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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.            
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Patientsäkerhet 
är allas ansvar

»… det hand
lar om att lära 
oss av allt vi 
gör, se risker 
i tid och för
hindra att fel 
görs om.«

 S å kom det då igen. Det trodde vi nog 
inte. Jag tänker på askmolnet. Be-
tydligt beskedligare konsekvenser 
för flygtrafiken denna gång. Och om 
inte vulkanen vi nu måst lära oss 

namnet på ökar i utbrottsaktivitet så har det 
lagt sig när du läser detta. Flyget framhålls ofta 
som ett föredöme i säkerhetsarbetet. Rätt eller 
fel så visar askproblematiken i alla fall att flyget 
kontinuerligt lär sig av händelser och utvecklar 
sitt säkerhetsarbete. Samtidigt som detta pågår 
möter jag en person vars tröja pryds av en röd 
gubbe och texten Go for zero! Tröjan är en del 
i ett större företags satsning där all personal, 
och jag menar verkligen all, utbildas i säkerhet. 
Man har genom utbildning, riktlinjer, policies 
och uppföljning med återkoppling arbetat för 
att höja medvetandet, få in tänket och framför 
allt förändra beteendet. Visionen är glasklar – 
nollvision för tillbud och olyckor.

Även i tandvården är säkerheten viktig, både 
patientsäkerheten och den som rör persona-
len, och medvetenheten om detta har funnits 
länge. De senaste årens debatt om risker och 
inte minst arbetet kring patientsäkerhetsutred-
ningen och vår nya lag på området har bidragit. 
Patientsäkerhet används som argument i en 
massa olika sammanhang när vi diskuterar 
tandvård: vad vi gör för behandlingar, var-
för dessa utförs, liksom när vi kommer in på 
kvalitet. Det är bra, men vi får inte riskera att 
patientsäkerhet bara blir ett begrepp vi slänger 
oss med. Det är betydligt viktigare än så. 

För Tandläkarförbundet är patientsäkerhet ett 
högprioriterat område. Förutom att hela tiden 
följa vad som händer på området och föra ut 
det till kåren vill vi kunna bistå med konkret 
och lättillgänglig information. Exempel på 
förbundets insatser på området är skriftserien 
Kunskap & kvalitet. Den är en vägledning i det 

praktiska patientsäkerhetsarbetet. Dessutom 
erbjuder vi utbildning om patientsäkerhetsla-
gen i form av kurser ute i kliniken och genom 
den omfattande kursverksamhet inom alla 
odontologins områden som våra kursnämnder 
arrangerar. Med andra ord: imponerande möj-
ligheter för tandläkarna att genom kontinuerlig 
utbildning säkerställa att tandvården bedrivs 
just så som både tandvårds- och patientsäker-
hetslag föreskriver.

Patientsäkerhet har tyvärr kommit att ses av 
många som något som enbart rör vårdgivare 
och organisation. Detta är väldigt olyckligt. Ska 
man nå noll vårdskador måste alla vara med! 
Patientsäkerhetslagen identifierar många an-
svarsområden för vårdgivaren, inte tu tal om 
annat. Men, och det är viktigt, den lyfter också 
den enskilde yrkesutövarens ansvar. Det ansva-
ret har inte blivit mindre. Förutom det själv-
klara att arbeta enligt vetenskap och beprövad 
erfarenhet och att utforma vården i samråd 
med patienten, tydliggör lagen skyldigheten för 
all vårdpersonal att bidra till upprätthållandet 
av patientsäkerheten, att rapportera vårdska-
dor och säkerhetsbrister. 

Arbetet med patientsäkerhet måste genom-
syra hela tandvården. Det handlar om att på 
ett genomtänkt sätt se till att man har riktlinjer 
för att kvalitetssäkra det man gör. Allt från 
journalhantering och avvikelserapportering till 
händelseanalys och förebyggande arbete måste 
finnas med. Och det handlar om att lära oss av 
allt vi gör, se risker i tid och förhindra att fel 
görs om.

Vad är då visionen för tandvårdens patientsä-
kerhetsarbete? Vi har nog inte uttalat det så 
tydligt, men från förbundets sida är det ingen 
tvekan. Tandläkarförbundet kommer att fort-
sätta att arbeta för noll tillbud och vårdskador 
inom tandvården. Det arbetet har hög priori-
tet. n
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christina mörk
Chefredaktör

Vid midsommar 
tar vi på redaktio-
nen semester. I 
slutet av juli är vi 
tillbaka och då 
kan du nå oss på 
mejl och Facebook 
som vanligt. I 
augusti kommer 
höstens första 
nummer ut och 
ungefär samtidigt 
hoppas vi kunna 
lansera vår nya 
tidning på nätet 
med många nya 
funktioner, i syn-
nerhet för dig som 
har Tandläkartid-
ningen som för-
bundsmedlem 
eller är prenume-
rant. Till dess:  
ha en skön som-
mar! n
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Oväntad  
uppmärksamhet

 N u behöver den som vill uttala sig om hur tandvårdsstö
det används eller om vad folk vet om stödet inte dra till 
med gissningar: Försäkringskassan har undersökt båda 
sakerna i enkäter och fokusgrupper (läs mer om resulta

tet på sidan 6 och på tandlakartidningen.se). 
Rapporten om hur stödet används bjuder inte på några över

raskningar; vi vet redan hur de åldersmässiga och socioekono
miska skillnaderna i tandvårdsvanor ser ut. Det allmänna tand
vårdsbidraget skulle uppmuntra till förebyggande tandvård men 
har inte fått den effekten; det är för okänt och så lågt att det var
ken gör till eller från för ett beslut att besöka tandvården.

Högkostnadsskyddet är bättre känt men inte att det beräknas på 
referenspriset och inte på patientens verkliga kostnad för tandlä
karbesöket. Försäkringskassan konstaterar att den lägre karens
gränsen inte är till mycket hjälp för den som inte ens anser sig ha 
råd med en undersökning och att det inte går att avgöra om hög

kostnadsskyddet går till dem som har de 
största behoven.

Den av Försäkringskassans undersökning
ar som handlar om huruvida information om 
tandvårdsstödet har gått fram, bjuder där
emot på några överraskningar. På frågan var
ifrån allmänheten helst vill ha information 
om tandvårdsstödet, svarar de flesta »tandlä
karen«. Men tandläkarna som ingått i fokus
grupperna vill inte ta på sig den uppgiften; 
de tycker att Försäkringskassan ska infor
mera patienterna. Det förvånar mig att de 
inte delar Försäkringskassans tilltro till att 
tandläkaren med sin nära relation till patien
ten är den bästa informatören. Försäkrings
kassans strategi har varit att i första hand 
informera vårdgivarna »eftersom de bedöms 
vara en effektiv informationskälla för patien
terna«. I rapporten beskrivs det så här: »För
säkringskassan medverkar löpande i den 
största branschtidningen, Tandläkartidning
en, där nästan varje nummer har någon arti
kel med koppling till tandvårdsstödet eller 
Försäkringskassan.« Det var den sista över
raskningen; att Tandläkartidningen lyfts 
fram i en rapport från en myndighet. Det 
tackar jag för. n

»Det var 
den sista 
överrask-
ningen; att 
Tandläkar-
tidningen 
lyfts fram  
i en rapport 
från en myn-
dighet.« 
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AKTUELLT

Tandvården får inte 
skicka sms för att påmin-
na patienter om tandlä-
karbesök. Det strider mot 
patientdatalagen och en 
föreskrift från Socialsty-
relsen. Först i september 
får tandvården skicka 
sms-påminnelser igen.

I april slog Socialstyrelsen 
fast att sms-påminnelser 
inte var tillåtna. Enligt 
patientdatalagen måste 
personuppgifter hanteras 
så att obehöriga inte får 
tillgång till dem. Social-
styrelsens föreskrift om 
journalföring och infor-
mationssäkerhet kräver 
dessutom att överföringar 
av patientuppgifter sker på 
ett säkert sätt, exempelvis 

Släng inte  
ordersedeln
➤ Ordersedeln som följer 
med ett tandtekniskt ar-
bete får inte slängas. Den 
är en journalhandling och 
ska sparas i tio år.

Sms-påminnelser 
tillåtna igen i höst

Varannan känner till ATB
50 procent av befolkning-
en känner till det allmän-
na tandvårdsbidraget, och 
67 procent att det finns 
ett högkostnadsskydd 
inom tandvården. Det 
visar kartläggningen som 
Försäkringskassan gjort.

