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Författarregister

A
Ahmad Irfan: Digital and Conventional Dental Photo-

graphy: A Practice Clinical Manual (bok) ............... 5:58
Alstergren Per, Dahllöf Göran, Hultin Margareta: Ma-

gisterexamen i odontologi (vet) .............................. 10:74
Andersson Lisa, Ericsson Ann-Catrine, Kahnberg Karl-

Erik: Tandlöshet - ett dolt stigma (vet) ................... 11:64
Andersson Maria: Vem vill vara B-tandläkare? (deb) .... 11:73
Andersson Malmstedt Mia: Kvinnor med få tänder kvar

är predisponerade för hjärtsjukdomar (rep) ............ 5:30
Andersson Malmstedt Mia: Kvinnoundersökning över

flera generationer ger många svar (rep) ................... 5:31
Andreasen Jens Ove, Oikarinen Kyösti: Dentala och ora-

la skador (vet) ........................................................ 1:32
Axelsson Per: Preventive Materials, Methods and Pro-

grams (bok) ............................................................ 3:53
Axelsson Susanna, Thorstensson Helene: Ligger ribban

för högt för tandvården? (vet) ................................. 6:50

B
Bergström Jan: "Den evidensbaserade odontologin mås-

te ta rökningen på allvar" (vet deb) ......................... 9:62
Bistoletti Peter: Låginkomsttagarnas tänder allt sämre

- vart tar skattepengarna vägen? (deb) ..................... 14:63
Blinkhorn Obe Anthony S: Triclosan toothpaste has

been assessed as both safe and effective (vet deb) .... 14:58
Blomquist Assar: Liten påminnelse om hur tandläkaren

kan använda patientförsäkringen (deb) ................... 7:70
Bruzell Ellen M, Dahl Jon E: Tannbleking med lys -

hvor står vi i dag? (vet) ........................................... 5:54
Bågenholm Torun, Hellem Sölve, Tornes Knut: Akuta

skador och komplikationer vid behandlingar i mun-
hålan (vet) .............................................................. 1:64

C
Chong Bun San: Managing Endodontic Failure in

Practice (bok) ......................................................... 5:56
Clausson Thomas: Tallinns tandläkare slåss om svenska

patienter (rep) ........................................................ 7:38
Clausson Thomas: Ingen förhandsprövning krävs utan-

för Sverige (rep) ..................................................... 7:41
Clausson Thomas: Hårdare regler kring taxorna är att

vänta ...................................................................... 8:  7
Corneliusson Marie: Så gör du effektivare inköp till din

praktik (rep) ........................................................... 7:20
Corneliusson Marie: Så sköts inköpen på enmansprak-

tiken: "När listan har blivit tillräckligt lång ringer
jag och beställer" (rep) ............................................ 7:21

Corneliusson Marie: Fåmanspraktiken: "En sköterska
jobbar med inköp tre timmar varje vecka" (rep) ..... 7:22

Corneliusson Marie: Flermanspraktiken: "Vi gör ett ge-
mensamt inköp varje månad" (rep) ........................ 7:23

Corneliusson Marie: Tandläkarens roll har gått från
macho till mjukis (rep) ........................................... 12:54

Corneliusson Marie: I dag ska tandläkaren coacha sin
personal (rep) ......................................................... 12:55

Corneliusson Marie: Gunvors chef duade henne redan
på 60-talet (rep) ..................................................... 12:57

D
Dérand Tore, Molin Margareta: Dentala material - Bra

att veta i klinisk vardag (bok) ................................. 3:62

E
Edqvist Lennart: Fackpress .......................................... 2:65

Fackpress ............................................................... 3:44
Fackpress ............................................................... 4:50
Fackpress ............................................................... 5:42
Fackpress ............................................................... 6:40
Fackpress ............................................................... 7:54
Fackpress ............................................................... 8:50
Fackpress ............................................................... 9:46
Fackpress ............................................................... 10:54
Fackpress ............................................................... 11:54
Fackpress ............................................................... 12:84
Fackpress ............................................................... 13:48
Fackpress ............................................................... 14:48

Edwardsson Stig, Burman Lars G, Adolfsson-Erici Mar-
garetha, Bäckman Nils: Risker och nytta med triklo-
san i tandkräm (vet) ............................................... 10:58

Edwardsson Stig, Burman Lars G, Adolfsson-Erici Mar-
garetha, Bäckman Nils: Uppfattningen kvarstår, tri-
klosan bör inte ingå i fritt försåld tandkräm (vet
deb) ....................................................................... 14:60

Edwardsson Stig, Burman Lars G, Adolfsson-Erici Mar-
garetha, Bäckman Nils: Svårt att tala om fördelar
och riskerna är ofullständigt kända (vet deb) .......... 15:58

Ek Per-Gösta, Degerman-Svensson Monica: Fissurförseg-
ling av förstamolarer (vet) ...................................... 3:48

Ekelund Hans: Skånekassans beslut inte acceptabelt ..... 4:23
Ekman Agneta, Norlund Anders: Billigare men dyrare

(vet) ....................................................................... 6:54
Eliasson Ulf: Kan bondingmaterial ge postoperativa be-

svär? (rep) ............................................................... 6:36
Eliasson Ulf: Bondingmarknaden är en snabbväxande

djungel (rep) .......................................................... 6:38
Englund Ulrika: Möte med David Morin .................... 5:10
Ericson Anders: Det värsta som kan hända tandvården

(deb) ...................................................................... 2:66
Ericson Anders: Tandvård är en konst som vi ska kunna

ta betalt för (deb) ................................................... 4:68
Eriksson Lars, Björnland Tore: Akuta käkledsproblem

(vet) ....................................................................... 1:44
Eskafi Mahmoud: Sömnapné hos patienter med kronisk

hjärtsvikt (vet) ........................................................ 7:56

F
Franzon Bengt: Söderfeldts vision leder till byråkrati,

köer och rättsosäkerhet (deb) .................................. 4:67
Frieberg Joakim: Tandvårdsrabatt till studenter blev

succé för Malmöföretag (rep) ................................. 7:34

G
Ganters Göran: Delegerad tandvård är till för patien-

tens och teamets bästa (deb) ................................... 2:68
Ganters Göran: Alla i teamet ska stå för hög vårdkvali-

tet (deb) ................................................................. 4:70
Graber Thomas M, Eliades Theodore, Athanasiou Atha-
nasios E: Risk management in orthodontics: Experts'

guide to malpractice (bok) ..................................... 3:62
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Gröndahl Hans-Göran, Fogelin Maria, Lindfors Ninita,
Gröndahl Kerstin: Titta på dina bitewingbilder -
andra gör det inte! (vet) .......................................... 7:60

