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FÖR SUBGINGIVAL RENGÖRING
AIR-FLOW® MASTER PIEZON

SWISS DENTAL ACADEMY    kurs i ”Professionell tandrengöring”
Vi inbjuder tandläkare och tandhygienister till kurs med inriktning på professionell 
tandrengöring avseende subgingival AIR-FLOW® och PERIO-FLOW® behandling 
samt ultraljudsdepuration med nya PIEZON® ”NO PAIN” tekniken.

Antal:  8-12 deltagare per kurstillfälle
Tid:  kl 09.30-15.30 
Pris:  950 kr exkl moms inkl kursmaterial samt lunch

Kursen är en endagskurs och hålls i Täby, Stockholm. 

Kontakta oss för mer info eller kursdatum under 2012!

W&H Nordic AB, Tillverkarvägen 6, 187 66 TÄBY
t: 08-445 88 30, e: sda@whnordic.se

 > PIEZON® - nya iPiezon med ”NO PAIN” tekniken. Nytt handstycke med LED ljus
 > AIR-FLOW® - för effektiv avlägsning av beläggningar och missfärgningar supragingivalt
 > AIR-FLOW® PERIO - förstör biofilmen i fickor och runt implantat 

Unika detaljer som tex magnetiska hållare för handstycken som 
kan placeras på unit även om maskinen står bakom operatören - genialt!

Benförlust kring implantat
Foto prof Stefan Renvert

”3 i 1” - vår populära bordsapparat med 3 funktioner:



Ingenting är omöjligt i framtiden. Dentalmind har 
det bästa från världens främsta tillverkare just nu. 
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Komet är inte bara ett av världens snabbast växande dentalföretag. 
De är dessutom innovativa världsmästare sedan 85 år.

Bättre precision och effektivitet, mindre vibrationer och längre livstid.  
Kvalitetsborren från Komet kommer direkt från den tyska idéfabriken  
och säljs exklusivt av Dentalmind i Sverige.och säljs exklusivt av Dentalmind i Sverige.

Dentalmind marknadsför hela Komet-sortimentet i Sverige.  
Kontakta oss för en demonstration eller beställ direkt på  
dentalmind.com eller tel 0346 – 488 00

Karieslaserpistol. 

Just nu: 
Beställ 30 exkaveringsborr, så får du 10 extra på köpet. 

Specialistkliniken i Nacka är landets största, privata enhet för specialisttandvård. 
Kliniken har 1200m2 lokalyta och sysselsätter 38 anställda, däribland 13 tandtekniker 
vid vårt eget laboratorium. Vi har 25 års erfarenhet av implantatbehandling och har 
installerat nära 30.000 fixturer på över 7.000 patienter. Förutom all slags implantat-
behandling utförs även all övrig dento-alveolär kirurgi. Vårt behandlingspanorama 
inkluderar all slags protetisk specialistvård, behandling av tandlossningssjukdomar 
och fullständiga käkledsutredningar. All behandling kan utföras under narkos. Remisser 
mottages även för datortomografi och övriga röntgenutredningar.

Vår strävan är att kontrollera och ta ansvar för hela vårdkedjan. Verksamheten drivs 
i sjukhusliknande, särskilt väl anpassade lokaler – ett specialistcentrum med höga 
krav på en mänsklig miljö kombinerat med avancerad teknologi. En långsiktig 
kvalitetskontroll med ständig tillgänglighet för patienten och remitterande kollega hör till 
klinikens viktigaste målsättningar. Specialistkliniken i Nacka är godkänd av Social-
styrelsen som utbildningsklinik för erhållande av specialistbehörighet i oral protetik.            

          Specialist käkkirurgi:  Sten Holm Specialist parodontologi:  Juhani Fischer

 Specialist röntgen:  Inger Eklund    Narkosläkare:  Gunilla Caneman

REMITTERA  DIN  PATIENT  OM  DU  DELAR  VÅRA  VÄRDERINGAR

VETENSKAP
ANSVAR

KOMPETENS
MORAL

OMSORG
KVALITET

VÄRMDÖVÄGEN 121
131 37 NACKA

TEL. 08-718 30 50, FAX 08-718 00 13
info@specialistkliniken-implantat.se

SP E C I A L I S T K L I N I K E N
FÖR  DENTALA IMPLANTAT

ST-Tandläkare: Jakob Christensen 

Specialister protetik:    Pär Almqvist  Christer Bessing    Per Ekenbäck     Claes Ellgar     
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Vi prioriterar  
patientsäkerheten

 F ör en tid sedan kom en rapport om 
journalföring inom tandvården. Det 
var tre av våra myndigheter, Försäk
ringskassan, tlv och Socialstyrelsen, 
som i ett gemensamt projekt grans

kat ett slumpmässigt urval av journaler från 
efterhandskontrollerna. I rapporten pekar 
myndigheterna på en del brister i journalfö
ringen och säger att sådana brister kan leda till 
minskad patientsäkerhet. Man påpekar också 
att undersökningen inte är representativ för all 
tandvård som bedrivs då urvalet enbart base
rats på tandvård som omfattas av det statliga 
tandvårdsstödet. Det är ändå viktigt att vi som 
yrkesutövare tar till oss resultaten i rapporten 
och ser hur vi kan förbättra rutiner och kvali
tet där vi arbetar för att på det sättet bidra till 
en god och säker vård. Patientsäkerhetsfrågan 
är viktig såväl ur behandlar som vårdgivar
perspektiv.

Patientsäkerhet är därför en prioriterad fråga 
i Tandläkarförbundets verksamhet och för
bundet arbetar aktivt med frågan på flera sätt. 
En viktig del är information och utbildning. I 
vår skriftserie Kunskap & kvalitet finns bland 
annat två uppdaterade skrifter: Kvalitetssäkra 
din journal och Tandläkarens ansvar och skyl
digheter. 

Kunskap & kvalitetsskrifterna skickas ut till 
alla medlemmar när de publiceras och dess
utom vid varje uppdatering. De finns även att 
hämta på hemsidan – ligger under bibliotek 
och som medlem kan du ladda ner skrifterna i 
pdfformat. Du kan även beställa extra exem
plar direkt från kansliet. 

Givetvis tittar vi lite extra på rapporter som 
den nu aktuella för att se om det är något vi kan 
förbättra eller förtydliga när nästa uppdatering 
av skrifterna sker. Och om du som tandläkare 
har förslag till förbättringar är du välkommen 
att kontakta oss. Dina synpunkter är viktiga.

Patientsäkerhetsarbetet är som sagt en viktig 
del i förbundets arbete och du kan läsa mer om 
detta i den verksamhetsberättelse som skickas 
ut till medlemmar via mail och som också finns 
på hemsidan. Om du inte nåtts av mail – kon
takta kansliet så ser vi till att din mailadress 
finns på våra listor för informationsutskick. 

Utskicken är viktiga inte minst nu när för
bundet arbetar intensivt med att få fram en ny 
organisationsmodell för Tandläkarförbundet. 
I det arbetet är det viktigt att du som enskild 
medlem är med och bildar dig en egen uppfatt
ning och att du är med och tycker till på de 
möten som riksföreningarnas lokalavdelningar 
har ute i landet. Du kan även föra fram dina syn
punkter genom att kontakta personerna i refe
rensgruppen som utsågs vid det extra förbunds
mötet. Du hittar mer information på hemsidan.

Vi får frågor om varför processen att få till or
ganisationen tar tid. Svaret är att detta är en så 
viktig process att den måste få ta tid. Du som 
medlem måste kunna ha möjlighet att säga ditt, 
om du vill det. Det är också viktigt att du som 
valt att inte vara med i förbundet i år faktiskt 
ser att det bara är möjligt att påverka genom att 
vara medlem. Det handlar om en demokratisk 
process där det till syvende och sist är medlem
marna som bestämmer. Förhoppningen är att 
man kan fatta beslut i samband med ordinarie 
förbundsmöte i december. Innan dess måste 
medlemmarna enas om en organisationsmodell 
som styrelsen sedan får uppdrag att ta fram 
stadgar till. Dessa måste vara på plats till första 
veckan i oktober för att kunna behandlas och 
beslutas om vid förbundsmötet i december. Allt 
enligt nu gällande stadgar. 

Stadgarna kan uppfattas som krångliga, men 
de ger en tröghet som är bra och som skyddar 
oss. Förändringar av förbundet ska inte hastas 
igenom. Det måste finnas tid för konsekvens
analys och medlemsinflytande. n

»Givetvis tit-
tar vi lite extra 
på rapporter 
som den nu 
aktuella för 
att se om det 
är något vi kan 
förbättra …«
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christina mörk
Chefredaktör

En statlig 
utredning på 493 
sidor föreslår att 
tio myndigheter 
ska slås ihop till 
fyra. Jag läser det 
som berör tand
vården. Texten 
lunkar på, ab
strak tionsnivån är 
hög, formule
ringarna exakta. 
Plötsligt för med
lar utredaren en 
känsla; han cite
rar vad några 
personer sagt om 
Socialstyrelsen: 
»Skotträdd, passiv 
och utan förmåga 
att vara i fram
kant.« Sedan 
lunk ar det på 
igen, utan fler 
känsloutbrott. n
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En delaktig patient  
  – på gott och ont

 D agens patienter sägs ofta vara väl pålästa om sina sjuk
domar och tänkbara behandlingar redan när de möter 
sin läkare eller tandläkare – med tillägget att detta är 
på gott och ont.  

Det goda skulle, för den påläste patienten, vara att han eller 
hon inte så lätt kan undanhållas alternativa diagnoser eller be
handlingar. Beväpnad med relevant kunskap känner sig dagens 
patient mer jämställd med läkaren/tandläkaren än gårdagens. 
För behandlaren är det förstås en fördel att möta en välinforme
rad patient som är redo att göra ett medvetet val när det gäller 
behandling; att kunna lägga fram alla alternativ för en klok pa
tient som man har en lång relation till och sedan resonera sig 
fram till ett gemensamt beslut. Det måste vara idealiskt.

Men mycket informerad är inte detsamma som välinforme
rad. När jag själv har sökt upplysningar om någon åkomma på 
nätet har jag behövt lägga mycket tid på att sålla medicinska 

fakta från dokument med allmänhetens 
lösa tyckande och privata anekdoter. Jag 
föreställer mig att mycket information av så 
låg kvalitet i händerna på en okritisk pa
tient kan ställa till en del elände i mötet 
med tandläkare och läkare. Jag anar hur det 
känns att försöka förklara effekten av olika 
behandlingsalternativ för en lika felinfor
merad som tvärsäker patient. Ibland är mer 
informerad detsamma som sämre informe
rad. 

Tandläkare kan mycket riktigt ha vissa 
problem med att leva upp till vad tand
vårdslagen säger om patientens rätt att vara 
del aktig i beslut som rör behandlingen. Sär
skilt svårt blir det när kostnaden för tand
vården blir en faktor att ta hänsyn till i valet 
av behandling. Det visar en studie bestå
ende av intervjuer med tandläkare som vi 
berättar om på sidan 34 i det här numret. 

Nästa nummer av Tandläkartidningen 
kommer till dig den 16 augusti men fram 
till dess kan du följa nyheterna på www.
tandlakartidningen.se, med undantag för 
några veckor i juli då vi har semester.

Nu önskar jag alla läsare en riktigt skön 
sommar! n

»… mycket 
informerad 
är inte det-
samma som 
välinforme-
rad.« 
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AKTUELLT

Lägg ner tio befintliga 
myndigheter och skapa 
fyra nya för vård och 
omsorg. Det föreslår re
geringens utredare Stefan 
Carlsson. 

Bland de myndigheter som 
föreslås uppgå i en ny finns 
Socialstyrelsen, Tandvårds- 
och läkemedelsförmåns-
verket, tlv, och Statens 
beredning för medicinsk 
utvärdering, sbu.

Syftet med översynen 
av de statliga verksam-
heterna inom vård- och 
omsorgsområdet är enligt 
regeringens direktiv att 
främja hälsa, minska fram-
tida vårdbehov och åstad-
komma en jämlik vård och 
omsorg i hela landet.

De fyra nya statliga myn-
digheter som utredaren 
föreslår är Kunskapsmyn-
digheten för hälsa, vård 
och omsorg, Inspektionen 
för hälsa, vård och omsorg, 
Infrastrukturmyndigheten 
för hälsa, vård och omsorg, 
samt Myndigheten för väl-
färdsstrategi.

De tio myndigheter som 
utredaren Stefan Carlsson 
föreslår ska läggas ner och 
vars personal ska fördelas 
ut på de nya myndigheter-
na är Socialstyrelsen, Tand-
vård- och läkemedelsför-
månsverket, tlv, Statens 
beredning för medicinsk 
utvärdering, sbu, Läkeme-
delsverket, Statens folk-
hälsoinstitut, Smittskydds-
institutet, Myndigheten 
för vårdanalys, Handisam, 
Myndigheten för interna-
tionella adoptionsfrågor 
samt Statens medicinsk-
etiska råd.

Lars-Erik Holm, generaldi-
rektör vid Socialstyrelsen, 
ser fördelar med förslaget, 
men är inte odelat positiv:

– Det är hög tid att göra 

Tio myndigheter blir fyra

en helhets-
belysning 
av statens 
roll inom 
vård- och 
omsorgs-
området. 
Det är 
nödvän-
digt att 

tydliggöra vem som ansva-
rar för vad, och vården och 
omsorgen behöver bli jäm-
lik i hela landet, säger han, 
men tillägger:

– Det är bra att utreda-
ren föreslår ökade resurser, 
men det är olyckligt att 
han tonar ner den statliga 
granskningen av hur vår-
den och omsorgen lever 
upp till lagar och regler. Vi 
skulle få en tillsyn som är 
mer till för kommuner och 
landsting än till för med-
borgarna.

sbu, Statens 
beredning 
för medi-
cinsk ut-
värdering, 
kommer, 
om för-
slaget går 
igenom, att 
ingå i Kun-

skapsmyndigheten för häl-
sa. Bra eller dåligt? Måns 
Rosén, direktör på sbu, ser 
både för- och nackdelar:

– En renodling av rol-
lerna för de olika aktörerna 
är bra, men jag är tveksam 
till att en jättestor kun-
skapsmyndighet är den 
mest effektiva lösningen 
eftersom den kunskap som 
aktörerna producerar är av 
mycket skilda karaktärer, 
säger han.

Han uppskattar att utre-
daren betonar hur viktigt 

Socialstyrelsen, SBU  och TLV är några av de myndigheter som 
föreslås uppgå i en ny.

Lars-Erik Holm Måns Rosén

Gunilla Hulth-
Backlund

det är med ny kunskap.
– sbu producerar kun-

skap. Går förslagen igenom 
blir vi en viktig del i den 
nya kunskapsmydigheten.

Gunilla 
Hulth-
Backlund, 
generaldi-
rektör på 
tlv, Tand-
vårds- och 
läkeme-
delsför-
månsver-
ket, ser 

också för- och nackdelar 
med utredarens förslag:

– I dag har vi flera myn-
digheter vars verksamhe-
ter överlappar varandra. 
Det finns en risk för att 
stöd och insatser inte blir 
tillräckligt samordnade, 
säger hon.

tlv föreslås likt sbu att 
bli en del av Kunskapsmyn-
digheten för hälsa.

– För att få en bra verk-
samhet är det viktigt att 
uppdraget för myndighe-
ten blir tydligt, så att den 
verkligen tillför det som 
krävs och tillgodoser de 
behov som landsting och 
kommuner har, säger hon.

Utredarens förslag går 
nu ut på remiss. Remiss-
svaren ska vara inne senast 
den 31 augusti. Går allt en-
ligt planen kommer de nya 
myndigheterna att sjösät-
tas den 1 januari 2014.

Mats Karlsson

➤ Internationella mun-
hälsodagen firas runt om 
i landet lördagen den 8 
september. Sveriges Tand-
läkarförbund samarbetar 
med Sveriges Tandhy-
gienistförening, Svenska 
Tandsköterskeförbundet 

och folktandvården om 
olika arrangemang. Det blir 
öppet hus och andra aktivi-
teter på en rad orter.

Inför årets internationella 
munhälsodag ordnas en 
fototävling. Temat är »Ta 

hand om hela dig – bilder 
med bett!«.

Fototävlingen avslutas 
den 1 augusti och de vin-
nande bilderna publiceras 
på www.munhalsodagen.
se.

js

Bilder med bett
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Brister i  
tandvårdsstödet
➤ Tandvårdsreformen 
från 2008 har inte fun-
ge rat fullt ut som det var 
tänkt. Det slår riksrevisor 
Gudrun Antemar fast i en 
rapport. 

En anledning till att 
stödet inte har givit de ef-
fekter man förväntat sig är 
att många inte känner till 
det allmänna tandvårdsbi-
draget, högkostnadsskyd-
det eller vad det kostar 
att gå till tandläkaren. 
Rapporten visar också att 
fler i dag än innan stödet 

infördes avstår från tand-
vård för att de tycker att 
det är för dyrt.

 Kunskapen om tand-
vårdsstödet är särskilt låg 
bland unga, en grupp som 
man särskilt ville nå.

Av rapporten framgår 
också att den prisportal 
för tandvårdstjänster på 
nätet som regeringen in-
fört inte har fungerat. 

83 procent  
besökte  
tandvården
➤ Sedan tandvårdsstödet 
infördes den 1 juli 2008 

har 83 procent av befolk-
ningen i åldersgruppen 20 
år och äldre gjort minst 
ett tandvårdsbesök. Det 
visar en rapport från För-
säkringskassan. 

Av analysen framgår det 
vidare att tandvårdskon-
sumtionen tycks stag-
nera under 2012. I pengar 
innebär det att utgifterna 
minskar med 310 miljoner 
kronor.

 Enligt Försäkringskas-
sans prognos kommer 
tandvårdskonsumtionen 
och antalet tandvårdsbe-
sök att öka långsamt fram 
till 2016. Orsaken till detta 

är den allt större andelen 
äldre i befolkningen. 

Björn Klinge  
till Malmö
➤ Professor Björn Klinge 
har utsetts till ny dekanus 
vid den odontologiska 
fakulteten vid Malmö 
högskola.  
 Björn Klinge är profes-
sor i parodontologi vid 
Karolinska institutet (ki) 
sedan 1995. Han tillträder 
tjänsten som dekanus i 
Malmö den 1 juli. Han 
kommer också att kallas 
till en professur. 

Privattandläkarnas sty
relse fick inte ansvarsfri
het och avgick därför vid 
årsmötet i Stockholm den 
25 maj. Inte heller den 
tidigare general sek re te
ra ren beviljades ansvars
frihet.

Vid årsmötet valdes en ny 
styrelse som ska arbeta 
vidare med utvecklingen 
av branschföreningen och 
presentera sina förslag vid 
verksamhetsplaneringsmö-
tet i november.

För en tid sedan riktade de 
förtroendevalda reviso-
rerna i Sveriges Privattand-
läkarförening mycket hård 
kritik mot hur föreningens 
verksamhet och ekonomi 
har hanterats. 

I deras revisionsrapport 
finns en rad anmärkningar, 
bland annat att general-
sek re teraren beviljades en 

»omotiverat hög« lön på 
195 000 kronor i månaden 
av styrelsen, att hon fick ett 
»vidlyftigt och omotiverat 
högt« avgångsvederlag på 
5,7 miljoner kronor, och 
att representationskostna-
derna inom spf har varit 
»vidlyftiga«. 

Tidigare kom den auk-
toriserade revisorn i en 
rapport fram till att frågan 
huruvida föreningen har 
lidit ekonomisk skada av 
det som skett inte gick att 
bedöma, och han varken 
till- eller avstyrkte att års-
mötet beviljade ansvarsfri-
het för styrelsen. Eftersom 
generalsekreteraren inte 
har varit ansvarig för de 
beslut som styrelsen fattat 
tillstyrkte den auktorise-
rade revisorn årsmötet att 
ge henne ansvarsfrihet. 

Enligt uppgifter till 
Tand läkartidningen fick 
lekmannarevisorernas 

granskning lovord vid års-
mötet, som gick på deras 
bedömning. Ledamöterna 
beslöt att inte ge styrelsen 
ansvarsfrihet för 2011. Års-
mötet gav inte heller den 
förra generalsekreteraren 
ansvarsfrihet.

Vid årsmötet valdes en ny 
styrelse, som ska sitta fram 
till verksamhetsplanerings-
mötet i november. Ord-
förande är Erik Tullsten, 

ledamöter Bengt Wikstad, 
Magrethe Persson-Tore-
malm och Håkan Dewill. 

Vid fyllnadsvalet till valbe-
redningen och med man-
dat fram till 2014 valdes 
Per Rehnberg som ord-
förande och Margaretha 
Lindqvist till ledamot.  
Anders Jonsson kvarstår 
som ledamot. Valbered-
ningen kommer att börja 
arbetet med att ta fram 
förslag till en ny styrelse, 
ett förslag som ska presen-
teras på mötet i november.

I ett gemensamt ut-
talande förklarar den nya 
styrelsen att det är dags att 
ta nya tag. Man kommer att 
arbeta i enlighet med den 
linje som medlemmarna 
har beslutat om.

– Det är med stor respekt 
jag tar mig an uppdraget, 
säger Erik Tullsten.

– Vi i styrelsen kommer 
att arbeta för att utveckla 
Privattandläkarna till en 
stabil branschorganisation.

Mats Karlsson

Erik Tullsten, Östersund, är 
ny ordförande för Privattand-
läkarna.
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De springer för cancerforskningen

Se även sidan 76 i detta nummer.
Rapporten Journalföring inom 
tandvården finns på www.social-
styrelsen.se

 läs Mer

Journalföringen inom 
tandvården behöver 
förbättras. Det konsta
terar Socialstyrelsen, 
Försäkringskassan och 
Tandvårds och läkeme
delsförmånsverket (TLV), 
i en ny rapport.

Om det saknas information 
i patientjournalen eller om 
uppgifterna är för knapp-
händiga blir det svårt att 
följa journalen. Det blir 
också svårare att spåra 
material och läkemedel 
om det uppstår komplika-
tioner.

Att föra journal över 

diagnoser som har ställts 
och behandlingar som 
har gjorts är inte samma 
sak som att rapportera 
dia gnoser/tillstånd till 
Försäkringskassan för att 
få korrekt försäkringser-
sättning, konstaterar rap-
porten.

Även noteringar om eko-
nomiska åtgärder och an-
teckningar om utförd vård 
behöver särskiljas bättre i 
journalen.

Myndigheterna vill se för-
bättringar inom följande 
områden:
� journalföringen av 

anamnesuppgifter och 
diagnoser

� märkning av röntgenbil-
der och fotografi er

� beskrivning av röntgen-
fynd

� journalföring av använda 
material och läkemedel

� journalföring av terapi-
planer och kostnadsför-
slag.

janet sUsliCK

Brister i journalen 
ger sämre patientsäkerhet

Tipsa Tandläkar tidningen! 

redaktionen@
tandlakarforbundet.se
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� Sveriges Kommuner och 
Landsting (skl) har öppnat 
ett centrum, Cesam, som 
arbetar med digitala väl-
färdstjänster och utvecklar 
bland annat e-hälsa.

Hittills har arbetet gjorts 
ute i kommuner och lands-
ting, men nu ska det drivas 
gemensamt för att bli ef-
fektivare, enligt Lennart 
Jonasson, chef för Cesam.

js

SKL satsar 
på ehälsa

14 Marathonlopp på lika 
många dagar – det ska 
tandläkaren Gunnar Håwi 
och hans patient Hans 
Baatz genomföra. Längs 
vägen samlar de in pengar 
till cancerforskning.

Gunnar Håwi och Hans 
Baatz har inspirerats av 
Mustaschkampen där ett 
inslag var den vandring 
från Haparanda till Ystad 
som Robert Aschberg och 
Gert Fylking genomförde 

2009. Mustaschkampen är 
en insamling till forskning 
om prostatacancer, Gun-
nar Håwis och Hans Baatz 
lopp ska samla in pengar 
till Cancerfonden för 
forskning om både prosta-
tacancer och bröstcancer.

Starten går på Gustav 
Adolfs torg i Stockholm 
den 21 juni 10.00. Starter 
är handelsminister, tillika 
tandläkare, Ewa Björling. 
Målet är södra hamnen i 
Lysekil där Gunnar Håwi 

och Hans Baatz ska dyka 
upp den 10 juli för att 
mötas av en konsert med 
Nanne Grönvall, La Gaylia 
Frazier, Janne Schaff er, 
Klasse Möllberg, Peter Jo-
hansson och Boney M.

– Med god träning och 
mental uppladdning tror 
vi att vi klarar av det, säger 
Gunnar Håwi.

Läs mer om konserten och 
följ loppet på bloggen 
www.lcrun.blogspot.com.

CHristina MÖrK

Håll ögonen öppna efter tandläkaren Gunnar Håwi och 
hans patient Hans Baatz – de kan passera din hemort 

på sitt lopp mellan Stockholm och Lysekil i sommar.
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Samarbete ska ge bättre forskning

Mer tandvård 
för hemlösa
� 2013 kan det bli tand-
vård för hemlösa på fl era 
platser i Skåne.

Sedan 2009 har Skånes 
stadsmission haft en tand-
vårdsmottagning i Malmö 
för hemlösa. Sammanlagt 
128 patienter har behand-
lats vid 453 vårdtillfällen. 
Region Skåne bidrar med 
340 000 kronor per år.

Tandvårdsutskottet i Re-
gion Skåne föreslår nu att 
möjligheterna till liknande 
mottagningar på andra 
orter i Skåne ska utredas. 
Hälso- och sjukvårdsdirek-
tören föreslås komma med 
konkreta förslag i oktober.

Blir det en utökning av 
tandvård för hemlösa i 
Skåne kommer tandvårds-
enheten att fi nansiera det 
från och med 2013.

js

� Vårdval enligt lagen om 
valfrihet (Lov) införs inom 
allmän barn- och ung-
domstandvård samt den 
specialiserade ortodontin i 
Region Skåne 1 januari. Det 
beslutade regionstyrelsen 
den 10 maj.

Regionstyrelsen kommer 
att bestämma modell för 

Samarbete ska förbättra 
odontologisk forskning i 
Skåne.

En ny forskningsplan som 
gäller 2013 till 2018 antogs 
av Region Skånes region-
styrelse den 10 maj.

Planen slår fast att Regi-
on Skåne, Folktandvården 
Skåne, Privattandläkarna 
Skåne, odontologiska fakul-
teten vid Malmö högskola 
och Högskolan Kristian-
stad ska samarbeta kring 
forskning. Forskningspla-
nen har tagits fram av aktö-
rerna tillsammans.

Det ska bli konkreta 
handlingsplaner som ingår 
i regionens ordinarie bud-
getarbete. Budget för 2013 
blir klar under hösten.

Målet är att höja kvali-
teten inom tandvården. En 
förutsättning är att forsk-
ningsresultat snabbt når ut 
inom tandvården.

Forskningsfrågorna kom-
mer att utgå från behov 
som identifi erats i tandvår-
den. För att studier ska få 
hög vetenskaplig kvalitet 
behövs stora populationer i 
olika tandvårdsmiljöer.

Att minska den höga 
förekomsten av tandsjuk-
domar hos vissa grupper 
i befolkningen samt hitta 
bra behandlingar för äldre 
som behöver stora och 
komplicerade åtgärder är 
exempel på förbättringar 

Vårdval för barn införs i Skåne
hur vårdgivare kommer att 
ersättas. Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden bestämmer 
hur vårdgivare ska ackredi-
tera sig. js

som man hoppas kunna 
göra med hjälp av breda 
forskningsinsatser.

Samband mellan orala 
sjukdomar och allmän-
hälsan kommer också att 
studeras.

janet sUsliCK

Med de breda 
forskningsin-
satserna hoppas 
man bland annat 
kunna hitta bra 
tandvårdsbe-
handlingar för 
äldre.
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40 år sedan första 
kullen tog examen
� Första kullen studenter 
vid tandläkarutbildningen 
i Göteborg tog examen för 
40 år sedan. Det fi rades i 
slutet av maj.

De första tandläkarstu-
derande antogs 1967. Till 
en början läste de tillsam-
mans med medicinarna 
utan egen fakultet och 
byggnaden Odontologen 
stod klar först hösten 1969.

– Tio procent av oss blev 
professorer, berättar en 
av de första studenterna, 
Jan Hirsch, i dag professor 
i oral- och maxillofacial 
kirurgi vid Uppsala univer-
sitet. js

Senaste nytt finns alltid på tandlakartidningen.se

TLT rättar
➤ I artikeln 
»Implantat inte 
alltid bästa valet« 
i Tand lä kar tid-
ning en nummer 
7 blev bildtexten 
till det sista bild-
paret otydlig. Rätt 
bildtext ska vara: 
De fl esta patienter 
har tänder kvar. 
Då kan man göra tandstödd 
protetik, i detta fall en se-
mipermanent tioledsbro i 
underkäken i kobolt-krom 

TandläkarTidningen årg 104 nr 7 201232

MUNHÄLSA HELA LIVET

Avtagbar eller fast protetik? 
Ska konstruktionen stödjas 
på tänder eller implantat? 
Ta god tid på dig att  
diskutera alternativ med 
äldre patienter.

TexT: JaneT SuSlick

Det råder Pär Almqvist, specialist i 
oral protetik på Specialistkliniken för 
Dentala Implantat i Nacka i Stock-
holms län.

– Implantat är inte bäst i alla lägen, 
säger han.

Periimplantit blir vanligare och vi 
har bara sett en liten del av de problem 
som kommer, sade Stefan Renvert, 
professor i oral hälsovetenskap i Kris-
tianstad i Tandläkartidningen num-
mer 5 2012. Var femte patient som får 
tandimplantat väntas få periimplantit 
inom tio år.

Ett sätt att minska problemet är att 
vara mer sparsam med att sätta im-
plantat och att ha snävare indikatio-
ner än man har haft under senare år, 
anser Pär Almqvist.

– Periimplantit fanns nästan inte för 
20 år sedan. Det beror på en bland-
ning av kompetensen bland tandlä-
karna som utförde behandlingarna 
och på patientselektionen, enligt Pär 
Almqvist, som sammanfattar:

Per-Ingvar Brånemark opererade in 
de första titanskruvarna 1965. Meto-
den blev allmänt accepterad i början 
av 1980-talet. De tidiga implantaten 
gjordes av specialister på välkontrol-
lerade patienter. Många av patien-
terna var helt tandlösa och hade haft 
protes i flera år. Man gjorde tvåstegs-
kirurgi och implantaten fick läka fast 

under slemhinnan innan man fäste 
den protetiska konstruktionen.

– Implantatbehandlingarna har 
inte blivit bättre med åren, säger Pär 
Almqvist.

Alltfler tandläkare gör implantat 
samtidigt som tandlöshet har blivit 
ovanligare.

– Implantat blir en behandling som 
sällan förekommer och alla är ovana 
eller har otillräcklig träning.

En annan skillnad är att de flesta 
patienter som får implantat i dag har 
egna tänder kvar. När tandvårdsför-
säkringen infördes 1973 var cirka 15 
procent av befolkningen, cirka en mil-
jon personer, helt tandlösa. I dag är 
siffran mindre än en procent, berättar 
han.

Pär Almqvist tror inte att alla tand-
läkare alltid sanerar ordentligt innan 
patienterna får implantat, och då ökar 
risken för periimplantit. Men det 
finns i dag ingen bra behandling för 
periimplantit, konstaterar han.

Resultatet påverkas mer av vem 
som får implantaten och vem som gör 

implantatbehandlingen än av vilka 
material som används – precis som 
med kompositfyllningar.

Äldre vill vara symtomfria, ha god 
tuggfunktion och ha ett naturligt utse-
ende. Dessutom vill de att protetiska 
konstruktioner ska vara lätta att sköta.

Pär Almqvist uppmanar allmän-
tandläkare att lägga ner god tid på 
utredningsfasen med äldre patienter. 
Diskutera olika behandlingsalternativ 
och ge patienten tid att fundera.

– Det är sällan bråttom.
Implantat är en möjlighet, men det 

finns alternativ. För en mycket skör 
patient kan det bästa 
vara att helt avstå 
protetisk behand-
ling. Andra alterna-
tiv är att välja avtag-
bar protes eller fast 
tandstödd protetik. 
För- och nackdelar 
ska övervägas.

– Hög ålder i sig 
är inte kontraindi-
cerande för implan-
tat. Däremot kan dålig allmänhälsa, 
bristande kooperation och orimliga 
förväntningar vara det, säger Pär 
Almqvist.

För- och nackdelar
Avtagbara proteser fungerar bra för 
en del. Kanske bättre än vad patien-
ten själv tror, och kanske bättre än vad 
många tandläkare tror. Därför kan det 
vara klokt att låta patienten pröva ett 
par månader. En del som från början 
hade tänkt sig en fast konstruktion 
blir nöjda med en avtagbar. Och de 
som lever på socialbidrag får oftast 
lov att nöja sig med det.

– Socialtjänsten betalar ibland för 
protetik, men då gäller lägsta godtag-

Implantat inte 
alltid bästa valet

➤ Tre råd Till Tandläkare

Protetikern Pär Almqvist har arbetat 27 år 
på Specialistkliniken för Dentala Implantat. 
Han ger tre grundläggande råd till tandlä-
kare inför implantatbehandlingar av äldre 
patienter:

n  Implantat är inte alltid bästa lösningen. 
Lägg ner tid på ett omfattande utrednings-
arbete. Överväg noga fasta, tandstödda 
konstruktioner.

n  Om valet faller på implantat, använd två-
stegskirurgi med långa läkningstider.

n  Cementera aldrig fast stora implantat-
stödda konstruktioner och var noga med 
den hygieniska utformningen.

Pär Almqvist
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➤ Munhälsa hela liveT

Munhälsa hela livet är en artikel-
serie om tandvård för äldre.  
Tidigare delar har publicerats i år i Tand-
läkartidningen nummer 2, 3, 4, 5 och 6.

bara standard, det vill säga avtagbara 
proteser.

Därför är det viktigt att betrakta till 
exempel partialproteser på ett seriöst 
sätt och inte bara som en temporär 
lösning.

En fördel med avtagbara proteser 
är att de är lätta att rengöra. Men man 
måste väga in risken att en äldre, kan-
ske dement, patient tappar bort prote-
sen och inte använder den.

Större lönsamhet är inte något ar-
gument för fast protetik med dagens 
tandvårdsstöd och den fria prissätt-
ningen.

– Välgjorda avtagbara proteser är 
inte billiga.

Föredrar oFta Fast protetik
För det mesta tycker Pär Almqvist 
ändå att fast protetik är att föredra, 
men frågan är om den ska stödjas på 
tänder eller implantat.

Behovet av implantat sjunker dra-
matiskt, trots att det finns alltfler 
äldre. I dag är nästan 1,8 miljoner per-
soner 65 år eller äldre och en 75-åring 
har i genomsnitt 24 egna tänder.

– 30- och 40-talisterna har många 
egna tänder kvar, och det innebär att 
man kan göra tandstödda kronor och 
broar med god prognos som samtidigt 
är kostnadseffektiva för patienterna 
och samhället. I mitten av 1980-talet 
var det en kö av tandlösa som ville ha 
implantat, men så ser det inte ut i dag.

rekommenderar tvåstegskirurgi
Om valet ändå faller på implantat, re-
kommenderar Pär Almqvist bestämt 
tvåstegskirurgi.

– Det finns i dag inget riktigt bra al-
ternativ som går jättefort, anser han.

Det är ett problem att teknikutveck-
lingen är så snabb att den inte hinner 

utvärderas innan en teknik har ersatts 
av en ny.

– En massa produkter har passerat 
sedan 1980-talet, men folk har inte 
bara bättre hälsa för det, utan även en 
massa nya problem. Den ursprungliga 
Brånemarksmetoden är omodern, 
men det finns ingen behandling som 
har högre lyckandefrekvens eller bätt-
re långtidsprognos.

Det är kvalitetsskillnader i behand-

Kvinnan har inga egna tänder. Bilden 
togs 20 år efter att hon fick implantat. 
»Oljeplattformsmodellen« är lätt att 
hålla ren och hon har skött munhygienen 
exemplariskt.

Skräckexemplet. Så här kan det se ut när en patient med implantat inte sköter mun-
hygienen. Bilden togs ett halvår efter utlämningen, i samband med att patienten fick 
akuta problem.

De flesta patienter har tänder kvar, och då kan man göra tandstödd protetik. »Pallativ 
protetik – god kvalitet till halva priset«, sammanfattar Pär Almqvist.

»Implantatbehandlingarna har inte blivit bättre med 
åren… Alla är ovana eller har otillräcklig träning.«

lingsmetod, genomförande och även 
i tandteknisk produktion, anser Pär 
Almqvist.

Pär avråder från att cementera fast 
stora konstruktioner.

– Målet är att det vi gör ska hålla 
i 20 år. Det måste gå att ta bort kon-
struktionen utan att förstöra den ifall 
det tillstöter tekniska eller biologiska 
komplikationer, och det gör det förr 
eller senare. n
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Ny standard 
för metallkeram
� En ny internationell 
standard som handlar 
om kompabilitetstest för 
metall-keram har tagits 
fram. Standarden (isO 
9693-1:2012) fi nns på eng-
elska på Swedish Standard 
Institutes hemsida.

Det fi nns även en ny 
standard för grundläggande 
krav och provningsmetoder 
för manuella tandborstar 
(isO 20126:2012) och en 
med allmänna krav på pe-
riodontala prober i stål (isO 
21672-1:2012). js

www.sis.se

 läs Mer

med plastfasader. »Pallativ 
protetik – god kvalitet till 
halva priset«, sammanfat-
tar Pär Almqvist. js
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 V ad beror den höga 
andelen karies hos 
ungdomar på? Det 

diskuterades i en artikel 
i Sveriges Tandläkare-
Förbunds Tidning 7–8 
1922. Tandläkaren Sven 
von Sneidern hänvisar till 
en undersökning av skol-
ungdom som gjordes åren 
1895 till 1901 och som vi-
sade hög kariesförekomst. 
Han hänvisar också till 
en studie som genomförts 
nyligen. I denna fann man 
att 14-åringarna i medeltal 
hade 4,8 skadade perma-
nenta tänder.

vARfÖR DENNA höga ka-
riesförekomst? En förkla-
ring som författaren tar 

upp är de ändrade kostva-
norna.

Han skriver: »Det sam-
malda mjölet trängdes allt 
mera tillbaka i vår dagliga 
näring. Vid brödsädets 
förmalning frånsiktas 
nämligen nu för tiden mer 
eller mindre fullständigt 
det på fosforsyrad kalk 
rika glutenlagret närmast 
omkring kärnan. Till-
förseln av detta särskilt 
för kroppens hårda delar 
viktiga näringsämne blir 
otillfredsställande, vilket 
vad tänderna beträff ar 
manifesterar sig i en ökad 
mottaglighet mot caries. 
Likaså avskiljes vid sikt-
ningen åtminstone vad 
vetet beträff ar ett för äm-

nesomsättningen viktigt 
vitamin. Möjligen kan 
också detta spela en roll 
för den normala tandut-
vecklingen.«

Som ett ytterligare argu-
ment för kostens betydelse 
tar skribenten upp tandlä-
kare Bensows publicerade 
statistik av kariesfrekven-
sen hos barn. Denna visar 
att kariesförekomsten 
minskade »… i påfallande 
grad under de värsta krigs-
åren, då som bekant sikt-
ningen var förbjuden«.

lÄNGRE fRAM i artikeln 
frågar sig skribenten vad 
allmänheten gör för att 
hålla tänderna friska. Han 
har själv svaret: ingenting. 

»En och annan borstar väl 
någon gång sina tänder, 
men det är sällsynt att 
träff a sådana fall. En och 
annan låter väl plombera 
sina söndriga framtänder, 
men de andra, som icke 
synas, få vara. Rationell 
tandvård är i stort sett 
så gott som fullständigt 
främmande för vårt folk.«

Avslutningsvis konstate-
rar han att svenska folket, 
som »intager en rangplats 
bland världens nationer … 
likväl i fråga om personlig 
renlighet och snygghet 
ingalunda står på den 
nivå, som dess allmänna 
kulturståndpunkt borde 
förpliktiga till«.

Mats Karlsson
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 Nöden är uppfinningens moder. Eller 
som Tomas Josefsson, verksamhets-
chef vid Tandvårdens kompetenscen-
trum i Norrbottens län uttrycker det:

– Ibland måste man få en spark i än-
dan för att det ska hända någonting.

Tomas Josefsson är protetiker. Han har arbe-
tat tillsammans med tandsköterskan Mona-Lisa 
Nilsson sedan 1987.

I dag gör Mona-Lisa stora delar av de protetis-
ka behandlingarna själv. Men det behövdes »en 
spark i ändan« för att införa nya arbetsrutiner.

Det hände 2003. Tomas råkade ut för en olycka. 
Höger axel och överarm blev svårt skadade.

– Efter olyckan trodde de på sjukhuset att jag 
var färdig som tandläkare. Jag bestämde mig för 
att de hade fel, men jag blev enarmad i ett halvår, 
berättar han.

Tomas tränade armen varje dag, men däremel-
lan ville han inte gå hemma sjukskriven. Dess-
utom behövdes han på kliniken. När olyckan 
hände var de tre protetiker, varav en ny, jämfört 
med fem protetiker i dag.

