes så langt det er praktisk 
mulig

7. Hedmark fylkeskommune kan gi etablerings-
tilskudd på 50 000 NOK til tannleger som 
ønsker å etablere seg på klinikker som har 
vært vanskelige å besette. Dette gjelder som 
et alternativ til flyttegodtgjørelse mot en 
bindingstid på 2 år.

7. Ved ansettelse på klinikker som har vært 
vanskelige å besette, kan det tilbys 50 000 kr 
ut over normallønn ved tiltredelse, deretter 
50 000 kr etter 1 og 2 års tjeneste. Det knyttes 
bindingstid til etableringstilskudd.

Kontaktperson er overtannlege 
Henrik N. Jakobsen.Telefon : +47 970 29 842 eller 
henrik.jakobsen@hedmark.org

Søknadsfrist 18.september

Søknad sendes
Fylkestannlegen i Hedmark 
Fylkeshuset
N-2325 Hamar
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Tandläkartidningen 
på nätet
Har du tappat bort ett nummer av Tandläkartidningen?
Behöver du snabbt ha tag i en artikel ur ett tidigare nummer?

Du vet väl att du kan läsa Tandläkartidningen på nätet?
Gå in på www.tandlakartidningen.se och följ inloggnings-
instruktionerna så hittar du hela tidningen som pdf.

På www.tandlakartidningen.se hittar du också nyheter, ett 
arkiv med vetenskapliga artiklar, nyttiga länkar, information 
för annonsörer och kontaktuppgifter om redaktionen.

Välkommen till www.tandlakartidningen.se!

100 år

TANDLAKARTIDNINGEN.SE
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RADANNONSER
Aktuella stopp-  och utgivningsdagar
Nr 12/09  Stopp 21/9  Utgivning 15/10 
Nr 13/09  Stopp 6/10  Utgivning 5/11

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 

 PRAKTIKER SÄLJES

Tandsköterska med FA-skattsedel
Jag heter Ulla Johansson. Har lång yrkesverk-
samhet. Bor i Sundbyberg. Är fast anställd 1/2-
tid. Vill du ha tillfällig el längre tids hjälp, hör av 
dig via mail: ulla.johansson@rocketmail.com el 
mob tel 070-280 34 03. Välkommen.

Erbjudande- drömklinik
för dig som söker en arbetsplats i en lugn och 
rofylld sekelskiftesmiljö. Här finns en unik mo-
dern praktik mitt inne i Norrköping.Praktiken är 
väl inarbetad sedan 20 år tillbaka. Du har ca 900 
trevliga trogna patienter. Sköterskan är proffsig 
och hon har följt många av patienterna i nära 35 
år. Du har bra och nära samarbete med hygie-
nister som själva arbetar i egna företag. Norr-
köping är en del av Fjärde Storstadsregionen. 
Det är en mycket expansiv region inom it och 
tillverkningsindustrin. Tjänsteföretagen och 
handeln växer hela tiden. Du har statliga verk 
och ett universitet med ca 5 500 studenter.
Kulturutbudet är brett. Du har närhet till skär-
gården, Göta Kanal, Kolmårdsskogen och många 
sjöar. Ett paradis för naturidkare och långfärds-
skridskoåkare. Golfare har ett 20-tal banor att 
välja emellan.Blir Du nyfiken på att höra mer?
Ring då 0709-32 22 29, säkrast efter kl.14.

Har du en wand som du ej använder?
Ring Eva Jonsson, tel 08-411 07 90, mobil 
070-714 33 75.

Hjälp!
Vår son börjar på Chalmers och söker en tvåa 
centralt i Göteborg, tillsammans med sin flick-
vän. Barbro Wennberg Nilsson, Conny Nilsson, 
tel 0524-102 29, 0708-14 74 82.