H
Hedin Måns: Porträtt av en pionjär (vet) ..................... 7:68
Heinsen Jan-Peter: Rättfärdigar tandläkarbrist obegrän-

sad delegering? (deb) .............................................. 12:106
Herrström Per, Westerlund Margareta: Akuta problem i

luftvägarna (vet) ..................................................... 2:38
Holmer Olof: Nytta och säkerhet med triklosan i tand-

kräm (vet deb) ........................................................ 15:57
HSAN: HSAN om tandvården - 67 kommenterade

ansvarsärenden (bok) ............................................. 14:57
Hänninger Sten: Tack alla tandläkare i Stockholm för

ert osjälviska arbete! (deb) ...................................... 12:104

J
Jacobson Lars: Otillräcklig klinisk färdighet - samma si-

tuation som på 40-talet (deb) ................................. 8:74
Jiménez-Lopéz Vincente: Immediate loading in implant

dentistry (bok) ....................................................... 14:50
Johansson Ann-Katrin: Dental erosion (vet) ................. 4:56
Johansson Veronica: Klassisk ekonomisk teori passar in-

te på tandvård (deb) ............................................... 3:63
Jontell Mats, Dahlgren Ulf: Allergiska reaktioner och

andra biverkningar (vet) ......................................... 2:56

K
Kahri Juhani, Rapola Janne: Hjärt-kärltillstånd i tand-

läkarpraxis (vet) ...................................................... 2:28
Karlsson Mats: Tandhygienister bör inte ta över fler ar-

betsuppgifter .......................................................... 7:  6
Ny tandsköterskeutbildning bör startas snabbt! ...... 7:  7
Höjda tandvårdspriser granskas .............................. 7:  7
Norska tandläkarföretaget Colosseum expanderar
till Sverige (rep) ...................................................... 7:26
"Vår dröm har gått i uppfyllelse" (rep) ................... 7:32
God patientsäkerhet vid implantatbehandling ........ 7:34
"Inget hinder söka vård utomlands" ....................... 7:38
"Försäkringskassan klarar inte 65+-reformen" ........ 8:  6
Tandläkarförbundet: Prognoser över personaltill-
gången kan bli bättre .............................................. 8:  8
Kenth Nilsson, ordförande i Tjänstetandläkarna: Vi
accepterar inga skambud ........................................ 8:18
Tjänstetandläkarnas företrädare i landet oroliga:
Dåligt löneläge gör det ännu svårare att rekrytera ... 8:19
Hur står det till med extraknäcken? (rep) ............... 8:22
Ulla Dahlén nappade på fritt avtal .......................... 8:23
Forwards och mittfältare lockades till Sörmland ..... 8:25
Friat broarbete i HSAN gav disciplinpåföljd i läns-
rätt ......................................................................... 8:37
Dental Liaison Committee: Tjänstedirektivet bör
ändras för patientsäkerhetens skull ......................... 8:41
Effektivare handläggning för 65+ ........................... 9:  7
Ny sakkunnig i HSAN ........................................... 9:  7
"Vi försöker göra riksstämman attraktiv för hela
tandvårdsteamet" ................................................... 9:28
Stockholm blir värd för världens tandläkare ........... 10:  6
FDI-uttalanden om dentala unitar och blekning .... 10:  7
Möte med Carl-Eric Lundqvist .............................. 10:10
Socialstyrelsen inspekterar (rep) ............................. 10:12