Det var ett avbräck för kliniken. Det blev nöd-
vändigt att utnyttja kompetensen effektivare och 
personalen blev tvingad till kreativa lösningar.

– Vi hade erfarna tandsköterskor och kände 
att de var underutnyttjade. Vi hade tidigare pra-
tat och pratat och pratat om att jobba mer dele-
gerat, men det blev aldrig av, berättar Tomas.

På grund av olyckan kunde han inte själv be-
handla patienter i ett halvår, men han kunde 
handleda fyra tandsköterskor.

När patienterna kom förklarade Tomas i bör-
jan för dem: »Jag har skadat min arm. Är det okej 
om sköterskan hjälper dig i dag?«

Tandsköterskornas engagemang ökade och de 
blev bättre och bättre på de nya arbetsuppgifterna.

SjälvkänSlan ökar
För att få en implantatstödd delprotes, åker Ing-
var Östlund 25 mil från Tjåmotis till Luleå vid 
varje besök på specialistkliniken.

– Jag kunde gå de där kilometerna för att få 
tänder, säger han.

– När man får tänder i munnen får man en helt 
ny självkänsla. Det är bland det viktigaste att få 
hjälp med tänderna.

Vid tidigare besök har Tomas Josefsson un-
dersökt Ingvar, ställt diagnos och planerat tera-
pin. Han har också tittat på hur implantatplace-
ringen blev efter operationen.

 Delegering 
bra för teamet – och patienterna

➤ Munhälsa hela livet

Munhälsa hela livet är en artikelserie om tand-
vård för äldre. Tidigare delar har publicerats i år 
i Tandläkartidningen nummer 2, 3, 4, 5, 6 och 7.

MUNHÄLSA HELA LIVET

Team behöver inte bestå av en tandläkare och  
en tandsköterska. Vid Tandvårdens kompetens-
centrum i Luleå händer det att sköterskor  
assisterar sköterskor.

TexT: JaneT SuSlick
FoTo: anderS alm

➤
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En bra kommunikation 
mellan tandläkare och 
tandsköterska är mycket 
viktigt om man vill 
jobba delegerat. 
Kommunicera mycket 
och öppet i teamet 
om vad som är bra 
och dåligt, råder 
Tomas Josefsson.
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– Men när det är dags för det manuella utfö-
randet kan Mona-Lisa göra nästan alltihop, säger 
Tomas.

Det gäller även kontrollerna och uppföljningen.
Vid detta besök har Mona-Lisa tagit bort läk-

distanserna, förberett en bitschablon och skru-
vat fast den. När Tomas har 
gjort käkregistreringen, tar 
hon färg. De resonerar lite om 
färgen, sedan bokar hon nästa 
tid och ordnar reseersättning.

Nästa gång Ingvar Östlund 
har besök, kommer Mona-Lisa 
att träffa honom helt ensam för 
att prova tanduppsättningen.

Oftast sköter hon tre besök 
själv utan att Tomas är med. Det kan bli upp till 
fem besök, beroende på patienten och vad som 
ska göras. Blir det problem finns alltid någon 
tandläkare till hands på kliniken för att stämma 
av med.

Innan Ingvar är färdigbe-
handlad, kommer Tomas att 
kontrollera jobbet.

Ge patienten tid
Lyhördhet, tålamod och för-
ståelse är viktiga ingredienser 
i bra tandvård, och där har 
tandsköterskan en nyckelroll.

– Tandläkare är ofta stressa-
de och det känner patienterna 
av, menar Tomas Josefsson.

– Mona-Lisa kan ge patienten lite mer tid, och 
jag frigörs till annat.

Tomas känner inte av någon brist på arbets-
uppgifter trots att Mona-Lisa Nilsson gör så stor 
del av jobbet.

– I mitt fall är jag chef för specialistkliniken 

MUNHÄLSA HELA LIVET

➤ tanDvårDscentralen i luleå

n  Runt 100 personer arbetar vid Tandvårdscentralen i 
Luleå. Nästan hälften, varav ett tiotal tandläkare, arbe-
tar inom folktandvårdens allmäntandvård.

n  Ett 50-tal personer, varav 17 tandläkare, arbetar inom 
folktandvårdens specialisttandvård. Specialisttandvår-
den kallas Tandvårdens kompetenscentrum.

n  Ett tandtekniskt laboratorium med tolv tandtekniker 
finns i huset.

n  Det finns även konferenslokaler och en föreläsningssal 
för upp till 40 personer.

n  Telemedicin är väl utvecklad i huset. Det underlättar 
när specialister i Luleå ska hjälpa kolleger runt om i 
Norrbotten.

och jobbar som tandläkare en och en halv till två 
dagar i veckan.

Medan hon behandlar patienter hinner han 
exempelvis med patientadministration. Han 
hinner ge råd till tandläkare i Luleå och runt om 
i länet med hjälp av webbkameror och telemedi-
cinsk teknik.

Tandvårdscentralen i Luleå och Norrbottens 
län är stora. Det är 34 mil till Kiruna och 50 mil 
till Idivuoma.

Trots avstånden tror Tomas Josefsson att en 
större andel av de äldsta kommer i kontakt med 
specialister i Norrbotten än i många andra län. 
De fem protetikerna i Luleå delar upp länet mel-
lan sig.

– Vi åker runt mycket. På så sätt blir specialis-
terna tillgängliga, förklarar han.

– Man blir bekvämare i ett tätbefolkat län.
I fikarummet drar kollegerna historier om de 

äldsta patienterna.
En kvinna som var över 90 år hade problem 

med sin protes. Protetikern föreslog implantat. 
Patienten övervägde det, men sade: »Det får du 
göra när jag fyller 100.« Och så gick hon hem.

Tomas Josefsson berättar om en patient som 
han träffade i livsmedelsbutiken i Kalix för ett 
par år sedan.

– Jag tror att han var 102 år då. Han var i affä-
ren med en annan äldre man, och han berättade 
för mig att han jobbade som personlig assistent 
åt sin kamrat.

tillit viktiGt
Det passar inte alla team att tandsköterskan job-
bar så självständigt som Mona-Lisa Nilsson gör, 
och det fungerar inte i alla situationer.

En stabil och erfaren personalgrupp är en för-
utsättning, men inte den enda.

– Det handlar om förtroende, tillit och presti-
gelöshet, säger Tomas Josefsson.

En bra kommunikation mellan tandläkare och 
tandsköterska är också helt avgörande.

– Mona-Lisa och jag har jobbat ihop länge. 
Hon vet precis vad jag tycker och tänker.

Utvecklingen sker inte över en natt. Det tar 
människor olika lång tid innan de känner sig be-
kväma i nya roller. Man måste låta det ske i sin 
egen takt, konstaterar Tomas Josefsson.

Många resonerar ungefär så här: »Det är ingen 
idé att jag delegerar, för jag gör det bättre och 
snabbare själv.« Tomas Josefsson tycker inte att 
argumentet håller.

– Ja, i början går det fortare att göra jobbet 
själv, men inte i längden. Tandsköterskan blir 
aldrig erfaren om hon inte får chansen.

Hos allmäntandläkare som arbetar med im-
plantatvård, tror han att motståndet kan vara 
större än hos specialister. Vissa moment som är 
rutin på specialistkliniken är ovanliga och spän-
nande inom allmäntandvården.

– Men det betyder inte att de är svåra att göra, 
säger han.

»I början går det fortare att göra jobbet själv, 
men inte i längden. Tandsköterskan blir aldrig 
erfaren om hon inte får chansen.«

Tomas Josefsson

Mona-Lisa  
Nilsson

➤
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Ett annat hinder är att många vill tjäna pengar 
med det samma.

– Att så och gro och växa tar tid. Skörda får 
man göra sedan, säger Tomas.

Tålamod ger avkastning, tycker han.
Men kanske inte så stor avkastning för tand-

sköterskan.
– Det är förstås stimulerande att ha egna pa-

tienter och att göra ett mer kvalificerat jobb. Den 
enda nackdelen jag kan komma på är att jag inte 
får lön därefter, säger Mona-Lisa Nilsson.

inGa tydliGa roller
Är det inte svårt att veta vem som ska göra vad?

– Tandläkaren måste göra moment som inte 
får gå fel, där man inte kan backa bandet, säger 
Tomas.

Det beror på att tandläkaren är den som har 
legitimationen och ansvarar för behandlingen.

Exempel på moment som tandläkaren måste 
göra är att ställa diagnos, bestämma behand-
lingsplan, skära och borra.

Inom ortodontin finns det tydliga roller för 
tandläkare och tandsköterskor. Det finns även 
en ortodontitandsköterskeutbildning, som om-
fattar högskolestudier på halvfart i två år.

– Inom protetiken finns det ingen sådan ut-
bildning för sköterskor. Rollerna är heller inte 
lika tydliga. Från början hade vi en lista med mo-
ment som tandsköterskorna kunde utföra, men 

den har vi gått ifrån, berättar Tomas Josefsson 
och jämför med fotboll.

– Det är bättre att anpassa spelet efter vilka 
man lirar med. n

Tomas Josefsson 
och Mona-Lisa Nils-
son har inspirerats 
av hur tandsköter-
skor jobbar inom 
ortodontin.

Det är stimulerande 
att ha egna patien-
ter och göra ett mer 
kvalificerat jobb, 
tycker tandskö-
terskan Mona-Lisa 
Nilsson. Yrket bju-
der annars normalt 
inte så ofta på ut-
vecklingsmöjlighe-
ter, berättar hon.



BIOMAIN LEVER UPP
TILL VÅRA HÖGT STÄLLDA
KRAV PÅ KVALITET OCH
LEVERANSSÄKERHET.

Norska GodakerHatlo Tannteknikk har utsett Biomain till huvud-
leverantör. Avtalet innebär att dentallaboratoriet outsourcar 
produktion av individanpassad protetik till Biomain för att själva
kunna fokusera på design och estetik. Det nya upplägget säkerställer 
en hög kvalitet och förutsägbarhet i produktionen, vilket både 
tandläkare och patienter har nytta av.

G odakerHatlo har lång erfarenhet av 
implantatprotetik. De senaste årens 
teknikutveckling och övergången till 

CAD/CAM-tillverkning har ökat behovet 
av en extern leverantör. Jan-Vidar Godaker, 
som är en av grundarna till företaget, 
berättar att de sökte en seriös samarbets-
partner med ett brett produktsortiment 
som matchar deras egna höga kvalitetsnivå. 
Leveranssäkerhet, innovation och kommu- 
nikation var andra viktiga kriterier i urvals-
processen. Efter noggrant övervägande föll 
valet på Biomain och nu ser båda parter fram 
emot ett långsiktigt samarbete.

Apollonia Tannklinikk är en av Norges största 
tandläkarkliniker och en trogen kund hos 
GodakerHatlo. Tandläkare Fredrik Skodje 
använder de flesta av Biomains produkter. 
Han har genomfört flera hundra behand-
lingar med I-Bridge 2 och tycker att den 
patenterade lösningen med vinklade skruv-
kanaler är fantastisk. Tack vare I-Bridge 2 och 
I-Butment kan även patienter med lite 
käkben få en skruvretinerad konstruktion. 
Det är mer hygieniskt än att cementera 
och underlättar i händelse av slitage eller 
infektioner. ▪

Fler tänder på Biomain

BIOMAIN EXPANDERAR

PÅ NORSKA MARKNADEN.

JAN-VIDAR GODAKER
Yrke Tandtekniker Ålder 56 år

Bor Nøtterøy Familj Tre barn

Karriär Utbildades till tandtekniker i Oslo. Grundade 
Godaker Tannteknikk i Tønsberg 1980. Drev företaget 
fram till sammanslagningen med Hatlo 2007 och är 
fortfarande delägare. GodakerHatlo har idag 21
medarbetare fördelade på två kontor.

FREDRIK SKODJE
Yrke Tandläkare Ålder 40 år

Bor Ålesund Familj Fru och tre barn

Karriär Odontologie kandidat vid universitetet i 
Bergen. Gjorde militärtjänst som tandläkare i marinen. 
Startade Apollonia Tannklinikk i Ålesund 1999 som
numera har 46 anställda och en omsättning på
47 miljoner norska kronor.

Biomains internationella expansion har bara börjat. Läs hela berättelsen på www.biomain.se

– ANNONS –
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TANDVÅRD&SAMHÄLLE

Sedan tandvårdsstödet in-
fördes i juli 2008 har TLV, 
Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket, arbetat för 
högtryck med att ta fram 
beslut om vilken tandvård 
som ska subventioneras  
och vilka referenspriser 
som ska gälla. Det arbetet 
fortsätter så att de fem  
miljarderna i stödet  
förvaltas på bästa sätt.

TexT: maTS karlSSon 
FoTo: michael melanSon

När Tandläkartidningen gjorde ett 
reportage om arbetet på tlv för tre 
år sedan var kritiken från många 
tandläkare häftig mot det nya regel-
verket; man tyckte att reglerna var 
krångliga och inte alltid logiska, och 
många hörde av sig till myndigheten 
och förde fram sina åsikter. Många av 
åsikterna var berättigade, och succes-
sivt genomfördes förändringar och 
förenklingar, och det arbetet har fort-
satt och kommer att fortsätta. Många 
tandläkare tyckte att de inte hade haft 
tid att sätta sig in i regelverket, och 
sant är att regeringen införde det nya 
tandvårdsstödet med kort varsel, vil-
ket också ledde till att journalsyste-
men inte alltid var funktionsdugliga. 
Andra tandläkare däremot förde fram 
uppfattningen att regelverket inte alls 

var så krångligt; det handlade bara 
om att ta till sig informationen. Det 
sistnämnda påpekade också Barbro 
Hjärpe, tandläkare på tlv, i reporta-
get: »Läs på!«, var hennes uppmaning.

inSatta i reGlerna
Har då tandläkarna läst på?

När Tandläkartidningen återvänder 
till tlv visar det sig att den tidigare 
kritikerstormen har bedarrat. 

– Visst får vi in synpunkter då och 

»Varje krona 
ska utnyttjas  
på bästa sätt«

»Visst får vi in synpunkter 
då och då, men vår 
uppfattning är att de 
allra flesta är väl insatta 
i reglerna.«

➤
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TANDVÅRD&SAMHÄLLE

Lars Sjödin och Barbro Hjärpe är två 
av tre tandläkare på Tlv som arbetar 
med regelverket i tandvårdsstödet.



TandläkarTidningen årg 104 nr 8 201222

TANDVÅRD&SAMHÄLLE

då, men vår uppfattning är att de allra 
fl esta är väl insatta i reglerna, säger 
Barbro Hjärpe.

ett teaMarBete
Arbetet fl yter på, om än intensivt. 
Sammanlagt är åtta personer invol-
verade med att göra de kontinuerliga 
och nödvändiga förändringarna i re-
gelverket, komplettera handboken, 
som fi nns på myndighetens hemsida, 
och att ta fram underlag för beräk-
ning av referenspriser. Barbro Hjärpe, 
Caroline Klofelt och Lars Sjödin står 
för tandläkarkompetensen, och till sin 
hjälp har de ekonomerna Anna Svens-
son och Mikael Moutakis, juristerna 
Marie Forssell och Ulrika Ternby, alla 
under ledning av avdelningens chef 
Gun-Britt Lundin. Ett teamarbete där 
allas kompetenser behövs. Det gäller 
att få ut så mycket tandhälsa som möj-
ligt för de skattepengar som går till 
tandvårdsstödet, påpekar de och till-
lägger att tlv:s arbete utgår från Soci-
alstyrelsens nationella riktlinjer.

tlv ansvarar för fem av de sex mil-
jarderna som regeringen har avsatt till 
tandvårdsstödet; den sjätte miljarden 
går till det allmänna tandvårdsbidra-

get. tlv:s uppdrag är att hålla budge-
ten och styra pengarna så att patien-
ter med störst behov av tandvård får 
större andel av subventionen. 
Utifrån lagen om statligt tandvårds-
stöd tar myndigheten fram regelverk, 
föreskrifter och all-
männa råd. Sedan 
stödet infördes har 
många förändringar 
gjorts av reglerna, 
dels har många åt-
gärder lyfts in och 
några ut, dels har 
reglerna förenklats. 
Myndigheten arbe-
tar också med över-
syn av referenspri-
serna, som justeras 
årligen. Nu gör tlv 
en total översyn av 
referenspriserna där 
alla ingående delar 
gås igenom på nytt. 
I det arbetet deltar 
fl era grupper med 
kliniskt verksamma 
tandläkare, tandhygienister och tand-
tekniker från olika delar av landet och 
från både off entlig och privat tand-
vård.

– För att beräkna rätt referenspris 
är det viktigt att vi får in synpunkter 
från tandvården, detta för att få med 
de komponenter som behöver tas in 
vid beräkningen. Det handlar om allt 
från tidsstudier till kostnader för per-
sonal och förbrukningsartiklar. Re-

ferenspriserna ska spegla vad som är 
god tandvård, förklarar ekonom Anna 
Svensson.

SakkUnniGa tandläkare BeHövS
Tre tandläkare på tlv räcker inte för 
att ta fram allt un-
derlag, som sedan 
går till tlv:s nämnd 
för beslut. Vid varje 
område som utreds 
använder sig tlv 
också av sakkunniga 
tandläkare inom 
det aktuella odon-
tologiska området. 
Dessutom har tlv 
nio vetenskapliga 
råd, alla professorer 
och ledande inom 
respektive odontolo-
giskt ämnesområde, 
som kan bidra med 
spetskompetens 
inom sina områden.

ord naGelFarS
Men enbart odontologisk kunskap 
räcker inte; juristerna deltar hela ti-
den i arbetet och nagelfar alla skriv-
ningar för att inget ska uttryckas fel 
eller leda till tvetydigheter, likaså 
måste ekonomerna se till så att de för-
ändringar som föreslås ryms inom ra-
men för högkostnadsskyddet. Ett ord 
kan ställa till det, det vet varje jurist; 
ett bör eller skall kan göra stor skill-
nad, likaså ett och eller ett eller. 

Ett ord kan ställa till det, 
det vet varje jurist; 
ett bör eller skall kan 
göra stor skillnad, likaså 
ett och eller ett eller. 

Caroline Klofelt

Gun-Britt 
Lundin

Marie Forssell

Ulrika Ternby

➤
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Ingenting är omöjligt i framtiden. Dentalmind har  
det bästa från världens främsta tillverkare just nu. 

Karieslaserpistol. 

Just nu: 
Beställ 30 exkaveringsborr, så får du 10 extra på köpet. 

Dentalmind marknadsför hela Komet-sortimentet i Sverige.  
Kontakta oss för en demonstration eller beställ direkt på  
dentalmind.com eller tel 0346 – 488 00

Komet är inte bara ett av världens  
snabbast växande dentalföretag.  
De är dessutom innovativa världs - 
mästare sedan 85 år.
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Arbetet med regelverket är ett teamarbete på TLV. Från vänster tandläkare Lars Sjödin, avdelningschef Gun-Britt Lundin, jurist 
Marie Forssell, tandläkare Barbro Hjärpe och ekonom Anna Svensson.

Digital röntgen
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info@digitales.se  |  www.digitales.se  |  Tel. 033-22 66 50  |  Fax 033-22 66 51

MDX3 är en modern intraoral röntgensensor med avancerad 
CMOS-teknologi som ger röntgenbilder med exceptionell tydlighet.

• Utbytbar sladd och skal
• Ger mycket hög bildkvalitet
• Ergonomisk form för bekväm placering 
• Ingen kopplingsbox
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– Språket måste vara tydligt och 
korrekt i alla delar. Skulle det uppstå 
en tvist om ersättning och ärendet 
skulle hamna i förvaltningsdomstolen 
kan ordvalet 
vara avgörande för 
tolkningen och ut-
gången. I domstol är 
det jurister som gör 
bedömningen, och 
då måste ordvalen 
vara exakta. De bor-
gar för en rättssäker 
prövning, förklarar 
juristerna Marie 
Forssell och Ulrika 
Ternby.

Stora FörändrinGar
Den första januari 
2013 genomförs 
stora förändringar 
i tandvårdsstödet; 
det tredje steget 
införs, det vill säga ett stöd som ska 
ge personer med vissa sjukdomar och 
personer med funktionsnedsättning 
billigare tandvård, dels i form av ett 
bidrag, en check, för förebyggande 
tandvård, dels få vård till samma kost-
nad som inom sjukvården i de fall där 

den förebyggande tandvården inte är 
tillräcklig. Samtidigt kommer fl era 
förändringar i ersättningsreglerna 
för det statliga tandvårdsstödet. Det 
handlar bland annat om referenspri-
ser för specialisttandvård, åtgärder 
för tomografi ska undersökningar, be-
handling av entandslucka i tandposi-
tion 6 med tandstödd protetik, samt 
långtidstemporära konstruktioner på 
implantat. Ett 40-tal remissinstanser 
har fått möjlighet att ge synpunkter 
på förslagen, likaså tandvårdsperso-
nal. Efter bearbetning hos teamet på 
tlv gick förslagen nyligen vidare till 
myndighetens nämnd för beslut.

I reportaget från 2009 beskrev 
tandläkarna Barbro Hjärpe och Lars 
Sjödin arbetet på tlv som en niomå-
naders graviditet, och så är det fort-
farande; mycket sker från förslag till 
färdig produkt. Samtidigt leder den 
långa processen till att varje del blir 
ordentligt nagelfaren innan den sätts 
på pränt, likaså att regeringens bud-
geterade medel används på rätt sätt 
och att de ekonomiska prognoserna 
inför kommande år håller.

De fem miljarder som tlv hanterar 
för stödet är nu i stort sett utnyttjade. 
Är då tlv:s arbete slutfört?

– Nej, arbetet är inte färdigt, sä-
ger Gun-Britt Lundin. Mesta möjliga 
hälsa för pengarna är tlv:s vision. Det 
betyder att vi behöver följa upp stö-
dets eff ekter för patienterna och där-
efter göra eventuella justeringar, ett 
arbete som vi kommer att göra i dialog 
med våra intressenter. n 

Mikael Moutakis

Anna Svensson

De fem miljarder som 
TLV hanterar för stödet är 
nu i stort sett utnyttjade. 
Är då TLV:s arbete 
slutfört?

➤
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Kalore™ är framtidens komposit. 
Kompositen som är enkel att skulp-

tera och som har en revolutioneran-
de monomerteknologi från DuPont.
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bestående högglans. Utsökta estetiska 
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Ny, mild smak.
Samma goda argument.
Den uppfriskande känslan är ett av de främsta känne
tecknen för Listerine. Alla är dock inte lika förtjusta i den 
starka smaken. Vår senaste nyhet är därför en mildare 
variant, Listerine Zero.

Fyra essensoljor utgör basen
Precis som i övriga Listerine, består basen i Listerine Zero av 
de fyra olika essensoljorna tymol, eukalyptol, metylsalicylat 
och mentol. Den unika kombinationen reducerar de bakterier 
som plack består av.  

Mildare smak utan alkohol 
Listerine Zero innehåller ingen alkohol. Förutom att erbjuda ett 
effektivt alternativ för de patienter som föredrar en mildare, mindre 
stark smak, betyder det att du nu även kan rekommendera 
Listerine Zero till patienter som av olika anledningar vill eller bör 
undvika alkohol. Listerine Zero kan användas av barn över 6 år. 

Med extra skydd mot karies 
Tillsatsen av 0,05% natriumfluorid gör dessutom Listerine Zero 
till ett lämpligt val för de patienter som behöver extra skydd 
mot karies.

I Socialstyrelsens senaste riktlinjer lyfter man, utöver tandborst
ning med fluortandkräm, fram den kariesförebyggande tilläggs
effekten av daglig sköljning med natriumfluoridlösning med låg 
koncentration av fluor. 

Ett värdefullt komplement
Listerine Zero ska naturligtvis aldrig ersätta tandborstning och 
approximala hjälpmedel, men för patienter som behöver 
reducera plack, minska risken för karies eller vill få en fräschare 
andedräkt är Listerine Zero ett milt och effektivt komplement till 
den dagliga munvården.

Stark vetenskaplig evidens i kombination med lång erfarenhet 
gör användning av Listeriene till ett tryggt och säkert val. 

Vill du veta mer om Listerine Zero är du varmt välkommen att 
höra av dig till oss. Vi är också intresserade av att ta del av dina 
erfarenheter av munskölj. 

E-post med-info@its.jnj.com • Tel 08-503 385 00

Samma goda argument.

NYHET!
Mild smak,  
utan alkohol
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Den 8 november 2011 utfördes de-
puration av en tandhygienist. Ingen 
antibiotikaprofylax gavs. I journalen 
noterade tandhygienisten att patien-
ten skulle genomgå en hjärtklaff sope-
ration inom fyra till fem månader. 

Den 14 november undersöktes pa-
tienten på den käkkirurgiska kliniken 
och ett behandlingsförslag gavs in-
för hjärtoperationen. Brev skickades 
därefter till den aktuella folktand-
vårdskliniken. Dateringen av brevet 
stämmer dock inte och rätt datum för 
när detta brev skickats framgår inte 
eftersom daganteckningen om detta 
saknas. 

Den 19 december besökte patienten 
en annan tandhygienist, som noterade 
att patienten inte hade fått antibioti-
kaprofylax vid behandlingen den 8 
november.

Vårdgivaren skriver i sin utredning 
att tandhygienisten inte gav patien-
ten föreskriven antibiotikaprofylax. 
Patienten visade sitt »kort« med fö-
reskriven ordination först efter det 
att behandlingen hade avslutats. Da-
teringen av brevet som skickats från 
den käkkirurgiska kliniken till folk-
tandvårdskliniken stämmer inte.

Vid patientens besök hos tandhy-
gienisten den 8 november fi nns no-
terat i daganteckningen att patienten 
skulle genomgå en klaff operation 
inom fyra till fem månader, och att pa-
tienten under den kommande veckan 
hade tid bokad på den käkkirurgiska 
kliniken. Av daganteckningen fram-
går det att tandsten, både supra- och 
subgingivalt, har avlägsnats.

Enligt patientens redogörelse för 
händelsen hade han vid besöket den 
8 november informerat tandhygie-
nisten om att han skulle genomgå en 
hjärtoperation, och dessutom visat 
»kortet« han fått av läkare om att han 
skulle ha antibiotikaprofylax inför 

vissa ingrepp, exempelvis tandstens-
borttagning. 

Den anmälningsansvarige har ock-
så varit i kontakt med patienten, som 
bekräftar uppgifterna, men patienten 
uppger att han först efter genomgång-
en behandling kom ihåg att visa det 
aktuella »kortet« för tandhygienisten.

Patienten uppger att han inte upp-
fattat att antibiotika skulle tas vid 
besök hos ordinarie tandläkare och 
tandhygienist på kliniken utan endast 
inför sitt besök på den käkkirurgiska 
kliniken den 14 november. Recept på 
antibiotika inför besöket hade ordine-
rats av läkare vid medicinkliniken på 
sjukhuset. 

Tandhygienisten borde, när det ef-
ter avslutad behandling blev känt att 
antibiotikaprofylax var indicerad, ha 
kontaktat läkare för rådfrågning. No-
tering om att patienten visat »kortet« 
eller att någon annan åtgärd utförts, 
har inte gjorts i daganteckningen den 
8 november.

Sjukvården har också en viktig upp-
gift att noga informera patienten och 
påpeka hur viktigt det är att alltid visa 
kortet för vårdgivaren innan någon 
behandling påbörjas. Brister i kom-
munikationen har förekommit. Det är 
viktigt att skriftlig information följs 
upp, så att patienten korrekt förstår 
givna rekommendationer. 

Vårdgivaren skriver vidare i sin 
utredning att rutinerna för antibio-
tikaprofylax har diskuterats och ak-
tualiserats på kliniken. Den anmäl-
ningsansvarige har kontaktat den 
käkkirurgiska kliniken, och där upp-
ger man att brevet är skrivit i en mall 
där man inte aktivt behöver fylla i nytt 
datum. Detta har nu ändrats så att ak-
tuellt datum i mallen alltid måste fyl-
las i. Journalskrivningsrutinerna har 
också diskuterats.

Enligt Socialstyrelsen har händel-

sen utretts tillräckligt och vårdgivaren 
har vidtagit sådana åtgärder som krävs 
för att uppnå en hög patientsäkerhet.

Vad gäller tandhygienistens hand-
läggning kan följande sägas: Av pa-
tientens kort från den kardiologiska 
kliniken framgår att patienten har 
uppmanats att alltid informera tand-
läkare och tandhygienist om sitt hjärt-
tillstånd. Enligt kortet rekommende-
ras patienten antibiotikaprofylax inför 
vissa ingrepp. Patienten fi ck inte anti-
biotikaprofylax inför den aktuella be-
handlingen. Patienten har uppgivit att 
han informerade tandhygienisten vid 
besöket den 8 november 2011 om att 
han skulle genomgå en hjärtoperation, 
vilket också bekräftas av journalan-
teckningen. Patienten har vidare upp-
givit att han först efter genomgången 
behandling visat sitt kort med ordina-
tion om antibiotikabehandling. Tand-
hygienisten har inte medgivit att pa-
tienten visade kortet. 

Tandhygienisten uppger att när 
han fi ck information om att patien-
ten skulle genomgå en hjärtoperation 
informerade han patienten om hur 
viktigt det är med antibiotikaprofylax 
före besök hos tandläkare och tand-
hygienist. Att tandhygienisten lämnat 
denna information kan inte styrkas.

Tandhygienisten hade dock vetskap 
om att patienten skulle genomgå en 
hjärtklaff soperation och att han hade 
kronisk parodontit. Med denna vet-
skap borde tandhygienisten enligt So-
cialstyrelsen ha frågat patienten om 
läkare eller tandläkare rekommende-
rat antibiotikaprofylax inför behand-
ling hos tandhygienist. Detta skedde 
inte. Tandhygienisten borde därefter 
ha kontaktat någon läkare eller tand-
läkare för rådfrågning om man skulle 
ge antibiotika till patienten efter tand-
stensborttagningen. Tandhygienisten 
har därmed inte utfört sitt arbete i 
enlighet med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Patienten har inte fått en 
sakkunnig och omsorgsfull tandvård. 
Socialstyrelsen ger tandhygienisten 
kritik för detta.

maTS karlSSon

Antibiotikaprofylax 
sattes inte in
Patienten har mitralisinsuffi ciens och var uppsatt på kö för en klaff-
operation. Han fi ck i samband med utredning ett kort att visa upp 
vid kontakter med sjuk- och tandvården. Av kortet framgick det att 
antibiotikaprofylax skulle ges vid vissa ingrepp. 

➤
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Den snart 16-åriga patienten hade 
besökt tandvården regelbundet se-
dan 2004. Hon hade genomgått un-
dersökningar och munhälsokontrol-
ler hos tandläkare, tandhygienist och 
tandsköterska.

Vid undersökningen den 11 novem-
ber 2010 upptäckte man att tand 23 
var retinerad. Röntgen visade att ro-
ten på tand 22 var resorberad.

En specialist undersökte patienten 
den 24 mars 2011. Då upptäcktes det 
att tand 63 satt kvar. Vid en undersök-
ning i mars 2009, då patienten var 14 
år, nämndes för första gången i jour-
nalen att patienten hade en bettavvi-
kelse. Det fi nns inga anteckningar om 
att patienten satts upp för konsulta-
tion hos tandregleringsspecialist. 

Vårdgivarens utredning visar att 
det fanns rutiner om att röntgenbil-

der som tagits av tandsköterska ska 
granskas av tandläkare. Tandhygie-
nistens undersökning 2007 borde ha 
lett till palpation av hörntänderna. 
Patienten skulle ha fått en ny tid för 
röntgen och tid hos specialist tillsam-
mans med den ansvarige tandläkaren, 
men detta glömdes bort.

Vårdgivaren skriver att rutinerna 
för röntgenundersökning av över-
käkshörntänder ska tas upp på en ar-
betsplatsträff . Händelsen har anmälts 
i avvikelsesystemet.

Socialstyrelsen skriver i sin gransk-
ning att barn i åldrarna sex till tolv år 
ofta har bettfel som kräver ett aktivt 
ställningstagande från tandläkarens 
sida. Retinerade hörntänder i över-
käken utgör en risk; i detta fall orsa-
kades resorption av den närliggande 
tandens rot.

Försenad diagnos 
av permanent hörntand

I journalen omnämns att patienten 
vid 14 års ålder hade en bettavvikelse. 
Patienten sattes inte upp för konsulta-
tion hos specialist, vilket är en brist. 
Uppföljningen sköttes inte på ett kor-
rekt sätt. 

Enligt Socialstyrelsen borde Björks 
och Krebs index ha använts. Bettut-
vecklingen är individuell, därför re-
kommenderar Socialstyrelsen att be-
dömningen utförs enligt indexet.

Socialstyrelsen ser allvarligt på att 
diagnosen försenades. Främst berod-
de det på brister i rutinerna för upp-
följning av bettutvecklingen.

Förutom de åtgärder som vårdgiva-
ren vidtagit ska verksamhetschefen se 
till att manualen för riskbedömning 
av bettutvecklingen införs och att den 
efterföljs och vid behov uppdateras.

maTS karlSSon

➤

ALL-BOND TE™ med generna från All-Bond 2 är ett universellt bind-
ningssystem för alla typer av adhesiva tillämpningar i kliniken.  Totalets 
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korsbindande monomer som motverkar vattenupptag och degradering. 
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sOcialstYrelsen Och hsan
I och med att den nya patientsäkerhetsla-
gen infördes 2011 övertog Socialstyrelsen 
patienternas anmälningar om felbehandling 
i vården från HSan. Samtidigt togs disciplin-
påföljderna erinran och varning bort. Soci-
alstyrelsen kan däremot rikta kritik mot den 
som anmälts eller andra som varit inblandade 
i behandlingen. Syftet med utredningarna är 
att de ska leda till bättre patientsäkerhet. 

HSan handlägger och utreder ärenden som 
handlar om delegitimering, prövotid och 
inskränkningar i förskrivningsrätten.

Efter en vecka försvann smärtan, men 
två veckor senare uppstod en abscess. 
Patienten hade då återvänt till utlan-
det där han är bosatt. En tandläkare 
där behandlade tanden framgångsrikt 
med stark antibiotika och rotfyllning. 

Socialstyrelsen konstaterar i sin ut-
redning att emaljfrakturer alltid leder 
till en infl ammation i tandens pulpa. 
Om frakturen går djupt in mot pul-
pan eller om den blottlagda ytan är 
stor kan det medföra att pulpavävna-
den dör utan att patienten känner av 
några besvär. Tillståndet kan också ge 
upphov till uttalade smärtor. Besvä-
ren kan debutera inom några timmar 
eller dröja i upp till år. Om tandpul-
pan är försvagad och tanden lagas kan 
behandlingen i sig förvärra infl amma-
tionen så att pulpan dör. Inte heller i 
detta fall behöver det manifestera sig 
i smärtor eller andra obehag. 

I dag fi nns inga tillförlitliga meto-
der för att värdera graden av pulpa-
infl ammation och bedöma behovet 
av en eventuell rotbehandling. Det är 
först när patienten fått kliniska sym-
tom eller när sådana symtom kan pro-
voceras fram som det är möjligt att ta 
ställning till rotbehandling. 

elektriSk retninG
Vidare skriver Socialstyrelsen i sin 
utredning att ett elektriskt sensibili-
tetstest inte säger något om graden av 
infl ammation i en pulpa utan endast 
ger svar på om pulpavävnaden är sen-
sibel och reagerar på den elektriska 
retningen. Det är inte helt ovanligt att 
man får falska svar vid elektrisk sti-
mulering. 

För att avgöra om det fi nns en pul-
painfl ammation kan det vara mer 
eff ektivt att provocera pulpan för 
termisk stimuli. Vid en sådan pro-

vokation reagerar den friska pulpan 
med en kortvarig ilande smärta. En 
irreversibel pulpit eller pulpanekros 
ger däremot en mer långvarig och in-
tensiv smärtreaktion under 15 till 30 
minuter. Tandsmärta orsakad av över-
belastning är inte lika intensiv utan av 
mer ömmande karaktär. 

Av journalen framgår bland annat 
att en bite-wing togs, och tandläkaren 
bedömde att förhållandena var utan 
anmärkning. Vidare konstaterade han 
att en del av tandens krona var frak-
turerad. Frakturen involverade den 
distobuckala kuspen och var ganska 
djup. Tanden byggdes upp med själv-
retinerande material. 

patienten inSiSterade
Av tandläkarens yttrande framgår 
bland annat att patienten inte besvä-
rades av värk utan av ilningar. Enligt 
tandläkaren var sprickan djup, men 
lagades på patientens önskan utan be-
dövning. Patienten insisterade på att 
få tanden lagad direkt eftersom han 
nästa dag skulle resa hem. 

Tandläkaren uppger att patienten 
inte beskrev att han hade värk och 
absolut inte vid värme. Det framgår 
också av tandläkarens yttrande att 

han inte ansåg det befogat med rot-
fyllning med mindre än att två klara 
fynd talade för det. 

Patienten återkom, som han själv 
upplevde, med svåra smärtor som pri-
märt hade dämpats av kyla. Den infor-
mationen borde enligt Socialstyrelsen 
ha medfört att tandläkaren hade pro-
vocerat tanden med termisk stimuli i 
stället för elektrisk. Vidare borde han 
vid patientens andra besök ha kom-
pletterat sin röntgenundersökning 
med en bild som visade hela tanden 
och inte enbart krondelen, detta för 
att utesluta andra orsaker till smärtan. 

Om det inte går att ställa en defi ni-
tiv pulpadiagnos kan några dagars av-
vaktan öka möjligheterna för korrekt 
diagnostik. Under denna vänteperiod 
är det lämpligt att skriva ut smärtstil-
lande läkemedel och noga informera 
patienten att återkomma tidigare om 
besvären skulle bli än mer uttalade. 

Av utredningen framgår det att 
tandläkaren rekommenderade pa-
tienten att avvakta och att patienten 
skulle höra av sig om besvären tilltog. 
Däremot förskrev tandläkaren inte 
något smärtstillande medel, vilket var 
indicerat. 

I sitt yttrande skriver tandläkaren 
att han önskade fi nna två undersök-
ningsfynd som skulle tala för en på-
verkan av pulpan. En undersöknings-
åtgärd av grundläggande betydelse 
som skulle ha kunnat ge honom svar 
är en fullgod röntgenundersökning. 
Bedövningen som tandläkaren gav 
när patienten återkom samma dag 
måste då ifrågasättas eftersom tand-
läkaren efter injektionen inte utförde 
någon behandlingsåtgärd över huvud 
taget, och eftersom patienten enligt 
tandläkarens egen bedömning inte 
hade behov av bedövning. 

Socialstyrelsen anser sammanfatt-
ningsvis att det har funnits sådana 
brister i tandläkarens behandling att 
den inte når upp till kravet på veten-
skap och beprövad erfarenhet. Soci-
alstyrelsen riktar kritik mot tandlä-
karen för att han har åsidosatt sina 
skyldigheter.

maTS karlSSon

Missad pulpadiagnos
Bara minuter efter avslutad behandling av en spricka hos tandläkaren 
började det bulta och smärta i tanden.
För att lindra smärtan kylde patienten sin tand med glass och is. 
När detta inte längre hjälpte gick han tillbaka till tandläkaren. Han fi ck 
en bedövningsspruta och tandläkaren försäkrade att det var normalt att 
känna smärta samt att den skulle gå över om några dagar. 

➤
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VAD HÄNDE SEN?

Tandläkartidningen skrev om Behzad 
Talebi för två år sedan. Han läste till 
tandläkare i Polen. Från början trodde 
han att han skulle få legitimation och 
jobb i Sverige efter fem års studier på 
engelska i staden Wroclaw.

Under det fjärde året fi ck han klart 
för sig att han efter den femåriga 
grundutbildningen måste göra ett års 
allmäntjänstgöring (At) och få polsk 
legitimation för att få svensk legiti-
mation.

BeSvikelSe
Trots att utbildningen omfattar lika 
många högskolepoäng som den 
svenska, utfärdar Socialstyrelsen 
inte svensk legitimation direkt efter 
en europeisk utbildning, utan först 
när man har legitimation i ett annat 
EU-land.

Det var en stor besvikelse, men 
Behzad såg fram emot att få göra 
många extraktioner och en hel del 
käkkirurgi under handledning un-
der At-året.

prov pÅ polSka
Hur har det gått? Jo, Behzad Ta-
lebi har gjort At-året, men det har 
visat sig att slutprovet för att få 

lättare att bli
läkare än tandläkare
Behzad Talebi ville bli tandläkare. Men nu blir han 
nog läkare i stället. Det visar sig vara lättare att få 
svensk läkarlegitimation än tandläkarlegitimation 
efter studier i Polen.

TexT: JaneT SuSlick

tandläkarlegitimation är baserad på 
den polska kurslitteraturen.