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

Tandvårdsrädda
Har Du erfarenhet och intresse av att behandla 
tandvårdsrädda? Då är du rätt tandläkare att 
förvärva en väl inarbetad praktik specialinriktad
för tandvårdsrädda. 
Tre behandlingsrum, gott patientunderlag, 
samarbete med psykolog, narkos. 
Kontakta för mer information: 
Margareta Forsberg, 
Specialkliniken För Tandvårdsrädda, 
Sveav 83, Stockholm, tel 08-32 60 80
margareta-forsberg@swipnet .se 
www.specialtandvard.com

Sökes: Tandläkare
som önskar överta väletablerad praktik i 
sydsvensk kuststad. Bra lönsamhet och god 
patienttillgång. Villkor enligt överenskommelse. 
Svar till »091001«.

Fräsch praktik i Stockholm/Hässelby
Mkt fräsch och trevlig praktik i Hässelby. Två 
behandlingsrum. Digital rtg, Opus. Nyrenoverad 
2009. Ca 150 patienter. Säljes mkt billigt vid 
snabbt övertagande. Ring 0738-75 75 76, 
073-757 57 55.

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

Tandläkare 20 tim/vecka
Erfaren tandläkare sökes ca 20 tim/vecka till 
tremannapraktik på pendlingavstånd till Malmö-
Lund. Svar till »091002«.

 ARRENDE

De senaste radannonserna alltid 
på www.tandlakartidningen.se                             

 

100 år

 ARBETE SÖKES  KÖPES

 BEMANNINGSFÖRETAG

 DIVERSE

SMILE FORTSÄTTER ATT VÄXA, kapitel 15
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
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REMISSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

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

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

Bettfysiologi*
Odont dr Thorvald Kampe
Bettfysiologi, protetik, implantat
Sveavägen 13–15, 9 tr
111 57 Stockholm
Tel 08-10 73 83

Narkos/Tandvårdsrädsla
SPECIALKLINIKEN FÖR TANDVÅRDSRÄDDA
Narkos – Hypnos
Fobi/korttidsterapi inom landstingens 
högkostnadsskydd
Leg tandläkare Margareta Forsberg
Leg tandläkare Jennifer Samec
Leg tandhygienist Anna Quarterman
Leg psykolog, leg psykoterapeut
spec klin psykologi Janna Strömberg
Leg läkare spec anestesi 
Karl-Henrik Fridblom
Sveavägen 83, 113 50 Stockholm
Tel 08-32 60 80

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

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

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

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

Har du bytt adress? 
Medlem i Tjänstetandläkarna: medlemsservice@tjanstetandlakarna.se 
Medlem i Privattandläkarna: daniella.bahgat@ptl.se
Prenumerant: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

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

Etabl. 2002

SACD-kurserna är en investering i 
kunskap, teamwork och personalvård. 
Boka kursen redan nu på 

www.sacd.se 
Där finner du även kursinfo, kurspriser, 
föreläsarnas meriter etc.

För hela tandvårdsteamet! Världsnamn i 
talarstolen garanterar maximalt utbyte.

“Functional Occlusion to Smile Design in 
the Practice of Excellence”  

SACD:s kurser kan man lita på. Sveriges ledande kursgivare 
inom kosmetisk tandvård inbjuder till kurs i Göteborg den 4–5 december

Triple & Touch underhållerDr John Cranham, DA II Shannon Pace Schmidt och CDT Lars Hansson

På rätt kurs
med pålitliga
SACD

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

www.tandlakartidningen.se                              

100 år

Anmäl er med namn, antal personer samt enkel eller dubbelrum till:
Sendoline AB, Tel 08-445 88 30 info@sendoline.com, www.sendoline.com

KURS 2 OKTOBER 2009 med endodontist Fredrik 
Erhardt samt ST-tandläkare i endodonti Cesar Arias-
tam och Roberto Vidana.

  KURSINNEHÅLL:
-  Komma igång med maskinell rensning inkl workshop
-  Spolvätskor, biofilm och vilka medikament behöver 
   jag egentligen använda?
-  Endodontiska komplikationer
-  Bli mer rationell inom endodonti
-  Diskussioner och genomgång av patientfall

LÄS MER OM ENDODAY I ANNONS PÅ SID 71.