"Rasism och diskriminering grasserar inom det
odontologiska samhället" ....................................... 10:18
"Utse en handledare som kan vägleda de utländska
kollegerna" ............................................................. 10:18
"Vi är mindre toleranta mot kolleger från andra län-
der" ........................................................................ 10:19
Norske Geir fick bästa karriärstarten (rep) .............. 10:20
Bristande dialog mellan tandsköterska och tandlä-
kare ledde till felbehandling ................................... 10:38
Undersköterskorna blir tandsköterskor när lands-
tinget ska spara (rep) .............................................. 10:44
Ministern fick förslag till ny tandvårdsförsäkring .... 11:  6
Fler svenskar söker tandvård utomlands ................. 11:  7
Möte med Georg Hillmann ................................... 11:10
Anders Bolin, Sveriges Odontologiska Lärare:
Vi får inte uppskattning för vårt jobb (rep) ............ 11:31
Patricia De Palma: Lärarna har på tok för låga löner
(rep) ....................................................................... 11:33
Professor Bengt Mohlin om den åldrade lärarkåren:
Risken stor för lärarbrist inom bara några år (rep) .. 11:34
Tårta med förhinder för Nina Lundegren (rep) ...... 11:38
Patienten fick tio gånger för stor dos Dormicum .... 11:50
Pressade priser i Gävleborg och Halland ................. 12:  7
Riksrevisionen granskar 65+ ................................... 12:  7
Tandhälsan sämre hos ekonomiskt utsatta .............. 12:  7
God ekonomi i förbundet ...................................... 12:  8
Anonymitet kan öka antalet lex Maria-anmälningar 12:  8
Hemma igen efter infernot i Thailand (rep) ........... 12:12
Svårare än vad många trott att hantera känslor efter
tsunamijobb (rep) .................................................. 12:16
Tsunamin visade att Sverige saknar katastrofplan
(rep) ....................................................................... 12:18
Ge patienterna bättre information om vad de får för
pengarna ................................................................ 12:32
"Det är aldrig för sent för en utmaning" ................. 12:34
LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin: Alla ska ha
råd med tandvård ................................................... 12:36
För mycket administration - för lite tid för kliniskt
arbete ..................................................................... 12:48
"Chefsansvaret borde synas bättre i lönekuvertet" ... 12:49
Nytt inför förbundsmötet ...................................... 12:66
Här är ombuden och röstetalen vid förbundsmötet 12:68
Fel att låta rotresten sitta kvar ................................. 12:75
"Moment 22" när försäkringsbolaget inte gav er-
sättning för temporär bro ....................................... 12:78
Tummen upp för stämman .................................... 13:  6
Klinikchefer i Skåne frias av tingsrätten .................. 13:  8
"Fackligt engagemang orsak till uppsägningen" ...... 13:  8
Möte med Jan-Håkan Eriksson .............................. 13:10
Först lockades specialisterna med specialvillkor - sen
sades de upp (rep) .................................................. 13:20
Sade upp sig när arbetsgivaren ändrade villkoren .... 13:22
20 miljarder trolig kostnad för att få in tandvården
i sjukvården ............................................................ 13:24
I dag är Ivan Öhman en aktiv pensionär (rep) ........ 13:28
Agneta Ekman slutar som medicinalråd ................. 13:32
"Nobel Direct-implantatet kan medföra benned-
brytning" ............................................................... 13:34
Medicinalrådet Agneta Ekman: Svenskt dentalim-
plantatregister behövs ............................................. 13:34
"HSAN:s arbete har stora brister" ........................... 13:35
Tandvård populärt ämne i floden av riksdagsmotio-
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ner ......................................................................... 13:36
Momspliktigt sätta fast tandsmycken ..................... 13:38
Förbundsmötet: Södra vill ha fler representanter vid
fullmäktige ............................................................. 14:  6
Nya företag erbjuder "lågpristandvård" .................. 14:  6
Socialstyrelsen svarar om nya tandvårdsföretagen ... 14:  7
Flera skäl till att säga nej. Tandläkarorganisationer
sågar kompetensbeskrivning för tandhygienister ..... 14:  8
Så vill politikerna ha tandvårdsförsäkringen ........... 14:20
Socialstyrelsen ställd mot väggen om tandvårdens
hetaste frågor .......................................................... 14:24
Pengar viktigt för klinikens utveckling - men glöm
inte målen och idéerna ........................................... 14:28
Vad en tandläkare får göra - och bör låta bli ........... 14:30
Patricia De Palma och Lars Frithiof får tandhälso-
pris för arbete med hemlösa .................................... 14:42
För dig som är eller vill bli specialist ....................... 15:13
Tre tuffa år (rep) .................................................... 15:14
Tjänstetandläkarna missnöjda med löneutveckling-
en för specialisterna ................................................ 15:20
Utredning ska visa hur framtiden ser ut för specia-
lister ....................................................................... 15:21
Specialistutbildningar erkänns inte av EU .............. 15:21
Ny modell ska göra ST-planeringen bättre ............. 15:22
Gick svensk specialistutbildning - nu flyttar han till
England ................................................................. 15:26
Tjänstetandläkarna höjer avgiften .......................... 15:43

Karlsson Stig, Berglund Anders, Örtengren Ulf: Kost-
nadsfri produktdatabas på internet (vet deb) .......... 9:66

Klefbom Carin, Wenestram Claes-Göran, Wikström
Maude: Vad får tandhygienister göra? (vet) ............. 10:66

Klinge Björn: Rättsodontologins återkomst .................. 2:27
Fromma förhoppningar ......................................... 3:43
Att vinna eller försvinna ......................................... 4:49
Ett kärt återseende .................................................. 5:41
Tydligt och klart, helt enkelt .................................. 6:43
Fotoalbum eller stapeldiagram ............................... 7:51
Varning för konferensbokning (ins) ....................... 7:71
Benen fulla av spring .............................................. 8:49
Tandvården i Almedalen ........................................ 9:43
Det vi inte vet ........................................................ 10:53
Akademiskt slaveri ................................................. 11:53
Etiska funderingar .................................................. 12:81
Tänder på tv .......................................................... 13:47
Hur mår foten? ...................................................... 14:45
En önskelista till tomten ........................................ 15:45

Knutsson Ewa: Nöjd antigodisgeneral i Östersund ....... 6:  7
Kvicksilverskador hos tandsköterskor väcker debatt
i Norge .................................................................. 8:  8
Lag om djurförsök ska ändras ................................. 9:  8
Till tandläkaren efter fyra: vallöfte i Norge ............. 9:  8
Riksrevisionen kritisk till lärares arbetstider ............ 11:37
Teamarbete i praktiken på kliniken ........................ 14:26
Bilden av en spottkopp blev skön konst .................. 14:29
Choklad - fiende eller functional food? ................... 14:35
Sjöbodar och praktisk box tog priset ...................... 14:35
Så kan man jobba mot tobak i tandvårdsteamet ..... 14:38

Kopperud Hilde Molvig: Hvor holdbare er kompositt-
materialene? (vet) ................................................... 13:66

Krekmanova Larisa, Bergius Marianne, Berggren Ulf:
Barns och ungdomars smärtupplevelser vid tand-
vård (vet) ............................................................... 13:52

Krekmanova Larisa, Robertson Agneta: Det utsatta bar-
net i tandvården (vet) ............................................. 14:52

Kölsen Petersen Jens: Akuta smärttillstånd i tandläkar-
praxis (vet) ............................................................. 1:26

Kölsen Petersen Jens Aage, Kölsen Petersen Jens: Neurolo-
giska och farmakologiska störningar (vet) ............... 2:50

L
Lafveskans Ulf: Sjukhustandvård kräver kunskap eller

- säg hejsan till HSAN! (deb) .................................. 12:102
Landets tandvårdschefer: Hur ska man veta vad det kos-

tar hos tandläkaren? (deb) ...................................... 4:70
Landets tandvårdschefer: Abonnemangstandvård behål-

ler det friska friskt (deb) ......................................... 6:68
Leitzler Ingrid: Vem ska göra vad i framtidens tand-

vård? (deb) ............................................................. 6:69
Lerner Ulf H: Skelettet i käkar och annorstädes 2.(vet) 8:56
Lindahl Lars: Det var läppen - inte munslemhinnan

som skadades (deb) ................................................ 12:108
van der Linden Frans: Orthodontic Concepts and Stra-

tegies (bok) ............................................................ 3:59
Lindqvist Margaretha: Abonnemangstandvård känns

lite som kejsarens nya kläder (deb) ......................... 8:75
Lundin Wallengren Marie Louise: Immunförsvarets be-

tydelse för mängden mutansstreptokocker i munhå-
lan (vet) ................................................................. 4:62