Många tekniker, klassifi ceringar 
och tillvägagångssätt beskrivs olika i 
den engelskspråkiga och polska litte-
raturen, berättar han. Dessutom om-
fattar provet det polska regelverket, 
som inte fi nns tillgängligt på engelska. 
Behzad Talebi tycker att det är svårt 

att känna sig motiverad 
att lära sig polska 

patient- och försäk-
ringslagar när han 

inte tänker jobba som 
tandläkare i Polen.

at i SveriGe
I höst börjar Behzad 
Talebi termin nio på 

läkarutbildningen. 
De första två åren på 

tandläkarutbildningen 
lästes gemensamt med 

blivande läkare, så en 
del av utbildningen fi ck 

han »på köpet«.
Efter läkarutbild-

ningen kan han göra At 
i Sverige, och efter At i 
Sverige får man svensk 

legitimation. Flera 
årskullar med svenska 

studenter från hans uni-
versitet har gjort så utan 

problem, berättar han.
Egentligen vill Behzad 
Talebi bli käkkirurg, så 

han har inte helt givit upp 
planerna på att bli tand-

läkare – också. n

Tandläkartidningen skrev om Behzad Talebi i nummer 10 2010.



TandläkarTidningen årg 104 nr 13 201234

INTERVJUN

Många patienter 
saknar information 
om olika behand-
lingsalternativ, 
enligt Marta Röing.
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INTERVJUN

Det kan vara svårt att  
involvera patienter i beslut 
om deras tandvård. Men  
balansgången blir lättare 
om tandläkare accepterar 
att dagens patienter beter 
sig alltmer som konsumen-
ter – det anser forskaren 
Marta Röing.

TexT: KaTrin Trysell  FoTo: anders TuKler

 T andvårdslagen ger patienter 
rätt att vara delaktiga i be-
slut om sin behandling. Men 
enligt en ny studie tycker 
en del tandläkare att det är 

något som det är knepigt att förhålla 
sig till.

Bakom studien står Marta Röing, le-
gitimerad tandläkare och forskare vid 
institutionen för folkhälso- och vård-
vetenskap vid Uppsala universitet.

– Tandvårdslagen trädde i kraft re-
dan 1985, men hittills har vi vetat väl-
digt lite om hur tandläkare har anpas-
sat sig till att patienter har fått rätt att 
aktivt delta i behandlingsbeslut, säger 
hon och fortsätter: 

– Min studie tyder på att saker och 
ting inte händer bara för att det kom-
mer en lag. Det kan ibland bli fråga 
om en ganska komplicerad balansakt 
där tandläkaren står mellan hur han 

eller hon borde involvera sin patient 
– och hur verkligheten ser ut.

19 intervjuade tandläkare
Marta Röing kommer ursprungligen 
från Kanada men har bott i Sverige i 
39 år. Under den tiden har hon jobbat 
som tandläkare i folktandvården, på 
privat praktik samt på sjukhus. Sedan 
2006 ägnar hon sig enbart åt forsk-
ning.

I studien har hon intervjuat 19 
tandläkare inom såväl folktandvård 
som privat tandvård.

Resultaten visar att inte alla av de 
intervjuade informerar om alla be-
handlingar som står till buds. Vissa 
informerar bara om några behand-
lingar, eller endast om den behandling 
som han eller hon tycker att patienten 
borde välja.

Marta Röing betonar att man inte 
kan dra generella slutsatser om tand-
läkare i Sverige utifrån en kvalitativ 
studie.

– Men resultaten stämmer väl över-
ens med dem i utredningen Befolk-
ningens tandhälsa, som kom 2009. 
Där sade sig många patienter inte ha 
fått information om olika behand-
lingsalternativ, säger hon.

Patienten saknar kunskaP
Tandläkarna i studien berättar om 
flera anledningar till att det ibland är 
komplicerat att göra patienten delak-
tig.

Många tycker att det kan vara svårt 
och tidsödande att handskas med pa-
tienternas brist på kunskap och miss-
uppfattningar om tandvård.

– De tycker att patienten oftast sak-
nar tillräckligt med kunskap för att 
kunna diskutera med tandläkaren på 
samma nivå. 

Tandläkarna säger sig vilja bygga 
en relation med patienten baserad på 
förtroende och tillit – men det försvå-
ras ibland av att patienten har en ne-
gativ bild av tandvård och tandläkare.

En anledning till att patienter är ne-
gativt inställda kan enligt Marta Rö-
ing vara att de har dåliga erfarenheter 
av tandvård.

– Men det finns också patienter 
som tänker och agerar som miss-
tänksamma konsumenter. De tror att 
tandläkaren bara vill tjäna pengar.

Tandläkarna beskriver hur vissa pa-
tienter har orimligt höga krav på vad 
tandläkaren ska kunna åstadkomma. 

Kanske vill patienten behålla en 

»Betrakta patienten  
som en konsument«

➤
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Patientens ekonomi påverkar valet av 
behandling.
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tand som tandläkaren tycker ska bort. 
Eller ha en fyllning som tandläkaren 
vet inte håller någon längre tid.

Tandläkarna i studien tycker att det 
är jobbigt när de inte lyckas övertyga 
patienterna om att de menar väl.

Många tandläkare är dessutom be-
roende av att ha ett gott förhållande 
till sina patienter av ekonomiska skäl. 
Om patienten inte är nöjd fi nns risken 
att hon eller han vänder sig till en an-
nan tandläkare.

– De fl esta av de intervjuade säger 
att de försöker göra det bästa av situa-
tionen och tillmötesgå patienten, men 
de är inte beredda att gå hur långt 
som helst. Om de inte kommer över-
ens med patienten – och inte anser sig 
kunna garantera en god vård – händer 
det att de ber patienten att vända sig 
någon annanstans. 

svÅr balansgÅng
En del av de intervjuade blir ledsna 
och frustrerade när patienten väljer 
en annan behandlingsplan än den som 
tandläkaren tycker är bäst.

Marta Röing tror att de som har 

svårt att klara balansgången som krävs 
för att involvera patienter måste förstå 
och acceptera att dagens patienter allt-
mer beter sig som konsumenter.

– Kanske skulle dessa tandläkare 
känna sig mindre nedslagna och miss-
lyckade om de kunde se att det är det 
här som är på gång, säger hon och till-
lägger:

– Som tandläkare kan jag säga att 
en viss behandling är bra, men sedan 
är det patienten som utifrån sina vär-
deringar och tankar måste få säga vad 
han eller hon behöver och vill ha. 

Tandläkarna i studien säger att det 
i vissa fall är patientens ekonomi som 
helt avgör valet av behandling. Patien-
ten väljer det billigare alternativet ef-
tersom han eller hon inte har råd med 
något annat.

Enligt Marta Röing kan man å ena 
sidan fråga sig vad det är för mening 
att ha den här lagen, när många pa-
tienters behandlingsbeslut bara beror 
på hur mycket det kostar.

– Å andra sidan är lagen lika rele-
vant i dag. Med patienter som alltmer 
blir konsumenter är behovet att få 

medverka vid beslut om sin tandvård 
minst lika stort som när lagen trädde 
i kraft.

Hon anser inte att lagen ska skrivas 
om. Däremot tycker hon att det är vik-
tigt att titta vidare på hur stor roll en 
patients ekonomi faktiskt spelar för 
valet av behandling.

– Det är något som kanske spelar 
större roll i dag än det gjorde när la-
gen infördes 1985 eftersom patientens 
kostnad för tandvård har ökat. 

Utredningen Befolkningens tand-
hälsa, visade att 21 procent av befolk-
ningen av ekonomiska skäl inte gick 
till tandläkaren år 2009. 

– Men vi vet inte hur mycket ekono-
min spelar roll för valet av behandling 
för dem som faktiskt går till tandläka-
ren, säger Marta Röing. n

 
➤ TANDVÅRDSLAGEN

»Vården och behandlingen ska så långt det 
är möjligt utformas och genomföras i samråd 
med patienten.
 Patienten ska upplysas om sitt tandhälsotill
stånd och om de behandlingsmetoder som 
står till buds.«

➤
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TLT GUIDAR

Det behövs mer kunskap  
om de biomekaniska fak-
torer som påverkar bettet 
samt om bettrehabilitering 
och bettrekonstruktion,  
anser övertandläkarna  
Annika Torbjörner och  
Bo Fransson. 

TexT: MaTs Karlsson FoTo: Johan eKlund

De tycker att kunskapen kom lite i 
skymundan när många trodde att im-

plantat och estetisk behandling var 
lösningen.

De senaste tio åren har Annika Tor-
björner och Bo Fransson på specia-
listkliniken för protetik vid folktand-
vården i Karlstad rest runt i landet 
och hållit kurser om protetik i det för-
svagade bettet, kurser som alltid varit 
fullbokade. Kommentarer som »Var-
för har ingen berättat detta för oss?«, 
har varit vanliga bland deltagarna på 
kurserna. Sanningen är att kunska-
pen funnits länge; 1:e hovtandläka-
ren och odontologie doktorn Henry 
Beyron (1909–1992) var nestorn inom 
området, och hans tankar äger enligt 

Annika Torbjörner och Bo Fransson 
fortfarande full aktualitet.

Förlust av tänder innebär ett bortfall 
av en integrerad del av tuggapparaten. 
De bettförändringar som blir följden 
kan också leda till de mest vanliga och 
grava rubbningarna i tuggapparatens 
funktion. Ersättning av förlorade tän-
der bör enligt Annika Torbjörner och 
Bo Fransson därför inte utföras som 
en isolerad lokal behandling, utan 
hänsyn måste tas till bettet i sin helhet. 
Och inte minst viktigt: Genom prote-
tisk profylax minskar riskerna för 
framtida omfattande och komplicera-
de protetiska behandlingar. Exempel 

Bra bett 
biter bäst

Finns kunskapen finns också stora möjligheter att åstadkomma goda protetiska resultat i det försvagade bettet, anser Annika 
Torbjörner och Bo Fransson, övertandläkare vid specialistkliniken för protetik vid folktandvården i Värmland.

För att sprida kunskap i ämnet 
skrev Annika Torbjörner och 
Bo Fransson boken »Protetik 
i det försvagade bettet. En 
resa i Henry Beyrons fotspår«. 
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på detta är att tidigt gå in och justera 
bettet för att lägga krafterna där de tål 
att tas upp och på så sätt skona försva-
gade tänder och stödjevävnader från 
stora horisontella krafter, eller att ska-
pa interferensfrihet i bett med incisalt 
slitage och interferenser.

uPPtäcka negativa krafter
På barn görs bettutvecklingskontrol-
ler regelbundet. Det görs däremot säl-
lan på vuxna patienter.

– Det borde göras eftersom bettut-
vecklingen inte avslutas i och med att 
man blir vuxen. En av anledningarna 
till negativa bettutvecklingar hos vux-
na är användningen av kompositma-
terial till omfattande ocklusal terapi. 
Kompositmaterial är inte nötnings-
beständiga i samma grad som den na-
turliga tanden, metaller och keramer. 
Saknas tänder och bettytan består av 
komposit nöts materialet och bettet 
kan gå mot en bettkollaps, förklarar 
Annika Torbjörner, och får medhåll 
av Bo Fransson:

– Bettutvecklingskontroller måste 
inte göras på alla vuxna patienter. De 
som har ett fullt friskt bett är lätta att 
identifiera. Men patienter som fått 
mycket tandvård eller förlorat tänder 
bör man vara extra uppmärksam på 
för att upptäcka om det pågår en ne-
gativ utveckling i bettet. Görs det kan 
man tidigt sätta in adekvata åtgärder. 
Och man ska inte nöja sig med att 
granska röntgenbilderna; för att göra 
en bettfunktionsundersökning behö-
ver man undersöka ocklusion och ar-
tikulation. 

En förenklad bettfunktionsunder-
sökning behöver inte ta mycket tid i 
anspråk. Frågor att besvara är: Finns 
det stödzoner bilateralt? Vilka tän-
der tar upp de horisontella krafterna? 
Klarar tänderna den belastningen?

När det gäller stödzoner är under-

frågor bland annat: Är det flera tänder 
som utgör stödzoner eller är stödzo-
nen liten? Status på de tänder som har 
stödzonsfunktion? Finns risker för 
framtida förluster av stödzoner uni- 
eller bilateralt?

När det gäller horisontella krafter 
ska kontaktförhållandena under si-
doglidning och protrusion studeras. 
De horisontella krafterna är generellt 
störst i överkäksfronten, och ju större 
vertikal överbitning och ju brantare 
kusplutning desto större blir de risk-
fyllda horisontella krafterna.

Planering tar tid
Efter att bettfunktionsundersökning-
en genomförts är det enligt Annika 
Torbjörner och Bo Fransson viktigt 
att ta sig tid för planeringen av en pro-
tetisk behandling, tid som många inte 
tycker finns.

– Det är ofta trångt i tidboken, men 
tiden man lägger ner på planeringen 
får man oftast igen senare i och med 
att man kan arbeta med större säker-
het och att risken för framtida teknis-
ka komplikationer minskar, säger de.

Att utföra planeringen på modell är 
a och o. Frågor man kan få svar på är 
exempelvis: Vilka tänder måste kron-
förses för att betthöjden ska bibehål-
las? Är det möjligt att bettslipa elong-
erade tänder så mycket som skulle 
behövas? Krävs en betthöjning? Går 
det att skapa en kraftriktning under 
funktion som tänder och konstruktio-
ner klarar? Behövs fronttandskontakt 
eller får man tillräckligt stor bettyta 
ändå?

Båda påpekar att radering och upp-
vaxning på modell är mycket bra hjälp-
medel för att på ett enkelt sätt förut-

Den vertikala överbitningen ökar på den 
sida som saknar stödzoner.

Kronan på 24 lyfter bettet i artikulation.

Artikulation efter bettslipning. 
En flackare kusplutning och gruppfunk-
tion har skapats.

Röntgen visar en försvagad 24. Det finns 
risk för både lossnande och rotfraktur 
om 24 får fortsätta lyfta bettet i artiku-
lation.

Efter behandling. Stödzoner har 
skapats bilateralt och gruppfunk-

tion har skapats.

Skillnader i kusplutning ger stor effekt på kraftriktningen. Utformas en krona på 
fram- eller hörntanden, med en modifierad »premolariserad« form som på figuren 
längst till höger, blir krafterna axiellt riktade i hela funktionsområdet.

➤
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säga slutresultatet. Dessutom kan man 
både för sig själv, för tandteknikern 
och för patienten illustrera hur man 
tänkt sig slutresultatet och vilka tän-
der som behöver omfattas av behand-
lingen, och slipper därmed komplet-
tera terapiplanen under arbetets gång.

Att informera patienten om vad 
som behöver åtgärdas, vilka alternativ 
till behandlingar som fi nns och vad de 
innebär, är naturligtvis en självklarhet 
för att få med patienten »på tåget«. 
Att visa modellen är ett bra pedago-
giskt verktyg. Att exempelvis visa den 
försvagade stiftförsedda tanden på 
röntgen och samtidigt visa i munnen 
hur tanden får ta upp all belastning i 
sidoglidning är inte mer komplicerat 
än att patienten kan förstå problemet. 
Har raderingar och uppvaxningar 
gjorts på modellen 
kan fördelarna med 
den föreslagna be-
handlingen illustre-
ras på ett lättfattligt 
sätt.

vÅga säga nej
Vilken behandling 
som ska utföras och 
hur, bör man ta upp med patienten vid 
fl era tillfällen.

– I de allra fl esta fall går det att re-
sonera sig fram till lösningar som pa-
tienten godtar, men naturligtvis fi nns 
det tillfällen när patienten vill något 
annat, patienter som har orealistiska 
förhoppningar om vad som kan göras, 
säger Bo Fransson, och fortsätter:

– Vi tandläkare har som grundin-
ställning att vilja hjälpa, men ibland 
kan det vara klokt att säga nej. Val av 
terapi ska självklart ske i samråd med 
patienten, och vi ska guida patienten 
till att fatta ett klokt beslut. Det kli-
niska beslutsfattandet bör samtidigt 
ligga i professionen. Det är där den 
odontologiska kunskapen fi nns. Stri-
der patientens önskemål mot vårt 
professionella kunnande kan det kan-
ske vara bättre att be patienten att 
söka en annan tandläkare.

Bettslipning innebär ett ingrepp 
i tandsubstansen, och många dri-
ver linjen att undvika detta, men Bo 
Fransson och Annika Torbjörner ser 
stora fördelar med pre- eller post-
protetisk bettslipning: Syftet är att 
skapa en kraftriktning i bettet som 
tänder, cement och protetiska ersätt-
ningar kan klara. Det går också att 
med bettslipning justera bettet så att 

fl era tänder kan dela på belastningen 
och så att lättglidande artikulations-
banor skapas, utan störande ojämn-
heter eller interferenser.

– Bettslipningen kan skapa ett bra 
ocklusionsplan i underkäken, vilket 
är en viktig nyckel för att lyckas med 
det som behöver göras i överkäken. 
Har tänder i underkäken en olämplig 
form gäller det att skapa ett rakt plan, 
det vill säga slipa ner det som sticker 
upp och bygga upp det som är för lågt.

djuPa bett
Protetik i djupa bett är riskfyllt i och 
med att de horisontella krafterna är 
stora. I djupa bett ska därför tänder 
bevaras. De bör restaureras så lite 
som möjligt. Då fi nns stora chanser 
att bettet håller livet igenom. Djupa 
bett har en benägen
het att bli ännu dju-
pare, och vid förlust 
av tänder posteriort, 
stora tandsubstans-
förluster eller pa-
rodontit med risk 
för tandvandringar, 
måste bettets ut-
veckling analyseras 
och bevakas så att 
det inte sker en negativ bettutveck-
ling.

Att tänka på vid djupa bett är: Be-
vara betthöjden. Gör funktionsun-
dersökningar och bettslipningar eller 
protetiska åtgärder vid behov. Ge ex-
tra profylaktisk behandling.

haverianalYs
Uppstår små eller stora protetiska 
komplikationer bör en haverianalys 
göras. Att återcementera en lossnad 
krona utan att ta itu med orsakerna 
till att det skett är dömt att misslyck-
as, likaså att laga sprickan i protesens 
gomplatta, eller att skruva tillbaka 
den lossade implantatbron utan att 
analysera varför problemen uppstod.

– Har man exempelvis identifi e-
rat problemet och ska återcementera 
överkäksbron kan man lätt ta reda på 
vilka krafter den kommer att utsättas 
för. Det görs genom att hålla ett sta-
digt grepp om bron med ena handens 
tumme och pekfi nger och med den 
andra handen samtidigt styra under-
käken i artikulationsrörelser. Har 
man svårigheter att hålla bron stilla 
med fi ngrarna lär cementet få ett tuff t 
och kanske till och med omöjligt upp-
drag, förklarar Bo Fransson. n

»En ledande princip 
bör vara att söka åstad-
komma harmoniska 
ocklusala relationer med 
minsta möjliga ingrepp 
både i fråga om slipnings-
korrigering och protetisk 
konstruktion«.
Henry Beyron

Bo Fransson Annika 
Torbjörner

Lätt gapning, efter behandling. Ett rakt 
ocklusionsplan i underkäken har skapats 
genom incisal bettslipning i fronten och 
kronterapier i sidopartierna. Det »plana 
golvet« i underkäken är nyckeln till att 
få en gynnsam kraftriktning mot implan-
tatbron i överkäksfronten.

Patientens överkäksbro som är den tredje 
i ordningen har lossnat. Brostöden 21 och 
22 är gravt karierade och kan inte behål-
las. Vid lätt gapning syns underkäksfron-
tens bågform som är ett varningstecken 
när protetik ska utföras i överkäken.

Vid sidoglidning ses hur underkäkens 
bågform skapar ett brant lyft mot de 
hängande leden 13, 12, 11.

TLT GUIDAR
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STUDENT

För första gången får  
studenterna i Malmö  
masterexamen när de går ut 
tandläkarutbildningen.

TexT: JaneT suslicK
FoTo: Joel arvidsson

För fem år sedan fick Sverige en ny 
examensordning. I Malmö gjordes 
tandläkarutbildningen om i samband 
med det. Skolan införde kandidatexa-
men efter tre år och masterexamen 
efter fem år. Nu har de första tandlä-
karstuderande som får masterexamen 
i odontologi »på köpet« precis gått ut.

Första steget var kandidatexamen, 
som studenterna fick möjlighet att ta 
ut för två år sedan. Förutom de van-
liga studierna, skrev de en uppsats 
som motsvarade tio veckors heltids-
studier.

För att få masterexamen har stu-
denterna dessutom gjort ett mer om-

fattande examensarbete än tidigare. 
Parallellt med klinikarbete, gruppar-
bete och seminarier har de forskat el-
ler gjort litteraturstudier under flera 
terminer. Arbetet motsvarar en ter-
min på heltid och sammanfattas i ett 
examensarbete.

Målet har varit att skriva en artikel 
som kan publiceras i en vetenskaplig 
tidskrift. De har också presenterat 
examensarbetet och opponerat när 
kurskamraterna har presenterat sina.

Studenterna har lärt sig formulera 
problem och hypoteser, söka veten-
skaplig litteratur i internationella da-
tabaser och tänka kritiskt.

– Arbetssättet är en naturlig del i 
vår pedagogiska modell, säger Chris-
tina Lindh, professor i odontologisk 
röntgendiagnostik på Malmö högsko-
la och ordförande i utbildningsnämn-
den.

Det omfattande examensarbetet 
kan locka fler unga tandläkare att 
forska, men det är en bieffekt.

– Studenterna blir bättre tandläkare 
när de har ett vetenskapligt förhåll-
ningssätt. Det blir lättare att följa och 
kritiskt granska den vetenskapliga ut-
vecklingen inom odontologin. I läng-
den är det bra för patienterna, tycker 
Christina Lindh.

En annan fördel är att det blir lätta-
re för tandläkare med masterexamen 
att forska eller jobba utomlands. Men 
i Sverige spelar det än så länge ingen 
större roll om man har masterexamen 
eller »bara« tandläkarexamen.

– Utomlands betyder det mycket 
att ha masterexamen. I Sverige har vi 
inte haft den traditionen, säger Chris-
tina Lindh.

studerade behandlingsbeslut
– Alla kommer inte att använda sin 
masterexamen, även om man garan-
terat har nytta av kunskapen. Det är 
främst utomlands som det har bety-
delse, men vi har nog en fördel mot 
andra skolor som inte har det, tror 

Första kullen tandläkare  
med masterexamen går ut

Marcus Johnson och Fredrik Aschan har precis gått ut tandläkarutbildningen i Malmö – med masterexamen.
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Marika Svensson, en av de första som 
har gått ut med masterexamen.

Tillsammans med Emily Svensson 
har Marika tittat på studenters be-
handlingsbeslut inom protetiken.

Tre år i rad har tandläkarstuderan-
de som går sista året på grundutbild-
ningen i Malmö fått samma patientfall 
med röntgenbilder. Sammanlagt runt 
100 studenter har ställt diagnos och 
beskrivit hur de skulle behandla pa-
tienten. Alla har haft tillgång till kurs-
litteratur och medicinska databaser.

– Vi har tittat på hur väl de olika 
behandlingarna som har föreslagits 
stämmer överens med tillgänglig ve-
tenskaplig evidens, säger Marika.

– Studenterna föreslår olika be-
handlingar, och inte alla stämmer 
överens med evidensen. Det är också 
större variation på behandlingsvalen 
än vi hade väntat oss, berättar hon.

kämPigt men givande
Att göra examensarbetet har emellan-
åt varit kämpigt, tycker Emily Svens-
son.

– Vi har fått göra det parallellt med 

teoretiska studier och klinikarbetet. 
Det har ibland känts som en belast-
ning, säger hon.

– Men nu efteråt ser man fördelar-
na, lägger hon till.

– Det har givit oss en bra grund till 
fortsatt forskning, inte minst kunskap 
i hur man söker litteratur med bra evi-
dens. Jag kan nog tänka mig att forska 
sedan, men först vill jag komma ut och 
jobba inom yrket, säger Marika.

Marika Svensson och Emily Svens-
son siktar mot att få masteruppsatsen 
publicerad. Det gör även kurskam-
raterna Fredrik Aschan och Marcus 
Johnson.

De skrev en kandidatuppsats till-
sammans inom materiallära. Det kän-
des naturligt att fortsätta med en ma-
terialstudie.

haft sönder 70 broar
De vill konstruera den optimala hel-
keramiska treledsbron i ett mate-
rial som ett företag har sponsrat dem 
med. De har tillverkat och testat 70 
treledsbroar gjorda i samma material 
men i sju varianter med olika connec-

tordimension och hättjocklek. Alla 
broar har genomgått en simulerad 
åldringsprocess och sedan belastats 
tills de har gått sönder.

Studien visar att connectorns ut-
formning har större betydelse än hät-
tans tjocklek för styrkan hos de helke-
ramiska broarna. Det visar sig också 
att hättjockleken kan reduceras jäm-
fört med tidigare rekommendationer 
utan att minska brons brotthållfast-
het.

Ett 50-tal studenter har tagit mas-
terexamen vid Tandvårdshögskolan 
i Malmö. De flesta har jobbat två och 
två med masteruppsatsen. Examens-
högtiden var 8 juni.

Flera av projekten kommer att pre-
senteras på årets odontologiska riks-
stämma i Göteborg i mitten av novem-
ber. n

»Utomlands betyder det 
mycket att ha masterexa-
men. I Sverige har vi inte 
haft den traditionen.«

KURS I PROFESSIONELL TANDRENGÖRING 
EN NY ERA INOM PROFYLAXBEHANDLING 
Endagskurser med 8-12 deltagare/gång. 
Kontakta oss för höstens kursdatum - platser kvar!

Kontakta oss för mer information:
W&H Nordic AB
tel: 08-445 88 30, 
e-mail: sda@whnordic.se

SWISS DENTAL ACADEMYHeta  
nyheter  
från 
Tandläkartidningen
Så får du våra nyheter först av alla: Anmäl 
dig till Tand läkartidningens nyhetsbrev!

Gå in på www.tandlakar
tidningen.se, fyll i namn 
och epostadress under 
Nyhetsbrev så mejlar vi 
dig nyheter när de är som 
hetast.
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STUDENT

För andra året i rad bjöds 
studenterna i Malmö på prova 
på-golf den 5 maj. En match 
spelades mot lärarna. Student-
laget vann OD-Open men 
individuella segern gick till 
en lärare.

TexT: PhiliP arneryd
Ordförande
Odontologiska Studentkåren, Malmö

För mig hänger golf och tandvård 
ihop, kanske för att det är mina två 
största intressen. Det fi nns mycket att 
vinna för en tandläkarstudent på golf-
banan; golf är ett andningshål från en 
i övrigt intensiv vardag med mycket 
plugg och många tentor.

Det är en perfekt kombination – 
att på morgonen sätta upp ett event 
med duktiga golfare, utklädda till Stig 
Helmer/Hickoryspelare som intro-
ducerar över 30 tandläkarstudenter 
i golfens alla moment (putter, chip, 
bunkerslag och range) för att senare 
på eftermiddagen spela oD-Open, 

matchen mellan lärare och studenter.
Musiken spelar från tältet där den 

odontologiska fanan vajar i vinden. 
Ett gäng golfsugna studenter provar 
ut pikétröjor efter sin bussresa från 
Tandvårdshögskolan i Malmö till 
Rönnebäcks Golf Club.

Strax före lunch anländer lärarna 
som börjar värma upp inför eftermid-
dagens match. Efter lunch ger sig de 
fullärda nybörjarna ut på korthålsba-
nan, medan studentlaget och lärarla-
get beger sig mot första tee och 18 hål 
på fi na och soliga Rönnebäck.

Golfmöte med lärarna 

Att under drygt fyra timmar få so-
cialisera sig med vänner och lärare 
gör golfdagen speciell. Jenny Olsson, 
rookie i studentlaget, beskriver dagen 
som »überhärlig«. 

När alla bollar kommit in avnjuts 
en middag och det vinnande student-
laget hyllas, så även årets oD-Open 
mästarinna, Kerstin Stagnér, omtyckt 
lärare på parodontologiavdelningen. 

En varm känsla sprids i kroppen 
när man tänker tillbaka på alla bra 
golfslag, all glädje och all gemenskap. 
Jag längtar redan till nästa år. n

Alla samlade på en gruppbild.

Dagens instruktörer samlade, bland andra Philip 
Arneryd (med gul fluga), Charlotta Persson och 
Patrik Hassel (rött hår).
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Extra Professional tuggummi innehåller microgranulater som har en rengörande effekt 
och lämnar en känsla av rena och fina tänder. Dessutom innehåller Extra Professional 
xylitol, som bidrar till att hämma bakterietillväxten samt uppkomsten av karies.

För märkbart rena tänder.



Colgate® Sensitive Pro-Relief™ Munskölj

NYHET

Ger kliniskt dokumenterat effektiv och långvarig lindring av ilningar i tänderna

Lämpligt för patienter med 
ilningar i tänderna till följd av 

borstskador eller för patienter 
som använder produkter mot 

andra tandsjukdomar.

•    Skyddar mot ilningar i tänderna efter 
      bara två veckors regelbunden använd- 
      ning1,2

•    Alkoholfri sammansättning med 225 ppmF- 
      (NaF)

•    Mild mintsmak

•    Pro-Argin™ Munskölj-teknologi ger ett skydd- 
      ande argininrikt skikt på blottlagda dentinytor 
      och blockerar därvid transmissionen av smärtfram- 
      kallande stimuli
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Tre juveler från 1946

Vad kan tre damer i 90-årsåldern 
ha gemensamt mer än åldern? 
Jo, de gick i samma klass på Tand-
läkarinstitutet och tog sin examen 
1946. Möt Dagmar Gimstedt, 
Daisy Diamant och Carmen Rubin, 
tre damer som egentligen inte 
ville bli tandläkare.

TexT: MaTs Karlsson FoTo: lena K Johansson

Var träff ar man dessa damer? På Käkhålan i det 
Westmanska palatset, naturligtvis, i dag en mo-
dern lunchrestaurang i korsningen Wallingatan-
Holländargatan i Stockholm, men under många 
år matsal för studenterna på Tandläkarinstitutet. 
Här bedrevs tandläkarutbildning från 1923 fram 
till 1964. Dessförinnan höll utbildningen till på 
Malmskillnadsgatan.

Även om matsalen är renoverad känner de tre 
damerna igen sig; de gamla valven fi nns fortfa-
rande kvar, likaså fönstren i sina nischer. När vi 

ses för lunch är vi långt från krigsårens ranso-
neringar.

– Tänk när vi fi ck pannkakor! Då var det fest 
bland oss tandläkarstudenter, utbrister Carmen 
Rubin, och får medhåll av Dagmar Gimstedt och 
Daisy Diamant. Däremot uppskattade de inte 
kåldolmarna lika mycket; under kålen fanns 

Återträff i gamla Käkhålan för från vänster Dagmar Gimstedt, Daisy Diamant och Carmen Rubin, som gick i samma klass på tand-
läkarutbildningen och examinerades 1946.

1923 till 1964 
fanns Tandläkar-
institutet på 
Holländargatan 
i Stockholm. 
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nämligen inte kött utan morotsmos. Bättre då 
med stekt strömming och potatismos med rå-
rörda lingon, som serveras denna dag när Tand-
läkartidningen stämt möte med dem. 

Och mycket har de att berätta, dessa damer, 
alla tre pigga och klara i kroppen och knoppen. 
En av dem, Dagmar Gimstedt, rattar förresten 
fortfarande sin bil, både i Stockholm, där hon 
bor, och på sommarstället på Gotland. Alla tre 
har dagarna fulltecknade; det är barn och barn-
barn, det är akvarellmåleri, konstutställningar, 
och mycket, mycket mer.

Som sagt: Tandläkare ville de inte bli.
– Absolut inte, säger exempelvis Carmen Ru-

bin. Jag ville bli gymnastiklärare, men min mam-
ma tyckte att tandläkaryrket hade framtiden för 

sig; många hade dåliga tänder och dessutom var 
lönen högre än för en gymnastiklärare. 

Ändå blev yrkesvalet inte så tokigt för någon 
av dem.

– Speciellt för kvinnor var det ett bra yrke ef-
tersom det fanns möjlighet att arbeta deltid, för-
klarar Dagmar Gimstedt.

kvinnodominans
Alla tre kom in på tandläkarutbildningen 1941. 
En mansdominerad värld, kan man tro, men så 
var det inte för dem; majoriteten i klassen be-
stod av kvinnliga studenter. Förklaringen är att 
många män var inkallade under krigsåren.

Vad minns de då från studieåren, förutom 
pannkakorna och kåldolmarna? Mycket, visar 

BILDEN

TandläkarTidningen årg 104 nr 8 201248

Den inramade bilden togs 
1957 i Addis Abeba, där 
Carmen Rubin arbetade som 
tandläkare under några år.

Den gröna handväskan är ett 
minne från tiden i Afrika. 
Carmen Rubins man sköt 
själv krokodilen, som sedan 
blev handväska.

»Tänk när vi fick pannkakor här i Käkhålan
– då var det fest!«, utbrister Carmen Rubin. 

Ett behandlingsrum på Tandläkarinstitutet. Bilden är troligen från 1940-talet.
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det sig, bland annat minns de lärarna, och de ger 
inte alla av dem positiva omdömen:

– Ofta var det inte de duktigaste tandläkarna 
som blev lärare, berättar de. 

Och några av lärarna tyckte de inte alls om. 
Dagmar Gimstedt minns det korta samtalet med 
en av dem när hon berättade att hon var gravid. 
Läraren kommenterade med orden: »Kandi-
daten bör tänka sig att sluta. Här vill vi inte ha 
några barn.« Men barn blev det, och klar med ut-
bildningen blev hon i tid ändå.

I källaren under Käkhålan fanns labbet. Där 
trängdes alla, ibland i hela dagar. De flesta rök-
te, bunsenbrännarna var påslagna och fönstren 
ynkligt små. »Förfärligt att vistas i den dåliga luf-
ten«, berättar de, och vips fiskar Carmen Rubin 

upp ett minne av en annan lärares kommentar:
– Jag gick fram till honom och frågade om det 

inte gick att öppna fönstren så att vi kunde få in 
frisk luft. Hans kommentar var: »Behöver ni syre 
får väl kandidaten perspirera!«.

kringflackande liv
1946 var de nybakade tandläkare, men det hade 
krävts ett års arbete inom folktandvården innan 
de fick sin legitimation.

Sedan blev det fyra år i Portugal för Dagmar 
Gimstedt. Hennes man, som var ingenjör, hade 
fått jobb där. Därefter följde fyra år i Rio de Ja-
neiro i Brasilien innan hon och de tre barnen 
återvände till Stockholm, där hon arbetade i 
egen klinik fram till dess att hon var 70 år.

49TandläkarTidningen årg 104 nr 8 2012

En klass tandläkarstudenter samlade kring det stora ljusbordet. Med tanke på den stora andelen män bör bilden vara tagen någon 
gång i slutet av 1940-talet eller början av 50-talet.

➤
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Daisy Diamant valde att stanna i Sverige. Hon 
delade klinik i Stockholm med en annan tandlä-
kare. Senare fl yttade hon med man och två barn 
till Umeå, där hon arbetade med pedodontisk 
vård inom folktandvården. Efter pensioneringen 
fl yttade hon tillbaka till Stockholm.

Carmen Rubin fl yttade från land till land på 
grund av att hennes man, som var civilekonom, 
fi ck nya uppdrag. Efter en tid i Mölndal utanför 
Göteborg bar det av till Etiopien, där hon blev 
landets första utbildade tandläkare. Hon köpte 
en klinik, och efter 40 dagar på kamelryggar kom 
utrustningen på plats. 

Det blev sammanlagt sju år i Etiopien innan 
det bar av till Sudan, där hon arbetade som tand-
läkare i fem år. Men inte nog med det; maken fi ck 
jobb i New York. »Så skönt att komma dit, inte 
behöva arbeta som tandläkare, och ha tillgång 
till teatrar, konstmuséer och annat!«, utbrister 
hon.

Tre år där blev det, sedan till Trinidad i Väst-
indien, där hon återupptog tandläkaryrket. Där-
efter bar det av till Wien. Efter tre år där fl yttade 
de till Afrika och Swaziland, där hon erbjöds ta 
över en klinik. Den var i bedrövligt skick. »Något 
av det värsta jag sett«, kommenterar hon.

Men sedan återvände hon och maken och bar-
nen till Sverige, där hon arbetade hos en annan 
privattandläkare och bedrev akuttandvård på en 
annan privatklinik.

Så mycket mer fi nns att berätta om dessa da-
mer, men bilderna här intill får lägga till resten.

En sista fråga bara: Hur har de kunnat hålla sig 
så vitala upp i åren? Daisy Diamant fi nner genast 
svaret:

– Det måste bero på kvicksilvret! n

Dagmar Gimstedt med den bild på henne från hen-
nes klinik i Stockholm på 1960-talet. Bilden fanns 
med i ett reportage som tidningen Husmodern 
gjorde. Av texten i reportaget framgick det bland 
annat att »…hon inte bara är tandläkare utan kan 
laga mat också«.

Patientbehandlingar på institutet. Bilderna är troli-
gen tagna under 1940-talet.

➤
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Uppskattad kunskap
Varje nummer av Tandläkartidningen läses

i genomsnitt i 40 minuter. Vi har full förståelse för det;  
det är svårt att lägga ifrån sig så mycket kunskap.
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att tidningen är
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heart.se
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54 fackpress
58 i kortHet
69 böcker

60 SKElETTET I KÄKAR 
OcH ANNORSTÄDES, DEl 4
Ny forskning visar att 
skelettet inte bara regleras 
av hormoner utan också 
producerar hormoner. Hor-
monerna påverkar fettcel-
ler, insulinproducerande 
celler i bukspottkörteln och 
njurens fosfatreglering.
Ulf H Lerner

PATIENTFALL 1. Roten intill lesionen mekaniskt 
ren gjord, behandlad med EDtA-gel och huvud-
suturen förberedd.

70 SÅ BEHANDlADES 
PARODONTITSKADORNA
I förra numret av 
Tand läkartidningen 
presenterades fyra 
patientfall där du fi ck 
terapiplanera pro-
blemtänder anteriort 
om molarer. Nu redo-
visar vi patient fallen 
efter behandling och 
uppföljning. 
Heden & Slotte

70

Det drar sig mot sommar. Men först ett 
crescendo. För oss med engagemang inom 
universitetsvärlden är det snart termins-
avslutning. Mycket ska vara klart innan 
det är dags för studenterna att tömma om-
klädningsskåpen. Det är säkert liknande 
för de fl esta av er inom klinisk verksamhet. 
Arbeten och utlämningar ska vara klara 
före semestern. Och sedan lite avkoppling, 
utan att ständigt snegla på klockan. Kan-
ske någon vågar sig ut i solen ett ögonblick 
eller två, utan att bli livrädd för livshotan-
de sjukdomar. Som för att inte bli besvikna 
när sommaren är över, garderar sig några 
med fraser som »jaja, snart vänder det och 
blir höstmörker«. Det är sant, men varför 
inte njuta av tiden just nu? Underbart är 
kort. Alldeles för kort … Och sedan blir det 
kallare. Eller varmare, beroende på vem 
som för tillfället har tillgång till nyhets-
megafonen. Tala om evidensbasering och 
kunskapsluckor!

DAGS fÖr Ett HALvÅrSBOKSLUt. Det be-
tyder att det fi nns ett halvår kvar att läka 
sår mellan professionens organisationer. 
Alldeles för tidigt att tala om ett »annulus 
horribilis«. Optimisten tror på framtiden.

I vetenskapens närhet känns det hopp-
fullt. Vi har etablerat nationell samverkan 
mellan tandvårdens alla aktörer och sät-
ter tilltro till politisk klokskap i höstens 
forskningsproposition. Och utgår från att 

medvetenheten om tandvårdens betydelse 
för folkhälsan skapar tydligt utrymme för 
att vi ska kunna beforska de viktiga kun-
skapsbrister som identifi erats genom SBU:s 
arbete med systematiska kunskapsöver-
sikter och i arbetet med Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer.  

Riksrevisionen har just avlämnat en 
rapport med kritiska synpunkter på det 
statliga tandvårdsstödet. Det fi nns säkert 
anledning till kritik. Men varför inte vända 
det till något positivt? Det fi nns tydligt ut-
rymme för förbättring. Och i stället för att 
kasta oss in i ännu en reform, låt oss först 
ta reda på vilka alternativ som fi nns för 
att sedan värdera vilka åtgärder som ger 
bästa eff ekt. Inräknat kostnadseff ektivitet, 
hälsovinster och patientupplevt bästa ut-
fall. Genom den nationella samverkan som 
nu etablerats, har vi beredskap att ta fram 
kunskapsunderlag på ett sätt som aldrig 
tidigare varit möjligt. Sedan kan vi ytterli-
gare förbättra tandvården och intresset för 
tandvård.

StUDEntOrKEStErn Pulpahornen på Käf-
tis i Malmö har ett valspråk som passar 
extra bra nu när sommarledigheten häg-
rar: »Hårt arbete kräver hård avkoppling.« 
Från Tandläkartidningens vetenskapliga 
redaktion önskar vi våra läsare en riktigt 
skön och avkopplande sommar. Njut av 
välförtjänt ledighet. 

Du nalkas, ljuva sommar
»Dags för ett 
halvårsbokslut. 
Det betyder att det 
finns ett halvår 
kvar att läka sår 
mellan professionens 
organisationer.« 
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journal of periodontology
Personer som lider av nå-
gon autoimmun sjukdom 
som reumatoid artrit, 
psoriasisartrit eller sys-
temisk skleros har dess-
utom betydligt sämre 
tandstatus än friska per-
soner. 