Undersökningen är ett 
regeringsuppdrag och har 
gjorts genom telefoninter-
vjuer. Det Försäkringskas-
san velat få information om 
är hur stor andel av befolk-
ningen som känner till det 
statliga tandvårdsstödet, 
högkostnadsskyddet, det 
allmänna tandvårdsbidra-
get och möjligheten att få 
abonnemangstandvård.

När Socialstyrelsen förra 
året genomförde en stu-
die om svenska folkets 
kunskap om det allmänna 
tandvårdsbidraget fram-
kom det att 50 procent 

hade kännedom om det; 
kassans undersökning visar 
samma resultat.

Trots att 50 procent av 
befolkningen känner till 
atb är det endast 24 pro-
cent av dessa som vet vil-
ken ersättning de har rätt 
till. Detta skulle kunna leda 
till att bidraget inte påver-
kar patienternas besöks-
frekvens hos tandvården.

67 procent av befolk-
ningen uppger att de kän-
ner till att det finns ett 
högkostnadsskydd, vilket 
är en något högre andel än 
i Socialstyrelsens under-
sökning. Osäkerheten om 
ersättningsnivåerna är stor. 
Av dem som uppgett att de 
känner till högkostnads-
skyddet är det 75 procent 
som är osäkra på från vilket 
belopp de har rätt till er-
sättning.

Undersökningen visar 
också att 78 procent känner 

till den fria prissättningen 
och 52 procent att det finns 
möjlighet att teckna abon-
nemangstandvård inom 
folktandvården.

Slutsatsen från kassans stu-
die är att det finns ett sam-
band mellan benägenheten 
att göra förebyggande be-
sök och låga utbetalningar 
från högkostnadsskyddet. 
Detta skulle enligt kassan 
kunna tolkas som att om en 
större andel av befolkning-
en gör förebyggande besök 
ger det på sikt mindre om-
fattande tandvårdsbehov 
och därmed minskade kost-
nader för patienter och för 
samhället. Därför gäller det 
att hitta en strategi för att 
uppmuntra medborgarna 
till förebyggande tandvård.

Mats Karlsson

www.forsakringskassan.se

 läs Mer

genom att kryptera upp-
gifterna. Reglerna är bin-
dande och gäller i dag alla 
uppgifter, även sådana som 
inte kränker integriteten. 
Det spelar ingen roll om 
patienten vill bli påmind.

Men i höst ska det bli 
tillåtet att skicka sms och 
e-post med påminnelser 
och kallelser inom vården, 
enligt Socialstyrelsen. För-
utsättningen är att med-
delandena inte innehåller 
detaljer om patientens 
hälsotillstånd och att pa-
tienten har gett sitt medgi-
vande.

Socialstyrelsen planerar 
ett begränsat undantag 
som ger vårdgivarna möj-
lighet att själva besluta om 
en tillräcklig säkerhetsnivå 
för sin hantering av påmin-
nelser och kallelser.

Förslaget om ändrade 

föreskrifterna remitteras 
till ett antal organisationer, 
myndigheter, landsting och 
kommuner. Enligt planerna 
börjar de nya reglerna trä-
da ikraft i september i år.

Janet suslicK

Ordersedeln innehåller 
tandläkarens anvisning 
till tandteknikern och 
teknikerns förklaring till 
tandläkaren. Tandläkarens 
anvisning ska ange mate-
rialval samt utsträckning, 
utformning och färg på 
konstruktionen, bland an-
nat. Anvisningen ska signe-
ras av tandläkaren.

Tandteknikerns förkla-
ring ska beskriva den spe-
cialanpassade produkten 
samt ange vilken patient 
den är avsedd för. Eftersom 
patienten har rätt att få 
veta vilka material som har 
använts, ska det framgå vad 
som ingår i konstruktio-
nen. Batchnummer är nöd-
vändigt för spårbarhetens 
skull. Förklaringen ska 
vara signerad av tandtek-
nikern.

Js

Slutsatsen är att det finns ett 
samband mellan benägen-
heten att göra förebyggande 
tandläkarbesök och låga 
utbetalningar från högkost-
nadsskyddet. 
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En ny form av »fuskpier-
cing« kan vara förenad 
med livsfara. Det var-
nar barnläkaren Björn 
Stjernstedt för efter ett 
patient fall i Sundsvall.

– I stället för att pierca 
läppen används små och 
extremt magnetiska me-
tallkulor innanför läppen 
för att fästa piercing-
smycket. Problemet är 
att det är väldigt lätt att 
svälja kulorna som ris-
kerar att häfta ihop sig i 
tarmsystemet och riva upp 
tarmväggen, säger Björn 
Stjernstedt.

I det aktuella fallet i 
Sundsvall drabbades en 
13-årig pojke av bukhå-
leinfl ammation efter att 
ha svalt magnetkulor och 

tvingades till akut opera-
tion.

Björn Stjernstedt har 
studerat amerikansk forsk-
ning kring de så kallade 
neodymmagneterna, som 
är framtagna för industri-
ell användning. I USa fi nns 
exempel där ungdomar 
avlidit efter att ha svalt 
magnetkulorna.

– Om tandvården kan 
bidra till att informera om 
riskerna med detta, tror 
jag att det kan göra stor 
nytta.

Stockholmstandläkaren Rita 
Christidis, som engagerat 
sig i piercingens inverkan 
på munhälsan, hade inte 
hört talas om varianten 
med »fuskpiercing« tidi-
gare:

– Men man måste vara 

beredd på att ungdoms-
trender ändras hela tiden 
och jag ser det som själv-
klart att vi tar upp även 
detta när vi informerar om 
riskerna. Och informera 
ska vi – även om det på 
ytan kan verka som att 
unga pojkar och fl ickor 
inte är mottagliga för vad 
vi säger. Men jag märker 
att det ger eff ekt. Det är 
exempelvis färre i dag som 
piercar sig med de allra 
värsta stålkulorna som 
skadar emaljen och jag 
upplever att andelen som 
piercar sig inte ökar läng-
re, säger Rita Christidis.

FreDriK MÅrtensson

Varning för piercing med magneter

I usa finns exempel där ung-
domar avlidit efter att ha 
svalt magnetkulorna.
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I EN KLASS 
FÖR SIG
Kodak behöver ingen när-
mare presentation, men vi 
berättar gärna mer om deras 
digitala röntgensensor RVG 
6100:

• Lätt att använda/integrera
• Snabb, säker bildöverföring
• Överlägsen komfort
• Fantastisk bildkvalitet

Som du förstår så är den 
något utöver det vanliga. 
Precis som vi. Det är kanske 
därför Kodak valt oss som 
enda återförsäljare i Sverige.
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on a dental mind #9

Som du förstår så är den 
något utöver det vanliga. 
Precis som vi. Det är kanske 
därför Kodak valt oss som 
enda återförsäljare i Sverige.
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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 ACADEMY
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AKTUELLT

Tore Dérand 
avliden
➤ Tore Dérand, professor 
emeritus vid Tandläkar-
högskolan i Malmö, har 
avlidit 73 år gammal. 

Tore Dérand avlade sin 
tandläkarexamen i Malmö 
1961. Han knöts allt fas-
tare till skolans lärarstab 
och blev lektor och 1980 
professor i odontologisk 
teknologi. Han var med om 
att utveckla avdelningen 
för odontologisk teknologi 
till en nationellt och inter-
nationellt mycket respek-
terad enhet. Användningen 
av keramiska material 
inom tandvården blev ett 
viktigt forskningsfält för 
honom, och bland annat 
hans studier av cemente-
ring av keramiska material 
har haft stor betydelse.

MK

Medicinteknik 
förtydligas
➤ »Tandtekniska arbeten 
– vägledning för tandtek-
niker och tandläkare« är 
namnet på ett dokument 
som Läkemedelsverket tar 
fram med stöd från Social-
styrelsen. Det beräknas bli 
klart i höst.

Dokumentet ger en tolk-
ning av hur det medicin-
tekniska regelverket ska 
tillämpas inom tandvår-
den. Eftersom tandvården 
är en mycket liten del 
av den verksamhet som 
regleras med det medicin-
tekniska regelverket är det 
svårt att se hur de generellt 
skrivna texterna ska tolkas 

En systematisk översikt 
av dentala material inom 
barntandvården pågår på 
uppdrag av Socialstyrel-
sen. Den planeras bli klar 
nästa år.