M
Malmstedt Jan: Bjud patienterna på bildavslappning

(rep) ....................................................................... 5:24
Malmström Maria: På tandlagningsresa till Polen (rep) 7:42
Malmström Maria: Utländsk tandvård - så mycket kos-

tar den (rep) ........................................................... 7:45
Marx RE, Garg AK: Dental and craniofacial applica-

tions of platelet-rich plasma (bok) .......................... 15:47
Mohlin Bengt, Follin Marie, Hagberg Catharina: Orto-

donti: Varför? När? Hur? (bok) .............................. 3:53
Mohlin Eva: 10 praktiska råd till kvinnliga chefer

(bok) ...................................................................... 1:21
Mutluay M Murat, Ruyter I Eystein: Direct relining

dentures with soft materials (vet) ............................ 9:60
Mårtensson Fredrik: Möte med Sigurd Hedlund .......... 8:10
Mårtensson Fredrik: Uppsökarna (rep) ......................... 9:12
Mårtensson Fredrik: Ett positivt bekymmer (rep) ......... 9:15
Mårtensson Fredrik: Därför fungerar Västerbottensmo-

dellen (rep) ............................................................. 9:16
Mårtensson Fredrik: Nu ljusnar det för Kirunas enda

privattandläkare (rep) ............................................. 14:12
Mårtensson Fredrik: Utlandsrekrytering löste inte pro-

blemen för folktandvården (rep) ............................. 14:15
Mårtensson Fredrik: Kiruna Eriks första möte med yr-

ket och världen utanför Skåne ................................ 14:16
Mörk Christina: Svensk rättsodontolog i Thailand:

"Det värsta är kaoset" ............................................. 1:  7
"Jag är stolt över mina kollegers arbete i Thailand" 3:  7
Chefredaktören kommenterar (deb) ....................... 9:68
Läs mer om reningssystem för unitar på nätet ........ 12:86
Utbildningen väckte enda debatten ........................ 15:  6
Kritik mot HSAN och Socialstyrelsen när ombuden
diskuterade ansvarsfrågor ....................................... 15:  8
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N
Norrsell Nils: När man är blind för fakta (deb) ............ 3:64
Norrsell Nils: Ineffektiva antiseptika vid rotbehandling

äventyrar hälsan (deb) ............................................ 11:70
Norrsell Nils: Ska hjärnspöken eller lege artis avgöra

N2:s öde (deb) ....................................................... 13:69

O
Olofsson Anna: Orofaciala problem vid Downs syndrom

(vet) ....................................................................... 11:68

P
Persson Bakker Ingalill: Ingen tandvård utan samtycke

(deb) ...................................................................... 6:71
Privattandläkarföreningar: Vill tandvårdscheferna ska-

pa gräddfiler? (deb) ................................................ 6:67
Pöyry Matti, Mörk Christina, Sangnes Gudrun, Sewerin

Ib: Förord: Akuta situationer i tandläkarpraxis (vet) 1:25

R
Ramberg Per: Positiva effekter av triklosan är varken

ringa eller utan klinisk betydelse (vet deb) .............. 14:59
Rohlin Madeleine, Aspelin Peter, Levi Ragnar: Evidens-

baserad vård - vad är det och vad är det inte? (vet) .. 6:44
Rohlin Madeleine, Knutsson Kerstin, Levi Ragnar: Från

evidens till bättre praxis (vet) .................................. 6:58
Romanos Georgios: Immediate loading of endosseous

implants in the posterior area of the mandible (bok) 15:47
Ronchi Paolo: Orthodontic-surgical treatment of dento-

facial anomalies (bok) ............................................ 15:53
Rule James T, Veatch Robert M: Ethical Questions in

Dentistry. 2nd ed (bok) .......................................... 5:58
Rättshaverist?: "Vi patienter är inte i centrum i tandvår-

den" (deb) .............................................................. 8:73

S
Saksi Mikael: Varför inte avtagbar protetik? (deb) ....... 4:67
SBU: Bettavvikelser, tandreglering och hälsa (vet) ....... 12:94
Searson LJ, Gough M, Hemmings K: Implantology in ge-

neral dental practice (bok) ...................................... 14:50
Segerström Susanna, Ruyter I Eystein: Fiberarmerade

protetiska material (vet) ......................................... 3:60
Sethi A, Kaus T: Practical implant dentistry (bok) ....... 14:50
Sjögren Petteri: Randomiserade kliniska studier och evi-

densbaserad allmäntandvård (vet) ........................... 9:56
Skaug Nils, Berge Trond Inge, Bårdsen Asgeir: Akuta in-

fektioner (vet) ........................................................ 1:54
Skogh Erik: Kliniker frias från misstankar om korrup-

tion ........................................................................ 3:  8
Skogh Erik: Utsparkad tand inte arbetsskada ................ 4:  8
Skogh Erik: Åklagare väcker åtal mot klinikchefer i

Skåne (rep) ............................................................. 8:24
Skogh Erik: Ny lag från 1 juli: Tandläkare erbjuds me-

dicinska kontroller för att komma åt vibrationsska-
dor (rep) ................................................................ 10:26

Skogh Erik: Ingrid Åkesson, ergonom: Gränsvärdena
 kan vara på tok för höga (rep) ............................... 10:27

Sundberg Bo: Delegering som affärsidé? (deb) .............. 2:67
Sundberg Bo: Marknaden ska inte styra spelreglerna

(deb) ...................................................................... 4:68
Sunnegårdh-Grönberg Karin: Nytt fyllningsmaterial in-

te lämpligt för klass II-kaviteter (vet) ...................... 3:54
Suslick Janet: Många tecknar kontrakt i Skåne ............. 1:  6