Endoday!
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E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  
PERSONALIA

Fyller du 30 i år? 
Dig vill vi fira!
Födelsedagsspalten i 
Tandläkartidningen är högt 
uppskattad av våra läsare. 
Många läser den först av allt 
i tidningen.

I nr 11 börjar vi ta med 
30-åringarna i spalten. Då 
kommer du med som är född 
mellan 2 och 22 oktober 1979.

Om du INTE vill bli uppmärk-
sammad, hör av dig senast åtta 
veckor innan du fyller år till: 

elisabeth.frisk@tandlakar-
forbundet.se

100 år

 FÖDELSEDAGAR

40 år
Peter Jonasson, Göteborg 12/9
Edyta Trybulowska-Mirkhan, 
Värnamo 16/9
Isabelle Sneja Mileva, Göteborg 22/9
Pia Strandberg, Bygdeå 25/9
Cecilia Sundh, Katrineholm 27/9
Jeanette Nerelius, Luleå 1/10

50 år
Clary Krekula, Märsta 11/9 
Hans Göransson, Bettna 13/9
Peter Karlsson, Kalmar 17/9
Ylva Jonasson Armfelt, Borgholm 17/9
Michael Blitz, Malmö 19/9
Mats Svensson, Åby 22/9
Leif Björn, Arvika 29/9
Lena Laiti Brännström, Umeå 29/9
Gunilla Lundberg, Mariestad 29/9

60 år
Christina Schoug, Älta 13/9
Lena Hammar Björklund, Västerås 13/9
Lars Aronsson, Åby 15/9
Ewa-Lotta Berg, Stockholm 15/9
Lene Belfrage, Stockholm 16/9
Peter Östlund, Skövde 17/9
Margareta Ahlqwist, Göteborg 19/9 
Marion Rischke-Koke, Nässjö 20/9
Gun Persson, Umeå 22/9
Helena Huberman, Lund 22/9
Anders Kjellbom, Stockholm 23/9
Karin Wärle, Stocksund 23/9
Edward Singer, Malmö 23/9
Hans Östholm, Karlstad 24/9
Björn Appelgren, Älvsjö 26/9
Carl Lennart Barsk, Bromma 28/9
Lena Zettergren Wijk, Sandviken 29/9
Håkan Inger, Jönköping 1/10

 DISPUTATIONER

65 år
Lennart Bohman, Helsingborg 11/9
Roland Glittne, Hemse 13/9
Anna-Catarina Bergdahl, Härnösand 15/9 
Ulf Wilken, Farsta 16/9
Irene Bjerklin, Lund 16/9
Jan-Peter Heinsen, Sölvesborg 16/9
Ingrid Åkerblad, Stockholm 17/9
Tommy Joben, Kungsör 19/9 
Alexander Pantschev, Västerås 19/9
Iwa Spasson, Malmö 21/9
Gunnel Hansson, Tandsbyn 23/9 
Maria Nilner, Bjärred 28/9
Eivor Andersson, Smögen 30/9

70 år
Boel Welen, Norrköping 19/9
Bo Bjerner, Rättvik 20/9
Robert Svensson, Örebro 25/9

75 år
Ulf Holmbergh, Lidingö 17/9

umeå
Susanna Marklund, den 25 september 
2009.
Avhandlingen: »Temporomandibular disor-
ders. Contributing factors to incidence and 
course. A two-year prospective study«.
Fakultetsopponent: Professor emeritus 
Gunnar E Carlsson, Göteborg.

Alla tidningar på ett ställe.
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PERSONALIA

 GRATTIS

Maria Nilner 65 år

vi gratulerar Maria Nilner, professor                   
i klinisk bettfysiologi i Malmö som   
fyller 65 år den 28 september.

Maria Nilner ar-
betar sedan början 
av 70-talet på 
Tandvårdshög-
skolan i Malmö, 
där hon själv 
påbörjade sina 
studier 1965. Men 
därmed, inte sagt 
att hon har arbetat 
där under hela sin 

karriär. Efter avslutade studier arbe-
tade Maria Nilner även som privat-
tandläkare i Malmö fram till 1995 och 
hann dessutom med att arbeta vid 
Tandläkarhögskolan i San Fransisco, 
usa mellan 1985–1986. Där var hon 
engagerad i efterutbildning. 