Det kan israeliska forskare 
visa genom att undersöka 
36 personer jämnt förde-
lade på de tre autoimmuna 
sjukdomarna och jämföra 
dem med tolv friska in-
divider. Genomgående 
hade personerna med 
en autoimmun sjukdom 
sämre värden på paro-
dontala parametrar som 
gingival index, blödning i 
tandköttet, sonderingsdjup 
i tandfickor samt antalet 
djupa tandfickor. Dess-
utom hade de signifikant 
högre koncentrationer av 
den inflammatoriska sig-
nalsubstansen tnf-alfa i 
gingivalvätskan.

Men när ytterligare tio 

Anti-tnf-alfabehandling 
vänder parodontitutveckling

personer med reumatoid 
artrit som behandlades 
med tnf-alfahämmare mot 
sin reumatism undersök-
tes, visade det sig att dessa 
inte alls hade sämre tand-

status utan var lika bra, 
eller bättre, än gruppen 
friska personer.

Forskarnas förklaring är att 
inflammatoriska cytokiner, 

som tnf-alfa, stimulerar 
inflammationen och leder 
till en frisättning av yt-
terligare inflammatoriska 
ämnen som i sin tur sti-
mulerar bennedbrytning, 
både i leder och i käken. 
Behandling med tnf-alfa-
hämmare stoppar effektivt 
den processen.

Men både kostnaden och 
biverkningspanoramat för 
tnf-alfahämmare omöjlig-
gör dess användning mot 
parodontit, men framtida 
generationer av tnf-alfa-
hämmare kan bli både 
billigare och möjliga att 
administrera lokalt, spår 
forskarna, och då kan det 
bli ett effektivt hjälpmedel 
mot parodontit.
Källa: Mayer Y, Elimelech R, 
Balbir-Gurman A, Braun-Mosco-
vici Y, Machtei EE. Periodontal 
condition of patients with 
auto-immune diseases and the 
effect of anti-tnf-a therapy. J 
Periodontol 2012, doi:10.1902/
jop.2012.120009.
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Personer med reumatoid artrit som behandlades med tnf-
alfahämmare hade inte sämre tandstatus än friska personer, 
visar studie.

certifierade optiker finns i BorÅs, HÖÖr,  karLstad, LUnd, MaLMÖ, MÖLnLYcke, norrkÖpinG, skÖvde, stockHoLM, sUndsvaLL, UMeÅ, UppsaLa, visBY, vÄnersBorG, vÄXJÖ, ÖreBro

Se bättre, må bättre! 
MeridentOptergos koncept - en unik mix av ergonomi och optik 

För oss är det självklart att börja med din arbetsställning, när vi 
är överens anpassar vi vår prismaoptik till dig. Vår metod före-
bygger eller avhjälper problem i nacke/axlar för dig.

Folktandvården i Västra Götalandsregionen, förser hälften av 
alla tandläkare och tandhygienister med vårt koncept i en stor 
ergonomisatsning.

Läs mer på www.meridentoptergo.se



55tandläkartidningen årg 104 nr 8 2012 55

Alternativa 
metoder 
mot parodontit 
saknar evidens
journal of aCupunCture and 
Meridian StudieS
➤ Intresset för alternativa 
metoder för att lindra och 
bota tandsjukdomar ökar 
i världen. Även om den 
konventionella behand-
lingen med skrapning av 
tandsten och polering av 
tandhalsar fortfarande är 
den helt dominerande, 
påstås alternativa metoder 
vara verksamma vid alltfl er 
parodontala symtom.

I en ny genomgång av 
området sägs till exempel 
akupunktur kunna lindra 
tandköttsinfl ammation och 
rodnad, parodontit i över-
käken (men inte i underkä-
ken), dålig andedräkt samt 
kunna åstadkomma dental 
anestesi. Akupressur, där 
akupunkturpunkterna 
pressas i stället för nålas, 
påstås kunna lindra smärta 
i tandkött och tänder lik-
som även postoperativt, 
minska spänningar och 
ångest för operation och 
öka blodcirkulationen efter 
operation. Aromaterapi 

sägs bland annat kunna 
fungera som ett milt oralt 
bedövningsmedel, minska 
dålig andedräkt, stärka 
immunförsvaret och på så 
vis bidra till att bota både 
gingivit och parodontit, 
förhindra plackbildning 
och karies och så vidare.

Det enda problemet, 
konstaterar författarna, är 
att det saknas klinisk evi-
dens för eff ekterna som på-
stås och därför är det svårt 
att avgöra vilken nytta de 
egentligen gör i en klinisk 
verklighet.
Källa: Mangal B, Sugandhi A, 

Kumathalli KI, Sridhar R. 
Alter native medicine in 
periodontal therapy – a review. 
J Acupunct Meridian Stud 2012; 
5: 51–6.

fo
to

: 
co

lo
u

rb
oX

Akupunktur sägs kunna lindra bland annat tandköttsinflammation, parodontit i överkäken och 
dålig andedräkt, men klinisk evidens saknas .

Intraoral kamera

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

info@digitales.se  |  www.digitales.se  |  Tel. 033-22 66 50  |  Fax 033-22 66 51

med exceptionell optik från tyska I.C.Lercher 

Intraoral kamera
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CoMMunity dentiStry and oral 
epideMiology
➤ Trots att en stor majo-
ritet av norska unga vuxna 
säger sig veta att de kan 
förhindra skador på tän-
derna genom att undvika 
att dricka läsk eller juice 
dricker över hälften av dem 
sådana drycker varje dag 
eller fl era gånger per dag. 
Det visar en telefoninter-
vju-undersökning av drygt 
2 000 slumpvis utvalda 
norska unga vuxna mellan 
19 och 20 år gamla.

Den största boven är läsk 
som innehåller socker. 
Närmare två av tio norska 
unga vuxna dricker sådan 
läsk dagligen eller fl era 
gånger om dagen. Men det 
är stora skillnader mellan 
olika grupper. Bland kvin-
norna var det färre än en 
av tio som drack så mycket 
läsk, medan närmare var 
fjärde man gjorde det. 
Kvinnorna drack i stället 
läsk utan socker eller juice 
oftare än männen.

Unga män med 
lågutbildade mammor 
dricker mest läsk
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Den största skillnaden i 
läskkonsumtion berodde 
dock på mammans utbild-
ningsnivå. Mer än var fjär-
de person med en mamma 
som endast gått ut grund-
skolan drack socker-läsk 
varje dag eller fl era gånger 
om dagen, medan endast 
drygt var tionde vars mam-
ma hade en gymnasie- eller 
universitetsexamen gjorde 
det. Pappans utbildning 
spelade liten roll när det 
gällde dryckesval.

Att dricka juice dagligen 
eller oftare var det allra 
vanligaste och ju högre 
utbildning mamman hade 
desto fl er var det som gjor-
de det. Men juicen intogs 
ofta till en måltid och var 
därför ett mindre problem 
när det gäller tanderosion, 
enligt forskarna.
Källa: Asmyhr Ø, Grytten J, 
Holst D. Occurrence of risk 
factors for dental erosion in the 
population of young adults in 
Norway. Community Dent Oral 
Epidemiol 2012, doi: 10.1111/
j.1600-0528.2012.00695.x.

Mer än var fjärde person med en mamma som endast gått ut 
grundskolan drack socker-läsk varje dag eller flera gånger om 
dagen.

Vi på Smile har bestämt oss för  
att göra skillnad i Tandvårdssverige. 
På våra specialistkliniker har vi korta 
köer och tar emot nya patienter.
Läs mer om Sveriges bästa tandvård på  
www.smile.se
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Dåliga erfaren-
heter kan skapa 
tandvårdsrädsla 
hos ungdomar
international journal of 
dental Hygiene
➤ Ungdomar som lider av 
tandvårdsrädsla har i något 
högre utsträckning även 
tecken på andra psykolo-
giska problem som depres-
sion och generell ångest. 
Det visar en undersökning 
av 221 slumpvis utvalda 
15-åringar i Jönköpings 
län. Totalt bedömdes 14 
ungdomar lida av tand-
vårdsrädsla och de hade 
signifi kant högre värden 

fREDRIK HEDLUnD, medicin-
journalist, sammanfattar artiklar
i medicinska och odontologiska 
tidskrifter för Tandläkartidningens 
läsare.
E-post: fredrik.hedlund@
medicinjournalisten.se

på en generell ångestskala 
(HADS-A) som användes för 
att utvärdera ungdomarna. 
Även tecken på depression 
var vanligare, men då en-
dast för pojkarna.

Men en faktor som i studien 
hade ett ännu tydligare 
samband med tandvårds-
rädslan var tidigare 
smärtsamma upplevelser 
i samband med tandläkar-
besök. Dåliga erfarenheter 
ser därför ut att vara vikti-
gare än psykologisk status. 
Forskarna föreslår därför, 
något motvilligt, att tand-
vårdsrädsla beror både på 
psykologiska faktorer och 
på dåliga erfarenheter från 
tidigare tandläkarbesök.
Källa: Stenebrand A, Wide 
Boman U, Hakeberg M. Dental 
anxiety and symptoms of 
general anxiety and depression 
in 15-year-olds. Int J Dent Hyg 
2012, doi: 10.1111/j.1601-
5037.2012.00551.x.

international journal of 
paediatriC dentiStry
➤ Barn som väger under 
2,5 kg vid födelsen kan ha 
en förhöjd risk att drabbas 
av missfärgningar på tän-
dernas emalj. Det visar en 
undersökning av närmare 
400 barn mellan tre och 
fem år gamla från Brasi-
lien.

Ganska precis tre av 
tio barn hade drabbats av 
någon typ av missfärgning 
på tänderna. Vanligaste 
typen av problem var tyd-

ligt avgränsade missfär-
gade fl äckar på överkäkens 
framtänder.

Forskarna menar att det 
handlar om en typ av 
utvecklingsdefekt vid bil-
dandet av emaljen som kan 
bero på undernäring, men 
de kunde inte fi nna någon 
skillnad mellan barn från 
familjer med låg inkomst 
och familjer med hög in-
komst, något som talar 
emot den hypotesen.

Den låga födelsevikten 

Låg födelsevikt en möjlig faktor 
vid missfärgade tänder

kan inte heller förklara 
hela problemet eftersom 
det var få barn som hade 
en födelsevikt under 2,5 kg. 
Därför jagar forskarna vi-
dare efter andra orsaker.
Källa: Correa-Faria P, Martins-
Junior PA, Vieira-Andrade RG, 
Oliviera-Ferreira F, Marques LS, 
Ramos-Jorge ML. Developmen-
tal defects of enamel in primary 
teeth: prevalence and associa-
ted factors. Int J Paediatr Dent 
2012, doi: 10.1111/j.1365-
263X.2012.01241.x.

Barn som väger under 2,5 kg vid födelsen kan ha en förhöjd risk 
att drabbas av missfärgningar på tändernas emalj. 

fo
to

: 
co

lo
u

rb
oX

Ingenting är omöjligt i framtiden. Dentalmind har  
det bästa från världens främsta tillverkare just nu. 

Karieslaserpistol. 

Just nu: 
Beställ 30 exkaveringsborr, så får du 10 extra på köpet. 

Dentalmind marknadsför hela Komet-sortimentet i Sverige.  
Kontakta oss för en demonstration eller beställ direkt på  
dentalmind.com eller tel 0346 – 488 00

Komet är inte bara ett av världens  
snabbast växande dentalföretag.  
De är dessutom innovativa världs - 
mästare sedan 85 år.
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➤ Cancerpatienter drabbas 
ofta av muntorrhet till följd 
av strålbehandling mot hu-
vud–hals-regionen. Detta i 
sin tur leder till att salivens 
skyddsfunktioner kan slås 
ut, och sköra slemhinnor 
samt ett försämrat försvar 
mot infektioner kan uppstå. 
Ett forskningsprojekt för 
att underlätta vardagen för 
denna patientgrupp, under 
ledning av Liselott Lindh, 
docent vid odontologiska 
fakulteten på Malmö hög-
skola, får nu en halv miljon 
av Laryngfonden i forsk-
ningsanslag.

Projektet har som hu-
vudsyfte att utveckla och 
testa implantatkompo-
nenter som beklätts med  
läkemedelsbärare. Dessa 
bärare innehåller en aktiv 
komponent som verkar 
antibakteriellt och samti-
digt stimulerande avseende 
sårläkning. Materialet är 
avsett för patienter som har 
sämre förutsättningar för 
en snabb och problemfri 
slemhinneläkning.

Liselott Lindhs studie tar 
sin utgångspunkt i det fak-
tum att personer som till 

exempel strålbehandlats 
mot cancer i huvud–hals-
regionen kan ha ett sämre 
försvar mot infektioner, 
då de oftast inte har någon 
eller en nedsatt salivpro-
duktion. Dessa patienter 
drabbas lätt av stegrande 
karies och total tandlöshet. 
De har stora svårigheter att 
bära en avtagbar protes, då 
den skaver mot den torra 
och spröda slemhinnan. 

– För dessa patienter fi nns 
i dag möjlighet att få 
tandersättningar genom 
implantatbehandling, och 
då är det av största vikt att 
sårläkningen i slemhinnan 
sker så snabbt och pro-
blemfritt som möjligt för 
att uppnå en god hälsa och 
tuggfunktion, säger Lise-
lott Lindh.

– Kan man få den aktiva 
komponenten att läcka ut 
långsamt från implantat-
ytan skulle dessa patienter 
med en sämre sårläknings-
förmåga kunna ges en 
skjuts initialt i läkningspro-
cessen.
Källa: Malmö högskola

clf

Ytmodifierade implantat 
kan stimulera sårläkning

Cancerpatienter drabbas ofta av muntorrhet till följd av strål-
behandling. Detta leder till att salivens skyddsfunktioner kan 
slås ut, och sköra slemhinnor samt ett försämrat försvar mot 
infektioner kan uppstå. 
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➤ Enligt en rapport från 
Vetenskapsrådet (vr) hål-
ler Hälsohögskolans forsk-
ningsprogram Oral hälsa 
mycket hög kvalitet.

Vetenskapsrådet har fått 
uppdraget av regeringen 
att kartlägga och utvärdera 
svensk vårdforskning samt 
utifrån resultaten lämna 
rekommendationer om 
den framtida vårdforsk-
ningen. Under hösten 2011 
genomfördes därför denna 
kartläggning och utvärde-
ring på Hälsohögskolan, 
där vårdforskningens ve-
tenskapliga kvalitet samt 
nytta utvärderades.

Hälsohögskolans kvalitet 
fick bedömningen inter-
nationellt erkänd medan 
forskningsprogrammet 
Oral hälsa hamnade ännu 

Forskningen på Hälsohögskolan  
kring oral hälsa håller hög kvalitet

bättre och fick bedöm-
ningen internationellt 
excellent.

– Forskningssamarbetet 
med bland annat odon-
tologiska institutionen i 
Jönköping torde ha bidra-
git till det goda resultatet, 
säger professor Tomas 
Magnusson, ämnesföreträ-
dare för oral hälsa.
Källa: Hälsohögskolan, hög-
skolan i Jönköping

clf

»Positivt med forskningen på 
högskolan i Jönköping är att 

högskolan förutom de vanliga 
områdena även lyfter fram 
forskning kring munhälsa 

samt forskning kring prote-
ser och ortoser«, skriver Ve-

tenskapsrådet i rapporten. 

KicKOff 2012 
bOrghOlm
Kom till vackra Öland för att hämta energi och inspiration  
till din kliniska vardag. Praktikertjänsts omfattande och  
intressanta odontologiska konferens för alla tandvårdsteam 
förläggs i år på Strand Hotell i Borgholm. Välkommen! 

För mer information om innehåll och anmälan:  
www.praktikertjanst.se/kickoff12

Eller kontakta Charlotta Dehlén, 070-789 38 62, charlotta.dehlen@ptj.se 
eller Thea Danlid, 0491-211 00, thea.danlid@ptj.se 

PROGRAM

Torsdag 30 augusti: Ankomst till Strand Hotell 
Borgholm ca kl 18.00. Medeltida välkomst- 
middag på Borgholms slottsruin med fackeltåg, 
gycklare och trubadur.

fredag 31 augusti: Välj bland dessa intressanta 
föreläsningar:
•	Odont	dr,	specialist	i	parodontologi	 

Ann-Marie Roos Jansåker: Infektioner runt 
dentala implantat

•	Tandläkare	Anna	Fridman:	Operation Smile
•	Specialist	i	käkkirurgi	Ulf	Blombäck	och	

specialist i odontologisk radiologi Anders 
Öhman: Modern radiologi för visdomständer

•	Professor	Torbjörn	Brorson,	Miljöinstitutet	 
vid Lunds universitet: Grön Tandvård

•	Tandläkare	Elisabeth	Wiklund	och	Lena	Vik:	
Marknadsföring för vår mottagning

•	Professor	Peter	Fridberg	överläkare	på	
Sahlgrenska sjukhuset: Investera i din hälsa

•	Opus/Alma visar det senaste
På	kvällen	avnjuter	vi	en	fantastisk	grillbuffé,	
magisk underhållning och dans.

lördag 1 september: Hemfärd efter frukost.
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 S om beskrivits i tidigare artiklar i Tandlä-
kartidningen [1–3] byggs skelettet upp av 
benbildande celler som kallas osteoblas-
ter och bryts ner av osteoklaster. Dessa 
celler deltar under hela livet i två olika 

processer i benet som kallas remodellering och 
modellering. 

Genom remodellering ersätts gammalt ben 
med nytt ben genom att osteoklaster resorberar 
det uttjänta benet och genom att sedan osteoblas-
ter, genom en strikt koordinerad process, bildar 
lika mycket nytt ben som osteoklasterna resor-
berat. Remodellering ändrar inte skelettets utse-
ende eller massa och under ett år ersätts på detta 
sätt tio procent av skelettet med nytt ben och vart 
tionde år har vi således fått ett nytt skelett. 

Modellering är en process där ben kan resor-
beras i ett område utan att det följs av bennybild-
ning, eller en process där ben nybildas utan före-
gående benresorption. På detta sätt kan benets 
storlek och form förändras. Mest påtagligt är 
modellering vid läkning av en fraktur där model-
lering under frakturläkning leder till att även en 
felställd fraktur kan läka normalt. 

Skelettet i käkar      och annorstädes
4. Skelettet som ett hormonproducerande organ 
med betydelse för energimetabolism och fosfatutsöndring

Ulf H Lerner 
prof, Molekylär parodon-
tologi, Umeå universitet, 
Umeå; centrum för 
ben- och artritforskning, 
Institutionen för medi-
cin, Sahlgrenska akade-
min, Göteborgs universi-
tet, Göteborg 
E-post: ulf.lerner@
odont.umu.se 

Studier vid författarens 
laboratorium har stötts 
av Vetenskapsrådet, 
Svenska Stiftelsen för 
Strategisk Forskning, 
reumatikerförbundet, 
konung Gustav V:s 
80-årsfond, Västerbot-
tens läns landsting, 
Patentmedelsfonden, 
arbetslivsinstitutet, 
anna-Greta craafords 
Stiftelse, Svenska Tand-
läkare-Sällskapet, Umeå 
universitet, combine, 
aLF/LUa Sahlgrenska 
sjukhuset, Salus-ansvar, 
astra-hässle och Phar-
macia-Upjohn.

SAMMANFATTAT�Ny forskning visar att skelettet inte bara 
regleras av hormoner utan också producerar hormoner. 
Dessa hormoner påverkar fettceller, insulinproducerande 
celler i bukspottkörteln och njurens fosfatreglering.

Godkänd för publicering 30 mars 2012

Hur osteoblasters och osteoklasters aktiviteter 
styrs och koordineras under remodellering eller 
modellering är inte känt i detalj, men systemiska 
hormoner, lokalt bildade cytokiner och tillväxt-
faktorer samt mekanisk belastning har betydelse. 
Ny spännande forskning under de senaste tio 
åren har visat att även centrala nervsystemet är 
betydelsefullt för remodellering av benvävnad, 
en reglering bland annat förmedlad perifert av 
sympatiska nervsystemet (figur i). Belastningens 
betydelse för skelettet är mycket påtaglig när ast-
ronauter i viktlöst tillstånd förlorar mycket ben-
massa eller när långvarigt sängliggande patienter 
får ett tunnare skelett. Betydelsen av belastning 
märks också tydligt lokalt genom att till exempel 
tennisspelare får väsentligt mer ben i slagarmen. 

Tidigare har tre artiklar publicerats under rubriken 
Skelettet i käkar och annorstädes. Ur Tandläkartidningen 
nummer 8 2004, nummer 8 2005 och nummer 15 2006.

FAKTA�1. »BENOMBYGGNAD«

n Remodellering innebär ersättande av gammalt ben 
med nytt ben.

n Modellering innebär att benets form och storlek 
förändras.
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den bentrabekler. Därmed blir det nätverk som 
dessa trabekler bygger upp mindre och mikroar-
kitekturen förändras som framgår av figur 1. Ett 
sådant ben blir mer poröst och sjukdomen kallas 
också på engelska för ”osteoporosis”. Det porösa 
benet blir också mindre hållfast vilket ökar risken 
för fraktur. Därför kallas sjukdomen på svenska 
för benskörhet.

Det är viktigt att påpeka att osteoporos är en 
riskfaktor för fraktur men att det även finns vik-
tiga riskfaktorer. Med stigande ålder minskar 
rörligheten och koordinationen försämras. Där-
för är benägenheten för fall den riskfaktor som 
uppmärksammats mest under senare år efter-
som handleds- och höftfrakturer alltid inträffar i 
samband med fall. Den yttersta konsekvensen av 
osteoporos är fraktur och i Sverige beräknar man 
att cirka 70 000 frakturer per år kan relateras till 
osteoporos (faktaruta 1).

Incidensen av osteoporosrelaterade frakturer 
varierar mycket i hela världen och även inom 
Europa. Av hittills oförklarliga skäl är inciden-
sen allra högst i Norge och Sverige. En svensk 
medelålders kvinna har en 50-procentig risk för 
att under resten av livet drabbas av osteoporos-
fraktur medan motsvarande risk för en svensk 
medelålders man är 25 procent. Enligt en beräk-
ning som nyligen gjorts av Statens beredning för 
medicinsk utvärdering (SBU 2003) är den totala 
årliga samhällskostnaden för osteoporosfraktu-
rer 3 517 miljoner svenska kronor.

OLIKA FORMER AV OSTEOPOROS
Den vanligaste formen av osteoporos, primär 
osteoporos, drabbar framför allt äldre patien-
ter och beror till stor del på minskade mängder 
könshormon.

Människan är unik bland däggdjuren eftersom 
vi lever längre än vi är fertila. Ur detta perspektiv 
kan vi sägas vara obiologiska. Kvinnor genomgår 
två faser av åldersrelaterad benförlust. Den för-
sta startar vid menopausen och leder i huvudsak 
till förlust av trabekulärt ben beroende på mins-
kade mängder östrogen. Den snabba förlusten av 
ben beror huvudsakligen på kraftigt ökad ben-
nedbrytning i relation till bennybildning. Efter 
5–10 år upphör denna fas och ersätts av en fas 
med mer långsam förlust av ben som framför allt 
beror på minskad bennybildning.

Även om primär osteoporos främst drabbar 
kvinnor är 25 procent av patienterna män som 

i högre ålder drabbas av den mer långsamt lö-
pande fasen av osteoporos på grund av minskade 
nivåer av testosteron och östrogen.

Remodelleringen av ben påverkas förutom av 
könshormoner också av många sjukdomar och 
läkemedel. Den sortens förlust av ben kallas se-
kundär osteoporos och drabbar både yngre och 
äldre patienter. Den vanligaste orsaken är be-
handling med kortison i höga doser som (liksom 
hypercortisolism på grund av Cushings sjukdom) 
mycket snabbt leder till förlust av benvävnad och 
frakturer.

Skelettet i käkar      och annorstädes  
3. Obalancerad benremodellering orsakar postmenopausal osteoporos 

Figur 1. Obalanserad remodellering av benvävnaden 
i skelettet vid postmenopausal osteoporos på grund 
av alltför omfattande bennedbrytning i förhållande 
till benbildning leder till mindre mängd benvävnad, 
förlust av trabekulära benets arkitektur. a) normalt 
ben, b) osteoporotisk patient).
[Reproducerad med tillstånd av American Society for Bone 
and Mineral Research från Dempster et al. J Bone Miner 
Res 1: 15–21, 1986.]

a b

FAKTA 1. FÖREKOMST AV OSTEOPOROS

■ De vanligaste ställena i kroppen där osteoporos- 
frakturer uppstår är underarm, kotor och höft. 
■ Brott på underarmens strålben drabbar framför 
allt kvinnor i 50–60 årsåldern och är oftast ett mindre 
kliniskt problem. 
■ Kotfrakturer ökar hos kvinnor över 65 år. 
■ Hos kvinnor som blivit 75 år ses ett kraftigt ökat 
antal höftledsfrakturer. 
■ När män når 75-årsåldern stiger incidensen av 
kot-och höftledsfrakturer. 
■ Frakturer i kotor på grund av att patienterna blivit 
framåtböjda i bäckenet (kyfotiska) är ett stort kliniskt 
problem som ofta leder till svår smärta. 
■ Antalet höftfrakturer i Sverige är cirka 19 000 per år. 
■ Frakturer i höftled drabbar främst patienter i hög ålder 
och är därmed mer vårdkrävande både i det akuta skedet 
och vid rehabiliteringen. 
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 Skelettet är ett levande organ vars liv 
upprätthålls av de tre olika celltyperna 
osteoblaster, osteocyter och osteoklas-
ter. Metabolismen i skelettet regleras av 
en stor mängd systemiska faktorer (hor-

moner) och av ett ännu större antal lokalt bildade 
signalmolekyler som cytokiner och tillväxtfakto-
rer. Helt nyligen har man upptäckt att signalmo-
lekyler i hjärnan och perifera nervsystemet också 
är involverade i skelettets metabolism.

Under fysiologiska betingelser är ombyggna-
den (remodellering) av ben synnerligen kontrol-
lerad så att inte benvävnad förloras och skelettet 
behåller sin styrka. Detta sker genom att osteob-
laster bildar lika mycket benvävnad som den som 
har resorberats av osteoklaster.

Vid patologiska tillstånd kan kontrollen slås ut 
och leda till att mer ben resorberas i förhållande 
till nybildningen. Patienten kommer att förlora 
benvävnad, något som tandläkare ser i käkbenet 
kring tänder med parodontit, men som också sker 
i till exempel leder hos patienter med reumatoid 
artrit. Under vissa förhållanden förändras remo-
delleringen i hela skelettet; ett vanligt tillstånd är 
olika former av osteoporos.

Antalet skelettfrakturer ökar kraftigt i stora 
delar av världen, inte minst i de skandinaviska 
länderna. En del frakturer beror förstås på att 
olika former av våld mot skelettet är större än 
hållfastheten, men en mycket stor och ökande 
del orsakas av att skelettets hållfasthet försäm-
rats på grund av osteoporos.

Osteoporos har uppmärksammats framför allt 
under de senaste 25 åren, men har förmodligen 
alltid existerat. Redan 1882 beskrev Sir Astley 
Cooper att skelettet blev tunnare och mjukare 
hos äldre patienter och att detta bidrar till att de 
lättare drabbas av frakturer. Begreppet osteopo-

ros myntades av Johann Lobstein ungefär samti-
digt men troligen beskrev han en annan skelett-
sjukdom som i dag heter osteogenesis imperfecta. 
Under 1940-talet rapporterade benpatologins 
stora gigant, den amerikanske endokrinologen 
Fuller Albright, postmenopausal osteoporos som 
en sjukdom som beror på minskad benbildning 
på grund av minskad insöndring av östrogen.

Att osteoporos är ett så stort kliniskt problem i 
dag beror till stor del på att vi blir allt äldre; fler 
patienter drabbas och svårighetsgraden ökar 
med stigande ålder. Det var först på 1980-talet 
som problemet fick mer uppmärksamhet när det 
visade sig antalet frakturfall ökat lavinartat. Inn-
an dess fanns ingen farmakologisk behandling 
mot sjukdomen och inget läkemedelsbolag hade 
verksamhet inriktad mot skelettsjukdomar.

De senaste 25 åren har en mängd företag eta-
blerat benbiologiska laboratorier och flera olika 
läkemedel har tagits fram varav några nu är i 
kliniskt bruk. Denna översikt beskriver osteopo-
rossjukdomen ur ett kliniskt och patogenetiskt 
perspektiv samt sammanfattar vilka möjligheter 
som i dag finns att behandla sjukdomen.

DEFINITION OCH EPIDEMIOLOGI
Osteoporos definieras av WHO som en systemisk 
skelettsjukdom karaktäriserad av låg benmassa 
och förändrad mikroarkitektur som leder till 
benskörhet och ökad risk för frakturer. Detta 
innebär att den benvävnad som bygger upp ske-
lettet är helt normal; det vill säga, sjukdomen be-
ror inte på att benvävnaden har ett annorlunda 
innehåll av matrixproteiner eller mindre mängd 
mineral än normalt skelettet utan på att det finns 
mindre mängd benvävnad i skelettet. Såväl det 
trabekulära benet som det omgivande kortikala 
benet drabbas, men framför allt minskar mäng-
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SAMMANFATTAT Antalet skelettfrakturer ökar kraftigt, inte minst i de 
skandinaviska länderna. En ökande del av fallen beror på att skelettets 
hållfasthet blivit allt sämre på grund av osteoporos. Att osteoporos i dag 
är ett så stort kliniskt problem beror på att vi blir allt äldre; fler patienter 
drabbas och svårighetsgraden ökar med stigande ålder. Författaren 
beskriver sjukdomen ur ett kliniskt och patogenetiskt perspektiv samt 
sammanfattar vilka möjligheter vi i dag har att behandla sjukdomen.
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Skelettet i käkar och annorstädes
En benhård vävnad fylld av liv och rörelse både vid hälsa och sjukdom

1. Benets fysiologiska uppbyggnad och omsättning

� Denna översiktsartikel sammanfattar vad vi cellbiologiskt vet om de celler som
bildar ben, osteoblaster och de som resorberar ben, osteoklaster.

Den moderna cellbiologin har kunnat visa att osteoblaster är en slags ben-
vävnadens Dr Jekyll och Mr Hyde. De inte bara bildar ben utan kontrollerar även
bildandet och aktiveringen av bennedbrytande osteoklaster. Även om man anat
detta under de senaste 20 åren är det inte förrän under de allra senaste 3–4 åren
som samspelet mellan osteoblaster och osteoklaster fått sin molekylära för-
klaring.

Med ytterligare molekylärbiologisk kunskap om specifika reglersystem för
benresorption och benbildning kommer man att kunna utveckla nya läkemedel
för behandling av patienter med sjukdomar som primärt eller sekundärt drabbar
remodellering av skelettet.
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et är många av oss som när vi tittar på en
röntgenbild och ser att marginala benkan-
ten är sänkt eller upptäcker att det finns ett

radiolucent område kring roten säger till patien-
ten (eller kolleger) att benet är resorberat kring
tanden. På samma sätt är det vanligt att röntgeno-
loger, ortopeder och andra som tittar på röntgen-
bilder från patienter med misstanke om osteo-
porossjukdom säger till varandra att benet är ”ur-
kalkat” när röntgen visar ett mindre opakt nätverk
av kompakt eller trabekulärt ben. Hos samtliga
dessa patienter beror röntgenbildens mindre ra-
dioopaka struktur, eller ökade radiolucens, på för-
lust av mineral.

I denna översikt vill jag dock försöka förmedla
dels att ett skelett aldrig enbart kan urkalkas vid
patologiska tillstånd och dels att det inte bara är
ökad nedbrytning av ben som äger rum vid sjukli-
ga processer som parodontit, periapikal osteit,
reumatoid artrit, periimplantit eller metastaser av
maligna tumörer i skelettet. Vid dessa patologiska
processer förekommer också ökad benbildning,
det vill säga ökad remodellering.

När en död kropp har förruttnat återstår till slut
bara skelettet. Detta faktum har lett till att många
betraktar skelettet som en kroppsdel som är resi-
stent mot biologiska processer och vars funktion
hos oss ryggradsdjur endast är att vara armerings-
järn för att hålla oss upprätta och för att fästa
muskler och senor på. Det är naturligtvis förståe-
ligt att denna tanke uppkommer men i själva ver-
ket är den benvävnad som skelettet består av lika
levande som alla andra vävnader i en levande
kropp. Skelettet har celler vars liv och leverne reg-
leras av gener, hormoner, omgivningsfaktorer och
till och med av nervsystemet.

Det är min avsikt att översiktligt beskriva den
kunskap vi har idag om benets biologi och att i en
senare artikel redogöra för hur dess celler påverkas
av sjukliga processer som inflammation, tumörer
och osteoporossjukdom.

Den som drar sig till minnes tidigare kunskaper
i benbiologi kommer att kunna konstatera att ett
mycket stort dogmskifte har ägt rum, nämligen att
de benbildande osteoblasterna inte enbart ägnar
sig åt att bilda ben utan att det är dessa celler som
också reglerar bildandet och aktivering av benre-
sorberande osteoklaster. Jag kommer att ägna spe-
ciell uppmärksamhet åt att förklara de landvin-
ningar under senaste 3–4 åren och som har lett till
denna nya uppfattning.

Det är viktigt inte minst på grund av att kunska-
perna redan har lett till utvecklande av nya läke-
medel för antiresorptiv behandling. Kunskaperna
har också lett till att man nu genetiskt och mole-
kylärt kan förklara flera skelettsjukdomar, både
sådana som leder till ökad bentäthet (osteopetros)

och sådana som leder till minskad bentäthet gene-
rellt (osteoporos) eller lokalt (osteolys).

Benceller
Benvävnaden innehåller tre olika celltyper som
tillsammans är ansvariga för den ständiga remo-
delleringen av skelettet med vilka skelettets form
och benmassa (=mängden mineraliserad benväv-
nad) ständigt kan anpassas till olika fysiologiska
krav. Förändringar av dessa cellers aktiviteter är
också orsaken till att benvävnadens form och mas-
sa förändras vid vissa patologiska processer inuti
eller i anslutning till skelettet; till exempel par-
odontit, reumatoid artrit och osteoporos.

Osteoblaster är de celler som bildar ben genom
att syntetisera en icke mineraliserad matrix bestå-
ende av benproteiner som senare, genom osteo-
blasters kontroll, mineraliseras (Figur 1). Dessa
celler förekommer som ett enda lager av celler som
täcker all benvävnad, såväl kompakt som trabeku-
lärt ben.

Osteoblaster är bindvävsceller och närmast
släkt med odontoblaster i dentin och cementoblas-
ter i cement men också med fibroblaster i slemhin-
nor och hud och de speciella fibroblastliknande
rothinnecellerna. Osteoblaster kan också bildas

D

Figur 1. Benvävnad bildas av osteoblaster som bildar ett enda
lager av sammanhängande celler som täcker alla ytor på
benvävnaden, såväl i kortikalt som trabekulärt ben. Aktiva
osteoblaster är kubiska celler med hårt färgad cytoplasma
medan inaktiva osteoblaster är mycket smala celler.
● Osteoblasterna bildar initialt ben genom att frisätta
olika proteiner (huvudsakligen kollgena fibrer) som bildar
benmatrixen eller osteoiden (röd färg).
● Osteoiden saknar mineralkristaller men när den fått en
viss tjocklek impregneras den med hydroxylapatitkristaller
så att den hårda benvävnaden bildas (blågrön färg).
● Osteoiden mineraliseras inte fullständigt. Det finns alltid
en zon av osteoid mellan mineraliserad benvävnad och osteo-
blaster.

Aktiva
osteoblaster

Osteoid

Osteocyter

Mineraliserad
osteoid

Inaktiva
osteoblaster
”Lining cells”
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 Denna översiktsartikel sammanfattar vad vi cellbiologiskt vet om de celler som
 och de som resorberar ben, osteoklaster.

Den moderna cellbiologin har kunnat visa att osteoblaster är en slags ben-
vävnadens Dr Jekyll och Mr Hyde. De inte bara bildar ben utan kontrollerar även
bildandet och aktiveringen av bennedbrytande osteoklaster. Även om man anat
detta under de senaste 20 åren är det inte förrän under de allra senaste 3–4 åren
som samspelet mellan osteoblaster och osteoklaster fått sin molekylära för-

Med ytterligare molekylärbiologisk kunskap om specifika reglersystem för
benresorption och benbildning kommer man att kunna utveckla nya läkemedel
för behandling av patienter med sjukdomar som primärt eller sekundärt drabbar
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processer förekommer också ökad benbildning,
det vill säga ökad remodellering.

När en död kropp har förruttnat återstår till slut
bara skelettet. Detta faktum har lett till att många
betraktar skelettet som en kroppsdel som är resi-
stent mot biologiska processer och vars funktion
hos oss ryggradsdjur endast är att vara armerings-
järn för att hålla oss upprätta och för att fästa
muskler och senor på. Det är naturligtvis förståe-
ligt att denna tanke uppkommer men i själva ver-
ket är den benvävnad som skelettet består av lika
levande som alla andra vävnader i en levande
kropp. Skelettet har celler vars liv och leverne reg-
leras av gener, hormoner, omgivningsfaktorer och
till och med av nervsystemet.

Det är min avsikt att översiktligt beskriva den
kunskap vi har idag om benets biologi och att i en
senare artikel redogöra för hur dess celler påverkas
av sjukliga processer som inflammation, tumörer
och osteoporossjukdom.

Den som drar sig till minnes tidigare kunskaper
i benbiologi kommer att kunna konstatera att ett
mycket stort dogmskifte har ägt rum, nämligen att
de benbildande osteoblasterna inte enbart ägnar
sig åt att bilda ben utan att det är dessa celler som
också reglerar bildandet och aktivering av benre-
sorberande osteoklaster. Jag kommer att ägna spe-
ciell uppmärksamhet åt att förklara de landvin-
ningar under senaste 3–4 åren och som har lett till
denna nya uppfattning.

Det är viktigt inte minst på grund av att kunska-
perna redan har lett till utvecklande av nya läke-
medel för antiresorptiv behandling. Kunskaperna
har också lett till att man nu genetiskt och mole-
kylärt kan förklara flera skelettsjukdomar, både
sådana som leder till ökad bentäthet (osteopetros)

och sådana som leder till minskad bentäthet gene-
rellt (osteoporos) eller lokalt (osteolys).

Benceller
Benvävnaden innehåller tre olika celltyper som
tillsammans är ansvariga för den ständiga remo-
delleringen av skelettet med vilka skelettets form
och benmassa (=mängden mineraliserad benväv-
nad) ständigt kan anpassas till olika fysiologiska
krav. Förändringar av dessa cellers aktiviteter är
också orsaken till att benvävnadens form och mas-
sa förändras vid vissa patologiska processer inuti
eller i anslutning till skelettet; till exempel par-
odontit, odontit, odontit reumatoid artrit och reumatoid artrit och reumatoid artrit osteoporos.

Osteoblaster är de celler som bildar ben genom
att syntetisera en icke mineraliserad matrix bestå-
ende av benproteiner som senare, genom osteo-
blasters kontroll, mineraliseras (Figur 1). Dessa
celler förekommer som ett enda lager av celler som
täcker all benvävnad, såväl kompakt som trabeku-
lärt ben.

Osteoblaster är bindvävsceller och närmast
släkt med odontoblaster i dentin och cementoblas-
ter i cement men också med fibroblaster i slemhin-
nor och hud och de speciella fibroblastliknande
rothinnecellerna. Osteoblaster kan också bildas

olika proteiner (huvudsakligen kollgena fibrer) som bildar
benmatrixen eller osteoiden (röd färg).
● Osteoiden saknar mineralkristaller men när den fått en
viss tjocklek impregneras den med hydroxylapatitkristaller
så att den hårda benvävnaden bildas (blågrön färg).
● Osteoiden mineraliseras inte fullständigt. Det finns alltid
en zon av osteoid mellan mineraliserad benvävnad och osteo-
blaster.
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Skelettet i käkar och annorstädes
En benhård vävnad fylld av liv och rörelse både vid hälsa och sjukdom

2. Bencellernas reaktion på inflammatoriska processer

§    Benvävnaden i skelettet remodelleras ständigt. I en del ben sker detta mer 
omfattande än i andra. En inflammatorisk process i skelettet (periapikal osteit, 
osteomyelit) eller i nära anslutning till skelettet (parodontit, reumatoid artrit, 
lossnande ledproteser) leder till förändringar i den normala remodelleringen. 
I de flesta fall ser man kliniskt att benet försvinner (osteolys), men hos vissa 
patienter visar röntgenbilden i stället en förtätning i skelettet (sklerotisk 
reaktion).

Den osteolytiska reaktionen beror på ökad benresorption orsakad av 
stimulering av osteoklaster och ses oavsett om inflammationen orsakats av 
en infektion (periapikal osteit, parodontit), en autoimmun process (reumatoid 
artrit) eller av främmande material (proteslossning).