Forskning om munbakterier och hjärtsjukdom får
forskningsmedel i Östergötland .............................. 1:22
Tandläkarhögskolor tar del av anslag från Cancer-
fonden ................................................................... 1:23
Litteraturöversikt finner inga stora risker med amal-
gam ........................................................................ 1:23
Sex tandläkare lämnar folktandvården i Gävleborg . 2:  7
Behövs alla specialiteter? Socialstyrelsen gör översyn 2:  8
Möte med Anders Mårtensson ............................... 2:10
"Stödet från arbetskamraterna betyder oerhört myc-
ket" ........................................................................ 2:18
Stängda folktandvårdskliniker kan bli privata ......... 3:  6
Angriparen går en rond mot Försvararen (rep) ....... 3:12
"Allt är inte okej bara för att man använder fluor-
tandkräm" .............................................................. 3:15
"Samtal om matvanor bör ingå i tandhälsokontroll" 3:16
Vad äter barnen till mellanmål på dagis? ................ 3:16
Högskoleutbildning och legitimation för tandskö-
terskorna?: .............................................................. 3:24
Nej! säger Socialstyrelsen ........................................ 3:24
Ja! säger Tandsköterskeförbundet ........................... 3:25
...och i väntan på beslut startas ny tandsköterskeut-
bildning i Tranås .................................................... 3:26
Nej! säger Tandläkarförbundet ............................... 3:26
"Subventioner leder till prisreglering" ..................... 4:  6
Extraknäck vanligt bland lärare och forskare .......... 4:  7
Stella Tandvårdshus öppnar filial i Ystad ................ 4:  7
Frukt, mjölk och smörgås ersätter söta mellanmål .. 4:  8
Möte med Anna Persson ........................................ 4:10
Långpendla en livsstil för Bengt Sjödin (rep) .......... 4:30
Så hanterar du en anmälning till HSAN - men lär
dig först skriva en bra journal ................................. 4:36
Ozon kan stoppa karies visar forskning (rep) .......... 4:46
Kartlägger besvär från kompositfyllningar .............. 4:54
Folkhälsan i Jönköping undersöks .......................... 5:  8
En dag i doktorandens liv (rep) .............................. 5:12
Rumänsk institution får hjälp från tandläkarhög-
skolan i Göteborg (rep) .......................................... 5:21
Hemlängtan blev för stark - nu har Mats borrat sig
ner på svensk mark igen (rep) ................................. 5:23
Vad gör tandläkarna från Östergötland i Stockholm
på fredagar? (rep) ................................................... 5:26
Majoriteten av landets förskolebarn får söta mellan-
mål ......................................................................... 6:  6
Möte med Lena Sjöberg ......................................... 6:10
"Man måste få pröva nytt i väntan på evidens" (rep) 6:18
"Man måste inte följa kokboken slaviskt" (rep) ...... 6:21
Tandläkarutbildningarna får godkänt (rep) ............ 6:26
Tre av tio nyblivna tandläkare osäkra på sin kliniska
färdighet (rep) ........................................................ 6:28
Nya tandläkare behöver handledare (rep) ............... 6:29
Örebro lockar nya tandläkare ................................. 7:  8
Möte med Catharina Lindqvist .............................. 7:10
Visby blev hennes nya hem (rep) ............................ 7:12
Jobbar annorlunda än i Tyskland (rep) ................... 7:16
Gerhard Strauch trivs inte - och känner sig lurad
(rep) ....................................................................... 7:16
Unga stannar inte länge (rep) ................................. 7:17
"Fler tandläkare bör utbildas" (rep) ........................ 7:18
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"Satsa på att behålla dem som finns" (rep) .............. 7:18
Privattandläkarna satsar på efterutbildning ............. 7:35
Folktandvården tar kostnaden för tobaksavvänjning
i Västerbotten (rep) ................................................ 7:48
Tre dagar på - tre dagar av lyckad lösning för Upp-
salateam (rep) ......................................................... 8:16
3 + 3-modellen inspirerad av sjukvården ................ 8:17
Så ser bonussystemen ut län för län (rep) ................ 8:26
I Göteborg och Skaraborg får personalen upp till
11 000 kronor extra (rep) ....................................... 8:27
...men i Östergötland avskaffas bonus (rep) ............ 8:27
Abonnemangstandvård på frammarsch i hela lan-
det (rep) ................................................................. 8:28
Villands Vånga lilla klinik läggs ned... (rep) ............ 8:34
...liksom hälften av alla landsting (rep) ................... 8:35
Tandskydd har minskat skadorna på hockeyspelare
med 37 procent ...................................................... 8:40
"Gör skolan till en sockerfri zon" ........................... 8:47
Implantatregister hotat ........................................... 9:  6
Personal tar över folktandvårdskliniker ................... 9:  7
Möte med Thomas Alfredsson ............................... 9:10
Så skapar du en god vårdatmosfär .......................... 9:18
Populärt åka på kurs till solen ................................. 9:22
Många vill gå Kunskapsträdets efterutbildningar .... 9:23
Kompetensutvecklingen utreds i Stockholm ........... 9:23
"Honom vill jag till" (rep) ...................................... 9:24
Individuellt antagna är duktigare studenter visar
doktorsavhandling .................................................. 9:32
Forskare söker 20 miljoner kronor till studie om
parodontit och hjärt-kärlsjukdom .......................... 9:44
"Dra inte ut tänder i onödan" ................................ 9:44
Avvikelserapportering ............................................. 10:22
Nu börjar alla landsting samarbeta kring avvikelser 10:24
Så tar du rätt betalt ................................................. 10:32
Larmen har tystnat men triklosan finns fortfarande
kvar ........................................................................ 10:50
Spädbarn exponeras dagligen för triklosan .............. 10:51
Tandläkare i nytt internationellt samarbete ............ 10:56
Sensationssökaren Sverker Toreskog (rep) .............. 11:12
Två engagerade tandläkare som fann varandra (rep) 11:20
Lätt sätta rätt pris med riskgrupperade patienter ..... 11:22
Risk för "akademisk inavel" .................................... 11:35
Svårt avskilja olämplig student från undervisning-
en ........................................................................... 11:36
Oralkirurg blir hedersdoktor i Malmö .................... 11:56
Tydliga regler ska förhindra mutresor ..................... 12:  6
Möte med Linnea Frisk .......................................... 12:10
Nya rön öppnar möjligheten att styra patientens eg-
na stamceller .......................................................... 12:30
Anna Jinghede vann Gothias manustävling ............ 12:40
Välkommen in i Ove Hagelins värld med anor från
1500-talet .............................................................. 12:42
Tandläkarförbundet satsar på sockerseminarier ...... 12:70
Tandläkare kan finna kvinnor i riskzonen för ben-
skörhet ................................................................... 12:86
Tandvårdspriser ökar mer än konsumentprisindex . 13:  7
Här trivs man... ...med varann (rep) ....................... 13:12
43 procent får inte uppskattning ............................ 13:16
De blev årets studenter (rep) .................................. 13:26
Miljonregn från patentmedelsfonden till forskning
om förebyggande tandvård ..................................... 13:40
Tandläkare-Sällskapet delar ut 675 000 .................. 13:41