Socialstyrelsens Kunskaps-
centrum för dentala mate-
rial (KDM) sammanställer 
och sprider vetenskapligt 
baserad kunskap om den-
tala material. När Social-
styrelsen omorganiserades 
i januari 2010 blev KDM:s 
verksamhet en del av myn-
dighetens kärnverksam-
het vid avdelningen för 
kunskapsstyrning. Sedan 
februari 2010 har KDM inte 
gett ut några kunskapsdo-
kument om dentala mate-
rial.

– Flera översikter är på 
gång, men eftersom vi 
använder en ny process, 
tar det mycket längre tid, 
förklarar Anders Berglund, 
sakkunnig på Socialstyrel-
sen.

För att sammanställa 
systematiska översikter 
används nu vedertagen 

internationell metodik. 
Eff ekten av en behandling 
bedöms. Man redovisar 
också för hur man har sökt 
litteratur och vilka val som 
har gjorts.

Förutom den systema-
tiska översikten av dentala 
material inom barntand-
vården planeras dokument 
om dentala gjutlegeringar 
samt ljushärdning.

Janet suslicK

Rapporter planeras 
om dentala material

ur tandteknisk synpunkt. 
Vägledningen, som vänder 
sig främst till tandläkare 
och tandtekniker, ska göra 
det lättare.

Mats Ohlson vid Läke-
medelsverkets enhet för 
medicinteknik leder pro-
jektet. Js

Tvååringar 
erbjuds tandvård
➤ Tvååringarna i Uppsala 
län ska erbjudas tandvård. 
Satsningen förväntas ge 
fl er barn friskare tänder.

Hittills har folktandvår-
den erbjudit avgiftsfri all-
mäntandvård för barn och 
ungdomar från 3 till 19 år. 
Från och med maj kommer 
detta också att gälla för 
tvååringar. MK

Nästa år beräknas översikten 
av dentala material inom 
barntandvården vara klar.
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framtidslabbet

KVALITET
  PASSFORM
                  ESTETIK

- ger nöjda tandläkare 
och patienter

:-995
Flexibel protes 
Keyflex
från

040-16 20 00
www.tandlakarforbundet.se/kamrathjalpen
KONTAKT: pia.kollin@tandlakarforbundet.se

Nattsvart för en tandläkare 
är ändå ganska ljust
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AKTUELLT

Finsk utbildning 
på svenska
➤ Drygt 50 personer har 
sökt in på en ny tandläkar-
utbildning vid Helsingfors 
universitet. Utbildningen 
startas hösten 2011 och 40 
procent av den femåriga 
utbildningen planeras vara 
på svenska.

Åtta personer antas till 
utbildningen. Under de 
första två åren läser blivan-

Forskaraspiranter 
värvas i Umeå
➤ Två tandläkarstuderan-
de i Umeå blir forskaras-
piranter i sommar. Angela 
Silva Zanbil och Kaveh 
Shahabi samt åtta blivande 
läkare som har antagits till 
medicinska fakultetens nya 
forskaraspirantverksam-
het.

Studenterna ska få en 
bred inblick i den medicin-

Ny enhet 
för molekylär 
parodontologi

➤ Molekylär parodonto-
logi är en ny translationell 
forskningsenhet vid Umeå 
universitets institution för 
odontologi. Enheten bilda-

➤ Tobaksprevention tas 
upp på ett tandvårdsforum 
som Sveriges Tandläkar-
förbund arrangerar den 24 
oktober på Tändstickspa-
latsen nära Kungsträdgår-
den i Stockholm.

Resultat från en ny en-
kätundersökning om tand-
vårdspersonalens tobaks-
vanor presenteras. I övrigt 
är programmet ännu inte 
klart. Js

de tandläkare främst ihop 
med läkarstuderande.

I dag fi nns det ingen 
tandläkarutbildning på 
svenska i Finland, och det 
väntas bli brist på svensk-
språkiga tandläkare när 
äldre tandläkare går i pen-
sion. Js

des i år och länkar samman 
klinisk och experimentell 
parodontologisk forskning.

I början av september 
ordnas ett symposium och 
kickoff  för verksamheten. 
Bland annat diskuteras 
gemensamma berörings-
punkter mellan forskning 
om parodontit och reuma-
toid artrit. Js

ska forskningen vid Umeå 
universitet och förhopp-
ningen är att några blir 
doktorander i framtiden. 
De kommer att forska på 
heltid under två sommar-
månader i två till tre år.

Nya aspiranter antas 
våren 2012 och våren 2013. 
Sedan ska verksamheten 
utvärderas. Js

Tandvårdsforum om 
tobaks prevention

Molekylär parodontologi är en 
ny forskningsenhet vid Umeå 
universitet. 
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Världsledande röntgenteknologi

Digitala röntgenlösningar

OPG
IC5-HD är marknadens minsta panoramamaskin 
med fullständig exponeringsautomatik för tydliga 
bilder varje gång med en enda knapptryckning.

CBCT/OPG
Med Veraviewepocs erbjuds både panoramaröntgen och
3D-röntgen från världsledande Morita. Helautomatisk 
exponering i både 2D och 3D eller manuella inställ-
ningsmöjligheter. Mycket enkel 
CBCT-bildtagning direkt från 
panorama eller 2-direktions-
scout. Veraview-epocs är valet 
för kliniker med högt ställda krav 
på diagnostiskt underlag.

Veraviewepocs 2D / 3De

Accuitomo 170

Accuitomo 170 är radiologens främsta val, en kompro-
misslös volymtomograf som i alla delar är konstruerad 
för bildtagning i optimal kvalitet för mycket högt ställda 
kvalitetskrav. 

CBCT

Lennart Flygare och Anders Öhman.
Specialister i Odontologisk Radiologi
Luleå, Norrbotten:

”Vi har sedan våren 2010 haft 

en 3D Accuitomo 170 och en 

Veraviewepocs 3De installerade 

på våra kliniker. Vi är mycket 

nöjda med maskinernas prestan-

da som har motsvarat och i vissa 

avseenden även överträffat våra 

förväntningar. Samarbetet med 

både den svenska återförsäljaren 

Digitales och tillverkaren Morita 

har varit utöver det vanliga både 

vad det gäller support och ly-

hördhet för våra önskemål.”

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

Besök www.digitales.se för exempelbilder och mer information
Tel. 033-22 66 50   |   Fax 033-22 66 51
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Det kan bli stressigt när 
akutpatienter måste klämmas 
in i en redan full tidbok.
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Många tandläkare upplever att 
kraven på produktivitet ökar. Finns 
det en gräns där lönsamheten även-
tyrar patientsäkerheten och blir 
ett arbetsmiljöproblem för tandlä-
karna? Det finns en risk om vi inte 
är uppmärksamma, anser Clivia 
Erdel-Kickeritz, ordförande för 
Tjänstetandläkarna i Norrbotten.

 När den elektroniska tidboken infördes 
i tandvården var den ett verktyg för 
att underlätta det administrativa ar-
betet. Men tidboken ställer också till 
problem för den enskilde tandläkaren; 

andra på kliniken kan med några knapptryck-
ningar boka in patienter i ett redan tätt planerat 
arbetsschema. Konsekvensen blir ökad stress för 
tandläkaren och än mindre tid för samtal med 
patienten och för det administrativa arbetet. I 
förlängningen finns risken för att vårdens kvali-
tet försämras.

Clivia Erdel-Kickeritz anser att kraven på 
ökad produktivitet märks i verksamheten. Hon 
har lång erfarenhet i yrket, är van att hålla ett 
högt tempo, men tycker själv, liksom många av 
hennes kolleger, att kraven på lönsamhet drivits 
för långt. 

– Självklart måste folktandvården drivas lön-
samt, men vi borde fokusera mer på vårdkvalitet, 
patientsäkerhet och se till att personalen har en 
bra arbetsmiljö.

Facket har fått signaler från ett flertal tandlä-
kare om att arbetsmiljön har försämrats.

Inte minst framkom detta i den medarbetaren-
kät som tidigare gjorts på initiativ av arbetsgiva-
ren inom folktandvården i Norrbotten. Bland 
de tillfrågade yrkesgrupperna inom tandvården 
visade det sig att tandläkarna upplevde en hög 
stressprofil och hade den högsta arbetsrelate-
rade utmattningen.

– Ett sätt att minska stressen är att vi får kon-
troll över tidboken, säger Clivia Erdel-Kickeritz 
och förklarar att det i dag är alldeles för lätt för 
andra på kliniken att gå in i den. Att inte kunna 
styra över behandlingarna kan leda till för lite 
variation när det gäller kroppshållning, vilket 
i sin tur kan ge ogynnsam arbetsbelastning för 
tandläkarna.