I denna översikt beskrivs i korthet den inflammatoriska processen i en 
inflammerad gingiva och dess effekter på epitel och extracellulär matrix. 
Därefter beskrivs mer ingående hur molekyler i den inflammatoriska processen 
interagerar med benets celler samt vilka cytokiner och andra signalsubstanser 
som kan stimulera eller hämma osteoklastbildning och hur dessa molekyler 
åstadkommer sina effekter.

Kliniska studier som belyser betydelsen av de resorptionsstimulerande 
molekylerna beskrivs också. Slutligen ges en sammanfattning av nya tekniker för 
att studera samband mellan variationer i gener och sjukdomar samt hur dessa 
tekniker börjat användas inom parodontitforskningen för att studera sjukdomens 
molekylärgenetiska patogenes.

      

Inflammation och ben

 Benresorption – – –                         Benbildning

Benvävnaden i skelettet är en vital vävnad som 
ständigt under livet genomgår olika cykler av 
bennedbrytning och benbildning i så kallade 

remodelleringsenheter. I Tandläkartidningen num-
mer 8, 2004 [1] beskrevs hur benbildande och ben-
nedbrytande celler bildas och regleras av hormoner, 
mekanisk belastning och lokala signalsubstanser som 
cytokiner och neuropeptider. Vid fysiologisk remo-
dellering hanterar bencellerna informationsflödet så 
att benbildningen är lika stor som benresorptionen 
och vi behåller den benmassa som skapats under 
uppväxten (Figur 1). Vid patologiska tillstånd, till 
exempel över- eller underproduktion av hormoner 
eller andra signalsubstanser, sätts kontrollen av re-
modelleringen ur spel. Det kan leda till förlust av 
benmassa antingen generellt i skelettet som vid os-
teoporos eller lokalt som vid parodontit, periapikal 
osteit, reumatoid artrit eller metastaserande maligna 
tumörer (Figur 1). Hos andra patienter kan det leda 
till förtätning av benmassan  i samtliga ben som vid 
osteopetros eller lokalt som vid vissa inflammato-
riska tillstånd (sklerotiserande periapikala osteiter 
och sklerotiserande osteomyelit) och ibland vid vissa 
metastaser (främst vid prostatacancer). En vanlig 
uppfattning är att dessa olika kliniska uttryckssätt 
(Figur 2) beror på att vid förlust av benmassa (osteo-
lys) har osteoklaster stimulerats, medan vid förtät-
ning av benmassa (skleros) har osteoblaster stimu-
lerats av olika signalsubstanser från de patologiska 
processerna. Den cellulära förklaringen är dock inte 
så enkel (Figur 1).

Minskad benmassa är oftast följden av ökad resorp-
tion men kan också bero på minskad benbildning. 
När man kunnat studera remodellering histologiskt 
vid inflammation eller maligna tumörer har man 
vid kliniskt osteolytiska tillstånd funnit både ökad 
benresorption och bennybildning, men resorptionen 
har dominerat (Figur 1). Det är detta som radiologer 
utnyttjar när man letar efter metastaserande osteo-
lytiska tumörer i skelettet. De isotoper som används 
vid scintigrafiska undersökningar upptas i skelettet 
i samband med benbildning. Undersökningar visar 
alltså inte primärt resorptionsaktiviteten, även om 
de ofta används för att avslöja kliniskt osteolytiska 
reaktioner (Figur 3). För att diagnostisera parodontit 
behöver vi inte använda scintigrafi men i några fall 
har man gjort det i försök att få en uppfattning om 
sjukdomens aktivitetsgrad. Det visade sig då att de 
patienter som hade högt upptag av isotop svarade 
bäst på antiinflammatorisk behandling.

Patienter med ledproteser drabbas ibland av pro-
teslossning på grund av benförlust kring protesde-
larna (Figur 3, 4). Benförlusten initieras av en in-
flammation som framkallats av materialet. I likhet 
med andra inflammatoriska tillstånd i anslutning 
till skelettet, leder den till en lokal osteolys. När den 
skeletala reaktionen studeras histologiskt kan man 

se tecken på kraftig resorptionsaktivitet men även 
hos dessa patienter finns områden med ökad benny-
bildning (Figur 4) vilket visar att det på cellulär nivå 
oftast är en blandning av ökad resorption och ökad 
benbildningsaktivitet vid inflammatoriska processer 
(Figur 1).

Balans

Lokal osteolys 
inflammation, 
maligna tumörer 
Generell osteolys 
osteoporos

Generell skleros
osteopetros

Lokal skleros
inflammation, 
maligna tumörer

 Benresorption                                 Benbildning

 Benresorption                                 Benbildning

 Benresorption                                 Benbildning

Figur 1 a-d. a) Under fysiologiska förhållanden pågår en ombyggnad (remodel-
lering) av skelettet som initieras av osteoklaster och fullföljs av osteoblaster. 
Vid fysiologisk remodellering bildar osteoblaster lika mycket nytt ben som 
osteoklaster brutit ned och processen är i balans. 
 b) Vid vissa patologiska tillstånd rubbas balansen så att fler osteoklaster bryter 
ned mer ben än vad osteoblaster förmår nybilda. Det kan ske lokalt vid till 
exempel parodontit och reumatoid artrit eller i anslutning till metastaserande 
maligna tumörer. Processen kan även vara generell och orsaka osteoporos.
 c) Vissa mutationer i gener som är involverade antingen i bildandet av osteo-
klaster, eller i dessa cellers funktion, leder till en oförmåga att bryta ned ben 
samtidigt som benbildning är oförändrad.
 d) Vid vissa tillstånd dominerar benbildningen och leder till lokal skleros.

a

Figur 2. Periapikala osteiter (apikal parodontit) mani- 
festerar sig oftast som en ökad nedbrytning av käkben 
(vänstra bilden; fylld pil). Ibland leder dock den inflam- 
matoriska processen till ökad benbildning, så kallad 
skleros (högra bilden; streckade pilar). 
(Bilderna har vänligen ställts till förfogande av professor Göran Sundqvist.)

b

c

d
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Skelettet i käkar      och annorstädes

Exakt hur detta går till vet vi inte, men en intres-
sant hypotes är att osteocyter – osteoblaster som 
inkorporerats inuti benvävnaden och som är den 
klart mest frekventa bencellen – genom sitt nät-
verk av utskott med vilka de kommunicerar mel-
lan varandra och med osteoblaster på benytan, 
härbärgerar mekanoreceptorer som känner av 
belastningen. 

Förutom att fungera som ett förankringssys-
tem för muskler och senor som en viktig kompo-
nent i det muskeloskelettala systemet har skelet-
tet många andra viktiga funktioner (figur i). Det 
skyddar mekaniskt viktiga vävnader som hjärna, 
hjärta, lungor och benmärg. Skelettet är också en 
stor depå för förvaring av kalcium och fosfat och 
är, tillsammans med magtarmkanal och njurar, 
ett viktigt organ för de homeostatiska mekanis-
mer med vilka kalcium och fosfat i blodet reg-
leras. Remodellering, modellering och kalcium-
homeostas regleras av ett flertal olika hormoner 
som påverkar osteoblasters och osteoklasters 
aktiviteter. Skelettet härbärgerar också benmärg 
med hematopoetiska stamceller som är upphov 
till bildning av många olika lymfoida och my-
eloida celler. 

En ny intressant forskningslinje har visat att 
benets celler inte bara kan påverkas av hormoner, 
utan att benceller också kan producera hormoner 
som frisätts i cirkulationen och som påverkar 
fettceller, insulinproducerande ß-celler i buk-
spottkörteln och njurens fosfatreglering (figur 
i). Det är avsikten med denna artikel att beskriva 
dessa sensationella fynd översiktligt för Tandlä-
kartidningens läsare. 

proteiner i benvävnadens matrix 
Osteoblaster bildar benvävnad genom att synte-
tisera en stor mängd olika proteiner som frisätts 
och bildar benets extracellulära matrix, också 

benämnd osteoid. Till mycket stor del (90 pro-
cent) utgörs dessa proteiner av kollagena fibrer 
typ I, samma slags fibrer som också finns i hud, 
slemhinnor och i tandens dentin och cement. 

Utöver kollagena fibrer syntetiserar osteoblas-
ter en stor mängd andra proteiner, varav en del 
utgörs av andra typer av kollagen, andra är pro-
teiner med namn som antyder att de är specifika 

Figur i 
Skelettet har stor betydelse som en del i det muskuloskelettala systemet 
med vars hjälp vi kan gå upprätt och röra oss. I skelettet lagras stora 
mängder av kalcium och fosfat i hydroxylapatitkristaller som kan frisättas 
vid stort behov på dessa mineraler; skelettet är en viktig del, tillsammans 
med magtarmkanalen och njurarna, i kontrollen av kalcium- och fosfat-
homeostas. Skelettet bildas av osteoblaster och resorberas av osteoklas-
ter. Dessa cellers aktiviteter regleras av ett antal olika hormoner som 
parathormon (PTH), kalcitonin (CT), aktivt D-vitamin (1,25(OH)2-D3), 
könshormoner som östrogen och testosteron, kortison, tyroideahormoner 
och retinoider (A-vitamin). Under senare år har det också visats att även 
signalsubstanser i centrala nervsystemet (CNS) kan kontrollera bencel-
lernas aktiviteter. I skelettet finns också röd benmärg med dels mesen-
kymala stamceller (MSC), egentligen mer riktigt benämnda förstadier till 
bindvävsceller (kan bilda inte bara osteoblaster utan också broskceller, 
fettceller, muskelceller), dels hematopoetiska stamceller som kan bilda 
alla slags lymfoida och myeloida blodceller. Utöver dessa celler och me-
kanismer har det nu också rapporterats att skelettet kan fungera som ett 
hormonproducerande organ. Osteokalcin bildat av osteoblaster stimulerar 
frisättning och känslighet för insulin och även antalet insulinproduce-
rande ß-celler i bukspottkörteln. Osteokalcin påverkar även fettcellerna 
så att deras antal minskar och att adiponektin, som ökar känsligheten för 
insulin, ökar. Osteocyter bildar »fibroblast-growth factor-23« (FGF-23) 
som ökar frisättning av fosfat i njurar och minskar bildning av 1,25(OH)2-
vitamin D3. Osteocyter bildar också sklerostin som fungerar som ett ben-
bildningshämmande hormon. 
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FAKTA�2. BENETS BESTÅNDSDELAR

 Benvävnaden består av

n Matrix (osteoid)
 – kollagena fibrer (90 procent)
 – mängd icke-fiberproteiner
  – osteokalcin
  – bone sialoprotein
  – osteopontin
  – osteonektin
  – BMPs
  – IGFs
  – TGF-beta
  – etc
n Hydroxylapatitkristaller
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för ben som osteokalcin, osteonektin och osteo-
pontin, men också ett stort antal tillväxtfaktorer 
som till exempel bone morphogenetic proteins 
(bmp), insulin-liknande tillväxtfaktorer (igf) 
och transforming growth factor-ß (tgf-ß). 

En viktig funktion för skelettets extracellulära 
proteiner är att fungera som en matrix där hy-
droxylapatitkristaller deponeras, men vilka av 
proteinerna som har den funktionen, och hur 
det går till när benet mineraliseras, vet vi nästan 
inte alls. Ett mycket speciellt förhållande är att 
osteoiden också innehåller hormonliknande till-
växtfaktorer i stor mängd som bmp, igf och tgf-
ß. Varför begravs dessa signalsubstanser inne i 
benet? Hypotetiskt spekuleras att de frisätts när 
osteoklaster resorberar ben och att de då kom-
mer till användning för att stimulera osteoblaster 
att bilda nytt ben och således kan ha en funktion 
i de processer som koordinerar remodellerings-
processen. 

Av alla matrixproteinerna är det endast osteo-
kalcin och bone sialoprotein som är helt specifika 
för ben. Det ligger mycket nära till hands att tro 
att dessa proteiner är essentiella för mineralise-
ring av ben. Det var därför oerhört förvånande 
när det visade sig att möss, där man slagit ut 
genen för osteokalcin, uppvisade mycket små 
förändringar i skelettet. Det var ännu mer för-
vånande, och fullständigt oväntat, att dessa möss 
skulle bli tjocka och ha höga nivåer av glukos i 
cirkulationen, tillsammans med låga nivåer av 
insulin. Dessa observationer blev startpunkten 
för intensiva studier av kopplingar mellan ben 
och energimetabolism. 

osteokalcin som ett unikt  
γ-karboxylerat benprotein 
Osteokalcin (ocn) är ett protein bestående av 49 
aminosyror som endast bildas av osteoblaster. 
Det har den unika egenskapen att aminosyran 
glutaminsyra i positionerna 17, 21 och 24 i amino-
syrasekvensen modifieras efter det att proteinet 
bildats, på så sätt att en karboxylgrupp påkopplas 
med hjälp av enzymet γ-karboxylas. Detta är en 
mycket ovanlig posttranslationell modifiering, 

men förekommer också i en del av koagulations-
faktorerna och enzymet är beroende av k-vita-
min (k just på grund av betydelsen i koagulation). 

Det är inte alltid som alla glutaminsyrorna i 
osteokalcin γ-karboxyleras och det förekommer 
därför dels osteokalcin som har alla tre glutamin-
syrorna γ-karboxylerade (Gla-ocn) och dels un-
derkarboxylerat osteokalcin som har ingen eller 
bara någon glutaminsyra γ-karboxylerad (Glu-
ocn). Modifiering med γ-karboxylering leder till 
att Gla-ocn får förmåga att binda kalcium och på 
så sätt binds osteokalcin till hydroxylapatitkris-
tallerna i benvävnaden. 

Det är möjligt att med elisa-teknik* mäta os-
teokalcinnivåer i blodet, men än så länge finns 
ingen riktigt säker metod att skilja mellan Gla-
ocn och Glu-ocn med nu kommersiellt tillgäng-
liga elisa. Om de analyser av osteokalcin i blod 
som för närvarande används mäter osteokalcin 
frisatt från osteoblaster under benbildning, eller 
om de är ett mått på osteokalcin frisatt i samband 
med resorption är inte helt klarlagt, men den 
förhärskande uppfattningen är att osteokalcin 
i cirkulationen är ett mått på remodellering av 
skelettet. Sålunda anses förhöjda nivåer av osteo-
kalcin hos osteoporospatienter vara ett mått på 
hög benomsättning och nivåerna minskas dras-
tiskt med resorptionshämmare som till exempel 
bisfosfonater. Förhöjda nivåer av osteokalcin i 
blod är en riskfaktor, om än svag sådan, för fram-
tida fraktur oberoende av bentäthet. 

osteokalcin som systemiskt hormon 
När man i den moderna biomedicinska forsk-
ningen vill ta reda på funktionen hos ett visst 
protein, är en vanlig teknik att genen som kodar 
för detta protein slås ut hos möss, så kallad »gene 
knockout«. Detta kan göras antingen genom att 

FAKTA�3. FRÅN DNA TILL PROTEIN

Proteiner består av en kedja av aminosyror som kopplas ihop i ribosomer. 
Syntes av proteiner startar med att genen som kodar för proteinet aktiveras 
av transkriptionsfaktorer. Detta leder till att just den specifika delen av genen 
avkodas i form av ett budbärar-rna; denna process kallas transkription. Vi har 
lika många olika budbärar-rna som vi har proteiner. Budbärar-rna används 
sedan som mall för att koppla ihop de olika aminosyror som bygger upp ett 
visst protein; denna process kallas translation. Efter det att proteinet bildas 
kan det sedan inne i cellens cytoplasma modifieras ytterligare, till exempel 
genom att olika socker fästs på proteinet; så kallad post-translationell mo-
difiering. En annan sådan ovanlig modifiering är påkopplande av karboxyl-
grupper (-cooh) på glutaminsyra i vissa proteiner, så kallad γ-karboxylering. 
Denna process kräver k-vitamin och sker framför allt i vissa koagulationsfak-
torer men också i osteokalcin. härigenom blir osteokalcin mycket surt och 
binds starkt till hydroxylapatitkristaller.

FAKTA�4. MÖSS SOM SAKNAR ETT PROTEIN

Global utslagning av en gen innebär att genen slagits 
ut innan befruktningen och att således musen aldrig 
kunnat bilda det protein som genen kodar för i någon 
cell under fosterlivet eller därefter. 

Konditionell utslagning av en gen innebär att genen 
slås ut endast i en viss celltyp. Detta går till så att man 
skapar en mus där den gen man vill slå ut omgärdas i 
Dna av två stycken så kallade LoxP-sekvenser. Detta 
påverkar inte genen och musen är helt normal. Paral-
lellt skapar man en annan mus som i sitt Dna innehål-
ler ett protein som kallas cre; konstruktionen är sådan 
att cre aktiveras av en promotor som man vet styr ett 
protein som är specifikt för en viss cell, till exempel 
promotorn för osteokalcin som då leder till att cre 
endast bildas i osteoblaster. Sedan parar man LoxP- 
och cremössen med varandra. alla musembryots celler 
kommer i sina gener att ha crekonstruktionen och 
LoxP-sekvenserna kring den intressanta genen. när 
då cre uttrycks i den specifika celltypen binds det till 
LoxP-sekvenserna och sedan inaktiveras genen speci-
fikt i den avsedda cellen.

*ELISA  
Enzyme-linked immuno-
sorbent assay, anti-
kroppsbaserad teknik för 
att mäta mängd av ett 
specifikt protein.
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FAKTA�5. SKELETTET REGLERAR FETTET

Möss som saknar osteokalcin blir feta och får metabola 
syndromet. 

genen inaktiveras i samtliga celler (kallas ibland 
»global gene knockout«) eller genom att genen 
inaktiveras i endast vissa celler, så kallad »condi-
tional gene knockout«. Därefter undersöker man 
vilka konsekvenser avsaknaden av proteinet har 
för musens normala liv och leverne eller under 
patologiska förhållanden; det vill säga, man stu-
derar vilken betydelse genotypen har för fenoty-
pen. Ibland är proteinet helt livsnödvändigt och 
då avlider musen antingen innan födelsen eller 
strax efter födelsen. Även fenotypen hos sådana 
möss kan ge mycket värdefull information. 

Det finns numera också tekniker att slå ut ge-
ner så att genen är helt normal under fosterlivet 
och även därefter tills dess att man aktiverar 
utslagningsmekanismen. Man kan till och med 
både slå av och till gener hos en vuxen mus. Det 
är förstås ogörligt av många skäl, tack och lov, att 
använda dessa tekniker hos människa, men na-
turen gör ibland sådana experiment genom att 
introducera mutationer i gener och hos sådana 
individer kan man på motsvarande sätt också få 
information om proteiners betydelse. 

När Gerhard Karsenty och medarbetare ska-
pade möss där genen som kodar för osteokalcin 
slagits ut globalt föddes mössen normalt och 
uppvisade, som nämnts ovan, inga stora föränd-
ringar i skelettet. I stället för minskad minerali-
sering uppvisade mössen något ökad benmassa. 
Man noterade att mössen hade ökad mängd 
bukfett utan att närmare utreda detta. En de-
taljerad fenotypning av mössen flera år senare 
visade att de också hade höga nivåer av glukos 
i blodet, i kombination med låga nivåer av insu-
lin, minskad känslighet för insulin och minskad 
mängd budbärar-rna för insulinreglerade gener 
i muskler och lever (figur ii). När bukspottkör-
teln studerades visade det sig att antal ß-celler 
var färre på grund av ökad apoptos. Fetman i sin 
tur berodde på ökat antal fettceller, vilket ledde 
till ökad mängd triglycerider i cirkulationen. Det 
ökade fettcellsantalet var associerat med mins-
kad bildning av adiponektin, ett hormon av stor 
betydelse för cellers insulinkänslighet, utan att 
andra fettcellshormoner som leptin och resistin 
var påverkade. 

Hur kan brist av det benspecifika proteinet 
osteokalcin leda till att möss blir tjocka och får 
diabetes, ungefär som människor med metabola 
syndromet? De ovan beskrivna fynden ledde till 
formulerandet av hypotesen att osteokalcin, di-

Deletion av 
osteokalcingenen

OCN+/+ OCN-/-

Bukfetma Blodglukos Insulin Triglycerider

Figur ii
Utslagning av båda allellerna som kodar för det benspecifika proteinet 
osteokalcin påverkar endast i obetydlig utsträckning benvävnaden. Där-
emot blir mössen tjocka på grund av att antal fettceller i buken ökar dra-
matiskt. Mössen får också högt blodsocker på grund av lågt insulin. Som 
en följd av det ökade antalet fettceller får de också förhöjda nivåer av 
triglycerider i blodet. Denna bild påminner i hög grad om de symtom som 
patienter med metabola syndromet uppvisar. 
 

FAKTA�6. FETMA KAN BOTAS MED BENPROTEIN

Feta möss med metabola syndromet förbättras när de 
behandlas med osteokalcin.

rekt eller indirekt, påverkar fettceller och pan-
kreas insulinproducerande ß-celler (figur iii). 
Helt sensationellt visade det sig att effekterna 
var direkta. När isolerade fettceller behandla-
des med osteokalcin ökade adiponektin och när 
ß-celler stimulerades med osteokalcin ökade 
antalet ß-celler och produktionen av insulin. 
När möss injicerades med osteokalcin sjönk 
blodsockret samtidigt som insulinnivåer ökade. 
Dessa resultat tyder på att osteokalcin kanske 
skulle kunna användas som ett läkemedel vid typ 
2-diabetes, en möjlighet som stärks av att möss 
som blivit feta, antingen av en fetthaltig diet el-
ler genom att hypotalamiska neuron påverkats, 
blev mindre feta, mindre glukosintoleranta och 

Fettceller
Osteoblaster

Adiponektin
Minskat fett

Icke karboxylerat
osteokalcin
(Glu-OCN)

Karboxylerat
osteokalcin
(Gla-OCN)

Bukspottkörtel

Proliferation
Insulin

ß-celler

Figur iii
Osteokalcin som bildats i osteoblaster modifieras med en K-vitaminbe-
roende process så att tre enheter av aminosyran glutaminsyra påkopplas 
karboxylgrupper (Gla-OCN), vilket leder till att proteiner får hög affinitet 
till hydroxylapatitkristaller i benet. Avlägsnande av dessa karboxylgrup-
per leder till bildande av icke karboxylerat osteokalcin (Glu-OCN) som 
cirkulerar i blodet och detta benspecifika protein kan sedan hormonellt 
direkt stimulera ß-celler i bukspottkörteln och hämma bildning av fett-
celler. Detta leder till ökad frisättning av insulin och av adiponektion som 
ökar cellers känslighet för insulin. 
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mer insulinkänsliga när de behandlades med os-
teokalcin. 

En mycket viktig länk i påvisandet av osteo-
kalcin som ett hormon är att man kan påvisa en 
specifik receptor. Nyligen har man funnit indi-
rekta evidens för att det skulle kunna finnas en 
osteokalcinreceptor tillhörande familjen g-pro-
teinkopplade receptorer. I denna familj finns det 
flera så kallade föräldralösa receptorer. Dessa 
receptorer har upptäckts genom kartläggning av 
dna och begreppet innebär att man inte vet vad 
som stimulerar receptorn, vilken betydelse den 
har och inte heller var den finns. En av dessa ge-
ner kodar för receptorer som troligen kan fung-
era som receptor för osteokalcin. Det återstår 
dock att visa att denna gen används för att bilda 
en receptor i ß-celler och i fettceller och att os-
teokalcin är en stimulator av denna receptor. Om 
man kan visa detta öppnar sig mycket intressanta 
möjligheter att försöka behandla patienter med 
typ 2-diabetes och metabola syndromet. 

Osteokalcinets effekter på fettceller och ß-
celler sker mest effektivt med osteokalcin som är 
icke karboxylerat (Glu-ocn). Eftersom merpar-
ten av osteokalcin i ben utgörs av karboxylerat os-
teokalcin (Gla-ocn) krävs någon form av aktive-
ringsmekanism som innefattar dekarboxylering. 
Några enzymer med γ-dekarboxylasaktivitet är 
inte kända, men lågt pH kan dekarboxylera os-
teokalcin och Karsenty har nu också presenterat 
data som tyder på att det låga pH som osteoklas-

ter genererar vid benresorption för att lösa upp 
mineralkristaller också dekarboxylerar Gla-ocn 
och därmed aktiverar osteokalcins hormonlik-
nande effekter (figur iv). 

Detta fynd genererar frågeställningen om pa-
tienter som behandlas med resorptionshämmare 
får ökat blodsocker och ökad risk för diabetes, 
en frågeställning som är ännu mer aktuell hos de 
patienter med metabola syndromet som behand-
las med resorptionshämmare. Forskning kring 
dessa frågeställningar pågår för närvarande på 
flera håll i världen. En annan frågeställning är 
om osteoblaster frisätter Glu-ocn direkt till cir-
kulationen eller om hormonellt aktivt Glu-ocn 
först måste bakas in i benvävnad som Gla-ocn, 
för att sedan under resorptionsprocessen frisät-
tas som Glu-ocn. Att resorptionsaktivering har 
betydelse indikeras av att möss som blivit feta på 
grund av fet kost och då utvecklat glukosintole-
rans förbättrades i detta avseende när resorption 
aktiverats genom behandling med rankl. 

insulinreceptor i osteoblaster reglerar  
produktion och aktivering av osteokalcin 
Två oberoende studier, dels från Gerhard 
Karsenty’s laboratorium vid Columbiauniversi-
tetet i New York och dels från Thomas Clemen’s 
laboratorium vid John Hopkin’s sjukhus i Balti-
more, har visat att insulinreceptorn i osteoblaster 
är viktig för osteoblasternas förmåga att påverka 
energimetabolismen. Möss som saknar insulin-
receptor endast i osteoblaster genom »conditio-
nal gene knockout« får inte helt oväntat mindre 
benmassa, framför allt i trabekulärt ben på grund 
av minskad benbildning. Mer oväntat visade 
det sig att de också får sänkta nivåer av insulin. 
Detta visade sig bero på två mekanismer. Insulin 
stimulerar i sig bildande av osteokalcin genom 
att stimulera transkriptionsfaktorn Runx2 som 
är en regulator av osteokalcingenen, vilket är 
en förklaring till den minskade benmassan hos 
möss som saknar insulinreceptorn (figur iv). In-
sulin minskar också produktionen av den lösliga 
receptorn osteoprotegerin (opg). opg binds till 
rankl och förhindrar att denna cytokin stimu-
lerar receptor rank, den viktigaste regulatorn av 
bildning och aktivering av osteoklaster (se refe-
rens 1 för mer ingående beskrivning). Med denna 
mekanism fungerar alltså insulinsignalering i 
osteoblaster som en stimulator av osteoklaster 
(figur iv). Ju mer insulin, desto mer aktivering 
av osteoblasters insulinreceptor, desto mer bild-
ning av osteokalcin (Gla-ocn) och slutligen desto 

FAKTA�7. AKTIVERING AV OSTEOKALCIN

osteoblaster bildar γ-karboxylerat osteokalcin som 
efter dekarboxylering fungerar som ett hormon med 
effekter på insulinproduktion, insulinkänslighet och 
fettceller.

Osteoklastprogenitorer

Insulin
ß-celler

Fettceller
Adiponectin

Osteoblaster

OCN OPG

Insulin
InsR

RANKL/OPG
Osteoklast

Glu-OCN
pH 4,5

Gla-OCN

Glu-OCN

Gla-OCN

Hydroxylapatitkristall

Figur iv
Aktivering av insulinreceptorer (InsR) i osteoblaster leder till ökad ben-
bildning, bland annat genom att stimulera bildning av osteokalcin (OCN). 
Detta karboxyleras (Gla-OCN), frisätts ut i matrixen och binds till hy-
droxylapatitkristaller. Insulin påverkar också osteoblasternas bildning av 
osteoprotegerin (OPG) så att mängden OPG minskar. Detta får till följd att 
en större andel av den osteoklaststimulerande cytokinen RANKL blir fri 
och att fler osteoklaster bildas. När dessa resorberar ben frisätts syra och 
pH sjunker, vilket är mekanismen med vilka mineralkristallerna upplöses. 
Det leder också till att Gla-OCN omvandlas till Glu-OCN, som därefter kan 
frisättas som ett aktivt hormon med effekter på ß-celler och fettceller. 
Modifierat efter Clemens och Karsenty, JBMR 2011. 
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mer aktivt osteokalcin (Glu-ocn) genom ökad 
osteoklastaktivitet. 

betydelsen av osteokalcin som regulator  
av energimetabolism hos människa 
De eleganta studierna på möss som visat att 
osteokalcin hos dem fungerar som ett hormon 
med effekter på fettceller och bukspottkör-
telns ß-celler väcker frågeställningen om detta 
också fungerar fysiologiskt på ett liknande sätt 
hos människor och vilken roll denna reglering 
eventuellt har för patogenetiska mekanismer 
vid metabola syndromet. Studierna väcker också 
frågan om antikoagulansbehandling med war-
farin, som hämmar just γ-karboxylering av koa-
gulationsfaktorer primärt i levern, också påver-
kar γ-karboxylering av osteokalcin och därmed 
skulle kunna påverka metabola kontrollen av 
fett- och energiomsättningen. Flera kliniska as-
sociationsstudier har visat att nivåerna av osteo-
kalcin i cirkulationen hos människa är omvänt 
relaterade till blodsocker, kroppsmasseindex 
och mängden fett. Andra studier har visat att os-
teokalcin i serum påverkar HbA1c (mått på hur 
mycket socker som fastnat på hemoglobin i blo-
det och som används som markör vid diabetes-
behandling), fasteinsulin och insulinresistans. 
Osteokalcin har också associerats till hdl-ko-
lesterol och till fettcellshormonet adiponektin. 
Obesa individer har lägre osteokalcin än icke 
obesa och ju lägre osteokalcin, desto större risk 
för metabola syndromet. 

Det finns således många studier även på män-
niska som visar att sänkta nivåer av osteokalcin i 
serum är associerat till ökad fetma och ökat blod-
socker. Denna typ av association kan inte bevisa 
direkta orsakssamband, men studierna på möss 
antyder att sådana skulle kunna finnas. Det åter-
står dock mycket forskning innan man kan tänka 
sig att behandla patienter med icke karboxylerat 
osteokalcin eller andra molekyler som kan er-
sätta detta matrixprotein som stimulator av den 
specifika receptor som ännu återstår att påvisa, 
men resultaten från musstudierna är synnerligen 
intressanta och öppnar upp helt nya perspektiv i 
forskningen om metabola syndromet. 

osteocyter som producent  
av systemiska signalsubstanser 
Osteoblaster är inte den enda bencell som kan 
producera hormoner utan även osteocyter har 
nu påvisats kunna producera ett hormon. Fi-
broblast growth factors (fgf) är en mycket stor 
familj av tillväxtfaktorer med i dag 22 kända 
medlemmar hos människa. De är involverade i 

FAKTA�8. OSTEOKALCIN OCH METABOLT SYNDROM

Patienter med metabola syndromet har lågt osteo kalcin 
i blodet. 

FAKTA�9. OSTEOKALCIN SOM LäKEMEDEL

Är osteokalcin-behandling av patienter med metabola 
syndromet en möjlighet?

FAKTA�10. SKELETTET REGLERAR NJUREN

osteocyter bildar hormonet FGF23 som stimulerar 
utsöndring av fosfat i njurarna.

reglering av en mängd cellulära funktioner som 
till exempel proliferation och differentiering. En 
del av medlemmarna är mycket nära släkt med 
varandra och utövar sina effekter via fgf-recep-
torer. Andra är visserligen starkt homologa, men 
kan inte aktivera fgf-receptorer. Nyligen har 
fgf23 upptäckts som en medlem i denna familj. 
Den är en mycket svag agonist av fgf-receptorer 
och skiljer sig från övriga fgf-receptorer genom 
att den är endokrint verkande. 

Hydroxylapatitkristaller byggs upp av kalci-
um, fosfat och hydroxyljoner. Brist på kalcium 
och fosfat försämrar bildning av dessa kristal-
ler och leder till ett dåligt mineraliserat skelett. 
Allvarlig brist på kalcium, oftast på grund av 
d-vitaminbrist, leder till rakit (engelska sjukan) 
och mildare former till osteomalaci. Det finns 
många andra rakitliknande tillstånd med flera 
mer eller mindre kända orsaksmekanismer. Au-
tosomal dominant hypofosfatemisk rakit (adhr) 
är en sjukdom som visats bero på en mutation av 
fgf23-genen, vilken leder till att fgf23 blir re-
sistent mot proteolytisk nedbrytning. Ett annat 
tillstånd där fgf23 förekommer i förhöjda nivåer 
är tumör-inducerad osteomalaci, en inte sällan 
mycket svårdiagnostiserad sjukdom eftersom 
tumörerna kan vara mycket små i storlek. 

fgf23 binds till fgf-receptorer men kräver 
också en ko-receptor Klotho för att ha optimal 
effekt. Sådana receptorer finns i njuren och 
fgf23:s roll är att framför allt stimulera fosfatut-
söndring, vilket förklarar att höga fgf-nivåer 
är förbundna med fosfatbrist och rakit eller os-
teomalaci. Det har oväntat visat sig att fgf23 
uttrycks huvudsakligen i osteocyter och vissa 
typer av osteoblaster. Detta innebär att den hu-
vudsakligaste hormonproducenten är osteocy-
ter, ytterligare en koppling mellan benceller och 
hormonutsöndring. 

En viktig följdfråga är: Vad reglerar bildning 
och utsöndring av fgf23 i osteocyter? En annan 
är: Med vilka mekanismer känner vi av fosfatni-
våerna? Fosfat i födan är en viktig regulator och 
d-vitamin en annan eftersom det visat sig dels 
att 1,25(oh)2-vitamin d3 stimulerar bildning av 
fgf23 och dels att fgf23 hämmar bildning av 
detta hormon, men någon riktigt klar bild av hur 
regleringen går till har vi ännu inte. 
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osteocyter som producent  
av lokala signalsubstanser 
Osteocyter är den klart vanligaste bencellen, 
men vår kunskap om dess roll är närmast rudi-
mentär jämfört med kunskaperna om osteoblas-
ter och osteoklaster. Cellernas mycket speciella 
morfologi med mängder av dendritiska utskott 
med vilka de kommunicerar med varandra och 
med osteoblaster antyder att de bör ha en viktig 
roll i skelettbiologin (figur v). Den förhärskande 
uppfattningen är att de är betydelsefulla celler 
för att registrera belastning på skelettet och att 
förmedla detta till ökad eller minskad benbild-
ning, men hur detta går till har det funnits endast 
vaga uppfattningar om. Det har nu påvisats att 
osteocyter uttrycker ett protein sklerostin, som 
inte uttrycks av andra celler. Att sklerostin kan ha 
en viktig funktionell roll indikeras av fynd som 
visat att osteocyternas uttryck av sklerostin häm-
mas av mekanisk belastning. 

Två sjukdomar med hög benmassa är skleros-
tos och van Buchem’s sjukdom. De är båda ytterst 
sällsynta sjukdomar och utmärks av endosteal 
hyperostos bland annat i mandibeln och ansikts-
skelettet, där det leder till förträngning av krani-
alnervskanaler och som följd ansiktsförlamning 
och dövhet. Båda dessa sjukdomar beror på mu-
tationer i sost-genen; i sklerostos har sex olika 
mutationer påvisats och i van Buchem’s sjukdom 
är det en deletion av 52 baspar nedström sost-
genen som leder till minskad produktion av pro-
teinet. Under ett antal år visste man inte vilket 
protein som sost-genen gav upphov till, men nu 

har det visat sig att det kodar för ett protein som 
framför allt uttrycks i osteocyter och som har fått 
namnet sklerostin. 

Hur kan ett sämre fungerande sklerostin 
(sklerostos), respektive mindre mängd av detta 
protein (van Buchem’s sjukdom) leda till ökad 
benmassa? Den snabba utvecklingen av transla-
tionell medicinsk forskning har lett till upptäck-
ten av molekylär mekanism i två andra bensjuk-
domar, vilket nu i sin tur givit förklaringen till 
den höga benmassan hos patienter med skleros-
tos och van Buchem’s sjukdom. Helt oberoende 
av varandra upptäckte två stora, translationellt 
arbetande forskargrupper, att förklaringen till 
det så kallade »high bone mass syndrome« och 
till »osteoporosis pseudoglioma syndrome« var 
mutation i genen för proteinet »low-density lipo-
protein receptor-related protein 5« (Lrp5), ett pro-
tein som ingen tidigare hade trott skulle ha något 
med benbiologi att göra. I ena fallet med gene-
rellt hög benmassa (»high bone mass syndrome«) 
leder mutationen till att Lrp5 är överaktivt och i 
det andra fallet med låg benmassa (»osteoporosis 
pseudoglioma syndrome«) leder mutation till ett 
dåligt fungerande protein.

Lrp5 är ett cellmembranbundet protein som 
fungerar som en ko-receptor till ett annat protein 
som kallas Frizzled. Denna receptor känner igen 
signalsubstanser i Wnt-familjen och när Lrp5, 
Frizzled och Wnt binds till varandra signalerar 
Frizzled inne i cellen (figur vi a). Detta signal-
system kallas »Lrp5/Wnt/Frizzled signaling«. 
När systemets koppling till benmassa upptäck-
tes viss te man inte hur det kunde påverka osteo-
blasters benbildning. I dag anser man att det sker 
genom aktivering av transkriptionsfaktorn ß-ka-

Figur v
I bilden ser man osteonsystem med koncentriska lameller 
kring en central kärlkanal. De flesta av osteonerna har remo-
dellerats så att endast delar av dem kvarstår. Inne i osteonerna 
finns många osteocyter där cellkroppen tecknar sig som en 
mörk struktur från vilken en stor mängd av mörka utskott ut-
går. Dessa utskott är de osteocytiska dendriterna med vilka de 
dels kommunicerar med varandra och dels med osteoblaster på 
benvävnadens yta (syns inte i denna bild). Med benäget till-
stånd av Dr Tim Arnett, University College of London. 

FAKTA�11. BANANFLUGEVINGAR OCH CANCER

Wnt är en sammanslagning av genen Int1, som först 
påvisades i brösttumörer hos möss infekterade med ett 
humant brösttumörvirus och genen Wg som i banan-
flugor är viktig för utveckling av vingarna. Genen Wg är 
bananflugans motsvarighet till däggdjurens Int1. Wnt 
kodar för en stor familj av Wnt-proteiner med betydelse 
för bland annat fosterutveckling och celltillväxt. Wnt-
proteiner påverkar angränsande celler via receptorn 
Frizzled och dess ko-receptor Lrp5.

christiane nüsslein-Volhard och Eric Wieschaus fick 
1995 nobelpriset i medicin för deras studier av Wnt.

FAKTA�12. BANANFLUGEHÅR OCH CELLSIGNALER

Frizzled är en stor familj av proteiner som tillsammans 
med ko-receptorn Lrp5 fungerar som cellmembranbund-
na receptorer för Wnt-proteiner. Frizzled upptäcktes 
hos bananflugor initialt och utslagning av genen gav 
upphov till bananflugor med krulligt hår. Frizzledrecep-
torer löper från cellens utsida till dess insida i sju olika 
slingor, en egenskap de delar med en del andra hormon-
receptorer på cellers yta. 
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tenin. Wnt-familjen består i dag av 19 olika med-
lemmar hos människa och för att göra det ännu 
mer komplicerat finns det tio olika Frizzled. Som 
oftast i biologin balanseras stimulerande system 
av hämmande sådana. Det har nu visats att skle-
rostin är ett av flera sådana proteiner som verkar 
genom att hämma »Lrp5/Wnt/Frizzled signaling« 
genom att bindas till Lrp5 och förhindra att det i 
sin tur binds till Frizzled (figur vi b). Patienterna 
med sklerostos eller van Buchem’s sjukdom har 
alltså mindre väl fungerande hämmare och där-
med ökad aktivitet av »Lrp5/Wnt/Frizzled signa-
ling« som förklaring till deras högre benmassa. 

Det har också visat sig att sklerostinnivåer 
minskar efter belastning av skelettet och detta 
protein är sannolikt den länge eftersökta medi-
atorn mellan fysisk belastning av skelettet och 
benbildning (figur vi c). Fyndet visar också på-
tagligt vilken roll som osteocyter har i benbiolo-
gin.

Upptäckten av »Lrp5/Wnt/Frizzled signaling«-
systemet ledde till stor aktivitet såväl inom den 
farmaceutiska industrin, bioteknikbolag som 
akademiska forskargrupper för att försöka hitta 
molekyler med vilka detta system kan instrueras 
att bilda mer ben hos patienter med lokal eller 
systemisk minskad benmassa. Ett problem är 
bland annat den stora mångfalden av Frizzleds 
och Wnts och att vi inte vet vilka av dessa som 
är viktiga i osteoblaster. Ett sätt att kringgå den 
problematiken är att i stället inrikta sig på att 
påverka hämmarna. Det har då visat sig att skle-
rostin har en dominant effekt och att hämning av 
detta protein leder till ökad benmassa. Det har 
nu utvecklats antikroppar som hämmar humant 
sklerostin och som har stora positiva effekter på 
benmassan. Dessa antikroppar testas nu i klinis-
ka prövningar. 

