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Lönerna har stigit mer än index för klinikcheferna

(Karlsson) .............................................................. 7:20
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(Karlsson) .............................................................. 7:22
Egen tid utvecklande för chefen (Zollitsch Grill) ......... 7:25
Bättre och bättre för chefslösa kliniken (Karlsson) ....... 7:28
Nätverk för privattandläkare underlättar för småklinik-

chefer (Suslick) ....................................................... 7:30
Chefsrollen kräver utbildning (Zollitsch Grill) ............ 7:32
Folktandvårdens kurser i ledarskap och klinikutveck-

ling hålls lokalt (Suslick) ........................................ 7:37
Vilken ledartyp är du? (eller din chef) (Kreuger) .......... 7:40

DEBATT/INSÄNT
Så blev jag behandlad på City Dental (Gawska) .......... 2:69
Tandvård eller bara tandreparation på City Dental?

(Ahlstrand) ............................................................. 2:70
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(Schröder) .............................................................. 3:59
Anna Gawskas påståenden kan inte kontrolleras (San-

tesson) .................................................................... 3:60
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Har Wikander någon oredovisad byk? (Söderfeldt) ..... 3:62
Felaktiga råd i ny bok från Oral-B (Andreasen et al) ... 4:74
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Följer City Dental lagen? (Larsson) ............................. 4:76
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(Wijkström) ........................................................... 5:60
Roland Svensson svarar Anitha Wijkström .................. 5:60
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(Langius) ................................................................ 5:61
Varför inte bidrag till frisörbesök också? (Bondesson) . 5:61
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abonnemang (Wikander) ....................................... 5:62
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schen (Fornell) ....................................................... 5:62
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Flera andra projekt ansågs starkare (Olsson) ................ 6:55
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(Lindahl) ................................................................ 6:58
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Vi förbättrar gärna innehållet i boken (Kippmark) ...... 7:69
Kronisk osämja går ut över patienten (En kollega) ...... 7:70
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(Håkansson) ........................................................... 7:70
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Satsa på tandvården innanför murarna! (Hjalmarson) . 9:71
Kasta tandvårdsutredningen på sophögen! (Saksi) ....... 9:73
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man) ...................................................................... 9:74
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Erik Baecklund svarar (Baecklund) ............................. 13:63
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DENTALA MATERIAL/PRODUKTER
38 procent fick efterbesvär av sina lagningar med bon-
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Nobel Direct kvar på marknaden (Karlsson) ............... 3:  7
Nytt bakslag för Nobel Biocare "Teeth in an hour"

godkänns inte (Karlsson) ........................................ 4:  6
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Grupp granskar Nobel Direct (Karlsson) .................... 5:  7
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son) ........................................................................ 5:  7
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Nobel Biocare om Socialstyrelsens bedömning av
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Nobel Biocare avfärdar kritiken (Karlsson) .................. 11:17
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Frestande att utnyttja prisskillnaden (Zollitsch Grill) .. 12:42
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port (Karlsson) ....................................................... 3:  6
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Mäns tandhälsa blir sämre (Suslick) ............................ 14:  8
Crohns försämrar munhälsan (Suslick) ....................... 14:57
Kvinnor röker mindre (Suslick) .................................. 15:  8
Sjuka har sämre tandhälsa (Suslick) ............................. 15:  8
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Så ser det ut län för län (Suslick) ................................. 3:31
Socialstyrelsen kritisk: Alltför få äldre undersöks (Sus-

lick) ....................................................................... 3:32

Ojämlik upphandling i Värmland (Suslick) ................ 3:33
Folktandvården i Gävleborg blir landstingsägt bolag

(Suslick) ................................................................. 4:  7
Tyska tandläkare flyttar hem efter kontraktstiden

(Karlsson) .............................................................. 5:  6
Landstingen samarbetar om avvikelserapportering

(Suslick) ................................................................. 6:  7
Alla vann på att göra nystart (Suslick) ......................... 8:14
Nya patienter slussas till kliniker utan väntetid (Suslick) 10:  6
Folktandvården i Värmland samarbetar med Norge

(Suslick) ................................................................. 10:  7
Folktandvården skärper sekretess (Suslick) .................. 13:  7
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Chartrade plan för rekryteringsresa (Suslick) ............... 15:  8
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son) ........................................................................ 13:29
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Kompassen är inställd (Karlsson) ................................ 15:16
Nya hedersmedlemmar (Karlsson) .............................. 15:16
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"Alla måste vara med och påverka" (Karlsson) ............. 15:17
Debatt om amalgam och ekonomi (Karlsson) ............. 15:18
Finansiering av verksamheten (Karlsson) ..................... 15:18
Avgifter för icke-medlemmar (Karlsson) ..................... 15:18
Valberedningens förslag segrade (Mörk) ...................... 15:21
Gotthard Dahlén-medaljen till Krister Sandström ....... 15:21
Vilket stöd får den som anmälts till HSAN? (Karlsson) 15:22

GERODONTOLOGI
För få äldre får munhälsan bedömd (Suslick) .............. 2:  7
Yngre än sin ålder - kvinnor utan åldersnoja (Zollitsch

Grill) ...................................................................... 10:34
Äldre berättar om sin tandhälsa (Suslick) .................... 12:79

HYGIEN OCH SMITTSKYDD
"Krav" på vattenprover från unitar (Karlsson) ............. 1:  8
Hygien prioriteras inom tandvården (Suslick) ............. 6:  8
Umeå har metod för desinfektion av unitar (Claesson) 11:56
Skärpt lag om hygien i vården (Zollitsch Grill) ........... 12:59
Nya krav på diskdesinfektorer (Zollitsch Grill) ........... 12:64
Så väljer du rätt handske (Zollitsch Grill) .................... 14:45

HÄLSOEKONOMI
Hälsoekonomi i tandvården (Petersson, Klinge) .......... 8:48
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Gerdin) .................................................................. 8:50
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(Grönqvist) ............................................................ 8:54
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Mer hälsa för pengarna (Oscarson) ............................. 11:60

IMPLANTAT
Nobel Direct kvar på marknaden (Karlsson) ............... 3:  7
Nytt bakslag för Nobel Biocare "Teeth in an hour"
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Grupp granskar Nobel Direct (Karlsson) .................... 5:  7
Nobel Biocare JO-anmäler kritiska professorer (Karls-

son) ........................................................................ 5:  7
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CE-märkning av implantat - ingen garanti för kvalitet

(Karlsson) .............................................................. 8:68
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Nobel Biocare avfärdar kritiken (Karlsson) .................. 11:17
Nobel Biocare stäms för patientintrång (Karlsson) ...... 11:19
Skårade skruvar bättre än släta (Suslick) ...................... 11:45
Förtydligande om Nobel Direct (Mörk) ...................... 12:  7
Nobel Biocare hotas av säljförbud (Karlsson) .............. 15:  6
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Ansvaret för implantat är inte bara tandläkarens ......... 9:  3
Nu formas förbundets och tandvårdens framtid .......... 10:  3
HSAN:s bestraffande roll måste tonas ner ................... 11:  3
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Nu ställer vi kompassen mot framtiden ....................... 14:  3
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