– Arbetsgivaren anser att många tandläkare 
inte har förmågan att planera patienternas be-
handlingar och tidboken. Visst kan många av oss 
bli bättre på det, men det är inte lätt när man all-
tid behöver »försvara« sin tidbok gentemot an-
dra, som kan boka in patienter trots att tidboken 
redan är full, säger hon och lägger till:

– Varenda minut i tandläkarens vardag är kon-
trollerad genom tidboken. Samtidigt har det ad-
ministrativa arbetet blivit mer omfattande. Det 
går inte ihop.  Vi har tagit upp problematiken 
och har börjat diskutera med arbetsgivaren om 
hur vi kan förbättra arbetssituationen för våra 
medlemmar. Gemensamt måste vi hitta arbets-
modeller för att klara av akuttandvården, den 
nödvändiga tandvården och barn- och revisions-
tandvården utan att »industrialisera« vården.

Att tandläkare och övrig tandvårdspersonal 
arbetar effektivt framgår av att folktandvårdens 

När tiden 
inte räcker till…

TexT: MaTs Karlsson 
FoTo: jonas sundberg

➤
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REPORTAGET

kliniker i Norrbotten förra året gick med ett 
överskott på 12 miljoner kronor. Clivia Erdel-
Kickeritz har inte fått några signaler om att dessa 
pengar på något sätt kommer att satsas på tand-
läkarna för att bland annat påverka de erfarna 
tandläkarnas löneutveckling och också ge större 
utrymme för utbildning för alla tandläkare.

– Överskottet försvinner i stället in i lands-
tingets olika verksamheter. Ju hårdare vi arbetar  
desto mer pengar får landstinget.

Vid löneförhandlingarna för 2011 ville Tjäns-
tetandläkarna särskilt premiera de erfarna tand-
läkarna, vilka oftast är de som också producerar 
mest, men detta visade sig inte genomförbart. 

– Flera år i rad har vi påtalat för ledningen 
att löneutvecklingen för dessa kolleger är den 
procentuellt  sämsta bland tandläkarna, vilket 
är märkligt eftersom de erfarna tandläkarna är 
handledare åt yngre och mindre erfarna kolleger. 
De står för verksamhetens »flyt«, har hög kom-
petens och är självgående.

stor risk för arbetsmiljön
Hon nämner själv ett par möjliga förklaringar 
till att löneutvecklingen släpar efter för denna 
grupp:

– En förklaring är att man utgår ifrån att de er-
farna inte lämnar organisationen på grund av att 
de har familj, hus och ett etablerat socialt nät-
verk här, en annan kan vara att våra lönekriterier 
inte fungerar tillräckligt väl.

Men det finns också andra problem i tandlä-
karnas vardag; inom bara några år kommer pen-
sionsavgångarna att börja märkas, och de kom-
mer att bli allt fler längre fram.

– Att försöka bemöta den framtida tandläkar-
bristen med forcerad teamtandvård innebär en 
stor risk för tandläkarnas psykiska och fysiska 
arbetsmiljö. Tandläkarnas ansvar ökar hela ti-
den, och i framtiden kommer vi att behandla allt 
fler tunga patientfall, vilket i sin tur ökar risken 
för arbetsskador. Samtidigt som ansvaret ökar 
kommer kontrollen över arbetssituationen att 

minska. Och om kontrollen minskar finns risk 
för att medarbetare slutar.

Norrbotten har under många år haft svårt 
att få tandläkare till glesbygdsklinikerna, trots 
glesbygdstillägget, som nu är 6 000 kronor i må-
naden. I dag är man i stort sett fullbemannade. 
Rekryteringssatsningar i främst Portugal har 
lett till att 23 portugisiska tandläkare anställts. 
Några av dem har arbetat i flera år i Norrbotten, 
men de flesta endast en kortare tid. Vid kliniken 
i Gällivare arbetar tre av dem: Joana Novo, Pedro 
Rosa och Christina Rodrigues. De kände redan 
varandra från tandläkarutbildningen i Porto, och 
bestämde sig för att flytta till Gällivare. Bra ar-
betsvillkor, god lön och en möjlighet att skaffa 
sig en bred erfarenhet i yrket, var några skäl till 
flytten. De har nu varit vid kliniken i drygt ett 
år och trivs mycket bra. Språket har visserligen 
varit ett problem, främst vid kontakten med pa-
tienterna och vid journalskrivningen, men nu 
löper det på ganska bra, och de berättar att de 
börjar få upp tempot.

Språket var ett problem i början. Det håller 
tandsköterskan Marina Israelsson med om. Och 
det händer att kommunikationen sker på sveng-
elska emellanåt. 

– De utländska tandläkare vi haft här tidigare 
har intensivläst svenska innan de kom hit, och 
det var bra. De som kommit nu läste svenska 
först efter att de kommit till Sverige och samti-
digt som de börjat arbeta här.

Hon tycker att det är bra att vakanserna fylls 
upp, men det tar tid för de unga och mindre er-
farna att få upp arbetstempot. Risken är också att 
de flyttar hem igen efter kontraktstiden.

Blir det så för de tre unga portugiserna?
– Vi får se när den dagen kommer, säger de 

själva.
Tandvårdschef Klas Tunbrå är inte överraskad 

över kritiken om att tandläkare upplever att de 
mist kontrollen över sin arbetsdag, men anser 
inte att kraven på produktivitet ökat under se-
nare år. 

»Varenda minut 
i tandläkarens vardag 
är kontrollerad genom 
tidboken.«

➤

Det har varit mycket nytt att sätta 
sig in i, tycker tandläkare Chris-
tina Rodrigues från Madeira.

Jag har fått möjlighet att utveckla mig i yrket och har 
haft en mycket bra handledare, berättar tandläkare 
Joana Novo från Porto.
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– Av de diskussioner jag haft med facket drar 
jag slutsatsen att tandläkarna är ganska dåliga 
på att planera arbetsdagen i tidboken. Akutpa-
tienterna kommer vi inte ifrån; de måste få vård 
så snabbt som möjligt, men jag tror att det går 
att skapa »luft« i tidboken och därmed en större 
beredskap att ta hand om dessa patienter. Det är 
exempelvis inte bra att boka in tre endodontibe-
handlingar i rad.

För att komma till rätta med problemet kom-
mer medarbetarna vid de olika klinikerna med 
start i sommar att utbildas för att hantera tidbo-
ken bättre.

Klas Tunbrå håller inte med om fackets kritik 
om att de erfarna tandläkarna har en för dålig lö-
neutveckling.

– I löneförhandlingarna utgår vi ifrån de kri-
terier vi satt upp tillsammans med facket, ex-
empelvis produktionskrav. Men det betyder inte 
automatiskt att alla kriterier är uppfyllda bara 
för att man arbetat som tandläkare i 30 år. Facket 
anser alltid att lönenivåerna är för låga, men det 
är ju deras roll.

rekrytering av portugisiska tandläkare
Clivia Erdel-Kickeritz anser att överskottet i 
verksamheten borde komma tandläkarna till del 
och inte gå in i landstingets olika verksamheter. 
Men Klas Tunbrå påpekar att folktandvården 
får landstingsbidrag, förutom barnpeng ersätt-
ning för exempelvis specialisttandvård för barn, 
sjukresor och st-utbildning, tandvård som inte 
åligger privattandvården. Det är då naturligt att 
överskott går tillbaka till landstinget.

– Regelverket ser ut så och det är inget vi kan 
göra något åt.

När det gäller importen av tandläkare ser han 
det som en nödvändighet. De satsningar som ti-
digare gjorts på bland annat tyska tandläkare vi-
sade sig inte slå särskilt väl ut; de flesta åkte hem 
efter kontraktstidens slut. Däremot har rekryte-
ringen av portugisiska tandläkare varit lyckad. 
Några har stannat kvar, men framför allt har de 
som kommit haft stor kompetens, och rekryte-
ringskostnaderna har varit mycket låga på grund 
av att en sedan ett flertal år etablerad portugisisk 
tandläkare rest ner till tandläkarhögskolan i Por-
to och erbjudit arbete i Norrbotten.

– Naturligtvis vill vi rekrytera fler svenska 
tandläkare, men trots glesbygdsbidraget på 
6 000 kronor extra i månaden är det svårt att 
få hit fler. Vi får nog leva med rekrytering av ut-
ländska tandläkare. 