Mest sannolikt har frisatt sklerostin från os-
teocyter en huvudsakligen lokal verkan på när-
liggande osteoblasters benbildande effekter, men 
eftersom proteinet kan påvisas i blodet går det 
inte att utesluta att sklerostin även kan tänkas 
ha en endokrin verkan och därmed också skulle 
kunna vara ett hormon. 

skelettet som hormonproducerande organ 
Osteoblaster och osteocyter bildar således inte 
bara hormonliknande tillväxtfaktorer som bmp, 
igf och tgf-ß utan också systemiskt verkande 
hormoner. Man kan förstås fråga sig hur det 

FAKTA�13. OSTEOCYTER SOM MÅL FÖR LäKEMEDEL

osteocyter bildar proteinet sklerostin som hämmar 
osteoblasters bildning av ben. Mekanisk belastning 
minskar bildning av sklerostin och ökar benbildning.

hämning av sklerostin med antikroppar testas för när-
varande som benbildande behandling hos patienter med 
osteoporos. 

Benbildning

a) b)

c)

Wnt
Cellmembran

Frizzled

Lrp5

ß-Catenin   

Genreglering

Benbildning

Sklerostin

Lrp5 Wnt
Cellmembran

Frizzled

Mekanisk 
belastning Osteoblast

Lrp5/
Wnt/Frzl

Osteocyt

Sklerostin

Figur vi
I osteoblasters cellmembran finns ett protein »low-density lipoprotein 
receptor-related protein 5« (Lrp5), som i närvaro av signalsubstansen 
Wnt associeras med en signalöverförande receptor som kallas Frizzled. 
Dessa tre proteiner utgör ett signalsystem som kallas »Lrp5/Wnt/Frizzled 
signaling« och inuti cellen leder till aktivering av transkriptionsfaktorn 
-catenin. Detta protein vandrar in i cellkärnan och aktiverar där gener som 
behövs för att osteoblaster ska bilda ben (a). Förmågan som Lrp5 har att 
bindas till Frizzled hämmas av proteinet sklerostin som bildas enbart av 
osteocyter (b). Vid mekanisk belastning på skelettet minskar bildning av 
sklerostin, vilket får till följd att »Lrp5/Wnt/Frizzled« blir mer aktivt och 
att osteoblaster bildar mer ben (c).

»Från att ha varit … ett slags 
armeringsjärn …, har utveck-
lingen under senaste decenniet 
visat på helt oanade cellulära 
och molekylära mekanismer …«
illus tr at ion:  colourbox
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kommer sig att skelettet skulle kunna vara ett 
hormonproducerande organ. När det gäller rol-
len i energimetabolismen är en hypotes att ske-
lettet totalt sett i kroppen är ett mycket stort 
organ och att remodellering i de 1–2 miljoner re-
modelleringsplatser som totalt finns i de drygt 
200 olika benen i skelettet kräver mycket energi 
under lång tid och att skelettet därför måste ha 
mekanismer med vilka det kan bidra till kon-
trollen av energimetabolism. Om så är fallet kan 
man ju också tänka sig att det borde finnas me-
kanismer att kontrollera remodellering vid brist 
på energi. När det gäller fosfatmetabolismen är 
det inte svårt att förstå att det kan vara menings-
fullt för skelettet att vara en del i kontrollen av 
denna viktiga jon som tillsammans med kalcium 
och hydroxyljoner bildar skelettets mineralkris-
taller. Upptäckten av sklerostins betydelse kan 
man än så länge inte relatera till en endokrin ef-
fekt, även om en sådan effekt inte kan uteslutas 
och skulle i så fall vara ett sätt för mekanisk be-
lastning i en del av skelettet att påverka benbild-
ning generellt.

Från att ha varit ett organ som av många be-
traktats som ett slags armeringsjärn, där musk-
ler och senor kan fästa, har utvecklingen under 
senaste decenniet visat på helt oanade cellulära 
och molekylära mekanismer av betydelse inte 
bara för skelettets eget liv och leverne utan ock-
så för andra organfunktioner. Dessa insikter har 
också snabbt lett fram till nya läkemedel för att 
påverka remodellering i skelettet, framför allt 
hos patienter med osteoporos. 
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➤ Att restaurera en tand är en vardagsrutin inom 

tandvården som sällan eller aldrig ifrågasätts. Att 

ifrågasätta, skulle beröra själva kärnan inom yr-

ket. Inom professionen reflekterar vi sällan kri-

tiskt över begreppet »drilling and filling«. Men 

det gör andra; I en ledare i The Lancet 2009 [1] 

beskrevs den odontologiska professionen på föl-

jande sätt: »Dentists have also taken little inte-

rest in oral health, preferring to treat rather than 

prevent oral disease.« En månad senare provoce-

rade British Dental Journal [2] sina läsare genom 

att fråga om oral hälsa och tandvård var fören-

liga. Och nu publicerar vi en serie av artiklar som 

fokuserar på restauration av en tand. Är detta 

rent vansinne?Nej, det är det inte. Att restaurera eller icke 

restaurera är ett kliniskt beslut som vi tar flera 

gånger varje dag, och som får livslånga följder 

för patienterna. Ibland kan restaurationen vara 

ett steg för att främja oral hälsa, då som ett kom-

plement till orsaksinriktad och förebyggande be-

handling. I de nordiska länderna håller vi i dag 

såklart inte med uttalandena i nämnda ledare, ef-

tersom tonvikten på förebyggande åtgärder och 

att inte restaurera tidiga kariesskador hos oss har 

lett till en dramatisk minskning av kariespreva-

lensen. Restaurering av kariesskador är självfal-

let fortfarande en viktig behandling och adhesiva 

fyllningsmaterial har skapat förutsättningar för 

mindre invasiv reparativ vård som torde öka den 

mekaniska hållbarheten hos både tand och fyll-

ning.
De separata artiklarna i denna serie kommer 

att följa nedanstående resonemang (figur i):

Dan Ericsonprof, avd för cariologi, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet, Sverige
E-post: dan.ericson@mah.seLeo Tjäderhaneprof, avd för pedodonti, kariologi och endodonti, 

Odontologiska institutet, Oulu universitet, Oulu, FinlandNils Roar Gjerdetprof, Inst for klinisk odontologi, Det medisinskodontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, NorgePreben Hørsted- Bindslevlektor, Afdeling for Tandsygdomslære, Tandlægeskolen, Aarhus universitet, Danmark

Efter att ha diagnostiserat kariesrisk eller kari-

esskador hos en patient måste vi ta ett beslut om 

behandling. Den kan omfatta orsaksinriktad och 

förebyggande behandling, restauration eller till 

och med extraktion. En naturlig utgångspunkt 

i en serie artiklar om tandrestaurationer är be-

slutsfattande och analys av konsekvenserna av 

att restaurera kontra konsekvenserna av att inte 

restaurera, med speciell hänsyn till icke-invasiv 

behandling. Då ett beslut att restaurera är fat-

tat, kommer fokus att ligga på preparation av en 

kavitet som passar det aktuella fyllningsmateria-

let, och helst även till kariesskadan, emalj- och 

dentinbonding samt materialegenskaper. Kli-

niska rutiner för att uppnå optimal fyllnings-

kvalitet kommer att vara ett centralt ämne, och 

restauration av rotkaries hos äldre kommer att få 

särskild uppmärksamhet. Slutligen, och kanske 

mest relevant, kommer fyllningens överlevnad 

i munnen att analyseras och diskuteras. Denna 

serie av artiklar omfattar inte behandling och fö-

rebyggande av dentala erosioner eller bett med 

omfattande slitage som kan kräva särskilda be-

handlingsmetoder.Vi vet alla att en frisk, icke restaurerad tand är 

att föredra och att metoder för att bibehålla en 

frisk tand frisk finns tillgängliga. Vi vet också att 

vi inte lyckas förebygga och stoppa karies hos alla 

våra patienter. Reparativ behandling är alltså att 

ta till, när allt annat har misslyckats. När väl ett 

beslut att laga är taget, är det av stor betydelse att 

patientkooperation och kvaliteten på fyllningen 

blir optimala för att maximera tandens och fyll-

ningens livslängd

NordISKT TEmA 2011Att restaurera en tand
– är det bra medicin? 

Figur I. Fokus och begräns-
ningar i temat »Att restaurera 
en tand«. Diagnostik och risk-
bedömning är viktiga områden 
som bara delvis berörs inom 
detta tema. Termerna »icke-
invasiv« och »icke-operativ« 
används båda, men har samma 
innebörd.

ATT resTAurerA en TAnD 

Diagnostik
riskbedömning Behandlingsbeslut

restaurering- preparation- material- bonding- fyllningsteknik

Icke-invasiv behandling- kausal/preventiv- försegling

Prognos/överlevnad
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Några reflektioner kring karies, fyllningstek-

nik och livslängd hos fyllningar kan komma väl 

till pass när man funderar på huruvida fyllningar 

är bra medicin vid behandling av karies.
Om fyllningar och deras överlevnad:

n Anledningen till att utföra den första fyllning-

en i en tand är karies. Nästa gång är det oftast 

sekundär karies (figur ii) [3, 4, 5, 6].

n Vid preparation av klass ii-kaviteter (då grann-

tandsskydd inte används), blir den intilliggan-

de tandytan skadad i cirka två tredjedelar av 

fallen. Om tandytan är frisk från början dubb-

leras kariesrisken vid en skada jämfört med om 

ytan inte skadas vid preparationen [7].

n En fyllning har ingen påverkan på utveck-

lingen av primär eller sekundär karies [8], och 

patienter med förhöjd kariesrisk förlorar sina 

fyllningar i snabbare takt [6].
n Fyllningars livslängd är begränsad. Hälften av 

tuggbelastade kompositfyllningar ersätts efter 

cirka fem till sju år [9, 10]: Begreppet »perma-

nenta fyllningar« existerar inte.
n Tandläkare spenderar merparten av sin kli-

niska tid till att behandla tidigare restaurerade 

tänder [11].
Om progressionshastighet hos karies  

och icke-invasiv behandling:
n Karies utvecklas i allmänhet ganska långsamt 

[12, 13] och vi har tämligen lång tid på oss att 

stoppa progressionen och minska kariesrisken 

[14].
n Förebyggande åtgärder kan minska kariesinci-

densen [15].
Om vikten av fyllningsmaterial:

n Historiska data visar att fyllningar i amalgam 

normalt kan ha betydligt bättre livslängd än 

komposit [10]. Det har skett en betydande ut-

veckling av tandfärgade material och tillhö-

rande tekniker. Användningen av amalgam är 

nu mycket begränsad, och formellt förbjuden i 

Danmark, Sverige och Norge.
n Materialval och bindningstekniker har mindre 

inverkan på fyllningars överlevnad än egen-

skaper hos patient och operatör [6, 16]. För 

klass v-kaviteter gjorda på andra indikationer 

än karies, har man emellertid nyligen påvisat 

ett samband mellan bindningsstyrkor mätt in 

vitro och klinisk överlevnad av restaurationer 

[17].

Att restaurera en tand är ibland ett nödvändigt 

förfarande och därmed en ingrediens i »god 

medicin«, förutsatt att vi kontrollerar sjukdo-

men och gör en adekvat restauration. Nu när allt 

detta är klart, kan det vara dags att njuta av den 

första artikeln under detta tema »Att restaurera 

en tand«.  Trevlig läsning!
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Figur II. Orsaker till fyllningsterapi [6].
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Det händer verkligen inte 
ofta att svenska tandläkare 
skriver ner och publicerar 
sina upplevelser och erfa-
renheter. Allt som allt kan 
man räkna ihop tre, fyra 
skrifter av självbiografisk 
karaktär med större eller 
mindre odontologisk re-
spektive biografisk tonvikt. 
Det är därför glädjande 
att få ta del av den nyligen 
bortgångne professorn Carl 
Molins bok, där hust run 
och konstnären Brita Mo-
lin bidragit med omslags-
bilden till dessa »Memoa-
retter«, som han kallar sina 
ögonblicksbilder ur livet.

Carl Molin var medlem 
i Svenska Föreningen för 
Odontologins Historia ge-
nom vilken jag informera-
des om publiceringen.

För mig var Carl Molin 
en framstående och syn-
nerligen respekterad lärare 
och kollega som behärska-
de flera olika kliniska disci-
pliner. Som medlem i sfoh 
var han även aktivt intres-

serad av 
odontolo-
gihistoria.

I boken får 
vi möta 
en person 
med, bland 
mycket 
annat, ett 

djupt intresse för konst och 
med studier i konsthistoria 
i bagaget. Han arbetade 
professionellt som konst-
kritiker i tidningen Arbe-
taren och publicerade även 
en konstnärsbiografi.

 Carl Molin berättar om 
sin utbildning till reserv-
officer i skuggan av kriget 
och sina blandade känslor 
för militärer och militär-
livet. Vi får ta del av möten 
med ett betydande antal 
kända personer av vilka 
uppskattningsvis halv-
parten är tandläkare. Det 
är personer som gjort 
intryck, oftast positiva 
men i några fall är kriti-
ken tydlig om än inlindad. 
Många av kollegerna som 
omnämns har sannolikt de 
flesta av 60+-läsarna kom-
mit i kontakt med under 
ut bildningen eller i yrkes-
livet.

Man får många intres-
santa glimtar av hur livet 
kunde gestalta sig för en 
person som föddes 1919 
och som provade på vitt 
skilda delar av vad tillvaron 
hade att erbjuda. Läsaren 
presenteras därmed ett 
stycke lättsmält kulturhis-
toria med någon vinkling 
mot konst och tandläkeri.

För mig var boken en humo-
ristisk, stimulerande och 
fängslande upplevelse. Den 
kunde gärna ha varit hund-
ra sidor till – så kändes det 
efter sista sidan.

Jag är säker på att många 
kommer att läsa den med 
stor behållning.

188 sidors välskriven läs-
ning kan utlovas! 

lars frithiof

textbook of removable 
prosthodontics  
– the scandinavian  
approach
Margareta Molin Thorén,  
Johan Gunne (redaktörer)
Förlag: Munksgaard Dan-
mark, 2012
Antal sidor: 261
isbn: 978-87-62809-55-0

Denna bok belyser det 
skandinaviska synsättet 
avseende behandling med 
avtagbar protetik, både to-
tal och skeletterad partiell 
plattprotes. Boken beskri-
ver grundläggande princi-
per såväl som kliniska och 
tandtekniska moment för 
framställning av dessa pro-
teser. Den innehåller 261 
sidor fördelat på 15 kapi-
tel. Boken är lättläst och 
rikligt illustrerad med 149 
teckningar och fotografier 
samt 16 informativa tabel-
ler, vilket gör att innehållet 
känns lättillgängligt trots 
det omfattande ämnet.

Första halvan av boken 
innehåller grundläggande 
information, såsom före-
komst av proteser, konse-
kvenser till följd av förlora-
de tänder, munhålans ana-
tomi, benbiologi och remo-
dellering, nutrition bland 
äldre och protes indu cerade 
följder i munhålan. Vidare 

beskriver denna första del 
av boken evidensbaserad 
protetik, prognos och risk-
faktorer, undersöknings-
tekniker, diagnostik, terapi-
planering, käkregistrering 
och retentionsfaktorer för 
total plattprotes. 

Bokens andra halva 
beskriver den kliniska ar-
betsgången för dels total 
plattprotes inklusive im-
mediatprotes, dels partiell 
plattprotes. Kapitlet om 
partiell plattprotes innehål-
ler dessutom en utförlig 
beskrivning av olika typer 
av klassifikationer, indika-
tioner och kontraindikatio-
ner, terapiplanering samt 
stödjande, retinerande och 
stabiliserande komponen-
ter. Förutom detta innehål-
ler kapitlet en bra beskriv-
ning av tillvägagångssättet 
för hur man stegvis de-
signar en skeletterad par-
tialprotes. Nästa kapitel 
behandlar rebasering (på 
engelska »relining«) samt 
utbyte av protesbasmaterial 
(på engelska »rebasing«). 
Här diskuteras för- och 
nackdelar, indikationer och 
kontraindikationer samt 
den kliniska proceduren. 
Avslutningsvis beskrivs den 
tandtekniska gången dels 
vid framställning av total 
plattprotetik, dels avseende 
partiell plattprotetik.

Detta är en mycket efter-
längtad bok, för även om 
färre individer behandlas 
med avtagbar protetik i 
dag, då indikationsområdet 
för implantatbehandling 
utvidgats, finns det fortfa-
rande situationer när avtag-
bar protetik är bästa lös-
ningen. Denna bok ger en 
utmärkt möjlighet för klini-
kern att uppdatera sig, men 
den är också en hörnpelare 
i både grund- och specia-
listtandläkarutbildningen 
inom ämnet oral protetik i 
hela Skandinavien.

liselott lindh
Malmö högskola

Efterlängtad bok  
om avtagbar protetik

Carl Molin
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patientfall 1
Behandling
Baselineundersökningen på parodontologikli-
niken kompletterades med subgingivalt bak-
terieprov 15 mesialt för att utröna eventuell 
förekomst av de i detta läge (1990-talet) mest 
misstänkta (anaeroba) parodontitpatogena bak-
terierna. Prov svaret visade inget direkt avvikan-
de från vad som ansågs vara »normalt« vid grava 
parodontitskador. Detta bidrog till beslut att inte 
sätta in antibiotikabehandling parallellt med 
den rekonstruktiva parodontalkirurgi som be-
dömdes vara indicerad (scaling och rotplaning 
hade utförts på remitterande klinik både fyra 
och två månader före baselineundersökningen). 
Utan kompletterande behandling bedömdes ris-
ken stor för ytterligare parodontal vävnadsför-

SAmmANfATTAT I förra numret 
av Tandläkartidningen presente-
rades fyra patientfall där du fick 
terapiplanera problemtänder ante-
riort om molarer. Här redovisar vi 
patient fallen efter behandling och 
uppföljning. 

Så behandlades 
parodontitskadorna

lust mesialt med åtföljande prognosförsämring 
för såväl 15 som bron i sin helhet (figur i).

Lambåkirurgi utfördes, varvid det noterades 
en vid bendefekt av 3-väggstyp (figur ii a). Roten 
uppvisade både skrovligheter, små »jack« och en 
smal vertikal fåra mesialt. Efter kompletteran-
de försiktig mekanisk rengöring, spolning med 
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Figur i. Patientfall 1. Regio 15–14 preoperativt.

Figur ii. Patientfall 1.
a) Bendestruktion 

mesialt 15. Roten 
intill lesionen 
mekaniskt ren
gjord, behandlad 
med edtagel och 
huvudsuturen 
»förberedd« (för 
snabb förslutning 
av sårområdet 
efter applicering av 
Emdogain®*).

b) Emdogain® är sprut
applicerad.

Del 2:  
Vad tycker du  
om våra terapival?

a b

* Preparatet marknads-
förs numera under 
namnet Straumann 
Emdogain®.
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NaCl, rotkonditionering med edta (PrefGel®) 
och ny renspolning applicerades Emdogain® och 
lambåerna suturerades (figur ii b).

Klorhexidinsköljning i sex veckor, suturtag-
ning efter 7–10 dagar. Kontroll efter fyra och sex 
veckor med reinstruktion i försiktig borstning 
efter fyra veckor och interdentalrengöring efter 
sex veckor. Därefter stödbehandlingsschema tre, 
sex, nio och tolv månader postoperativt.

En första röntgenundersökning gjordes vid 
ettårskontrollen, då sammantagen utvärdering 
fick vägleda hur fortsatt, individuellt behovsprö-
vat stödbehandlingsprogram skulle se ut. I detta 
fall blev rekommendationen 2–3 besök per år hos 
tandhygienist och en årlig kontroll av tandläka-
re. Patienten återgick till remitterande klinik för 
detta, återkom dock till parodontologikliniken 
för behandlingsutvärdering efter två, tre respek-
tive sex år (figur iii a, b).
  
Patientens uppfattning och vår prognos
Vid sexårskontrollen ansågs prognosen för 15 
(och befintliga bron) vara långsiktigt god, även 
om bara cirka 50 procent av roten (mesialt) har 
parodontalt stöd enligt röntgen.

Patienten själv var mycket nöjd med att hennes 
önskemål hade uppfyllts. Framtiden för 15 (och 
treledsbron) är helt beroende av fortsatt gott 
intresse och god vård från såväl patientens som 
tandvårdsteamets sida!

Figur iii. 
Patientfall 1.
a) Sexårskontroll 

efter utförd rekon
struktiv kirurgi 
15. Fästevinst 
mesialt 5 mm utan 
nämnvärd gingival 
retraktion. 

b) Röntgen visar en 
benvinst 4 mm 
mesialt 15.

patientfall 2
Behandling
Trots »vitalt svar« vid pulpatest av 15 (hos re-
mitterande tandläkare) rekommenderades (vid 
telefonkonsultation med parodontologikliniken) 
snar endodontisk behandling av 15. Sådan ut-
fördes och sex veckor senare kom patienten till 
specialistkliniken (baseline). I samråd med pa-
tienten beslutades att genomföra lambåkirurgi 
i syfte att närmare inspektera och bedöma hur 
15 och 14 skulle kunna behandlas. Fickstatus och 
förekomst av blödning vid sondering (BoP+) var 
i princip oförändrade i jämförelse med uppgif-
terna från remitterande tandläkare (se artikel 1, 
Tandläkartidningen 2012; 104 (7): 74–7). 

Lambåkirurgi utfördes i regio 17–13 distalt. 
Tand 15 visade på baselineröntgen två rotfyll-
ningar till gott rensdjup, ökad bendefekt distalt 
upp till apex och diffus avgränsning mot sinus 
maxillaris. Hos 14 syntes nu ökad bendestruk-
tion mesialt, eventuellt även något distalt (figur 
iv a, b). 

Kliniskt uppvisade 15 en omfattande bende-
struktion från margo upp till apex och snett upp 
över palatinalytan till mesiopalatinala axiala vin-
keln marginalt. Hos 14 noterades tydliga tecken 
på längsfraktur. Tand 17 hade en mindre vertikal 
bendefekt mesialt-cervikalt. 

I samråd med patienten beslutades om extrak-
tion av 14 och rekonstruktiv parodontalkirurgi 

Figur iv. 
Patientfall 2.  
Baseline.
a) 15 rotfylld. Ver ti

kal bendefekt upp 
till apex  re gi o nen 
distalt 15.

b) Destruktionen 
mesialt 14 har 
ökat i omfattning 
senaste två må na
ders   pe ri oden.

a b

a b
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på 15, eftersom apex 15 efter sedvanlig försiktig 
mekanisk rengöring befanns vara bentäckt, om 
än bara lite.

Tand 14 togs bort, alveolen skrapades ur och 
rekonstruktiv behandling med Emdogain® utför-
des på samma sätt som beskrivits för patientfall 
1 liksom fortsatt lokal stödbehandling och upp-
följning. 

En snabb lokal statusförbättring skedde. Pa-
tienten besvärades dock av sin tandlucka regio 
14 och remitterande tandläkare utförde inom två 
månader en temporär bro och under andra halv-
året efter baseline en permanent bro 17–13.

Patienten skötte egenvården på ett utmärkt 
sätt, alltifrån start.
 
Patientens uppfattning och vår prognos
Patienten var primärt ytterst nöjd med att »kun-
na behålla egna tänder och slippa implantat«. 
Successiva kontroller visade alltmer positivt ut-
fall och figur v och vi visar status vid ett- respek-
tive sexårskontrollen. Den senare visar på rönt-
gen (figur vi b) framför allt en uttalad förbättring 
distalt 15 med synlig teckning av lamina dura ner 

till halva rothöjden. Även förbättring mesialt 17. 
Prognosen för 15, liksom för den nygjorda bron, 
bedömdes vara fortsatt god. En förutsättning är, 
givetvis, att såväl patienten själv som tandvårds-
teamet på hemorten fortsätter egenvård och 
stödbehandling av god kvalitet. 

patientfall 3 
Behandling
Vid undersökningen på parodontologikliniken 
planerades dels inledande konserverande paro-
dontalbehandling, dels senare parodontalkirurgi 
16–14 och 11. 

Vid kirurgitillfället (lambåkirurgi regio 16–21) 
noterades furkaturinvolvering på 16, vertikal 
bendefekt 14 mesialt samt en smal djup bende-
fekt 11 mesiobuckalt med en vertikal rotspricka 
på samma ställe.

Vid utvärdering efter kirurgin fanns kvarstå-
ende restfickor med blödning vid sondering i 
kvadrant 1 i ungefär samma omfattning som före 
kirurgin. I det läget bedömdes att det inte fanns 
bra förutsättningar för läkning vid i första hand 
16 och 14 (furkaturskador + två rötter hos 14).

Figur v. Patientfall 2.
a) Ettårskontroll. God egenvård, tekniskt svårast vid 17. 
b) Röntgen ett år efter utförd rekonstruktiv kirurgi (Emdogain®). 

Figur vi. Patientfall 2. 
a) Sexårskontroll. Fortsatt god egenvård, salivsten cervikalt 17. Minimalt ökad gingivaretraktion distalt 15 

jämfört med ettårskontrollen. 
b) Röntgen sex år efter utförd rekonstruktiv kirurgi.

a b

a b
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I samråd med patienten fortsatte påbörjat 
stödbehandlingsprogram och vi valde att avvak-
ta första årskontrollen för att då ta ställning till 
eventuella extraktioner i höger överkäke. 

Vid första årskontrollen hade fickorna 16–14 
blivit ännu djupare och dessa tänder togs bort. 
Efterföljande implantatinstallationer i överkä-
kens premolarområden sex månader senare blev 
komplicerade på grund av begränsad bentillgång 
(figur vii).

Patientens uppfattning och vår prognos
Patienten är nöjd med behandlingen och tycker 
att hon fått en frisk mun och en god tuggförmå-
ga. Vid utvärdering av genomförda behandlingar 
noteras ett bra behandlingsresultat (figur viii). 
God bettstabilitet är uppnådd, parodontala och 
periimplantära förhållanden är utmärkta och 
vår sammantagna långsiktiga prognosbedöm-
ning är positiv, då patienten har en mycket god 
plackkontroll och får regelbunden uppföljning 
och stödbehandling. En osäkerhetsfaktor är att 
de protetiska konstruktionerna inte gjordes sam-
manbundna, vilket starkt ökar risken för förlust 

av osseointegrering, i synnerhet med tanke på 
den begränsade benvolymen i området. 

patientfall 4
Behandling
Vid undersökningen på parodontologikliniken 
planerades och genomfördes inledande paro-
dontalbehandling. Vid utvärdering sju månader 
senare noterades perfekt plackkontroll och redu-
cerat antal tandköttsfickor men ett flertal fickor 
med kvarstående fickdjup med blödning vid son-
dering. 

Parodontalkirurgi utfördes i kvadrant 2 för att 
värdera »vävnadssvaret« och därvid få under-
lag för eventuellt beslut om parodontalkirurgi i 
övriga kvadranter. Vid kirurgin noterades bland 
annat uttalad fästeförlust och furkaturinvolve-
ringar hos 26 och 27. Under den postoperativa 
uppföljningsfasen visade 14 ökad mobilitet. Se-
lektiv bettslipning utfördes och 14 fixerades.  
Två månader senare sågs så fint vävnadssvar i 
kvadrant 2 att kirurgi nu utfördes även i övriga 
kvadranter. Därvid verifierades tydlig vävnads-
förlust vid 15 och 14, i andra hand även 35 och 45. 

Figur vii. 
Patientfall 3.
a) Tänderna 16–14 

togs sedermera 
bort ett år efter 
utförd parodon
talkirurgi regio 
16–21. Implantat 
installerades i 
regio 15–14. 

b) Röntgen regio 
15 ett år efter 
implantatinstal
lation. 

Figur viii. 
Patientfall 3.
Bettet tre år efter 
utförd implan
tatinstallation 
respektive två och 
ett halvt år efter 
utförd kronterapi 
på implantaten i 
överkäkens premo
larområden. Perfekt 
plackkontroll och 
inga patologiska 
tandköttsfickor.

a b
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Prognosen för dessa fyra tänder bedömdes som 
osäker. 

Vid utvärdering fyra månader postoperativt 
noterades fortsatt perfekt plackkontroll och en-
dast en kvarstående blödande ficka på 5 mm (21 
distalt). Nu beslutades att fortsätta stödbehand-
ling var 3–4:e månad. Vid ettårskontrollen var lä-
get oförändrat och stödbehandlingsprogrammet 
ändrades inte. 

Vid treårskontrollen sågs en kraftigt ökad mo-
bilitet hos 15 och 14 med oundvikliga extraktio-
ner till följd. Tre månader senare installerades 
implantat (AstraTech) i regio 15–14 och sex må-
nader senare en implantatstödd bro. 

Vid kontroll åtta år efter utförd implantatte-
rapi ses stabila parodontala och periimplantära 
förhållanden (figur ix). Patienten har klarat att 
hålla en perfekt plackkontroll och fått hjälp med 
professionell stödbehandling 3–4 gånger årligen. 
Röntgen åtta år efter implantatinstallationen vi-
sar i princip generellt oförändrad marginal ben-
nivå. 
 
Patientens uppfattning  
och vår prognos
Patienten var hela tiden fram till åttaårskontrol-
len mycket nöjd med behandlingen. Objektivt 
kan resultatet betraktas som lyckat. Prognosen 

för hela bettet bedömer vi vara god, allt dock 
beroende av fortsatt perfekt plackkontroll och 
fortsatt gott stödbehandlingsprogram från tand-
vårdsteamets sida.

diskussion 
Fyra patientfall har presenterats. Är du överens 
med oss? Hade du helt andra förslag? I princip 
skulle vi ha kunnat vända upp och ner på våra 
utförda behandlingar, det vill säga kastat om så 
att fall 1–2 hade behandlats med extraktioner och 
implantatprotetik och fall 3–4 med rekonstruk-
tiv parodontalkirurgi. Vem hade kunnat säga, att 
sådana förslag skulle varit felaktiga? Däri ligger 
svårigheten, eller ska vi säga turen, att det inte 
finns endast en sanning. Att vara kliniker är till 
delar en skön utmaning, där vår förmåga att ut-
nyttja evidensbaserade tankegångar och terapier 
i kombination med (egen) god klinisk erfarenhet 
sätts på prov, i princip dagligen. Visst är det väl 
så även för dig?

Vi har velat visa att gravt parodontalt skadade 
tänder kan handläggas på olika sätt. 

Som tandläkare har vi skyldighet att informera 
våra patienter om möjliga behandlingsalternativ, 
inklusive för- och nackdelar med dessa [1, 2]. Se-
dan är det upp till patienten själv att fatta beslut. 
Hur ofta sker det?

Figur ix. Patientfall 4.
Status vid åttaårskontrollen. Stabila periimplantära och parodontala förhållanden. Utmärkt plackkontroll. 
Intraoral röntgenbild av implantaten infälld i panoramaröntgenbilden.
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Potentiella bindningar 
eller jävsförhållanden: 
Inga uppgivna.
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Vi upplever att patienter inte alltid erbjuds ens 
en chans att spara en tand med grav parodontal 
skada, fastän många faktiskt önskar så och det, 
dessutom, finns evidensbaserade, beprövade me-
toder att kunna nå det målet, dock givetvis inte 
till 100 procent [3] (vilken behandling gör det?). 

Vi upplever vidare att patienter i fall som i 
dessa två artiklar, ofta får något av alternativen 
»extrahera och ersätta« eller »extrahera och inte 
ersätta alls«. Detta kan givetvis vara »rätt«, men 
blir rätt först när både patient och terapeut har 
tillräcklig information och insikt om att så är fal-
let [4]. Håller du med?

Att ur en grupp patienter med medelsvår till 
grav parodontit välja ut dem som, efter behovs-
prövad behandling av sin grundsjukdom (= or-
saks in rik tad parodontalbehandling), kan och bör 
behandlas med rekonstruktiv kirurgi är ibland 
lätt, men ofta nog så svårt. Att bedöma vad som är 
möjligt och realistiskt är en sak, att även koppla 
ihop det med estetik och kostnadseffektivitet är 
en annan. Båda är viktiga.

Alternativen extraktion + ersättning med im-
plantatprotetik, annan protetik eller ingen prote-
tik alls kan ge lika påtaglig beslutsvånda. 

Som terapeuter måste vi dessutom vara uppda-
terade om fördelar och risker med olika behand-
lingsalternativ, i synnerhet för patienter med pa-
rodontitkänslighet. 

Oavsett vilken behandlingsstrategi som väljs 
finns risk för bakslag av olika typ och omfattning. 
Sjukdomen kan progrediera med fortsatt respek-
tive ny vävnadsförlust som följd, även om primär 
bedömning och planering funnit denna risk vara 
mycket liten. Om försämring uppstår, är snabb 
upptäckt och snabbt agerande viktigt. Ju större 
kostnad patienten haft, desto mindre förväntar 
sig patienten nya utlägg för »räddningsaktioner« 
av olika slag. Detta gäller i extra hög grad om pa-
tienten inte informerats i förväg om risker för 
möjliga komplikationer. Känner du igen dig?

Om du som allmäntandläkare känner konsul-
tationsbehov, utnyttja den möjligheten! Given 
feed-back på dina gjorda bedömningar är då bara 
en av flera positiva faktorer för din egen fortsatta 
utveckling som terapeut.

Specialistkliniker är för många naturliga re-
missinstanser, men det kan även finnas duktiga, 
mycket erfarna allmänpraktiker att rådfråga och/
eller samarbeta med. Vilket du väljer är inte det 
viktigaste. Det är snarare din egen insikt och tillit 
samt dina patienters förtroende för att du »gör 
rätt«, som är det viktiga!

Rekonstruktiv parodontalkirurgi innefat-
tar olika tekniker och material. Våra artiklar är 
inte avsedda att ge en helhetsbild av dessa, utan 
snarare att visa hur så kallad regenerativ kirurgi 
kan förbättra prognosen för tänder med stor pa-
rodontal vävnadsförlust. Här illustrerar vi detta 
genom emd-teknologi, det vill säga användning 
av EmaljMatrixDerivat (emaljmatrixproteiner) 

[3, 5]. Vi har båda lång och god klinisk erfarenhet 
av detta biomaterial och tillhörande teknik.

I sbu-utredningen »Kronisk parodontit – pre-
vention, diagnostik och behandling« [1] bedöm-
des tilläggsbehandling (vid lambåkirurgi av verti-
kala benfickor) med membranteknik eller emd ha 
stark evidensstyrka, ingen skillnad dem emellan.

Om det efter utförd rekonstruktiv parodontal-
kirurgi verkligen blir en reell regeneration eller 
rör sig om en kombination av läkning (»repair«) 
och regeneration [5], det är en fråga som i detta 
sammanhang är av underordnad betydelse. Vi 
själva tror i många fall på ett »både och«.

Till sist vill vi med skärpa påpeka, att när 
tänder »räddas« med rekonstruktiv parodon-
talkirurgi eller extraheras och ersätts med 
implantat(protetik), då föreligger exakt sam-
ma, stora krav på patienten som aktiv deltagare 
framöver (både vad gäller egenvård och att följa 
upprättat stödbehandlingsprogram) och på tand-
vårdsteamet (postoperativ uppföljning och pro-
fessionell stödbehandling). Utan att detta fung-
erar väl, blir (långsiktiga) prognosen lidande [6]. 
Vi vet även alla, att misslyckanden uppträder av 
och till trots att ovanstående gäller, men ju mer vi 
vet, ju bättre insikt vi har och ju bättre vi kommu-
nicerar med och samarbetar med såväl patient 
som tandvårdsteamet i övrigt (främst våra tand-
hygienister) desto oftare når vi lyckade resultat. 
Du håller säkert med om detta!

Söker du en vetenskaplig artikel  
ur Tandläkartidningen?

Den finns på www.tandlakartidningen.se
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DEBATT

 J ournalföringen inom tandvård
en är inte tillfredsställande. Det 
visar en kartläggning av patient
journaler som Social styrelsen, 

Försäkringskassan samt Tand vårds 
och läkemedelsverket (tlv) har ge 
nomfört tillsammans. I 60 procent av 
de 361 granskade journalerna sakna
des uppgifter om anamnes och i 40 
procent av journalerna saknades kor
rekt angivna odontologiska diagnoser.

Socialstyrelsen, Försäkringskassan och 
tlv har olika roller och ansvar i tand
vården, men det vi har gemensamt är 
att vi samverkar för god och säker vård 
med rätt försäkringsersättning. Kart
läggningen av journalföringen har vi 
genomfört i syfte att identifiera even
tuella brister och för att kunna vidta 
åtgärder. Det är vårdgivarnas ansvar 
att journalföringen är fullständig så 
att de uppfyller de lagstadgade kraven. 

Sammanlagt 361 journaler ingick 
i kartläggningen. Journalerna drogs 
slumpmässigt från de 6 822 journa
ler som Försäkringskassan valt för 
efterhandskontroller under perioden 
november–december 2011. Kartlägg
ningen utfördes av försäkringsutre
dare vid Försäkringskassan. De följde 
en granskningsmall som tagits fram 
av Socialstyrelsen. Inför projektstar
ten stämdes mallen av med tandvår
dens företrädare.  

Förutom att journalerna i stor utsträck
ning saknade uppgifter om anamnes 
och diagnos visade kartläggningen på 
ytterligare brister:

n	 Av journalerna där röntgenbil
der ingick saknade mer än hälften 
uppgifter om antingen patientens 
personnummer, uppgift om datum, 
att antal bilder stämde med antalet 
dokumenterade eller att röntgen
fynden fanns dokumenterade. Två 
procent saknade samtliga uppgifter.

n	 I de journaler där fotografier fanns 
med saknade cirka 20 procent av 
fotografierna datum och 25 procent 

Journalföringen inom 
tandvården brister

saknade patientens personnummer. 
n	 Där fyllningsmaterial och protetis

ka material var relevanta saknades 
dessa uppgifter i 5 procent respek
tive 15 procent av journalerna.

n	 Uppgifter om dos och styrka för an
vända läkemedel saknades i 20 pro
cent av journalerna där behandling 
med läkemedel varit aktuell. 

n	 I mer än hälften av journalerna där 
kostnadsförslag borde förekomma 
saknades journalanteckning om att 
ett sådant hade diskuterats eller 
lämnats ut.

n	 Det saknades behandlingsplaner i 
drygt 40 procent av journalerna där 
en sådan borde förekomma.

En patientjournal ska bidra till en god 
och säker vård av patienten. Brister 
i journaldokumentationen leder till 
minskad patientsäkerhet. Knapphän
dig eller avsaknad av information i 
patientjournalen gör det svårt att 
följa innehåll och motiv för utförd be
handling. Om komplikationer uppstår 
i anslutning till utförd vård försvåras 
spårbarheten avseende använda ma
terial och läkemedel. Dessutom finns 
risk för att patienten går miste om 
tandvårdsstöd för en behandling som 
är ersättningsberättigande. 

Journalen är ett viktigt underlag för 
att följa upp och utveckla den egna 
verksamheten. Dessutom är journa
lerna viktiga för tillsyn, rättsliga krav, 
forskning samt underlag för efter
handskontroll av utbetald tandvårds
ersättning.

Korrekt dokumenterade uppgifter 
om hälsa, medicinering och eventu
ell överkänslighet (anamnes) är ur 
patientsäkerhetssynpunkt mycket 
viktiga uppgifter. En anledning till 

det bristfälliga resultatet avseende 
anamnesuppgifter kan vara att dessa 
uppgifter har noterats på en särskild 
blankett, eller under en särskild flik 
i datorjournalen, och därför inte bi
fogats övriga journaluppgifter till 
Försäkringskassan. Samtliga behand
lare uppmanades dock i följebrev att 
skicka in fullständig journaldoku
mentation, inklusive bilagor avseende 
anamnes och hälsodeklaration.

Socialstyrelsen, Försäkringskassan 
och Tandvårds och läkemedelsverket 
arbetar på olika sätt med frågan om att 
förbättra journalföringen. Vårdgivar
na har en skyldighet att kontinuerligt 
kvalitetssäkra sin journalföring en
ligt kraven i patientsäkerhetslagen. I 
samband med att denna kartläggning 
presenteras träffar myndigheterna 
vårdgivare och företrädare för tand
vården för en konstruktiv dialog om 
hur myndigheterna och vårdgivarna 
kan skapa bättre förutsättningar för 
journalföringen och ge stöd till pro
fessionen. Dialogen är viktig och den 
måste fortsätta.  

De brister som kartläggningen pekar 
på är inte acceptabla och måste åtgär
das.

johan blomgren 
Socialstyrelsen

håkan lundh
Försäkringskassan

lars sjödin
TLV

Delta i debatten  
i Tandläkartidningen!
christina.mork@ 
tandlakarforbundet.se

»Förutom att journalerna i 
stor utsträckning saknade 
uppgifter om anamnes och 
diagnos visade kartläggningen 
på ytterligare brister …«



TandläkarTidningen årg 104 nr 8 2012 77

 I  nummer 6 2012 av Tandläkartid
ningen tas ett fall upp under vin
jetten lex Maria där vid Wand
bedövning använts samma kanyl 

och ampull på två olika patienter. Det 
som jag ser som det bästa sättet att fö
rebygga misstag av ovan nämnda typ, 
är att den som injicerar själv bryter 
förpackningarna med sterila kanyler 
och slangar och även adapterar dessa 
själv på Wandapparaten. 