– Ett mycket intressant år, säger 
Maria Nilner. 

Hon har dessutom varit verksam 
som konsult inom folktandvården 
både i Malmö och Halmstad.

Sedan 1995 är Maria Nilner profes-
sor i klinisk bettfysiologi på Malmö 
Tandvårdshögskola och samtidigt har 
hon varit hårt engagerad i undervis-
ningen vid Tandvårdshögskolan som 
grundutbildningsnämndens ordfö-
rande och har även varit prodekanus 
under en fyraårsperiod. 

Fram till första september i år ar-
betar Maria Nilner för att sedan gå i 
pension. Under hösten och framöver 
arbetar hon halvtid. Hon är ordföran-
de i Svensk förening för bettfysiologi.

På fritiden njuter Maria av de fina 
golfbanor Skåne har att erbjuda och 
spelar gärna tennis emellanåt. Bland 
de lugnare aktiviteterna är litteratur 
och bridge stora intressen. 

Hur födelsedagen kommer att firas 
är ännu inte bestämt men i sällskap 
av nära och kära kommer det att bli.

                                   cecilia ekholm

Maria Nilner  

Sven G Carlsson

Sven G Carlsson
blir hedersdoktor
sven g carlsson, professor emeritus 

i psykologi vid 
Göteborgs univer-
sitet, är ny heders-
doktor vid Sahl-
grenska akademin. 
Han promoveras 
den 30 oktober.

Sven G Carlsson 
har samarbetat 
med odontolo-
giska fakulteten/ 

institutionen för odontologi och 
folktandvården i över 30 år för att 
förbättra omhändertagandet av pa-
tienter med grav tandvårdsrädsla.

Hans vetenskapliga insatser har va-
rit avgörande för att Göteborgs forsk-
ning kring tandvårdsrädsla har blivit 
framstående. Han har också bidragit 
starkt till att vårdpsykologi och be-
teendevetenskap har förts in i tandlä-
karutbildningen.                                     js

Karin Sjögren   

Motiverande
tandläkare
karin sjögren har blivit Sveriges för-

sta tandläkare som 
också är utbildad 
tränare i motive-
rande samtal. Hon 
är nu medlem i 
organisationen 
»Motivational 
Interviewing Net-
work of Trainers« 
(Mint).

Karin Sjögren är 
odontologie doktor och diplomerad 
affärskommunikatör. Hon ger sedan 
tidigare kurser i motiverande samtal, 
som är en patientcentrerad, styrande 
samtalsteknik med fokus på att hitta 
styrka till bestående livsstilsföränd-
ringar.                                                         js
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Jan Lindhe får 
amerikansk utmärkelse
jan lindhe, professor emeritus vid 

Sahlgrenska aka-
demin, är årets 
mottagare av den 
amerikanska ut-
märkelsen Norton 
M. Ross Award. 
Han får den både 
för sin forskning 
om tandlossnings-
sjukdomar och 
implantat, och för 

att han banat väg för nästa genera-
tions forskningsledare inom området.

Norton M. Ross Award delas ut 
årligen sedan 1991. Utmärkelsen ges 
till kliniska forskare till minne av den 
amerikanske tandläkaren och farma-
kologen Norton Ross.                           cm
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Jan Lindhe  

cancerfonden.se
tel 020-78 11 79
pg 90 1986-0

Utan 
gåvor

stannar
cancer-

forskningen
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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
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,
Swedish Dental Journal
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
070-648 63 03
anders.wikander@telia.com

Anders Mohlin
0431-707 01
tandbolaget@bjarenet.com

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 08-508 861 00. Tandläkar-
förbundets 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

84
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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
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
Gudrun Tiberg, 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

2009 American Dental Association
(ADA) Annual Session
Tid: 30 september – 4 oktober 2009
Plats: Honolulu, Hawaii
www.ada.org/goto/session