Abonnemangspatienter tycker att de bemöts bättre 13:42
Artikel om frätskador vinner pris ............................ 13:44
Ny organisation för forskning i Malmö .................. 13:50
Personalen tar över tandvård i Kungsbacka och On-
sala ......................................................................... 14:  8
Möte med Anita Alm ............................................. 14:10
Populärt prot-etiskt café om verkliga fall ................ 14:22
Ställ krav på klinisk dokumentation innan dentala
implantat får säljas ................................................. 14:26
"Inrätta kunskapscentrum för allmäntandvården" .. 14:32
Tidig tandreglering förordas mot överbett i SBU-
rapport ................................................................... 14:41
Fluorbehandling i skolan har effekt ........................ 14:46
Äldre studerande har dålig tandhälsa ...................... 14:46
Beslut om propositioner ......................................... 15:10
Socialstyrelsen tar inte hänsyn till förbundets policy 15:10
Möte med Claes Virdeborn .................................... 15:12
Svårt att rekrytera handledare när specialisterna blir
färre ....................................................................... 15:30
Så ska odontologisk forskning hållas vital ............... 15:31
Björn Klock vill spara miljoner i Västra Götaland .. 15:32
Staten misstänks åka snålskjuts på landstinget ........ 15:33
Ortodontister vill ta betalt för tandreglering ........... 15:34
Tandvården i Östergötland ger rabatt för tobaksav-
vänjning ................................................................. 15:42
Nu satsar de på ännu fler kurser ............................. 15:43
Två av tio högstadieskolor säljer fortfarande godis
och läsk .................................................................. 15:44
Forskning i Umeå får tolv miljoner kronor ............. 15:46

Svensson Roland: Roland Svensson svarar (deb) ............ 11:73
Säkkinen Johanna, Hupponen Mia, Suuronen Riitta:

Komplikationer vid lokalanestesi (vet) .................... 1:76
Söderfeldt Björn: Domen kan leda till att tandvårdens

finansiering pressas in i sjukvården ......................... 1:18
Söderfeldt Björn: Tandvård - vård eller vara? (deb) ....... 3:63
Söderfeldt Björn: Hur ska det bli någon ordning på

tandvården? (deb) .................................................. 6:70
Söderfeldt Björn: Självfallet kommer mina resultat att

publiceras (deb) ...................................................... 15:60

T
Torbjörner Annika, Fransson Bo: Protetik i det försva-

gade bettet (vet) ..................................................... 9:48

U
Ullbro Christer: Kliniska symtom hos unga patienter

med Papillon-Lefèvres syndrom (vet) ..................... 8:52

V, W
Wenzel Ann, Sewerin Ib: Stråledoser, stråleskader, strå-

lehygiejne (bok) ..................................................... 7:67
Wickholm Seppo: Rökning och snus (vet) ..................... 15:48
Wikander Anders: Ofullständig rapportering om tand-

vård utomlands (deb) ............................................. 9:68
Wikander Anders: Björn Söderfeldt utgår från opubli-

cerade forskningsresultat (deb) ............................... 15:59
Wondimu Biniyam, Modéer Thomas, Yucel-Lindberg

Tulay: Triklosan hämmar produktionen av cellulära
inflammationsmediatorer (vet) ............................... 4:52

Vult von Steyern Per: Helkeramiska broar (vet) ............ 15:54
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Z
Zollitsch Grill Hilda: Möte med Neriman Molla ......... 1:10

En dag på akuten (rep) ........................................... 1:12
Kommun dömd att betala för tandimplantat .......... 1:18
Kommunen överklagar inte - men socialnämnden
orolig för ekonomiska följder ................................. 1:20
Etikdag: Från socialidealism till köp- och säljtänk-
ande ....................................................................... 2:  6
Stå och jobba så håller du dig frisk längre (rep) ...... 2:12
Tandvårdsyrkena bland de mest utsatta .................. 2:16
Patienten fick implantat i stället för parodontalbe-
handling ................................................................. 2:19
Försäkringskassan avslog - då var tanden redan ute . 2:20
Planerad terapi gav varning i HSAN ...................... 2:22
Möte med Lars Randver ......................................... 3:10
Ylva Johansson i exklusiv intervju: "Prisutveckling-
en inom tandvården är oroväckande" (rep) ............. 3:19
Tandvårdens parter på hearing med socialdeparte-
mentet: .................................................................. 3:21
Bengt Franzon: "Dagens prisnivå är bra" ................ 3:21
Håkan Vestergren: "Vi vill ha en inriktning på frisk-
tandvård i abonnemangsform" ............................... 3:22
Kenth Nilsson: TT vill att tandvården ska samman-
föras med sjukvården .............................................. 3:22
Mikael Sjöberg: "Glädjande besked om trendbrott
gör prisregleringar inaktuella" ................................ 3:22
Små och stora problem reds ut när kollegastödjare
Ahmad rycker in (rep) ............................................ 3:28
Patienten fick fel sorts krona .................................. 3:32
Patientens önskemål om implantat gav erinran ...... 3:34
Tandläkaren fick kritik för bristande information
om eftervård ........................................................... 3:40
"Vi vill klara kvaliteten" (rep) ................................. 4:12
Roland Svensson, Tandläkarförbundet: "Vi vill ha
stabila regler" ......................................................... 4:17
Anitha Wijkström, Sveriges Tandhygienistförening:
"Tydlighet och långsiktighet behövs" ..................... 4:17
Han vill slå ihop tandvård och sjukvård (rep) ......... 4:18
Ansvarsnämndens erinran upphävs ......................... 4:24
Journalföring motbevisade "felaktig behandling" .... 4:26
Omfattande behandling eller söva två gånger? ........ 4:27
Vanlig furubark renar från metalljoner (rep) .......... 4:32
Glöm inte patientförsäkringen ............................... 4:40
Det kan löna sig att överklaga ................................ 4:41
Landstingens patientförsäkringar ............................ 4:44
Privattandvårdens försäkringar ............................... 4:44
Erinran hävd på rekommendation av Socialstyrelsen 5:  6
Första diplomtandläkaren i protetik ....................... 5:  7
Ibland måste man avstå från att behandla (rep) ...... 5:18
"Besvärliga" kan lida av personlighetsstörning (rep) 5:19
Värk men ingen uppföljning .................................. 5:34
Fullföljde inte behandlingen ................................... 5:35
Belastningsskador drabbar könen olika (rep) .......... 5:38
Ny rapport från KDM: Kvalitet kring tandtekniska
arbeten ................................................................... 6:  8
Evidens - det naturliga steget för Hans Sandberg
(rep) ....................................................................... 6:12
Vad betyder egentligen "vetenskapligt bevisat"?
(rep) ....................................................................... 6:14
Ny rapport från KDM: Senaste nytt om läkemedel
för rotkanalsdesinfektion ........................................ 6:30