Susanna Magnusson, ombudsman på Tjänste-
tandläkarna, håller med om att tidboken kan öka 
stressen. Samma kritik som Clivia Erdel-Kicke-
ritz framför har tagits upp av andra tandläkare. 

– Det finns en konflikt mellan arbetsgivarnas 
krav på effektivitet och tandläkarnas ansvar uti-
från sin legitimation. Vissa behandlingar måste 
få ta extra lång tid. Det handlar om patientsäker-
het, säger hon.

Att ingångslönerna för de unga tandläkarna 
förbättrats anser hon är bra, däremot är det en-
ligt henne angeläget att löneutvecklingen för de 
erfarna inte släpar efter. Det måste finnas en god 
lönespridning.

– Det är trist om man måste säga upp sig och 
söka jobb någon annanstans för att få upp sin lön. 
En god löneutveckling, en bra arbetsmiljö och 
möjligheten att utvecklas i yrket måste till för att 
tandläkarna ska vilja arbeta kvar. n

Fem tandläkare 
med utländsk bak-
grund arbetar på 
Gällivarekliniken. 
Från höger Joana 
Novo, Clivia Erdel-
Kickeritz, Christina 
Rodrigues, Anne 
Szerwinski samt 
Pedro Rosa.
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Kvalitetsmedvetna tand- 
läkare som rör sig fritt i  
Europa garanterar på sikt 
att EU:s tandläkarutbild-
ningar håller en bra nivå.

TexT: janeT suslicK
illusTraTion: lasse MellquisT

Det tror Cecilia Christersson, prorek-
tor vid Malmö högskola och blivande 
ordförande för Association for Dental 
Education in Europe (adee).

Idén bakom Bolognaprocessen är 
att öka rörlighet, anställningsbarhet 
och europeiska utbildningars kon-
kurrenskraft. Det ska bli lättare för 

studenter att flytta under utbildnings-
tiden och att kunna jobba utomlands 
efter examen.

Som ett led i Bolognaprocessen 
samarbetar lärosäten i Europa för att 
utbildningarna ska vara jämförbara. 
Bland annat delas utbildningarna upp 
på en treårig grundnivå (kandidatexa-
men) och en avancerad nivå (master-
examen).

Sverige införde förändringar i sam-
band med högskolereformen 2007. 
För de svenska tandläkarutbildning-
arnas del har det inneburit tydligare 
krav på forskningsknuten utbildning 
och kvaliteten på examensarbetet.

Tandvårdshögskolan i Malmö var 
först av de odontologiska fakulteterna 
att anpassa sig. Tandläkarstuderande 

som har börjat i 
Malmö sedan 2007 
har möjlighet att 
få kandidatexamen 
efter tre år och  
masterexamen ef-
ter fem år. Det ska 
underlätta för stu-
denter som vill byta 
skola eller inrikt-
ning på sin utbild-
ning efter tre år och för dem som vill 
forska, är det tänkt. Första kullen som 
kan ta ut både en masterexamen och 
en tandläkarexamen går ut nästa år.

tydligare innehåll
För att kunna jämföra tandläkarut-
bildningar måste det bli tydligt vad de 

Likvärdiga men olika 
utbildningar i Europa

Cecilia  
Christersson

Doxa Dental aB  Tel. 018-478 20 00. www.ceramir.se
Ceramir Crown & Bridge säljs av AB Nordenta. Tel. 0171-230 00. www.nordenta.se

AlAn BOGHOSIAn, ClInICAl ASSOCIAte PrOfeSSOr Of SurGery

”Ceramir C&B är ett lättanvänt vattenbaserat, höghållfast, 
adhesivt cement med biomimikegenskaper. Ett ideal- 
cement för tandläkare som efterfrågar moderna cements 
fysikaliska egenskaper i kombination med ett material 
som är styrt av kemin som finns naturligt i kroppen.”

 Ceramir Crown & Bridge
  

	 •	 Prisbelönad	teknologi
	 •	 Naturlig	och	vävnadsvänlig
	 •	 Enkel	att	använda
	 •	 Självhärdande
	 •	 Tät	anslutning	
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innehåller. Det räcker inte med nam-
nen på kurserna och antalet poäng.

Tandläkarhögskolor som jobbar 
fullt ut enligt Bolognadirektiven har 
tydliga examensmål samt målbe-
skrivningar på varje delkurs. Det ska 
framgå vad studenterna lär sig. Med 

tydliga målbeskrivningar går det att 
bedöma om studenterna verkligen 
uppnår examensmålen.

adee har anslutit sig till överens-
kommelsen och det innebär i princip 
att organisationens 200 medlemsuni-
versitet följer direktiven, men varje 

lärosäte ansvarar själv för målbe-
skrivningarnas formulering.

– Internationaliseringen bidrar till 
att utbildningskvaliteten blir bra i Eu-
ropa. Studenter och yrkesverksamma 
tandläkare blir ambassadörer för god 
utbildning. Når man inte upp till må-
len kommer det på sikt att bli uppen-
bart när tandläkare försöker flytta till 
andra länder, tror Cecilia Christers-
son.

– Men i dag har vi inte full insikt 
om konsekvenserna av studenternas 
ökade rörlighet under utbildningen, 
medger hon.

Cecilia hoppas att adee ska kunna 
bidra med ett kvalitetssäkringspro-
gram så att tandläkarhögskolorna kan 
utvärdera om utbildningsmålen upp-
nås på individnivå.

rätt till olikheter
Är vi på väg mot mer »likvärdiga« ut-
bildningar i Europa?

– Ja, i den bemärkelsen att lärosä-
tena i Europa verkar för att tandläkar-
utbildningarna uppnår en överens-
kommen kvalitetsnivå. Men alla bör ➤
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också ha rätt att värna om olikheter, 
säger Cecilia Christersson.

Länderna i Europa har olika tand-
vårdstraditioner. Tandvården orga-
niseras på olika sätt, fi nansierings-
systemen varierar och tillgång till 
specialiteter är inte självklar. Det på-
verkar i sin tur utbildningarna.

– Det viktiga är att utbilda tandlä-
kare som har en kvalitetsmedvetenhet 
och ett vetenskapligt förhållningssätt 
i praktiken, tycker hon.

Finns det någon rangordningslista 
som jämför utbildningarna i Europa 
med varandra?

– Jag har en kritisk hållning till 
rangordning, bland annat för att det 
är svårt att veta vad man ska mäta. Det 
är bättre att kvalitetssäkra, alltså att 
se till att den vård vi ger gagnar våra 
patienter och deras orala hälsa, säger 
Cecilia Christersson.

Cecilia vill inte tala om »undermå-
liga tandläkarhögskolor«.

– Det är bättre att vara ödmjuk och 
inte döma. Jag tror att alla länder ar-
betar för bra utbildningar.

Riktlinjer och öppenhet till externa 

utvärderingar hjälper lärosätena att 
höja sin standard eller behålla god 
kvalitet. Det gäller att lära av varand-
ras goda exempel.

kolleger granskade
Cecilia Christersson var med och tog 
fram riktlinjer för de europeiska tand-
läkarutbildningarnas kvalitetsnivå för 
ungefär tio år sedan.

Fram till 2007 kunde tandläkar-
högskolor få besök av DentEd, ett 
eu-fi nansierat nätverk som granska-
de tandläkarutbildningar i Europa. 
Syftet var att höja standarden på ut-
bildningarna. De som gjorde utvär-
deringarna hade lång erfarenhet av 
utbildning och kom från olika länder 
med varierande undervisningstradi-
tioner. Projektet var frivilligt och or-
ganiserades av adee.

– Det var ett utmärkt stöd för har-
moniseringen av utbildningarna. Att 
få hjälp av kolleger för att förbättra 
och utveckla utbildningarna var verk-
ligen eff ektivt, anser Cecilia Chris-
tersson.

Det blev också ringar på vattnet. 

När ett lärosäte utvärderade sin ut-
bildning, ville fl er lärosäten i landet 
följa efter.

adee kommer kanske att fortsätta 
med att stödja fakulteter som har 
svårt att anpassa sina utbildningar, 
genom granskning av kolleger som 
kommer på besök, berättar hon. Även 
länder utanför eu är intresserade och 
har använt sig av europeiska kolleger 
som externa utvärderare.