Ett alternativ är att en hjälpkraft 

utför ovan nämnda åtgärder under 
direkt uppsikt av den som ska utföra 
injektionen. 

Endast i dessa två fall kan den som 
utför bedövningen känna sig trygg 
i vetskapen om att ingen kanyl eller 
slang tidigare använts på någon annan 
patient. Självklart är att även ampul
len appliceras av den som utför injek
tionen.   

lennarT möllersTen
Tandläkare

 I en artikel i Tandläkartidningen nr 
6 2012 redovisas en utredning av 
en referensgrupp inom svenska 
tandvården där man prioriterar 

vissa forskningsområden som be
höver stärkas. Artikeln är säkert väl 
underbyggd, men då man vänder sig 
även till grupper utanför tandvården, 
kanske för att söka pengar, bör man 
tänka på att bli rätt förstådd. 

»Protetisk ersättning«, som nämns 
i artikeln (sidorna 55, 64, 66) är en 
märklig sammansättning (protes = 
ersättning), som förekommit i Tand
läkartidningen och Swedish Dental 
Journal många gånger. Jag har ibland 
tillskrivit författarna, som insett det 
språkligt tokiga, men hänvisat till 
»gammal hävd«, vilken kan härledas 
till en av våra utbildningsorter. Ingen 
tvekan råder om vad en ögon eller 
benprotes är för något, varför kan 
man då inte säga tandprotes? Språk
ligt är ju »protetisk ersättning« en er
sättning för protesen, men det är väl 
tanden som ska ersättas?

Att jag denna gång skriver till Tand
läkartidningen beror på att artikeln 
är undertecknad av så många, en del 
är inte tandläkare. Jag begär inte att 
Tandläkartidningens redaktion ska 
behärska alla odontologiska uttryck 
och kunna rätt språkgranska, men låt 
oss slippa »protetisk ersättning« i of
ficiellt tryck!

Inom mitt ämnesområde radiologi finns 
också en del språkliga märkligheter. 
Den anatomiska beteckningen »folli

Vad är protetisk ersättning?

kelsäck« (follikel = säck) får man väl 
stå ut med, men det allmänt använda 
ordet »röntgenplåt« tycks vara väl för
ankrat hos allmänheten och i tidnings
världen. Någon plåt har aldrig använts 
inom radiologin, inte ens på filmtiden. 
Ordet har möjligen hängt med sedan 
fotokonstens födelse på 1830talet då 
man använde en silverbelagd koppar

plåt, så kallad dagerrotypi. Men även 
efter digitaliseringen av röntgenverk
samheten läser man om »granskning 
av röntgenplåtarna«. 

Ett senare konstigt uttryck är »ul
traljudröntgen« och »magnetrönt
gen« båda utan tillstymmelse till rönt
genstrålar för sin bildframställning. 
Många röntgenavdelningar har bytt 
namn för att kunna täcka de nya un
dersökningsmedierna. Men för att få 
bort orden »röntgenplåt« och »mag
netröntgen« krävs nog mer än en in
sändare i Tandläkartidningen.

måns hedin 
Docent, Falun

Så förebyggs misstag med kanylen
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 V etenskapsrådet (vr), Statens beredning 
för medicinsk utvärdering (sbu), So-
cialstyrelsen, Sveriges kommuner och 
landsting (skl), Sveriges Tandläkarför-

bund (stf) med flera tog våren 2011 ett initiativ 
till en nationell workshop, »Nystart för svensk 
odontologisk forskning«, dit alla akademiska 
institutioner och andra aktörer (offentliga såväl 
som privata) bjöds in att delta. Som resultat av 
samlingen bildades en referensgrupp bestående 
av representanter för universitet/högskolor och 

SAmmANfATTAT Sverige har förlorat sin tidigare starka position 
inom odontologisk forskning, och en förändring är nödvändig 
för att skapa möjligheter att lösa framtida orala hälsoproblem. 
Ekonomiska medel måste tillföras och en stark struktur bildas mellan 
de akademiska institutionerna och tandvårdsaktörerna. Framtida 
studier bör prioritera följande områden: bettfysiologi, karies, 
parodontit/periimplantit, protetiska ersättningar och rotbehandling.

tandvårdens aktörer. Gruppen fick i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för nationell sam-
verkan, prioriteringar samt strukturella föränd-
ringar i syfte att stärka den odontologiska forsk-
ningen i Sverige.  

bakgrund
Upprinnelsen till initiativet och uppdraget är de 
många rapporter som visat att svensk odontolo-
gisk forskning har förlorat sin tidigare starka och 
ledande position. Sverige har varit tongivande 
inom den odontologiska forskningen men har 
under senare år minskat i internationell konkur-
renskraft. Detta innebär inte bara ett hot mot am-
bitionen att vara en stark forskningsnation inom 
odontologi utan framför allt försämrade möjlig-
heter att lösa Sveriges befolknings framtida orala 
hälsoproblem. 

En viktig förklaring till att svensk odontologisk 
forskning inte förmått att behålla sin position är 
att de ekonomiska förutsättningarna för att be-
driva forskning har försämrats. I konkurrens 
om anslag betraktas ofta orala sjukdomstillstånd 
som mindre allvarliga och prioriteras därmed 
lågt. Ett ytterligare skäl är att industriella ut-
vecklingsprojekt inom läkemedels- eller teknik-
områdena, som i sig innebär forskningsmöjlighe-
ter, i hög utsträckning saknas inom tandvården. 
Andra orsaker är brist på tid för forskning och 
utvecklingsarbete inom tandvården, avsaknad 
av tjänster som möjliggör en kombination av 
forskning och klinisk verksamhet samt att tand-
vårdens huvudmän inte ställer krav på forskning 
och utvecklingsarbete. 

Den odontologiska forskningen som bedrivs 
vid landets lärosäten är i hög grad beroende av 

Så får vi en slagkraftig 
odontologisk forskning

Godkänd för publicering 11 mars 2012
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 N ystart för svensk odontologisk forsk-
ning var titeln för den workshop som 
anordnades i mars av sbu, Veten-
skapsrådet, Socialstyrelsen, Sveriges 

Kommuner och Landsting samt Tandläkarför-
bundet. »Nystart« – varför det?

Förra året presenterades ett par sbu-rapporter 
som visade att flera vanliga behandlingsmetoder 
inom tandvården har svagt vetenskapligt stöd. 
Bristen på kunskap om olika behandlingars vär-
de understryks ytterligare av Socialstyrelsens 
arbete med nationella riktlinjer för vuxentand-
vård, där två tredjedelar visar sig ha bristande 
vetenskapligt underlag. Kunskapsluckorna i 
tandvården är betydande och för att uttrycka 
det litet tillspetsat: samhället lägger årligen ner 
mer än 20 miljarder kronor på behandlingar 
som vi faktiskt inte är helt säkra på att de gör 
nytta (i form av till exempel behandlingseffekt 
och i etiskt, socialt och hälsoekonomiskt per-
spektiv). Att evidensen för många behandlingar 
saknas är inget nytt fenomen. Redan i en av 
sbu:s första rapporter, »Benförankrade implan-
tat inom huvud- och halsregionen« (1989), kon-
staterades kunskapsluckor, en trend som fort-
satt i de tio odontologiska rapporter som sedan 
följt. Det bör dock noteras att en hel del av den 
forskning som legat till grund för den evidens 
som ändå föreligger kommer från svenska fors-
kargrupper. Att kompetensen finns är det nog 
ingen som betvivlar men de många kunskaps-
luckorna tyder på att något är fel och att det 
krävs omfattande förändringar, en nystart för 
odontologisk forskning.

De drygt hundra deltagarna i »Nystart för svensk 
odontologisk forskning« – representanter från 
såväl offentlig och privat tandvård som akademi 
och tandvårdshuvudmännen – var förvånans-
värt eniga om inte endast problemen utan också 
om vilka åtgärder som krävs. Det fanns ett 
starkt gensvar och vilja att komma vidare. Man 

Behöver odontologisk  
forskning en nystart?

»Det finns 
en insikt om 
problem, 
det finns en 
väg att gå; 
nu gäller 
det att leve-
rera!«

uttryckte mycket tydligt att 
det krävs en samordning mel-
lan tandvårdens aktörer och 
att man gemensamt måste 
göra både nödvändiga prio-
riteringar och omfattande 
strukturella förändringar. 
Mötesdeltagarna framförde 
också behovet av en natio-
nell styrgrupp som kan ta 
ansvaret för att sätta igång 
och följa upp förändringsar-
betet. Flera tunga represen-
tanter för svensk tandvård pe-
kades ut för styrgruppen – och 
accepterade ansvaret. Det finns 
en insikt om problem, det finns en 
väg att gå; nu gäller det att leverera!

Vi var med och tog initiativet till »Nystart 
för svensk odontologisk forskning« och vi vill 
gärna, utifrån våra roller, medverka till att den 
odontologiska forskningen stärks och utvecklas 
till sin fulla potential. Men först måste profes-
sionen demonstrera att man har kraft och vilja 
att verka i den riktningen. Kan man under en 
nationell styrgrupp enas om prioriteringar och 
strukturella förändringar tror vi det finns en 
god möjlighet till »nystart«. Nu ligger ansvaret 
hos er!

nils oscarson, Socialstyrelsen
sofia tranæus, sbu

mats ulfendahl, Vetenskapsrådet

 tema: Nystart för sveNsk odoNtologisk forskNiNg
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NATIONELL WORKSHOP Den 24 mars i 
år arrangerades en nationell workshop: 
»Nystart för svensk odontologisk forsk-
ning«. Tandläkartidningen presenterar på 
följande uppslag två artiklar som bygger 
på föredrag vid detta evenemang.

Vetenskapsrådet (vr), Statens beredning för 
medicinsk utvärdering (sbu), Socialstyrelsen, 
Sveriges Kommuner och Landsting (skl) och 
Sveriges Tandläkarförbund bjöd in till en natio-
nell workshop med rubriken »Nystart för odon-
tologisk forskning«. Idén till denna workshop 
föddes vid ett möte med styrelsen (nämnden) på 
sbu, och eldsjälar för att förverkliga evenemang-
et har varit Mats Ulfendahl, huvudsekreterare 
på Vetenskapsrådet i ämnesrådet för medicin 
och hälsa, och Sofia Tranaeus, nu ansvarig för 
det nya området »Kunskapsluckor« på sbu. 

Det var ett välbesökt evenemang, med repre-
sentanter för myndigheter samt olika kliniska 
odontologiska verksamheter inom offentlig 
och privat sektor och här fanns förstås också 

företrädare för landets alla statliga 
forskande odontologiska insti-

tutioner och många, många 
fler. Alla med odontolo-

gisk behandlingsforsk-
ning som gemensamt 
intresse.

En workshop är 
inte vilket socialt 
»trevligt-att-träffas-
möte« som helst. 
Ordet kommer från 

»verkstad« och an-

vänds för att markera 
att det är ett möte där 
deltagarna involve-
ras aktivt. Ofta med 
en förhoppning att 
åstadkomma något 
påtagligt, som ett ar-
bete i en verkstad. Det 
känns som att mötet 
och mötesdeltagarna 
lyckades i detta avse-
ende. Föredrag och 
sammanfattningar av 
diskussioner och fort-
satta aktiviteter kommer att vara tillgängliga via 
sbu:s hemsida (www.sbu.se).

Alla deltagare var placerade vid runda bord, 
med utsedda samtalsledare. Bland annat disku-
terades nödvändigheten av att prioritera kun-
skapsluckor, men också vilka hinder som finns 
och hur dessa ska överbryggas. Det blev lite svå-
rare att redan vid detta möte utveckla konkreta 
åtgärder och handlingsförslag.

En sak är en enstaka workshop. En helt annan 
sak är en konstruktiv fortsättning. Mötet avslu-
tades i enighet om att några måste föra detta 
vidare, några måste »ta bollen«. Detta gjordes 
extra tydligt genom att ordföranden i Sveriges 
Tandläkarförbund, Gunilla Klingberg, lämnade 
ett antal bollar på podiet. Vi var några som fick 
eller tog dessa bollar. Vi har nu tagit på oss an-
svaret att föra processen vidare. 

I tidigare sammanhang har både Socialstyrelsen 
och sbu konstaterat att vi saknar kunskaper från 
allmäntandvården. Det kanske är framtidens 
största utmaning, att på något sätt involvera 
flertalet som är verksamma i klinisk tandvård 
för att besvara alla identifierade kunskapsluck-
or. Lyckas vi entusiasmera och engagera våra 
kliniskt verksamma kolleger kan vi få tillgång 
till en världsunik kunskapsbank. Vi hoppas att 
ni alla som är verksamma i tandvårdens verk-
liga verkstad kan lockas att medverka i denna 
nysatsning. Hör gärna av er med glada tillrop, 
kritik och förslag.

björn klinge
(Bjorn.Klinge@ki.se)

Samordnare för planering av fortsatt arbete med 
initiativet odontologisk behandlingsforskning 

»… några måste föra 
detta vidare, några 
måste ›ta bollen‹.«

Välkommen till 

Nationell workshop
24 mars 2011 | kl. 10.00–16.00 
Stockholm

Nystart för svensk odontologisk forskning! 

foto:  colourbox
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Våren 2011 togs initiativ till en nationell workshop: »Nystart  
för svensk odontologisk forskning.« Som resultat bildades en 
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direkta statsanslag. Forskarna inom odontologin 
kan söka externa forskningsanslag i de större 
statliga forskningsråden/stiftelserna men kon-
kurrensen är hård och ansökningarna värderas 
mot prioriterade områden inom medicinen. I 
övrigt finns få anslagsgivare för finansiering av 
klinisk odontologisk forskning och de flesta an-
slag som delas ut är små. Industristöd till odon-
tologisk forskning förekommer, men i förhål-
landevis liten omfattning. Patentmedelsfonden 
för odontologisk profylaxforskning och Svenska 
Tandläkare-Sällskapets vetenskapliga fonder 
ger ett begränsat stöd till odontologisk forskning 
men utöver dessa saknas i hög grad för odontolo-
gin särskilda fonder. Detta innebär att man måste 
ha anslag från flera finansieringsställen för att 
kunna genomföra projekt av någorlunda storlek, 
vilket i sin tur betyder att det är svårt att i förväg 
överblicka ekonomin för en klinisk studie. Detta 
kan vara en orsak till att större behandlingsstu-
dier av det slag sbu efterfrågar sällan har utförts.

samordning av resurserna behövs 
För att Sverige ska kunna inta en ledande posi-
tion i den internationella kliniska odontologiska 
forskningen krävs samordning av personella och 
ekonomiska resurser, liksom samarbete mellan 
akademin och tandvårdens aktörer ifråga om 
tillgång till patienter för kliniska studier. Hittills 
har de goda möjligheterna till samarbete varit 

tämligen dåligt nyttjade. De positiva signaler 
som nu kommer från offentliga såväl som priva-
ta vårdgivare om att stödja forskningssamarbete 
ekonomiskt och markera vikten av forskning i 
till exempel styrdokument ger dock anledning 
till optimism. 

De svenska offentliga registren är unika i värl-
den och erbjuder goda möjligheter för klinisk 
forskning. Detta i kombination med den svenska 
tandvårdens tydliga organisation innebär att 
förutsättningarna för svensk odontologisk forsk-
ning att utvecklas och återta sin ledande position 
är mycket goda. Inom barn- och ungdomstand-
vården såväl som vuxentandvården finns stor 
potential för att bedriva patientnära forskning, 
inklusive större behandlingsstudier av hög in-
ternationell kvalitet. Möjligheterna att bedriva 
högklassig klinisk forskning är således mycket 
goda inom den svenska tandvården och de po-
tentiella vinsterna för patienterna och för sam-
hället är stora.

År 2008 uppgick kostnaden för svensk tand-
vård till totalt 21,8 miljarder kronor och detta 
utgör cirka 7 procent av den totala kostnaden för 
hälso- och sjukvården. Kostnaderna som uppstår 
till följd av sjukdomar i munhålan är ytterliga-
re ett argument för varför insatserna inom den 
odontologiska forskningen bör utökas. 

För att utvecklingen ska kunna vändas krävs 
att de odontologiska fakulteterna/institutio-
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»… förut-
sättningarna 
för svensk 
odontologisk 
forskning att 
utvecklas och 
återta sin 
ledande posi-
tion är myck-
et goda.«
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I samband med bedövning med 
Wand upptäckte man att samma 
ampull och kanyl hade använts på 
två patienter.

En patient fick bedövning med Wand 
inför en lagning. Tandsköterskan 
hämtade Wandapparaten från ett an-
nat behandlingsrum, där den nyss 
hade använts. När tandsköterskan 
hämtade Wanden uppfattade hon att 
den var laddad och klar och ställde 
fram den till tandläkaren, som började 
ge bedövning.Kort därefter upptäckte tandläka-

ren att det fattades vätska i ampullen 
och avbröt injektionen. Handstycke, 
kanyl och ampull byttes och injektio-
nen slutfördes. Tandläkaren insåg ef-
ter samtal med övrig involverad per-
sonal att samma kanyl hade använts 
på två patienter. Båda patienterna in-
formerades och tog sig till infektions-

kliniken samma dag för provtagning. 
Deras blodprover visade sig efter ana-
lys vara negativa.Efter intervjuer med inblandad per-

sonal kom cheftandläkaren fram till 
följande bild av händelsen och dess 
orsaker:
n  En kommunikationsbrist ledde till 

att tandsköterskan hämtade en ap-
parat med använd kanyl. Hon miss-
uppfattade svaret på sin fråga om 
Wanden var laddad och klar.

n  En avvikelse hade gjorts i förhål-
lande till rutinen, som innebär att 
skyddshylsan inte får sättas på en 
använd kanyl (afs 2005:1). En kor-
rekt hantering enligt rutinerna 
skulle ha varit att kanylen hade av-
lägsnats omedelbart med hjälp av 
kanylborttagaren; då hade det inte 
varit möjligt att få med sig en an-
vänd kanyl ut ur behandlingsrum-
met.

n  Det saknades rutin om att Wanden 
inte får tas ut ur ett behandlingsrum 
med monterad kanyl och ampull.
Efter det inträffade har en ny skrift-

lig rutin införts på klinikerna. Den 
innebär att Wanden aldrig får avlägs-
nas ur ett behandlingsrum med hand-
stycke, kanyl och ampull monterade. 

Händelsen har enligt Socialstyrel-
sen hanterats på ett korrekt sätt. En 
noggrann händelseanalys har gjorts 
och orsaker och brister har identifie-
rats. Omedelbara ändringar i rutiner 
har tagits fram och inom organisatio-
nen ska man se över hur man på ett 
bättre sätt kan leva upp till rutinen 
enligt afs 2005:1 (Mikroskopiska ar-
betsmiljörisker — smitta, toxinpåver-
kan), som om den hade följts skulle 
ha uteslutit risken för allvarlig skada 
i detta fall.

Mats Karlsson

Patienten sökte akut. Vid besöket 
konstaterade tandläkaren att bron 
14, (15), 16 hade lossnat. Tand 14 
hade ett omfattande kariesangrepp. 
Bron togs bort och tänderna 14 och 
16 behandlades provisoriskt.Patienten fick en ny tid nästa dag för 

fortsatt behandling. Då gjordes en 
fullständig undersökning, och man 
upptäckte att även den andra bron 34, 
(35), 36, 37 hade lossnat. Även tand 34 
hade ett omfattande kariesangrepp 
samt en infektion i roten. Tandläkaren gjorde en genomgång 

av patientens journal. Av denna fram-
gick det att patienten undersökts av 
tandhygienist knappt ett år tidigare. 
Det framgick också att patienten skul-
le komma tillbaka till kliniken och till 
en tandläkare för lagning av tand 14 
och kontroll av tand 34.Enligt tidboken kom patienten för 

lagning av tand 14, men i stället laga-
des tand 33. Behandlingen avslutades 
utan ytterligare åtgärd. Man plane-
rade för en uppföljning ett år senare.

Innan det året hade gått sökte pa-
tienten åter akut på grund av värk. 

Undersökningen visade omfattande 
karies i tand 14. På grund av fördröj-
ningen av behandlingen av denna 
tand var man tvungen att göra om 
brokonstruktionen 14, (15), 16.

Den utredning som Socialstyrelsen 
har gjort visar att vårdgivaren inte 
kan ange någon orsak till det inträf-
fade mer än den mänskliga faktorn.

Efter händelsen har fallet diskute-
rats på en arbetsplatsträff. Man har 
också kommit fram till att de gemen-
samma klinikrutinerna vid kommuni-
kation om patienter mellan olika be-
handlare behöver förtydligas.

Socialstyrelsen skriver i sin utred-
ning att man är kritisk till att verk-
samhetens rutiner dels gjorde det 
möjligt att laga tänder utan aktuell 
diagnos, dels att en behandlingsperi-
od kunde avslutas utan kontroll av att 
behandlingsbehovet var åtgärdat eller 
kommenterat på annat sätt. 

För att undvika liknande misstag 
ska vårdgivaren redovisa till Social-
styrelsen vilka åtgärder man ämnar 
vidta för att säkerställa att patienter-
na får den vård de är i behov av.

Mats Karlsson

Två patienter bedövades med samma kanyl

Kariesangreppen åtgärdades inte i tid
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Heta nyheter från Tandläkartidningen
Så får du våra nyheter först 
av alla: Anmäl dig till Tand
läkartidningens nyhetsbrev!Gå in på www.tandlakartidningen.se, 

fyll i namn och epostadress 
under Nyhetsbrev så mejlar 
vi dig nyheter när de är som 
hetast.
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»Ingen tvekan råder om vad 
en ögon- eller benprotes är 
för något, varför kan man då 
inte säga tandprotes?«



Aktuellt från Sveriges Tandläkarförbund Aktuellt från Sveriges Tandläkarförbund

     ä För dagsfärsk information – se www.tandlakarforbundet.se    Ansvarig för denna sida: Lena Munck, 08-666 15 52, lena.munck@tandlakarforbundet.se     ä För dagsfärsk information – se www.tandlakarforbundet.se     Ansvarig för denna sida: Lena Munck, 08-666 15 52, lena.munck@tandlakarforbundet.se

Alla tandläkare räknas! Följ 
resan mot en ny organisation för 
Sveriges Tandläkarförbund 
Förbundsmötet gav 
i december 2011 
förbundsstyrelsen 
(FS) i uppdrag att se 
över medlemskapet i 
förbundet så att alla 
tandläkare, oavsett 
verksamhetsform, 
kan vara medlem 
och för att få en 
väl fungerande 
organisation för att fortsätta driva 
tandläkarnas gemensamma yrkesfrågor. 

Arbetet fortsätter enligt plan. FS har 
träffat referensgruppen, som utsågs på det 
extra förbundsmötet i mars, flera gånger nu. 

ä På hemsidan har vi tydliggjort arbets-
processen så att du kan få överblick och 
bilda dig en uppfattning om det som disku-
teras.  Se ”Alla tandläkare räknas”.   

Skriften Barn som far illa, Tandvårdsforum på temat "Räcker 
tandläkarna till - eller är de för många?”, heldagsseminarium 
om odontologisk forskning och en enkät till Sveriges bistånds-
handläggare om äldres munhälsa. Det är bara några av de 27 
aktiviteter som står med på Tandläkarförbundets tidslinje för 
2011.

Tidslinjen är en del av Sveriges Tandläkarförbunds verksam-
hetsrapport som nu ligger ute på hemsidan. I den kan du också 
läsa mer om de aktiviteter och frågor som förbundet arbetade 
med under förra året utöver den kursverk-
samhet och tidningsutgivning som förbundet 
gör kontinuerligt. 

– Vi har nått resultat och flyttat fram  
positionerna för tandläkaryrket, säger Gunilla 
Klingberg, ordförande i Sveriges Tandläkar-
förbund. Vi tar ansvar för patientsäkerhets-
frågorna och arbetar hårt för en god mun-
hälsa hos hela befolkningen. Vi är glada över 
att vi gör skillnad i de odontologiska  
sammanhangen. 

Är du egenföretagare? Nu kan vi 
lösa alla dina försäkringsfrågor

Tandläkarförbundet kan nu erbjuda dig 
som är privattandläkare garanti-, patient- 
och praktikförsäkringar!

Vi erbjuder dig med egen praktik en 
praktikförsäkring hos försäkringsbolaget If 
som du kan teckna för perioden 1 juli och 
framåt.  

Du kan dessutom teckna förmånliga 
gruppförsäkringar, såsom liv- sjuk- och 
olycksfallsförsäkring via SalusAnsvar. Nya 
medlemmar erbjuds en kostnadsfri försäk-
ring i tre månader. 

ä Närmare information om villkoren för 
försäkringarna hittar du på hemsidan. 

Så här verkade vi för odontologin under 2011!

ä Hela rapporten finns på hemsidan,  
sök Verksamhetsrapporter i Bibliotek. 

Gunilla Klingberg
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 STF:s seminarium 
i Almedalen  
”Äldres munhälsa - 
en tickande bomb” 
3 juli

 FS-möte   
21 augusti

 Munhälsodagen 
på temat ”Ta hand 
om hela dig” firas  
8 september

 FS-möte   
11 oktober
 
 Konferens om 
beteendemedicinsk 
prevention och  
behandling  
18 oktober 

 Odontologisk 
Riksstämma  
15-17 november 
 
 FS-möte  
6 dec ember

 Förbundsmöte 
7-8 december

 Etikdagen  
18 januari

     ä För dagsfärsk information – se www.tandlakarforbundet.se     Ansvarig för denna sida: Lena Munck, 08-666 15 52, lena.munck@tandlakarforbundet.se

Bjud in till Almedalsseminarium om äldretandvård!
Sveriges Tandläkarförbund är på plats i Almedalen även i år och vi fortsätter att lyfta äldre-
tandvårdsfrågan för politiker och andra beslutsfattare. I debattpanelen finns SKL, politiker 
från Socialutskottet, pensionärsorganisationerna samt företrädare för en rad yrken, däri-
bland tandläkare, som möter de sköra äldre. Bengt Westerberg kommer att leda debatten. 

På seminariet kommer vi att presentera resultatet av den enkätundersökning om äldres 
munhälsa vi gjort i samarbete med  pensionärsorganisationerna och diskutera vad som 
behövs för att förebygga munhälsoproblem och för att äldre ska få ha en god munhälsa 
livet ut. 

Finns det någon i din kommun eller i ditt landsting du skulle vilja fick upp ögonen för de 
äldres munhälsoproblem? Skicka dem en inbjudan - den finns att ladda ner på hemsidan. 
Vi välkomnar givetvis alla medlemmar som har vägarna förbi! 

Seminariet äger rum tisdagen den 3 juli, kl. 13-15 i kårhuset Rindi, Visby, precis bakom 
Almedalsscenen.  


18 januariGe dina patienter chans att delta i Munhälsodagens fototävling!

Den 8 september firas Munhälsodagen i Sverige. Då vill tandvården lyfta fram  
munnens betydelse för vårt välbefinnande och vår hälsa. Låt dina patienter delta i  
fototävling på temat, Ta hand om hela dig - bilder med bett!  
Förstapris: Digitalkamera. 

• Bilderna ska illustrera tandvårdens budskap och ha bett! 
• Tävlingsbidrag skickas till linda.persson@tandlakarforbundet.se,  
senast den 1 augusti. 
• För att delta i tävlingen måste namn, postadress och telefonnummer anges  

ä Du kan hämta affischen på www.munhälsodagen.se. Vinnarna publiceras  
8 september på samma webbplats! 

ä Inbjudan till förbundets Almedalsseminarium finns att ladda ner på hemsidan. 
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platsannonser
Aktuella utgivnings- och stoppdagar
Nr 9   Utgivning 16/8 Stopp 23/7
Nr 10 Utgivning 6/9 Stopp 13/8

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

Adress: Tandläkartidningen, Box 1217
111 82 Stockholm

Välkommen att kontakta:
Centrumchef Kristin Gahnström Jonsson, tel 070-345 48 67
kristin.gahnstrom.jonsson@jll.se
Personalkonsult Marianne Gabrielii, tel 063-14 76 26
marianne.gabrielii@jll.se

Vi erbjuder:
bra handledning, om du är i början av din yrkeskarriär
möjlighet att arbeta i den omfattning du önskar, du kanske vill trappa ned?
bra anställningsvillkor
goda kompetensutvecklingsmöjligheter
friskvård på arbetstid
bra boende till rimlig kostnad

ett fantastiskt friluftsliv

•
•
•
•
•
•

•

Lediga jobb just nu:
Områdeschefer – till vår nya organisation 2013
Ortodontist till specialisttandvården
Distriktstandläkare till flera orter i länet
Vårdutvecklare till Folktandvårdens kansli
samt till hälso- och sjukvårdsstabens beställarenhet

Beställare – tillika bedömningstandläkare

Förändra ditt liv och flytta till Jämtland-Härjedalen!

Välkommen till oss!
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Folktandvården i Jämtland-Härjedalen

Sök tjänsterna senast fredag 6 juli 2012 på www.jobb.jll.se
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E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se

Vid Umeå universitet finns världsledande forskning inom flera områden. 
Vi erbjuder ett attraktivt utbud av utbildningar och goda studiemiljöer. 
Campus utgör en inspirerande miljö för de 4 200 anställda och 36 700 
studenter som valt oss. För oss är det självklart att sträva efter jämställdhet 
och mångfald. Tillsammans står vi inför spännande utmaningar och stora 
möjligheter.

Läs mer om befattningen på: www.jobb.umu.se

Umeå universitet

Universitetslektor 
i endodonti 
förenad med anställning som specialist inom området 

Ansökan ska vara inkommen senast 2012-07-05

Tandläkare sökes 
till graviditetsvikariat i Spanien, Torrevieja
Graviditetsvikariat gäller från november 2012 till 
augusti 2012 med möjlighet till förlängning.
Ifall du har lust att prova på att jobba i en trygg miljö 
utomlands med ett glatt team på 4 skandinaviska 
tandläkare, 3 sköterskor och 2 receptionister, och har 
några års erfarenhet inom tandläkaryrket, skulle det 
vara kul att träffa dig!!!
Språkkunskaper är en fördel.

Skicka in en CV på info@smiledental.es 
ellerring gärna på 0034-678895652, 
Filippa Weichbrodt

Prosjekt fra Helse- og Omsorgsdepartementet ved 
St. Olavs Universitetssykehus, Avd. for kjeve- og 
Ansiktskirurgi om etablering av et ”tverrfaglig tilbud 
om odontologisk behandling på sykehus”

Varighet fra høsten 2012 til 2017

Det er ønskelig at prosjektleder har forskerkompe-
tanse og kompetanse innen oral helse for alvorlig 
syke, funksjonshemmede og eller personer med 
psykiatriske tilstander. Den som blir tilsatt bør ha 
kjennskap til/kunnskap om skandinavisk helsevesen.

Arbeidsoppgavene er bl.a.: Prosjektorganisasjon 
med ombygging av lokaler og innkjøp av utstyr, in-
formasjons- og dokumentasjonsvirksomhet parallelt 
med kompetanseutvikling, planlegging av aktivitet, 
herunder forskning og systematisk og strukturert 
kunnskapsoppbygging. Prosjektlederen er ansvarlig 
for oppstart og organisasjon av pasientbehandling 
og for å til rette legge en god videre pasientomsorg, 
samt kartlegging av behov. Viktige oppgaver er 

Prosjektlederstilling 
for ”forsøksordning med 

orale helsetjenester
organisert i tverrfaglig miljø 

i sykehus”
også å etablere og ta i bruk verktøy for samhand-
ling innad i sykehuset med andre fagavdelinger og 
eksternt, med aktuelle samarbeidspartnere i primær-
helsetjenesten /tannhelsetjenesten, ved universitetet 
(NTNU), REK etc.

Fra 2013 skal etter hvert tilsettes flere tannleger / 
tannlegespesialister og hjelpepersonell (tannpleier, 
tannhelsesekretær).
Prosjektet inkluderer forskningsaktivitet med mulig-
het til vitenskapelig karriere: mastergrad, doktorgrad.

Søknad skal rettes til:
Avd. for Kjeve- og Ansiktskirugi, St.Olavs Universi-
tetssykehuset i Trondheim ved Avd.sjef. 
Prof. Dr. Dr. Dr. Christoph Ziegler.
Adr: St.Olavs Hospital, Postboks 3250 Sluppen, 
7006 Trondheim, Norge
Mailadr: christoph.ziegler@stolav.no
Tlf: 0047-72576117

Søknadsfrist er 1. juli 2012

SenaSte nytt 
finns på www.tandlakartidningen.se 
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Vår vision är att erbjuda Sveriges bästa tandvård med de stoltaste medarbetarna. Våra värderingar – 
banbrytande, trygg och medveten – ska prägla hela verksamheten. Vi erbjuder moderna och välutrustade 
kliniker, goda möjligheter till kompetensutveckling och ett framsynt ledarskap. Folktandvården Dalarna 
har 30 allmäntandvårdskliniker, specialisttandvård, sjukhustandvård och egen tandteknisk verksamhet.

Vi söker tre stolta tandläkare till vårt nystartade 
Resurscentrum i Dalarna, är du en av dem?

Resurscentrum är en ny organisatorisk enhet på Folktandvårdens kansli i Falun vars 
arbete leds av personalchefen. Uppdraget är att säkerställa tillgång på tandläkarresurser 
inom allmäntandvården vid tillfälliga vakanser. Ett uppdrag på en enskild klinik sträcker 

sig upp till maximalt sex månader, men kan vara kortare beroende på behov. 
Arbetsfältet kommer att vara på våra allmäntandvårdskliniker i hela Dalarnas län.

Kontakta Personalchef  Mikael Svensson 023-49 01 58 bomikael.svensson@ltdalarna.se
Mer info finns på www.ltdalarna.se under fliken Arbeta hos oss/Lediga tjänster/Tandvård.

TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Informasjon om 
Troms fylkeskommune 
på: www.tromsfylke.no

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

Vi har for tiden ledig

100 % FAST STILLING FOR SPESIALIST I ORAL PROTETIKK
100 % FAST STILLING FOR SPESIALIST I PEDODONTI
Deltidsstilling kan være aktuelt.

TkNN bedriver i dag spesialistutdanning innom følgende fagområder: Kjeveortopedi, pedodonti og klinisk odontologi. Klinisk odontologi er en ny spesialistutdanning
under utprøving og er ment å være en tverrfaglig spesialitet for den voksne befolkningen. For spesialist i Oral protetikk kan det bli aktuelt med veiledning av
spesialistkandidater som en begrenset del av stillingen. Mer detaljert informasjon finnes på www.tknn.no.

For begge stillinger er det ønskelig med personer som er strukturerte og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Det stilles krav om at søkerne behersker norsk eller skandinavisk tilfredsstillende.
Utenlandske tannleger må ha norsk autorisasjon som tannlege og norsk spesialistgodkjenning før tiltredelsen.
Flyttekostnader dekkes etter bestemte retningslinjer for tilståelse av flyttegodtgjørelse i Troms fylkeskommune.

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

Ytterligere opplysninger om stillinger ved kompetansesenteret kan fås ved henvendelse til leder Elisabeth Camling, tlf. 00 47 - 77 78 90 00, 00 47 – 474 89 495, 
e-post: elisabeth.camling@tromsfylke.no.

Søknad med referanser bes fortrinnsvis sendt elektronisk via www.jobbnorge.no eller www.tromsfylke.no. Stillings ID: 83530.

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

Søknadsfrist: 7. juli 2012
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E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se

Klinikchef
till Folktandvården i Östergötland

Folktandvården Östergötland arbetar aktivt för att vara den ledande aktören inom tandvården 
i länet. Vi söker nu en ny chef till klinikerna Ryd och Lambohov i Linköping, som samarbetar 
med gemensam ledning.

Rollen som klinikchef ställer krav på din förmåga att arbeta självständigt, att tänka strategiskt 
och vara omvärldsorienterad. Du ska vara resultatinriktad och kunna fatta beslut för att driva 
verksamhetsutvecklingen aktivt tillsammans med medarbetarna. Självklart värdesätter vi såväl 
goda ledaregenskaper som välutvecklad samarbetsförmåga. Det är också viktigt att du verkar 
för Folktandvården som helhet. Erfarenhet av ledarskap är meriterande, men inte nödvändigtvis 
som klinikchef. Intresse och egenskaper för att blir klinikchef är lika värdefullt.

Siktar du på kvalitetsarbete i odontologi, omhändertagande och service? Uppskattar du teamets  
möjligheter och vill utveckla ett delegerat arbetssätt? Ser du fram emot att få använda din kom-
petens fullt ut, med uppbackning från en resursstark organisation? Då kommer du säkert att 
trivas hos oss.

Tjänsten som klinikchef är ett treårigt förordnande med tillsvidareanställning på heltid inom  
Folktandvården Östergötland. Tillträdesdatum är den 1 januari 2013.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta: 

Raimo Pälvärinne, tandvårdsdirektör
Telefon 010-103 02 82 
Mobil 0705-22 86 49

Facklig företrädare för TT
Kristina Hult 
Telefon 010-103 89 72

Välkommen med din ansökan till www.lio.se/jobb senast den 31 juli 2012.
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Folktandvården Östergötland söker tre 
allmäntandläkare med intresse för barn- 
och ungdomstandvård

Brinner du för barn- och ungdomstandvård och vill vara med och driva utvecklingen? 
Vill du bredda eller fördjupa dina kunskaper inom ämnesområdet pedodonti i nära samarbete 
med specialisttandvården?  

Folktandvården Östergötland söker tre allmäntandläkare med speciellt intresse inom barn- och 
ungdomstandvård till klinikerna Skäggetorp i Linköping, Hageby i Norrköping samt Motala.

Ni anställs som distriktstandläkare på någon av dessa kliniker och arbetar där med allmäntand-
vårdens hela spektrum. Parallellt med detta genomgår ni en skräddarsydd ettårig utbildning vid 
Centrum för Ortodonti/Pedodonti, som innefattar en seminarieserie samt visst kliniskt arbete 
under handledning. Möjlighet att driva forskningsprojekt i samarbete med allmäntandvården 
kommer också att erbjudas. Efter utbildningsåret bildar ni tre ett nätverk som har kontinuerlig 
kontakt och samarbetar med specialisttandvården samt driver utvecklingsfrågor inom barn- 
och ungdomstandvården.

Både erfarna och nyutexaminerade tandläkare är välkomna – engagemang och intresse är  
det viktigaste!

Välkommen med din ansökan till www.lio.se/jobb senast den 31 juli 2012. 
Märk din ansökan med klinikens namn om du söker till specifik klinik.

Centrumchef Anna Carin Dahlgren
Centrum för Ortodonti/Pedodonti
Telefon 010-103 88 31

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta: 

Övertandläkare Birgitta Jälevik 
Ämnesföreträdare för Pedodonti 
Telefon 010-103 88 27

Klinikchef Gunvor Didriksson 
Folktandvården Hageby, Norrköping 
Telefon 010-204 49 45

Klinikchef Håkan Rofors 
Folktandvården Skäggetorp, Linköping
Telefon 010-103 89 72

Facklig företrädare för TT  
Kristina Hult 
Telefon 010-103 89 72

Klinikchef Tommy Larsson
Folktandvården Motala 
Telefon 010-104 88 31
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Tandläkare 
sökes till Tandläkarhuset, 
Umeå Implant Center

Vi söker en tandläkare till vår klinik. Idag är vi 
tre delägare varav en specialist i protetik.  
Vi arbetar enligt ”solo-group konceptet”. 
Möjlighet till delägarskap.

På kliniken arbetar även specialister inom käkkirurgi, 
ortodonti, oral protetik och oral fysiologi. 
Vi bedriver all form av tandvård i en fantastisk arbets-
miljö med mycket kompetent personal. Vi använder 
OPUS journalsystem och har digital intraoral röntgen, 
OPG och Kefalostat.  

Skicka din ansökan senast 14 juli till
Tandläkarhuset, Umeå Implant Center
Storgatan 51A, 903 26 Umeå
Telefon 090-70 44 40 tandlakarhuset@tuic.se

Mer information om oss hittar du på 
www.tuic.se

E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se

Maximal uppmärksamhet  
för din annons

Vill du få så många och goda kontakter med din  
målgrupp som möjligt? Varje nummer av Tandläkar- 
tidningen läses i genomsnitt i 40 minuter. Dessutom  
hamnar din annons i ett sammanhang som läsarna  

uppfattar som både trovärdigt och värdefullt.

Tandläkarkunskap sedan 1909

heart.se

9 
av10

tandläkare läser  

i stort sett  

alla nummer

Dr nicolas & asp Centers, Dubai
Leading private dental provider needs caring, 
charismatic & groomed colleagues to join our 
excellent team of Clinicians.
1) General Dentists – 10 years experience
     versed in  aesthetic dentistry, crown, bridgework 
     and implant prosthetics.
SPECIALISTS
2) Pediatric Dentists* 
3) Periodontists* 
4) Endodontists*
5) Oral Surgeons/Implantologists*
6) Orthodontists
7) Prosthodontists

*Specialist degree & minimum of 5 years.
*Teaching experience, an advantage.

Kindly email your detailed CV and photo to 
dentalcareers@hotmail.com
Website www.nicolasandasp.com

Sveriges stoltaste Allmäntandläkare?
Brinner du för yrkesmässiga utmaningar och 

spännande möten med kunder och medarbetare? 