Ensamkommande flyktingbarn och
ungdomar – behov och bemötande
Tid: 6 oktober 2009
Plats: Stockhom
www.slso.sll.se/tc

World Dental Show
Tid: 9–11 oktober 2009
Plats: Mumbai, Indien
www.wds.org.in

37th International Expodental 
Tid: 15–17 oktober 2009
Plats: Rom, Italien
www.expodental.it

4th Computer Aided Implantology
Academy International Congress
18th Turkish Prosthodontics Implantology
Association International Congress
Tid: 16–17 oktober 2009
Plats: Istanbul, Turkiet
www.tpidakademi.com, www.caiacademy.org

The First International Exhibition of
Dental Equipments, Products and Services
Siepdent
Tid: 19–21 oktober 2009
Plats: Alger, Algeriet
attaexpo@gmail.com

Aktuellt om asylsökande
Tid: 22 oktober 2009
Plats: Stockholm
www.slso.sll.se/tc

Dubai International Implant Summit
Tid: 10–12 november 2009
Plats: Dubai, Förenade Arabemiraten
www.diis.ae

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

CEA Dental San Diego Convention
Tid: 13–14 november 2009
Plats: San Diego, USA
www.ceadental.com

 ANNONSÖRER I DETTA NUMMER

Forskning i praktiken
➤Svenska tandläkare medverkar i ett stort amerikanskt 
klinikbaserat forskningsnätverk. Målet är att ta fram verk-
lighetsbaserad evidens för att förebygga och behandla orala 
sjukdomar. Lotta Persson i Tyringe är med i nätverkets led-
ningsgrupp och representerar de skandinaviska deltagarna.

Östergötland forskar
 ➤I Östergötland forskas det bland 
annat om dentala implantat, oral 
hälsa och livskvalitet samt orala 
sjukdomstillstånd–allmänsjukdomar. 

Fattiga fick tandvård
➤Tandläkarstudenterna Victoria 
Fröjd, Tania Godoy och Lisa Melin 
reste till Bolivia för att ge fattiga ute 
i byarna tandvård. Det blev en lyckad 
resa. Nästa sommar återvänder de.

Trovärdighet A och O 
➤För första gången leds Privattand-
läkarnas centrala förtroendenämnd 
av en person som inte är tandläkare – 
vad innebär det för verksamheten?

Säkrare produkter
➤Det finns drygt 160 standarder för 
dentala material. Hur tas de fram? 
Ulf Örtengren, ordförande i Svenska 
standardiseringsinstitutets tekniska 
kommitté för tandvård berättar.

fo
to

: 
je

n
n

y 
le

ym
a

n

Cervident 2 
Digitales AB  7, 47, 68
Tandtekniska lab, Ystad 8
Multiergonomi                                    8
NSK Sweden,TS Dental  9
Bigman                                        10, 53
Dentalmind                                        11
GlaxoSmithKline 17, 21
Dentsply DeTrey  19, 27
Sv Tandläkare-Sällskapet  20
AristoDent 22
Örestad Dentallab 22
Almasoft                                             22
Forssberg Dental  23, 69
Support Design                       24

Mc Neil                                                25
GC Nordic  29
Sveriges Tandläkarförbund    31, 52
Pepsodent  33
Dental Sainus                                   35
Astra Tech AB  36
Denzir                                                  44
Voco GmbH  48
Stockholmsmässan   24
Proteket  50
Hultén & Co AB  51
Försäkringskassan                         61
MIS Sweden                                       65
Ivoclar Vivadent  70
W & H Nordic AB                 71, 81, 88

Smile  79
Folktandvården Stockholm           80
Maryam Pourmousa 80
Narkoskliniken 80
Sw Ac of Cosmetic Dentistry  81
Hådéns Dental Återvinning 81                           
Specialistkliniken för
Dentala Implantat                           87
AristoDent                                  bilaga
DentMan bilaga
Kerr                 bilaga
Unident AB   bilaga
Vitaflo Scandinavia AB bilaga
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