Det är långsamma processer när 
länder med olika traditioner och kul-
turer ska komma till gemensamma 
mål, och därför är det viktigt att mö-
tesplatser fi nns för att hålla dialoger-
na igång, tycker Cecilia Christersson.

vidareutbildning kartläggs
Hur tandläkarna vidareutbildas på-
verkar också rörligheten. Därför kart-
lägger just nu adee lärosätenas roll i 
vidareutbildningarna i Europa. Orga-
nisationen tar även fram kvalitetsdi-
rektiv som högskolorna kan ha som 
riktlinjer när de planerar vidareut-
bildningar. Projektet redovisas hösten 
2012. n

➤
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Efter rensning av tand 47 fick pa-
tienten känselbortfall i underläppen, 
hakan och flera tänder i underkäken. 
Tanden behandlades första gången 
akut drygt åtta månader senare, då en 
endodontisk behandling utfördes. Pa-
tienten återkom för fortsatt behand-
ling två och en halv månad därefter 
och upplevde då andningsbesvär från 
kofferdam.

En rensning påbörjades, men ingen 
indikatorröntgen kunde tas på grund 
av patientens obehagskänslor från 
kofferdamduken. Patienten återkom 
en dryg månad senare, och tanden 
rensades ytterligare. Två indikator-
röntgenbilder togs med filar i kana-
lerna. Båda bilderna visade att apex i 
den distala kanalen var genomrensad, 
men av bilderna framkom det inte 
hur långt ut i omgivande käkben fi-
len gick. Det blödde från den distala 
kanalen och man misstänkte perfora-
tion. Tanden fylldes efter rensningen 
med kalciumhydroxid som applice-
rades med en plastkanyl. Produkten 
UltraCal xs användes. 

Ytterligare röntgenbilder togs. De 
visade att kalciumhydroxid troligen 
hade trängt ut i området utanför rot-
kanalen. Dagen efter meddelade pa-
tienten att bedövningskänslan fanns 
kvar i tänder och käke. Den ansvarige 
tandläkaren kontaktade då både en-
dodontist och käkkirurg.

När vårdgivaren gick igenom hän-
delseförloppet kom tre tänkbara orsa-
ker till det inträffade fram: att kalci-
umhydroxid hade pressats ner bakom 
nerven i mandibularkanalen och ska-
dat nerven kemiskt eller mekaniskt, 
att orsaken till nervskadan kunde vara 
överinstrumentering, det vill säga att 
rotkanalfil eller borr gått genom tan-
dens apex och skadat underliggande 
vävnad, en tredje orsak kunde vara att 
nerven stickskadades i samband med 
ledningsanestesin.

Av vårdgivarens analys framgår att 
produkten UltraCal xs användes. Kal-
ciumhydroxiden administrerades med 
hjälp av en mjuk plastkanyl, Capillary 
tip. Utredningen visade att fabrikan-
ten avråder användning av UltraCal xs 

tillsammans med mjuka plastspetsar 
av typen Capillary tip eftersom dessa 
är tvärt avhuggna och mjuka och lätt 
kan täta mot rotkanalväggen. Om man 
lägger på ett tryck kan plastkanylen 
fungera på samma sätt som om en 
injektion läggs ut i vävnaden utanför 
rotkanalen. Fabrikanten rekommen-
derar en annan plastspets, NaviTip.

I den svenska bruksanvisningen 
framgår det att plastkanylen inte ska 
appliceras vid apex och att kanylen 
ska dras ut samtidigt som man app-
licerar med lätt tryck. I den engelska 
bruksanvisningen står dessutom att 
plastspetsen alltid ska hållas löst i 
rotkanalen, och man varnar för an-
vändning av den plastspets som an-
vändes i det aktuella fallet. Enligt 
anmälaren är detta viktig information 
eftersom en lös spets kan leda till att 
överskottsmaterial väller ut koronalt. 
Anmälaren anser också att om någon 
kritik ska riktas mot fabrikant eller le-
verantör är det i så fall att denna var-
ning även borde finnas i den svenska 
bruksanvisningen.

En varning för produkten UltraCal 
xs lades omedelbart ut på folktand-
vårdens intranät. Där rekommen-
derades i första hand rutinen att vid 
administration av kalciumhydroxid 
använda lentulonål för att föra upp 

Fel kanyl användes
Patienten drabbades av känselbortfall efter en rensning. Vid utredningen 
visade det sig att en orsak till det inträffade kunde vara att man inte upp-
märksammat den engelska varningstexten vid användningen av plastka-
nylen Capillary tip.

Merident och Optergo har gått ihop och heter numera MeridentOptergo.

Vår gemensamma filosofi handlar om kvalitet och omtanke i alla steg.  
Vi vill få våra kunder att se bättre och utvecklar därför special optiska  
produkter för tandläkare.

Men, våra glasögon och luppar ger inte bara bättre syn. Unik optik  
i kombination med kunskap om ergonomi, ger en helt ny arbets - 
ställning. En arbetsställning som skonar axlar och nacke och som 
får våra kunder att må bättre.

Se bättre, må bättre! 

www.meridentoptergo.se

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

Ad_MO 171x80 Tandl tidn15_101122.indd   1 10-11-22   13.37.04

➤



TandläkarTidningen årg 103 nr 8 201120

LEX MARIA

pastan i rotkanalen. Om UltraCal xs 
används ska den spets som fabrikan-
ten rekommenderar användas, det vill 
säga NaviTip. UltraCal xs ska endast 
användas i situationer när apex är ge-
nomrensat eller tanden har ett öppet 
apex. Är man osäker ska kalciumhy-
droxid appliceras med lentulonål.

Enligt Socialstyrelsen har den an-
svarige tandläkaren handlat enligt 
vetenskap och beprövad erfarenhet, 
men olyckliga omständigheter orsa-
kade en trolig bestående vårdskada. 
Vården och det efterföljande omhän-
dertagandet har skett på ett profes-
sionellt och empatiskt sätt. Diskus-
sioner har förts om ett käkkirurgiskt 
ingrepp för att avlägsna överskottet av 
kalciumhydroxid, men risken för yt-
terligare nervskada har bedömts som 
större än eventuell förbättring av kän-
selbortfallet.

Socialstyrelsen anser att vårdgiva-
ren har utrett eventuella orsaker till 
skadan på ett omfattande sätt och 
omedelbart satt in åtgärder i form av 
information till hela organisationen.

MaTs Karlsson

När tandläkaren påbörjat behandling-
en upptäckte han att fel patient hade 
kallats in. Två tänder hade bedövats i 
onödan.

Patienten blev uppropad i väntrum-
met. En hörselskadad patient upp-
fattade att det gällde henne. I den 
knapphändigt förda journalen går det 
mellan raderna att läsa att en tand-
sköterska eller tandhygienist tog in 
patienten på behandlingsrummet och 
lade bedövning för tänderna 15 och 25. 
Av journalen framgår det vidare att 
en tandläkare tog över behandlingen 
för lagning av de bedövade tänderna. 
Han upptäckte då att verklighet och 
journalstatus inte överensstämde; fel 
patient var inkallad och hade fått två 
tänder bedövade i onödan.

patienten fiCk ursäkt
Vårdgivaren identifi erade orsakerna 
till händelsen; identiteten kontrolle-
rades inte efter uppropet i väntrum-

met. Tandläkaren skulle ha kontrol-
lerat status innan bedövningen lades.

När misstaget uppdagades informe-
rades patienten, och tandläkaren och 
medarbetaren som gett bedövningen 
framförde ursäkter. 

Vårdgivarens förslag till förbätt-
ringar i rutinerna innebär att patien-
tens namn dubbelkontrolleras och att 
tandläkare kontrollerar status innan 
bedövning läggs.

Socialstyrelsen riktar kritik mot att 
annan personal än tandläkare utfört 
bedövning utan att tandläkare först 
tittat på patienten. Kritik riktas också 
mot att denna person, oberoende om 
det var en tandsköterska eller tandhy-
gienist, inte fullgjort sin plikt att föra 
journal. Socialstyrelsen riktar även 
kritik mot tandläkarens journalföring 
där det saknas angivelse om styrka för 
både bedövningsmedlet och kärlkon-
traherande komponent.

MaTs Karlsson
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När Tandläkartidningen intervjuade 
Elahe Nabi 2008 hade hon precis på-
börjat folktandvårdens tvååriga intro-
duktionsprogram i Stockholm. Hon 
var positiv till programmet och kände 
sig trygg med arbetskamraterna och 
den handledare som var hennes stöd i 
det dagliga arbetet på folktandvården 
vid Danvikstull, där hon tidigare varit 
tandsköterska.  

– Det var aldrig någon stress eller 
press under introduktionstiden. Min 
handledare stod bakom mig då jag 
arbetade och gav mig tips och råd när 
det behövdes. Blev det för körigt tog 
hon över, men hon körde aldrig över 
mig i min yrkesroll utan kollade alltid 
av när jag behövde hjälp, berättar hon. 