Vill du bli en av oss? 
Folktandvården Dalarna söker Allmäntandläkare. 

Kontakta Personalchef  Mikael Svensson 023-49 01 58 
bomikael.svensson@ltdalarna.se

Mer information om oss hittar du på www.ltdalarna.se

arbeta utomlanDS?
Då ska du gå ur AEA. När du återvänder till 
Sverige ska du gå med direkt igen annars går 
du miste om inarbetade försäkringsperioder. 
Läs mer på www.aea.se
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bloggar 
på tandlakartidningen.se

Helena anjou
Helena är ST-tandläkare i Jönköping. 
Hon skriver om det hon har sett fram 
emot så länge: att bli pedodontist.

»Att jobba utomlands var spännande och 
annorlunda men i slutänden var det inte 
vad vi ville ha och jag längtade hem. Men 
det bästa var att jag bestämde mig för att 
jag skulle satsa på att försöka bli pedo-
dontist.«

erik norrman
Erik är tandläkarstudent på sista termi-
nen, Karolinska institutet. Erik bloggar 
om sina upplevelser, för att inte säga 
vedermödor, på skolan.

»När jag sökte in till tandläkarprogram-
met kom jag till en intagningsintervju 
med två lärare som frågade varför jag 
sökte tandläkaryrket. Jag minns att jag 
sade något i stil med att jag ville ha ett 
yrke där jag fick jobba med människor.«

Hege Stribrny SvendSen
Hege är privattandläkare i Mantorp. 
Hon bloggar om vardagsarbetet i klini-
ken som ofta har en dråplig koppling 
till familjelivet hemma i Mjölby.

»Väl hemma placerade jag min mamma 
(något motsträvig) på toalettstolen, vira-
de in henne i en handduk, lade en mandi-
bularbedövning (hon är mycket känslig!), 
skrapade bort den provisoriska fyllningen 
och provade inlägget som turligt nog pas-
sade perfekt.«

ClaeS Svärd
Claes är tandläkare vid folktandvår-
dens akutmottagning i Visby. Claes 
bloggar om arbetskamrater och patien-
ter och skriver lyriskt om den gotländ-
ska naturen.

»Med mungiporna ungefär som »tjugo-i-
fyra« kom syster Bedrövelse in och med-
delade helt kort att Änkefru Cobra hade 
kommit upp till kliniken.«

www.tandlakartidningen.se

Följ dina kollegers

blogg på nya webben.indd   4 2011-12-19   16.05



Oskar Linnros Recycled.

Nu har det blivit snyggt att återvinna dina tidningar. Beställ Oskar Linnros 
specialdesignade kasse på papperskretsen.se. Där kan du också se filmen när 
han återvinner sin debutsuccé ”Från och med Du”.

PappersKretsen
Vi som ingår i PaPPerskretsen är Holmen, sCa, m-real, stora enso, sVeriges tidskrifter, ikea, medlemsföretagen i tidningsutgiVarna oCH grafiska företagens förbund.

Hitta närmaste återVinnings-
station med Vår iPHone aPP
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Tandläkartidningens korsord publiceras i nr 1, 4, 6, 8, 10, 12 och 15, 2012.                                                                                                  
Lösningen finner du i nästa nummer.
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RADANNONSER
Aktuella utgivnings- och stoppdagar
Nr 9/12  Utgivning 16/8  Stopp 23/7 
Nr 10/12  Utgivning 6/9  Stopp 13/8  

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 

➤

 ARBETE SÖKES

 PRAKTIKER KÖPES

 PRAKTIKER SÄLJES

Arbete – successivt övertag
Erfaren tdl söker snarast arbete del-/heltid 
inom privata tandvården i Malmö, Lund med 
omnejd. Har en önskan att arbetet leder till 
successivt övertagande. Är öppen för olika 
lösningar! Allt av intresse. »hm21«.

Västerås
Centralt Västerås. Två behandlingsrum.»02nc«.

Centralt Östersund
Välskött och god omsättning. Dator- och digita-
liserad. »9n8y«.

Lillehammer, Norge
Veletablert, trivelig og travel praksis meget 
sentralt i Lillehammer tilsalgs grunnet pensjo-
nering. 2 beh rom m Flex Integral Unit. Opus da-
tasystem, opg og Digora dig rtg. Rikelig recall-
grunnlag. Gunstig husleievilkår. Praksisen egner 
seg godt for kollega med interesse for protetikk 
og gjerne med kompetanse i implantatprotetikk. 
Fleksibel overgangsform. 
For henvendelse og ytterligere informasjon til 
e-post: ithorbj@frisurf.no 

Unikt läge i Stockholms innerstad
Praktik med inarbetat varumärke och full verk-
samhet söker omgående arrendator, alt delä-
gare, alt överlåtelse. Lämplig för 2 tandl. 
Svar till: praktikcity.112@hotmail.se

Praktik i centrala Göteborg
Väl inarbetad praktik med bra läge i centrala 
Göteborg säljes pga pensionering. »3fx5«.

Praktik i Skärholmen
Två behandlingsrum, ett väntrum, personalrum, 
steril, kök, två toaletter. Fullt utrustad, dig rtg, 
Opusprogram. Kliniken ligger i ett läkarhus och 
vårdcentral. Säljes pga flytt utomlands. Bra pris 
vid snabb affär. Svar till 073-713 57 89 eller 
08-710 16 30.

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

Distriktstandvården växer
Distriktstandvården söker en tandläkarpraktik 
i Stockholms city/Stockholms närförort. Vi är 

ett flexibelt företag och är öppna för olika lös-
ningar! Vi har idag 10 mottagningar och öppnar 
en helt ny mottagning i Nynäshamn under 2012. 
Vill du förändra ägandet är du välkommen att 
kontakta vvd Jan Lindqvist, 073-654 33 22
jan.lindqvist@distriktstandvarden.se 

Praktik Stockholm
Önskar köpa mindre praktik inom tullarna. 
Helst Östermalm. Med eller utan patienter/ut-
rustning. »6g3u«.

Göteborgsområdet
Tandläkare med stor erfarenhet och goda meri-
ter söker praktik med gott patientunderlag. 
Ring Michael, 0760-51 59 58.

Praktik Malmö
Praktik alt praktiklokal sökes centrala Malmö 
med eller utan patienter. Kanske behöver du en 
partner att dela lokal med? Allt beaktas. »01cc«.

Praktiklokal Stockholm
Söker praktiklokal i Stockholm. Gärna Östermalm/
Vasastan/City, men alla svar beaktas. »3mx6«.

Praktik Sundsvalls kommun
Tandläkare vill köpa praktik i Sundsvalls kom-
mun med eller utan patienter. Alternativ, dela 
lokal med andra tandläkare. Kontakta tr: 
pringypeps@hotmail.com

Tandläkarna Anette Borén, Helsingborg,  
Ann-Kristin Börjegren, Örnsköldsvik,   
Elin Danielsson, Arvika, Cecilia Lagerström, 
Falkenberg, Marcin Machaj, Kalmar, Afshin  
Mohei, specialist i oral protetik, Jönköping, och 
Bernd Zieger, Söderhamn, som samtliga kom-
mer från folktandvården/landstinget och nu tar 
över driften på mottagningar på respektive ort.

Tandläkarna Jan-Ove Rova, Älvsbyn, och 
Viktor Stenlund, Karlskrona, som även tidigare 
arbetat privat, och som nu går in som verksam-
hetsansvariga på två Praktikertjänstpraktiker.

Tandläkarna Olof Ekdahl, Göteborg, Shilan 
Rahimi, Ludvika och Jan Örte, Uppsala, som  
tidigare varit assistenttandläkare på mottag-
ningar i Praktikertjänst, och nu går in som verk-
samhetsansvariga respektive arrenderar på dessa. 

Specialisten i ortodonti, Max Kazemi, Stock-
holm, som tidigare arbetat i England, och som 
nu arrenderar för att sedan ta över mottagningen.

Är du också intresserad av att jobba med oss – 
hör av dig till Cecilia Karlsson,  
cecilia.karlsson@ptj.se, 08-789 37 97.

 

Vi har Sveriges nöjdaste patienter – för fjärde året i rad – enligt SKIs mätningar.

www.tandvard.praktikertjanst.se • www.alltomdinatander.se  
www.facebook.com/ptjstudent Bättre vård för bättre liv

Välkomna i Praktikertjänstfamiljen 
hälsar vi våra nya kolleger:

Tandläkare John Larsson i Söderhamn – en av 1 400 tandläkare i Praktikertjänst.



91tandläkartidningen årg 104 nr 8 2012

Div beg utrustning säljes
Luftrenare Grace, vakumpress Ultra-Vac, ljus-
härd Optilux 501, ultraljudsbad Sweep Zone 
200, filmbetrakt Cabin m, Silamat s5, Rehde 
vägg- o bänkskåp. Svara på www.tandlakartid-
ningen.se/radannonser/visa-alla/

Deltid, Umeå
Erfaren tandläkare sökes deltid till centralt 
belägen praktik i Umeå. Praktiken består av två 
tandvårdsföretag. Svara på www.tandlakartid-
ningen.se/radannonser/visa-alla/

Fritt fram för N2
Noggrann rensn och rotfyllning med n2 ger 
säkra och bestående resultat. Varför chansa? 
Kurs på Stockholm Sheraton, 31 aug 2012, 

Stockholm med omnejd
Söker kollega som funderar på att trappa ner el-
ler ska sälja sin praktik. Allt av intresse. »0ky7«

Praktik köpes Västkusten
Praktik köpes på Västkusten, allt av intresse. 
»1ne4«.

Praktik/bostad Stockholm
Söker praktik kombinerad med lägenhet i Stock-
holm. Helst inom tullarna. »3c7f«.

Patientstock köpes
Patientstock köpes i centrala Stockholm av 
erfaren tandläkare. »65me«

Privatpraksis
Tannleger sökes til privatpraksiser i Sandnes-
sjöen og Mosjöen. Ring Per på 0047-91 888 222 
etter kl 19.00 eller gå inn på www.tannboden.no 

Arrende Östermalm
Tandläkare med egna patienter sökes till en 
tvårumspraktik på Östermalm, 070-416 37 96.

Arrende deltid Kungsholmen
Tandläkare eller tandhygienist erbjudes arrende 
deltid i modern och ljus praktik nära Norr Mälar-
strand. Egna patienter nödvändigt. 
073-506 94 94.

Önskar arrende Stockholm
Önskar arrendera/hyra ett behandlingsrum inom 
tullarna. Patienter och utrustning finns. »1dc1«.

Tandklinik i Gnarp, Hälsingland
Klinik 160 kvm med tre utrustade behandlings-
rum. För mer info, svara på www.tandlakartid-
ningen.se/radannonser/visa-alla/

Arrende erbjuds i Göteborg
Rum i trevlig, central praktik utarrenderas till 
tandl/hyg. Hel-/deltid eller timvis. »lf20«.

Röntgensensor/Intraoral kamera
1 st Sirona röntgensensor Xios barn, 2,5 år, som 
ny, bra pris. 2 st Dürr intraoral kamera Vista-
Cam, 2,5 år, bra pris. Finns i Jönköping, 
0708-41 86 14, Hans.

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 - Sedering
Fobi/korttidsterapi med högkostnadsskydd 
Leg tandläkare Matts Karlström
Leg tandläkare Margareta Forsberg
Leg tandhygienist Anna Quarterman
Leg psykoterapeut Eva Wikman
Leg läkare spec anestesi Gunilla Caneman
Sveavägen 83, 113 50 Stockholm
Tel 08-32 60 80

Oral kirurgi*
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

Protetik och implantat, barn och vuxna
Marie Fennö, spec protetik
Distriktstandvården
Tulegatan 8
172 78 Sundbyberg, tel 08-597 60 380
protetik@distriktstandvarden.se
Välkommen att skicka remisser!

Ortodonti*                                                
www.bernholdortodonti.se
Tandreglering för alla åldrar
Mats Bernhold, spec ortodonti
Anna Brechter, spec ortodonti, med dr
Ekslingan 10, 254 67 Helsingborg
Tel 042-14 69 27, info@bernholdortodonti.se
Även lingual ortodonti (Incognito) 
och Invisalign/Orthocaps 
C-takt link för digital kommunikation

Spec. ortodonti Cecilia Lindstrand
Konsultation och behandling för barn och vuxna
Poppelvägen 9, 459 31 Ljungskile                 
Tel 0769-41 64 99
E-post: info@cl-tandreglering.se
www.cl-tandreglering.se

Dr Thomas Örtendahl
Mölndals torg 1                     
431 30 Mölndal
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 08-34 70 82

Specialiströntgenundersökningar
med CBCT-teknik
Spec tdl Anders Frykholm, Klara Rangne
EBF dentalgöntgen AB
Rådmansgatan 48, 113 57 Stockholm
Tel 08-545 940 35, fax 08-545 940 36
E-post: reception@ebf.se

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

➤

 ARRENDE

 ÖVRIGT

 PRAKTIKER/UTHYRES

kl 13–17. Avg 2 350 kr. Tel 046-12 98 80, 
nilinor@gmail.com

Bettfunktion Stockholm
Du kan nu få ännu mer hjälp med dina bettfy-
siologiska problempatienter! Patienter med 
bettfunktionsproblem mottas för konsultation 
och behandling. Jag arbetar varannan vecka 
på Mälarkliniken i Gamla Stan tillsammmans 
med tandläkare Ulf Parke. Mälarkliniken: Sigurd 
Malmberg, bettfysiolog, leg tandläkare, Trie-
walds gränd 3, 111 29 Stockholm. 08-10 63 37, 
042-12 34 57.

 SÄLJES
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Eastmaninstitutet, Dalagatan 11
113 24 Stockholm. 08-123 165 10
ort.eastmaninstitutet@ftv

Sollentuna, Tingsvägen 17
191 61 Sollentuna. 08-123 159 30.
ort.sollentuna@ftv.sll.se

Mörby, Golfvägen 2 
18211 Danderyd. 08-6250239
ort.sollentuna@ftv.sll.se

Handen, Handenterminalen 3
136 40 Haninge. 08-123 162 03
ort.handen@ftv.sll.se

Södertälje, Lovisinsgatan 3
151 73 Södertälje. 08-123 158 10
ort.sodertälje@ftv.sll.se

Ortodonti
Välkommen med remisser
för barn och vuxna!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ortodonti original.pdf   1   2012-03-07   16:30:10

WILLA TANDHÄLSA 
Telefon: 08-730 08 80  
Sjövägen 20, 169 55 Solna
Hemsida: www.willa.se  
E-post: info@willa.se 

Willa Endodonti   
Fyra tandläkare fyra mikroskop 
och en CBCT
Välkommen att remittera för  
endodonti och apikalkirurgi.  
Över tio års erfarenhet av  
remissendodonti.

Vi välkomnar er att remittera till vår klinik 
som är centralt belägen vid Östermalms-
torg. Vi tar emot remisser för: 

Bene Tandvård AB
Artillerigatan 16, 114 51 Stockholm 
Tel 08-611 65 60, fax 08-611 05 61 

www.benetandvard.se 
info@benetandvard.se

När vi behandlar på er praktik
Arvodet delas mellan er och oss beroende 
av hur ni vill lägga upp behandlingen. Ring 
oss så hittar vi en lösning som passar er.

• Implantologi

• Dentoalveolär- och implantatkirurgi 

• 3D-röntgen

• Guidad kirurgi

Vi erbjuder även:

• Support & utbildning

• Auskultering för tandläkare

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

Narkos med säkrade luftvägar 
Lustgas - Terapi - Hypnos - KBT  

Landstingens högkostnadsskydd  
Implantat under Narkos 

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 

Leg.tandhygienist Anna-Lena Brandvold 
Leg.psykolog, leg.psykoterapeut Sven-Erik Levin 

Leg.psykolog Shervin Shahnavaz 
Leg.läkare, spec.anestesi Hans Granestrand 

Narkoskliniken 
RÅLAMBSVÄGEN 10A, KUNGSHOLMEN 

112 59 STOCKHOLM 
Tel: 08-737 00 75, Fax: 08-737 00 76 

www.narkoskliniken.se   info@narkoskliniken.se 

Specialistkliniken för 
Narkos och behandling 

av Tandvårdsrädsla 
              SPECIALISTTANDVÅRD

Brunnsgatan 8, 111 38 Stockholm 
08-545 111 00, info@aurakliniken.se 

www.aurakliniken.se

Välkommen med din remiss till 
Stockholms nya specialisttandvård! 

Helena Göransson 
 Endodonti  

Maria Lagervall 
Parodontologi/implantatkirurgi

Monica Wahlström 
Protetik

Endodontiremisser                         
Vid vår internationella spec. utbildning 
behandlar engelskspråkiga ST-tandl.  
patienter under handledning av svenska 
specialister till en lägre taxa, ex 2300 kr 
för rotbehandling av en molar med 4 
kanaler. Behandlingen tar något längre 
tid än för en rutinerad specialist. 
Välkommen med din remiss till:           
(helst med kopia på rtg)  
Specialistkliniken Endodonti
Institutionen för odontologi 
Karolinska Institutet
Box 4064, 141 04 Huddinge 
Tel: 08-524 88268 
Michael.Ahlquist@ki.se 
Stina.Robach@ki.se 

KI_Endodonti_1206.indd   1 2012-03-29   14.31

   
Hyra ut fritidshuset? 
www.tandlakartidningen.se/radannonser/skapa-radannons/
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ÖVRIGT
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

Specialisttandvård

08-783 78 85
Artillerigatan 93, 115 30 Stockholm
e-mail: sdic@colosseumkliniken.se 
www.colosseumkliniken.se

Leg tandläkare Gunnar Håwi
 Anna Ljungberg
 Lena-Maria Persson

ST tandläkare Robert Nedelcu
 Elena Forsberg

Spec käkkirurgi Björn Johansson
 Bengt Karlson

Spec oral protetik Hans Nilson

Spec parodontologi Rolf Appelgren

Spec endodonti Johan Boström

Spec anestesiologi Johan Ellingsen

Leg tandhygienister Ingalena Lundqvist
 Carin Wilhelmsson

Vi tar emot remisser för

l Fullständig
   implantatbehandling

l Implantatkirurgi

l Övrig kirurgi

l Protetik

l Endodonti

l Parodontologi

SDIC ingår numera i Colosseum som består av 24 tandkliniker över hela 
Norden. Vår erfarna personal är densamma som tidigare. Välkommen!

Kariologisk utredning
Vi tar emot remisser för utredning 
och eventuell behandling av 
svårare kariologiska tillstånd och 
mineralisationsstörningar av olika 
genes.

Remisser skickas till:
Avdelningen för cariologi
Specialistcentrum, plan 8
Institutionen för odontologi
Karolinska Institutet
Box 4064, 141 04 Huddinge
Tel: 08-52 48 83 30

KI_remisser_1205.indd   1 2012-03-09   15.19

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

FDI World Dental Federation
Leading the World to Optimal Oral Health

2012 Hong Kong
FDI Annual World Dental Congress
29 August - 1 September 2012

Leading the world into a new century of oral health

Flyer A5 paysage.indd   1 02/11/11   09:36

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

Utan gåvor 
stannar

cancerforskningen
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 FÖDELSEDAGAR

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

30 år
Nima Sarmast, USA 28/6
Jeni Ann Mathew, Västra Frölunda 29/6
Helin Ardil, Solna 7/7
Rahi Arian, Örebro 11/7
Johan Lönnberg, Gävle 17/7
Katerina Iordanidou Mojir, Limhamn 17/7
Lena Maria Näckstam, Johanneshov 23/7
Sara Olsson, Göteborg 24/7
Therese Pedersen, Gävle 26/7
Bernardett Aroca, Enskededalen 26/7
Susanne Skoglund, Solna 30/7
Piotr Niewieczerzal, Boden 6/8
Tony Anderson, Gävle 10/8
Erik Ahlin, Borås 17/8
Martin Rangelov, Karlstad 20/8
Hana Möllersten, Kristianstad 20/8

40 år
Zaid Zeki Ibraheem, Lidingö 23/6
Marie Karlsson, Klagshamn 29/6
Cecilia Abrahamsson, Höllviken 6/7
Maria Rosin, Huddinge 15/7
Camilla Sivertsen, Hällevadsholm 16/7
Johan Asplund, Linköping 22/7
Alexandra Ioannidis Olsson, 
Karlshamn 31/7
Pierre Georgsson, Stockholm 31/7
Linda Haraldsson, Ronneby 5/8
Magdalena Magnius, Bromma 9/8
Peter Berglund, Skellefteå 11/8
Wessam Sanad, Göteborg 11/8
Alaleh Tarahomi, Vällingby 14/8

50 år
Alireza Badii, Skogås 27/6
Mia Åberg, Nacka 30/6
Per Rabe, Laholm 6/7
Katarina Nybäck, Tingstäde 12/7
Sulaiman Lahdo, Södertälje 20/7
Royne Thorman, Sollentuna 22/7
Alireza Golmohammadi, Göteborg 23/7

 AVLIDNA

Peter Lindvall, Broby f -55

Lena Blomstrand, Uppsala 24/7
Elzbieta Robakowska, Uddevalla 28/7
Eva Larsson Gustafsson, Huskvarna 31/7
Ingrid Larsson, Vaggeryd 31/7
Maria Baecklund, Stockholm 1/8
Sabina Huseljakovic, Malmö 2/8
Håkan Kalén, Höör 6/8
Per Petersson, Tranås 6/8
Larisa Selander, Ängelholm 12/8
Ingrid Graf, Djursholm 14/8
Stefan Nilhag, Göteborg 18/8
Anna Milo Tkaczyk, Hägersten 22/8

60 år
Mikael Ståhl, Skövde 23/6
Claes Lindström, Växjö 27/6
Eva Leksell, Malmö 30/6
Susan Ekström, Sollentuna 3/7
Gunilla Berglund, Edsbyn 9/7
Kerstin Gammelgård, Djursås 9/7
Sorinela Mihai, Storbritannien 9/7
Lars Möller Jensen, Danmark 12/7
Kristina Stefansson, Skellefteå 13/7
Christer Svensson, Lund 14/7
Birgitta Holmer, Västra Frölunda 17/7
Birgitta Skoog, Trelleborg 19/7
Eva Elisabeth Ahlfors, Oxie 19/7
Nina Dahl Oscarson, Umeå 22/7
Pär Bratt, Vemdalen 22/7
Helena Weber, Växjö 23/7
Ulva Renström, Stockholm 26/7
Helene Hägglund, Täby 26/7
Edward Aldheimer, Trångsund 27/7
Berndt-Göran Isberg, Borås 27/7
Narendra Chotai, Jönköping 1/8
Hans Johansson, Enskede 3/8
Gert Oxby, Lysekil 5/8
Lars Henriksson, Västra Frölunda 9/8
Olof Thunström, Johanneshov 10/8
Mare-Ly Voogand, Estland 11/8
Claes Henriksson, Göteborg 12/8
Susanne Rames, Danmark 12/8
Jorge Tenorio, Ingarö 14/8
Magnus Örn, Eksjö 15/8
Birgitta Bokeson Lagerqvist, 

  

Önskar du ej publicering av din födelsedag?

Meddela det senast åtta veckor i förväg. 
elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

Stockholm 17/8
Agneta Abrahamsson, Arjeplog 18/8

65 år
Britt-Inger Kjellberg, Grisslehamn 22/6
Björn Porsblad, Rockneby 27/6
Tetyana Leonova, Skogås 29/6
Sven Öberg, Umeå 1/7
Monica Smeds, Knivsta 3/7
Anders Beijer, Göteborg 5/7
Peter Sandstedt, Stockholm 5/7
Peter Runfelt, Kungälv 8/7
Lucyna Grobelski, Södra Sandby 8/7
Annika Hartelius-Eriksson, Gävle 11/7
Margareta Rydevik, Göteborg 21/7
Torbjörn Olovsson, Piteå 24/7
Christina Sederholm, Gränna 26/7
Boel Gunnarsson, Helsingborg 28/7
Margareta Staf, Ronneby 4/8
Gunilla Leire, Höganäs 10/8
Lars Laväng, Alingsås 10/8
Lars Fridén, Kristianstad 10/8
Kerstin Eriksson, Finspång 13/8
Thomas Wisell, Farsta 17/8

70 år
Krister Nilner, Bjärred 8/7
Bengt Magnusson, Särö 16/7
Barbro Sandler, Stockholm 17/7
Bo Schelin, Falun 24/7
Lena Wass, Fegen 8/8
Jan W A Skjöldebrand, Vätö 15/8

75 år
Göran Agerberg, Bromma 25/6
Bill Berghult, Malmö 13/7 
Kerstin Axrup, Gävle 18/8

85 år
Luis Grundner, Spanien 13/8
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Katerina Iordanidou Mojir  
30 år
vi gratulerar Katerina Iordanidou 
Mojir som fyller 30 år den 17 juli.

Katerina Iordani-
dou Mojir arbetar 
på avdelningen 
för klinisk bettfy-
siologi på Malmö 
tandvårdshögskola 
där hon har påbörjat 
sin specialisering till 
bettfysiolog. Hon är 
också kursansvarig 
för ämnet på tandhy-
gienistutbildningen.

Sedan Katerina Iordanidou Mo-
jir hade fått sin tandläkarexamen 
i Malmö 2006 gjorde hon som så 
många andra; hon arbetade både i 
folktandvården och privat i några år. 
Därefter fick hon en tjänst som kli-
nisk assistent på bettfysiologen och 
så småningom bestämde hon sig för 
att specialisera sig. På meritlistan för 
att få en st-plats fanns förutom peda-
gogiska kvalifikationer också forsk-
ningserfarenhet. Hon var aktiv i ett 
projekt där syftet var att försöka hitta 
en bättre modell för att utvärdera 
den smärtlindrande effekten av lokal 
bedövningssalva. Man utvärderade 
också hur nervsystemet som förmed-
lar smärtan berörs.

Bettfysiologi är ett ämne som ligger 
i tiden, men själva namnet på specia-
liteten gillar hon inte:

– Bettfysiologi är missledande, det 
förknippas mest med bettslipning 
medan vi i själva verket utreder och 
behandlar orofacial smärta som kan 
ha olika ursprung, inte bara i bettet. 
Specialiteten borde kallas orofacial 
smärta och käkfunktion.

– I allmäntandvården möter man 
ju dessa patienter med svåra smärtor 
som inte kan utredas av allmäntand-
läkare. Därför bestämde jag mig för 
att specialisera mig inom området.

Katerina Iordanidou Mojir tycker 
att det känns bra att fylla 30:

– Hittills har jag uppnått det jag 
vill.

Födelsedagen firar hon med sin 
man i Spanien.
                                      christina mörk

 GRATTIS

Katerina         
Iordanidou 
Mojir                

A
lla

 tidningar på
 ett ställe.
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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

Kurser Nordöstra kursnämnden, 
Riksstämman
Sofia Ekenberg 08-666 15 44

Kanslichef
Jeanette Falk 08-666 15 53

Efterutbildning, Riksstämman
Annika Hodgson 08-666 15 34

Etik, kvalitet, patientsäkerhet
Åsa Hultén 08-666 15 31
 
Kamrathjälpen, ansvarsfrågor, 
kollegstöd
Pia Kollin 08-666 15 45 

Utbildnings-, forsknings- och 
studerandefrågor
Pia Leden 08-666 15 22

Ekonomichef
Swedish Dental Journal
Bo Lidholm 08-666 15 12

Kurser södra regionen, 
Riksstämman, fdi
Ylva Liljeson 08-666 15 43

Informationsansvarig
Lena Munck
08-666 15 52

Sekreterare
Lena Ny 08-666 15 07

Ekonomi
Ann-Sofi Olsson 08-666 15 02

Ekonomiska frågor
Nordöstra kursnämnden, 
Riksstämman
Jenny Röhrl 08-666 15 36

Efterutbildning, Riksstämman
Pia Säävälä 08-666 15 10

Kurser västra regionen
Västra regionens kansli 
031-15 69 22

tandläkarförbundets-
stöd till enskilda 
medlemmar

Vid anmälan till Socialstyrelsen/
HSAN
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: Pia Kollin, 
08-666 15 45, 
pia.kollin@tandlakarforbundet.se 
Juridisk hjälp ges av respektive 
riksförening.
Privattandläkarna: Dan Nilsson, 
08-555 44 604 
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: Pia Kollin, 
08-666 15 45, 
pia.kollin@tandlakarforbundet.se 

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 råd-
givning. 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, 070-644 33 16
george.estlander@ptj.se
Lars Frithiof, 08-96 42 55
r.lars.frithiof@gmail.com
Margit Gabrielson, 070-881 01 77
margit.gabrielson@vgregion.se
Bita Ghorani, 08-123 152 32
bita.ghorani@ftv.sll.se 
Gunnel Johansson, 070-585 30 41
Peter Stade, 0498-21 39 04
peter.stade@ptj.se
Claes Svärd, 0498-48 25 46
claes.svard@gotland.se

Kontaktperson: Pia Kollin, 
08-666 15 45, 
pia.kollin@tandlakarforbundet.se

förbundsstyrelse

Gunilla Klingberg
Ordförande
031-750 92 08, 0707-80 00 44  
gunilla.klingberg@
tandlakarforbundet.se

Hans Sandberg
Vice ordförande
070-590 54 69 
hans.sandberg@ki.se

Louise Ericson 
Ordf i efterutbildningsrådet
08-85 56 00, 070-687 50 60
louise.ericson@ptj.se

Stein Björkman
08-524 880 54, 070-213 80 54
Stein.Bjorkman@ki.se

Kenth Nilsson
018-611 09 80/90, 070-658 78 86 
kenth@tjanstetandlakarna.se

Hans Göransson 
076-840 83 50 
hans.goransson@dll.se

Mickel Hana
Adjungerad styrelseledamot 
076-823 53 52
mickel.hana@
tandlakarforbundet.se

Du som är medlem kan 
hämta din medlems-
logotyp på hemsidan 
under Min sida/Hämta 
medlemslogotyp. 

Logga in med person-
nummer och lösenord. 

www.tandlakarforbundet.se

Medlemslogotyp

plugg_medlemslogga_liten_stående.indd   1 4/4/2012   4:59:16 PM

  

Kunskap & Kvalitet
i praktiken

Får vi komma till dig och tala 
om patientsäkerhet i vardagen 
för hela teamet?

Lotten Bergströms föredrag 
pågår i ca 2 timmar.

Kostnad:  4 000 kronor + moms.
Restid och reskostnad tillkommer.

Mer information och bokning:
lotten.bergstrom@
tandlakarforbundet.se 
070-566 15 45
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kansli 
Postadress och besöksadress:
Bredgränd 5, 103 17 Stockholm
Tel: vx 08-54 51 59 80
Fax: 08-660 34 34
www.tjanstetandlakarna.se
E-post direkt till en person: 
fornamn@tjanstetandlakarna.se

Björn Petri, kanslichef
08-54 51 59 81
Susanna Magnusson, ombudsman
08-54 51 59 84

sveriges privata 
specialisttandläkare     
Per Jesslén, ordförande
08-23 20 00, 070-789 20 20
per@karlakliniken.se

sveriges odontologiska 
lärare
Per Vult von Steyern, ordförande
040-665 85 83, 0709-65 54 83
per.vult@mah.se

Mats Olson, ombudsman
08-54 51 59 83
Eva Nylander
informatör, assistent
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
Mickel Hana, ordförande
076-823 53 52
mickel.hana@
tandlakarforbundet.se
Amanda Bergström
vice ordförande
070-448 49 64
amanda.bergstrom@hotmail.com

n Kvalitetssäkra din journal-
föring, reviderad 2009, 2011
n CE-märkta medicintekniska 
produkter, reviderad 2010
n Medicinsk riskbedömning för 
tandläkare, reviderad 2010
n Tandläkarens ansvar och skyl-
digheter, 2009, reviderad 2012
n Försäkring för patient och 
tandläkare, reviderad 2011
n Hygien i tandvården, 
reviderad 2011

n Avvikelser – lär av misstag, 
egna och andras, reviderad 2011
n Etiska riktlinjer, 2008
n Tobaksprevention, 2009
n Barn som far illa, 2011
n Nationella riktlinjer för 
vuxentandvård, 2012

Medlem: 2 ex av varje skrift gratis 
Icke-medlem: 50 kr per st.
kontakt@tandlakarforbundet.se
 

TANDLÄKARFÖRBUNDETS SERIE
KUNSKAP & KVALITET

Beteendemedicinsk prevention och behandling är den mest avancerade nivån för 
rådgivning om munhälsobeteenden i de nationella riktlinjerna för vuxentandvård. Men 
är vi inom tandvården överens om vilka rådgivningsmetoder som avses? Hur ska vi få 
tillräcklig kompetens för att kunna erbjuda beteendemedicinsk prevention och behan-
dling på ett bra sätt? Hur ska metoderna tas upp i tandläkar- och tandhygienistutbild-
ningen?
När och hur ska vi använda metoderna i tandvården?

Välkommen till en dag med sikte på att hitta en samsyn i dessa frågor!

Stockholm, 18 oktober 2012. Läs mer på www.tandlakarforbundet.se

Beteendemedicinsk
prevention& behandling

– vad är det i tandvården?
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NÄSTA NUMMER 16 AUGUSTI KALENDARIUM

om evenemang till kalendariet. Kontrollera 
datum innan du bokar, uppgifterna i kalendariet 
kan ha uppdaterats efter pressläggning. 
elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

 TIPSA OSS
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10th ESLO Congress          
Tid: 28 juni –1 juli 2012
Plats: Frankfurt, Tyskland
www.eslo-congress.com

FDI 2012
Tid: 29 augusti –1 september 2012
Plats: Hong Kong, Kina
www.fdiworldental.org

Så här gör jag 
– hur gör du? 
Tid: 15 september 2012
Plats: Göteborg
www.nordicdentallaser.org

17th World Congress 
on Dental Traumatoly
Tid: 19–22 september 2012
Plats: Rio de Janeiro, Brasilien
www.dentaltrauma2012.com

The 9th World Association 
for Laser Therapy Congress                                                 
Tid: 28–30 september 2012
Plats: Gold Coast City, Australien
www.walt2012.com

3rd Congress 
of the European Society
of Microscope Dentistry 
Tid: 4–6 oktober 2012
Plats: Berlin, Tyskland
www.esmd.info

Interdisciplinary Aspects 
of Craniomandibular Disorders
Tid: 25–27 oktober 2012
Plats: Kaunas, Litauen
www.cmfc.lt

8th International Vienna 
Orthodontic Symposium
Tid: 7–8 december 2012
Plats: Wien, Österrike
www.ivos.at

IDS 2013
Tid: 12–16 mars 2013
Plats: Köln, Tyskland
www.ids-cologne.de

FDI 2013
Tid: 29 augusti –1 september 2013
Plats: Istanbul, Turkiet
www.fdiworldental.org
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Actavis  32
Aurakliniken  92
Bene Tandvård   92
Biomain  18, 19
Biomet 3i  29
Colgate-Palmolive  46
Colosseum SDIC  93
Dentalmind 2, 9, 22, 57
Dentsply DeTrey  13
Denzir                                                    24
Digitales  10, 23, 55
Folktandvården Stockholm      92
Försäkringskassan  37

GC Nordic  25
Hultén Dental Consult   28
Hådéns Dental Återvinning 93
Ivoclar Vivadent  11
Karolinska institutet        92, 93
Keydental  58
Listerine  26
Maryam Pourmousa 93
Merident Optergo  54
Narkoskliniken 92
Oral-B  51
Pepsodent  31
Praktikertjänst    59, 90

Smile  56
Specialistkliniken för Dentala 
Implantat  99
Svenska Mässan   41
Swedish Academy of 
Cosmetic Dentistry  36
Teknodont 12
Willa Tandhälsa  92
W & H Nordic   12, 43, 100
Wrigleys  45
Örestad Dentallab   58
Pepsodent bilaga
W & H Nordic  bilaga

Minister  
om äldre     

Nej till
fluorlack

Äntligen är studierna klara. Tolv 
tandläkare från länder utanför EU 
har fått sin svenska legitimation 
efter ett års kompletteringsstudier 
i Göteborg. Möt några av dem vid 
den sista examinationen.
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KRAM
- och lycka till!



Ingenting är omöjligt i framtiden. Dentalmind har 
det bästa från världens främsta tillverkare just nu. 
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Komet är inte bara ett av världens snabbast växande dentalföretag. 
De är dessutom innovativa världsmästare sedan 85 år.

Bättre precision och effektivitet, mindre vibrationer och längre livstid.  
Kvalitetsborren från Komet kommer direkt från den tyska idéfabriken  
och säljs exklusivt av Dentalmind i Sverige.och säljs exklusivt av Dentalmind i Sverige.

Dentalmind marknadsför hela Komet-sortimentet i Sverige.  
Kontakta oss för en demonstration eller beställ direkt på  
dentalmind.com eller tel 0346 – 488 00

Karieslaserpistol. 

Just nu: 
Beställ 30 exkaveringsborr, så får du 10 extra på köpet. 

Specialistkliniken i Nacka är landets största, privata enhet för specialisttandvård. 
Kliniken har 1200m2 lokalyta och sysselsätter 38 anställda, däribland 13 tandtekniker 
vid vårt eget laboratorium. Vi har 25 års erfarenhet av implantatbehandling och har 
installerat nära 30.000 fixturer på över 7.000 patienter. Förutom all slags implantat-
behandling utförs även all övrig dento-alveolär kirurgi. Vårt behandlingspanorama 
inkluderar all slags protetisk specialistvård, behandling av tandlossningssjukdomar 
och fullständiga käkledsutredningar. All behandling kan utföras under narkos. Remisser 
mottages även för datortomografi och övriga röntgenutredningar.

Vår strävan är att kontrollera och ta ansvar för hela vårdkedjan. Verksamheten drivs 
i sjukhusliknande, särskilt väl anpassade lokaler – ett specialistcentrum med höga 
krav på en mänsklig miljö kombinerat med avancerad teknologi. En långsiktig 
kvalitetskontroll med ständig tillgänglighet för patienten och remitterande kollega hör till 
klinikens viktigaste målsättningar. Specialistkliniken i Nacka är godkänd av Social-
styrelsen som utbildningsklinik för erhållande av specialistbehörighet i oral protetik.            

          Specialist käkkirurgi:  Sten Holm Specialist parodontologi:  Juhani Fischer

 Specialist röntgen:  Inger Eklund    Narkosläkare:  Gunilla Caneman

REMITTERA  DIN  PATIENT  OM  DU  DELAR  VÅRA  VÄRDERINGAR

VETENSKAP
ANSVAR

KOMPETENS
MORAL

OMSORG
KVALITET

VÄRMDÖVÄGEN 121
131 37 NACKA

TEL. 08-718 30 50, FAX 08-718 00 13
info@specialistkliniken-implantat.se

SP E C I A L I S T K L I N I K E N
FÖR  DENTALA IMPLANTAT

ST-Tandläkare: Jakob Christensen 

Specialister protetik:    Pär Almqvist  Christer Bessing    Per Ekenbäck     Claes Ellgar     

Kallus NY 2011_april.indd   1 2012-01-20   14.02
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 KLINIK SKELETTET – ETT HORM
ONPRODUCERANDE ORGAN �

 SÅ BEHANDLADES PARODONTITSKADORNA

www.tandlakartidningen.se

VETENSKAP & KLINIK: Skelettet – ett hormonproducerande organ � Så behandlades parodontitskadorna

»ÅTERTRÄFF«
Tillbaka på Tandläkarinstitutet SID 47

Delegering 
måste få ta tid 
SID 14

I spåren efter
Henry Beyron SID 38

 � INTERVJUN: MARTA RÖING 

Patienten ska 
vara delaktig SID 34

 � STUDENT:

Första kullen med
masterexamen SID 42

Tandläkarkunskap sedan 1909
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FÖR SUBGINGIVAL RENGÖRING
AIR-FLOW® MASTER PIEZON

SWISS DENTAL ACADEMY    kurs i ”Professionell tandrengöring”
Vi inbjuder tandläkare och tandhygienister till kurs med inriktning på professionell 
tandrengöring avseende subgingival AIR-FLOW® och PERIO-FLOW® behandling 
samt ultraljudsdepuration med nya PIEZON® ”NO PAIN” tekniken.

Antal:  8-12 deltagare per kurstillfälle
Tid:  kl 09.30-15.30 
Pris:  950 kr exkl moms inkl kursmaterial samt lunch

Kursen är en endagskurs och hålls i Täby, Stockholm. 

Kontakta oss för mer info eller kursdatum under 2012!

W&H Nordic AB, Tillverkarvägen 6, 187 66 TÄBY
t: 08-445 88 30, e: sda@whnordic.se

 > PIEZON® - nya iPiezon med ”NO PAIN” tekniken. Nytt handstycke med LED ljus
 > AIR-FLOW® - för effektiv avlägsning av beläggningar och missfärgningar supragingivalt
 > AIR-FLOW® PERIO - förstör biofilmen i fickor och runt implantat 

Unika detaljer som tex magnetiska hållare för handstycken som 
kan placeras på unit även om maskinen står bakom operatören - genialt!

Benförlust kring implantat
Foto prof Stefan Renvert

”3 i 1” - vår populära bordsapparat med 3 funktioner:
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