Allt stämde - utom identiteten ............................... 6:34
Haltande konkurrens inom tandvård kartläggs av
Privattandläkarna (rep) .......................................... 7:24
Goda råd för att undvika konflikter när du delar lo-
kal med din kollega (rep) ........................................ 7:28
Stort intresse för miljömöte med privattandläkare
(rep) ....................................................................... 7:30
Fick varningar för osteomyelitdiagnos .................... 7:36
Särdrag från Bodafors ledde till genetiskt genom-
brott (rep) .............................................................. 8:12
Hon är specialistens förlängda arm (rep) ................ 8:30
Patient med svalgpares fick fluga i halsen ............... 8:36
Rotfyllning utan kofferdam gav erinran .................. 8:38
Otjänligt vatten i 8 av 10 unitar (rep) .................... 8:42
Legionella och pseudomonas kan finnas i vattnet
(rep) ....................................................................... 8:45
Reningssystem finns men få använder (rep) ............ 8:46
Bron borde ha cementerats temporärt .................... 9:33
Drog ut alla tänder på handikappad - får varning
för bristande information ....................................... 9:35
Sakta men säkert. Amerikansk professor ger råd om
blekning ................................................................. 9:38
Kräv vetenskaplig dokumentation på blekproduk-
ter som säljs ute i handeln ...................................... 9:41
Stor intäktsstress bland tjänstetandläkarna ............. 10:28
Fel att suturera brännskadan .................................. 10:34
Alternativ åtgärd borde ha dokumenterats inför ex-
traktionen .............................................................. 10:35
Parodontiten behandlades inte ............................... 10:36
Varnad för dåligt omhändertagande ....................... 10:40
Inga forskningsresultat hittills från Metallbiologiskt
Centrum - nu är tiden snart ute ............................. 10:46
Tom hemsida - oviss framtida verksamhet .............. 10:47
Lärarna som brinner för sin uppgift ....................... 11:26
Danila Vallon: Att vara lärare håller mig ung (rep) . 11:26
Gunilla Johnson: Studenterna är så positiva till
kunskap (rep) ......................................................... 11:27
Barbro Klinte Johansson: Ett pris uppmuntrar till
att gå vidare (rep) ................................................... 11:28
Jan Ahlqvist: Jag surrar rätt mycket (rep) ................ 11:29
Här är tipsen som hjälper dig köpa rätt rönt-
genutrustning ......................................................... 11:48
Soldaternas tandhälsa kan vara avgörande i fält (rep) 12:24
Keramiska broar allt populärare .............................. 12:60
Implantatreklam sköljer över 65+patienterna ......... 13:30
Bästa tipsen för att locka tandläkarna till folktand-
vården .................................................................... 14:34
Oklart vem som får göra vad i tandvården .............. 14:36
Fylla eller rotfylla - svår gränsdragning ................... 14:40
Johan valde att utbilda sig på halvfart ..................... 15:28
Vi  känner specialistföreningarna på pulsen ............ 15:35
Liten guide genom bondingdjungeln ..................... 15:40

Zollitsch Grill Hilda, Bergström Lotten: Tandläkarför-
bundet öppnar sin hemsida för etiska diskussioner . 3:18

Ö
Örstavik Dag: Den potentiella risken med N2 är större

än vinsten (deb) ..................................................... 11:71
Örtorp Anders: Titan med digital teknik (vet) .............. 11:58
Östlund Stig G:son: I implantatets tidevarv: Glöm inte

bort plattprotesens (ekonomiska) fördelar (deb) ..... 11:74
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Öwall Bengt, Carlsson Gunnar E, Glimstedt Bengt,
Hermerén Göran, Nilner Krister, Scholander Sven:
Estetisk och kosmetisk tandvård (vet) ..................... 5:46

Sakregister

AKUTA SITUATIONER
Förord: Akuta situationer i tandläkarpraxis (Pöyry et al) 1:25
Akuta smärttillstånd i tandläkarpraxis (Kölsen Peter-

sen) ........................................................................ 1:26
Dentala och orala skador (Andreasen, Oikarinen) ....... 1:32
Akuta käkledsproblem (Eriksson, Björnland) .............. 1:44
Akuta infektioner (Skaug et al) .................................... 1:54
Akuta skador och komplikationer vid behandlingar i

munhålan (Bågenholm et al) .................................. 1:64
Komplikationer vid lokalanestesi (Säkkinen et al) ....... 1:76
Hjärt-kärltillstånd i tandläkarpraxis (Kahri, Rapola) ... 2:28
Akuta problem i luftvägarna (Herrström, Westerlund) 2:38
Neurologiska och farmakologiska störningar (Kölsen

Petersen, Kölsen Petersen) ...................................... 2:50
Allergiska reaktioner och andra biverkningar (Jontell,

Dahlgren) .............................................................. 2:56

ANSVAR OCH ETIK
Etikdag: Från socialidealism till köp- och säljtänkande

(Zollitsch Grill) ...................................................... 2:  6
Patienten fick implantat i stället för parodontalbehand-

ling (Zollitsch Grill) ............................................... 2:19
Försäkringskassan avslog - då var tanden redan ute

(Zollitsch Grill) ...................................................... 2:20
Planerad terapi gav varning i HSAN (Zollitsch Grill) .. 2:22
Tandläkarförbundet öppnar sin hemsida för etiska dis-

kussioner (Zollitsch Grill, Bergström) .................... 3:18
Patienten fick fel sorts krona (Zollitsch Grill) .............. 3:32
Patientens önskemål om implantat gav erinran (Zol-

litsch Grill) ............................................................. 3:34
Tandläkaren fick kritik för bristande information om

eftervård (Zollitsch Grill) ....................................... 3:40
Skånekassans beslut inte acceptabelt (Ekelund) ........... 4:23
Ansvarsnämndens erinran upphävs (Zollitsch Grill) .... 4:24
Journalföring motbevisade "felaktig behandling" (Zol-

litsch Grill) ............................................................. 4:26
Omfattande behandling eller söva två gånger (Zollitsch