Under hela det första året fi ck Elahe 
Nabi handledning en till två timmar 
i veckan. Övrig tid behandlade hon 
sina egna patienter. Det ställdes inga 
ekonomiska krav eller prestations-

krav, men det tog inte lång tid innan 
hon började ställa krav på sig själv. 

– Till en början var det skönt att ha 
någon som var tillgänglig när jag be-
hövde hjälp med något, men efter det 
första året tog jag bort 
mina handledda tider. 
Då kände jag att jag 
kunde stå på egna ben. 

förlängd introduktion
Tidigare var introduk-
tionsprogrammet en-
dast ett år, men förläng-
des då adepterna själva 
haft önskemål om att 
utveckla tydligare mål 
och verktyg.

Elahe Nabi tycker 
dock att det kunde ha 
räckt med ett års intro-
duktion. 

- Två år var alldeles 

– Introduktionsprogrammet gav mig trygghet och självförtro-
ende. Men det var handledarens stöd som betydde mest, säger 
Elahe Nabi, tandläkare på folktandvården vid Danvikstull. 

TexT: lina jonsson 

för lång tid. Ett intensivt år hade va-
rit bättre. Under introduktionen in-
gick även några kurser tillsammans 
med de andra nya tandläkarna, men 
ibland kunde det dröja en månad mel-
lan adepternas möten så man hann 
glömma bort en del. Jag hade nog 
också gärna sett en uppföljning när 
introduktionsprogrammet var slut, nu 
kom det bara en kort utvärdering på 
mejlen, säger Elahe Nabi. 

I dag jobbar Elahe Nabi kvar på 
kliniken vid Danvikstull, trots att res-
vägen är lång och en klinik närmare 
hemmet skulle ge extra fritid. Anled-
ningen stavas arbetskamrater. 

– Jag har växt upp här. Människor-
na som jobbar här har lärt mig allt. Nu 
är det snart sju år sedan jag började 
och jag trivs bättre för varje dag som 
går. Jag kommer inte att stanna här 

för all framtid, men i 
dagsläget har jag inga 
planer på att byta ar-
betsplats. 

Även om Elahe 
Nabi lämnade intro-
duktionsprogrammet 
bakom sig skulle hon 
gärna ställa upp och 
bli handledare för en 
adept. 

– Om någon fråga-
de skulle jag säga ja 
direkt. Det är ju även 
ett tillfälle att fun-
dera på hur man själv 
jobbar. n

Säger ja till att 
bli handledare

Faksimil ur Tandläkartidningen 
nummer 6 2008.
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Afte är ett smärtsamt och komplext tillstånd i munslemhinnan. Det kräver 
noggrann anamnes och diagnostik, men också bred kunskap om etiolo-
giska faktorer för att man ska kunna ge patienterna rätt vägledning och 
behandling.

NyheT!
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hantera afte med vårt 
nya material ”Värt att 
veta om afte”.

Materialet består av 
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professionen och 
foldrar till patienterna.

ProfessionalKnowledge

Värt att veta om afte

”Värt att veta om afte” är nr 2 i en ny professionell serie från 
Colgate om relevanta ämnen som det är värt att veta mer om 
när du ger dina patienter råd.

*så länge lagret räcker.

Materialet kan 

beställas gratis hos 

Colgate Oral Care 

tfn 020-50 87 00 och på 

cpocse@colpal.com* 

 www.colgateprofessional.se
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ETIk I PRAkTIkEN

Detta är den sjätte artikeln i Tand-
läkartidningens serie om etiska 
frågeställningar inom tandvården. 
Tidningens reporter Mats Karlsson 
ställer frågorna, som besvaras av 
olika ledamöter i Tandläkarförbun-
dets etiska kommitté. Denna gång 
är det privattandläkare Rickard 
Axelsson, som också har en halv-
tidstjänst som ST-tandläkare i oral 
protetik vid KI, Huddinge.

TexT: MaTs Karlsson 

Är det okej att remittera en patient vi-
dare utan att informera den första be-
handlande tandläkaren när man mot-
tagit en remiss?
Patienten remitterades av sin ordina-
rie tandläkare till en ortodontist för 
en mindre tandreglering. När tand-
regleringen var klar kom patienten 
tillbaka till sin ordinarie tandläkare  
försedd med en bettskena gjord på 

bettfysiologisk indikation, en bettske-
na som ortodontisten låtit ytterligare 
en annan tandläkare utföra på remiss. 
Patientens ordinarie tandläkare ansåg 
att hon hade kunnat utföra den rela-
tivt enkla bettskenan och kände sig 
lite överkörd av ortodontisten.

Vem har ansvaret för remissen och 
för att den vård som efterfrågas blir 
utförd? I detta fall fick inte den or-
dinarie tandläkaren vetskap om att 
patienten remitterats vidare från 
ortodontisten – var det okej av orto-
dontisten att inte informera om detta? 
Vem har ansvaret innan en ny behand-
ling har påbörjats? 
Hur mycket be-
handling kan man 
ge utöver det som 
står i remissen? Det 
händer att remisser 
förkommer – vem 
ansvarar för att den 
kommer fram?

Rickard Axelsson svarar:
När remissen har skickats till specia-
list är det viktigt att denne behandlar 
det som avses i remissen. Om spe-
cialisten anser att vård ska utföras, 
kanske av ytterligare någon annan 
tandläkare, bör den ursprungliga re-
mittenten kontaktas. Detta skedde 
inte i det beskrivna fallet, där tand-
läkaren som remitterat ansåg att hon 
själv hade kunnat sätta in bettskenan. 
Det hör till god ton att informera kol-
legan och ha en dialog i sådana här fall.

Det händer att remisser inte kommer 
fram, vilket kan leda till att vården för-
dröjs – vem har ansvaret för att remis-
sen når specialistkliniken?
Den som skickar remissen har ansvar 
för att den kommer fram och att pa-
tienten blir omhändertagen i tid. Men 
den som tar emot remissen har också 
ett ansvar för att remissen behandlas. 
För att detta ska fungera måste det Rickard Axelsson

Remissen – vem har ansvaret?

Räcker tandläkarna till 
– eller finns det för många?

Tandvårdsforum 26 september

Antalet tandläkare minskar. Sveriges 
befolkning ökar. Samtidigt vet vi inte 
hur behovet av tandvård kommer att se 
ut. Hur gör Socialstyrelsen sina prog-
noser? Hur utbildar vi för att möta  
framtidens behov?  
En dag för viktiga framtidsfrågor.  
 
26 september, Klara Strand 
konferens, Klarabergsviadukten 90,  
Stockholm 

Läs mer och anmäl dig på  
www.tandlakarforbundet.se redan 
idag. Först till kvarn gäller då antalet 
platser är begränsat. 

halv_forum_antaltdl_11.indd   1 5/25/2011   2:58:27 PM



TandläkarTidningen årg 103 nr 8 2011 25

fo
to

 o
ch

 m
o

n
ta

g
e:

 l
a

ss
e 

m
el

lq
u

is
t

finnas rutiner för remisshanteringen. 
Om patienten har smärtor eller andra 
besvär ska den som remitterar också 
se till att patienten får akut vård. Om 
det har uppstått problem i relationen 
mellan tandläkaren och patienten är 
det i högsta grad önskvärt att tandlä-
karen ger patienten information om 
någon annan kollega som kan avhjäl-
pa de akuta problemen. I många fall 
finns det någon jour- eller akutmot-
tagning dit patienten kan hänvisas.

Finns det någon risk för att tandläkare 
remitterar för ofta eller för sällan, i 
sistnämnda fall kanske på grund av att 
man inte vill riskera att den egna yr-
kesskickligheten ifrågasätts?
Prestigelöshet bör alltid råda. Det är 
bäst för både den som skickar och för 
den som tar emot remissen och gag-
nar patienten. I tveksamma fall kan 
tandläkaren ta kontakt med den klinik 
dit remissen skickats och diskutera 
fallet och få råd och stöd för att själv 
behandla patienten. Den som remitte-
rar ska inte känna sig skamsen om det 
handlar om en behandling som han 

är osäker på om den ska utföras eller 
om han har tillräcklig kompetens för 
att utföra den; det är alltid bättre att 
skicka en remiss för mycket än en för 
lite. Sedan kan det vara fördelaktigt 
att remittenten och specialisten har 
kontakt för att göra vårdplaneringen 
och sedan utvärdera vården. Det kan 
i många fall vara ett viktigt led i kvali-
tetssäkringen hos båda parter.