Grill) ...................................................................... 4:27
Så hanterar du en anmälning till HSAN - men lär dig

först skriva en bra journal (Suslick) ........................ 4:36
Erinran hävd på rekommendation av Socialstyrelsen

(Zollitsch Grill) ...................................................... 5:  6
Ibland måste man avstå från att behandla (Zollitsch

Grill) ...................................................................... 5:18
"Besvärliga" kan lida av personlighetsstörning (Zol-

litsch Grill) ............................................................. 5:19
Värk men ingen uppföljning (Zollitsch Grill) ............. 5:34
Fullföljde inte behandlingen (Zollitsch Grill) .............. 5:35
Allt stämde - utom identiteten (Zollitsch Grill) ........... 6:34
Fick varningar för osteomyelitdiagnos (Zollitsch Grill) 7:36
Patient med svalgpares fick fluga i halsen (Zollitsch

Grill) ...................................................................... 8:36
Friat broarbete i HSAN gav disciplinpåföljd i länsrätt

(Karlsson) .............................................................. 8:37
Rotfyllning utan kofferdam gav erinran (Zollitsch

Grill) ...................................................................... 8:38
Ny sakkunnig i HSAN (Karlsson) ............................... 9:  7
Lag om djurförsök ska ändras (Knutsson) ................... 9:  8
Bron borde ha cementerats temporärt (Zollitsch Grill) 9:33
Drog ut alla tänder på handikappad - får varning för

bristande information (Zollitsch Grill) ................... 9:35
FDI-uttalanden om dentala unitar och blekning

(Karlsson) .............................................................. 10:  7
Socialstyrelsen inspekterar (Karlsson) .......................... 10:12
Avvikelserapportering (Suslick) ................................... 10:22
Nu börjar alla landsting samarbeta kring avvikelser

(Suslick) ................................................................. 10:24
Fel att suturera brännskadan (Zollitsch Grill) .............. 10:34
Alternativ åtgärd borde ha dokumenterats inför extrak-

tionen (Zollitsch Grill) ........................................... 10:35
Parodontiten behandlades inte (Zollitsch Grill) .......... 10:36
Bristande dialog mellan tandsköterska och tandläkare

ledde till felbehandling (Karlsson) .......................... 10:38
Varnad för dåligt omhändertagande (Zollitsch Grill) .. 10:40
Patienten fick tio gånger för stor dos Dormicum (Karls-

son) ........................................................................ 11:50
Anonymitet kan öka antalet lex Maria-anmälningar

(Karlsson) .............................................................. 12:  8
Fel att låta rotresten sitta kvar (Karlsson) .................... 12:75
"Moment 22" när försäkringsbolaget inte gav ersätt-

ning för temporär bro (Karlsson) ............................ 12:78
"HSAN:s arbete har stora brister" (Karlsson) .............. 13:35
Populärt prot-etiskt café om verkliga fall (Suslick) ....... 14:22
Vad en tandläkare får göra - och bör låta bli (Karlsson) 14:30
Oklart vem som får göra vad i tandvården (Zollitsch

Grill) ...................................................................... 14:36
Kritik mot HSAN och Socialstyrelsen när ombuden

diskuterade ansvarsfrågor (Mörk) ........................... 15:  8
Socialstyrelsen tar inte hänsyn till förbundets policy

(Suslick) ................................................................. 15:10

ANTIGODISKAMPANJ
Vad äter barnen till mellanmål på dagis? (Suslick) ....... 3:16
Frukt, mjölk och smörgås ersätter söta mellanmål (Sus-

lick) ....................................................................... 4:  8
Majoriteten av landets förskolebarn får söta mellanmål

(Suslick) ................................................................. 6:  6
Nöjd antigodisgeneral i Östersund (Knutsson) ............ 6:  7
Hälsosamtal ska göra barnen friskare ........................... 6:  7
"Gör skolan till en sockerfri zon" (Suslick) .................. 8:47
Tandläkarförbundet satsar på sockerseminarier (Suslick) 12:70
Många skolor slutar sälja snask .................................... 13:  8
Två av tio högstadieskolor säljer fortfarande godis och

läsk (Suslick) .......................................................... 15:44

ARBETSMARKNAD
Örebro lockar nya tandläkare (Suslick) ....................... 7:  8
Visby blev hennes nya hem (Suslick) ........................... 7:12
Jobbar annorlunda än i Tyskland (Suslick) ................. 7:16
Gerhard Strauch trivs inte - och känner sig lurad (Sus-

lick) ....................................................................... 7:16
Unga stannar inte länge (Suslick) ................................ 7:17
"Fler tandläkare bör utbildas" (Suslick) ....................... 7:18
"Satsa på att behålla dem som finns" (Suslick) ............ 7:18
Dental Liaison Committee: Tjänstedirektivet bör änd-

ras för patientsäkerhetens skull (Karlsson) .............. 8:41
Nya företag erbjuder "lågpristandvård" (Karlsson) ...... 14:  6
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I dag ska tandläkaren coacha sin personal (Cornelius-

son) ........................................................................ 12:55
Gunvors chef duade henne redan på 60-talet (Corne-

liusson) .................................................................. 12:57
Här trivs man... ...med varann (Suslick) ...................... 13:12
43 procent får inte uppskattning (Suslick) .................. 13:16
Först lockades specialisterna med specialvillkor - sen

sades de upp (Karlsson) .......................................... 13:20
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Artikel om frätskador vinner pris (Suslick) .................. 13:44

DENTALA MATERIAL/PRODUKTER
Litteraturöversikt finner inga stora risker med amalgam

(Suslick) ................................................................. 1:23
Triklosan hämmar produktionen av cellulära inflam-

mationsmediatorer (Wondimu) ............................. 4:52
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lick) ....................................................................... 11:22
God ekonomi i förbundet (Karlsson) .......................... 12:  8
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Tidiga tecken på cancer i munnen effektivt motiv att
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