Hur ska tandläkaren agera om patien-
ten vill remitteras, men tandläkaren 
anser att han själv kan utföra vården?
Det finns två vägar att gå: Om tandlä-
karen inte vill belasta specialist med 
behandlingen för att han tycker att 
den ligger inom den egna kompeten-
sen, kanske det är bättre att han med-
verkar till att patienten byter till en 
annan vårdgivare. Den andra vägen är 
att skicka remissen och låta mottaga-
ren avgöra om denne ska utföra vår-
den eller om den remitterande tand-
läkaren kan göra det själv.

Det kan inträffa att patienten inte är 
nöjd med den vård han eller hon fått 

hos specialisten och beklagar sig hos 
den remitterande tandläkaren – hur 
ska man hantera detta?
Naturligtvis ska man lyssna på vad 
patienten har att säga och eventu-
ellt återkoppla detta till den som be-
handlat patienten. Men i det fall där 
patienten upplever allvarliga brister i 
vården eller bemötandet kan det vara 
allra bäst om patienten vänder sig di-
rekt till den som utfört behandlingen. 
Det är inte alltid man som remittent 
har alla fakta, och därför kan det vara 
bra att inte involvera sig i något man 
inte har full kännedom om. n

Tandvård och tobak
- hur kan tandvården hjälpa till att fimpa? 

Tandvårdsforum 24 oktober

Vi presenterar färska siffror på tandvårds-
personalens egna tobaksvanor, senaste nytt 
inom snusforskningen och mycket annat.  
Vi diskuterar även tandvårdens roll i det  
tobaksförebyggande arbetet.  
Kom och delta i diskussionen!
 
24 oktober, Lindkvist & Lundkvist konfe-
rens, Tändstickspalatset, Västra Trädgårds-
gatan, Stockholm   

Läs mer och anmäl dig på www.tandlakar-
forbundet.se redan idag. 

halv_forum_tobak_11.indd   1 5/25/2011   2:59:26 PM



Nils-Eric Sahlin är professor  
i medicinsk etik vid Lunds universitet.
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INTERVJUN

När läkemedel introduceras 
sker det efter en mycket 
noggrann vetenskaplig 
granskning. Så borde det 
också vara när nya behand-
lingsformer och ny teknik 
införs.

TexT: MaTs Karlsson FoTo: gisela svedberg 

 U nder senare tid har kun-
skapsluckorna inom bland 
annat tandvården upp-
märksammats, inte minst 
genom de rapporter som 

kommit från sbu, Statens beredning 
för medicinsk utvärdering. Mer kva-
litativ forskning behöver utföras, och 
det ser nu ut som om Vetenskapsrådet 
kommer att skjuta till mer pengar för 
detta.

Ett mycket bra initiativ, tycker Nils-
Eric Sahlin, professor i medicinsk etik 
vid medicinska fakulteten, Lunds uni-
versitet. Han vill ge sbu en stor eloge 
för sitt arbete med kunskapsluckor.

– Det är viktigt att resurserna inom 
vården används på ett bra och effek-
tivt sätt och att det finns vetenskapligt 

stöd för de behandlingar som bedrivs. 
I grunden är det en fråga om etik.

Han kan räkna upp en rad exempel 
på behandlingar som använts, an-
vänds eller är på väg att introduceras 
inom vården, men där vetenskaplig 
evidens inte är belagd: Att göra dator-
tomografiundersökningar på perso-
ner med lättare skallskador kan låta 
som en bra åtgärd, men studier har vi-
sat att sådana undersökningar varken 
ger bättre eller sämre resultat än att 
lägga in patienten för observation. Det 
finns inte något vetenskapligt stöd för 
att extrahera visdomständer profylak-
tiskt. Vid viss typ av cancerbehand-
ling ges i preventivt syfte Mycostatin 
för att undvika svampöverväxt i mun-
nen. Metoden är vedertagen, men är 

inte vetenskapligt belagd. Nanotekni-
ken är på frammarsch, men kunskaps-
luckorna är många. I dag vet man ex-
empelvis att nanotrådar kan passera 
blod-hjärnbarriären och ta sig in i och 
påverka enskilda celler, men vad detta 
kan leda till vet ingen. När det gäller 
laserbehandling av karies finns ingen 
säker kunskap om hur pulpan reage-
rar. Att använda väteperoxid vid tand-
blekning fungerar på kort sikt, men 
vad händer i det långa perspektivet?

ny teknik kan skada
Det finns också exempel, bland annat 
från tandvården, där metoder förts in 
och visat sig skadliga. Vem minns inte 
Nobel Direct? Forskare på flera kli-
niker slog larm om bennedbrytning, 
men det dröjde länge innan företaget 
agerade, och då först efter Läkeme-
delsverkets ingripande.

– Följden blev stora kostnader för 
att rätta till skadorna, dessutom onö-
digt lidande för patienterna. 

I mångt och mycket baseras be-
handlingsmetoder på beprövad erfa-
renhet, vilket i sig inte är fel.

– Problemet uppstår när den be-
gränsade beprövade erfarenheten görs 
om till vetenskaplig evidens. Många 

» Beprövad erfarenhet  
är inte evidens«

Inget vetenskapligt stöd för extraktion 
av visdomständer i profylaktiskt syfte. ➤
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INTERVJUN

tandläkare skaff ar sig med tiden erfa-
renhet, men det blir ett problem om 
man inte är öppen för att ta till sig nya 
rön, säger Nils-Eric Sahlin, och tilläg-
ger att det gäller att undvika enögdhet 
i synen på nya fakta:

– Psykologer och neurologer har vi-
sat att vi människor har en strävan ef-
ter att i första hand få våra gissningar 
och hypoteser bekräftade. Om vi tror 
att något är ofarligt söker vi omed-
vetet belägg för den tesen. Vi undvi-
ker eller ser inte det som motsäger 
det vi tror eller har som vår hypotes. 
Det vore naivt att tro att forskare el-
ler vårdpersonal är vaccinerade mot 
denna typ av misstag.

kritisk hållning
Att vården ägnar sig åt behandlingar 
eller använder teknik som inte har nå-
gon eff ekt för »att man alltid gjort så« 
eller för att »så brukar vi göra« är en-
ligt honom inte bara troligt utan högst 
sannolikt.

– Men det verkningslösa kostar 
pengar, om inte annat så i tid. Vad som 
krävs är ett ovanligt kritiskt förhåll-

ningssätt – det ständiga ifrågasättan-
det: Fungerar det vi gör? Hur långa 
ska exempelvis revisionsintervallen 
vara? En gång om året eller kanske var 
tredje år för vissa patienter? Om pa-
tienter med god munstatus kallas mer 
sällan innebär det att andra som har 
större behov kan tas in oftare.

Enligt Nils-Eric Sahlin kan kun-
skapsluckor skapa orättvisor. Grund-
tanken i den svenska vården är vård 
på lika villkor för hela befolkningen. 
Ledord är solidaritet, människors lika 
värde och behov, samt kostnadseff ek-
tivitet.

– Vid val mellan olika åtgärder bör 
man eftersträva en rimlig relation 
mellan kostnader och eff ekt mätt i 
förbättrad hälsa och förhöjd livskvali-
tet. Introduktion eller utrangering av 

metoder och tekniker kan naturligtvis 
komma i konfl ikt med dessa princi-
per. Ett exempel är introduktionen av 
robotassisterad kirurgi. En robot kos-
tar några tiotals miljoner kronor.  Det 
fi nns i dagsläget inte evidens för nyt-
tan av denna avancerade teknik. Prio-
riterar vi rätt? Finns det då kunskaps-
luckor som bör förbli kunskapsluckor, 
det vill säga områden där de etiska 
aspekterna kan bli svåra att hantera, 
exempelvis dna-teknik som gör det 
möjligt för var och en att få veta om 
man är disponerad för en viss sjuk-
dom? Vad kan det innebära för den 
enskilde och vilka konsekvenser kan 
det få för vården?

Nils-Eric Sahlin anser att kunskap 
alltid är eftersträvansvärd, däremot 
kanske inte de rön som kommit fram 
ska användas i den kliniska vardagen. 
Vi måste nogsamt skilja på vår kun-
skap och hur vi använder den. Det 
är alltid en fördel att identifi era och 
täppa igen kunskapsluckor. Men inte 
bara det. Det är också viktigt att vi är 
klara över vad det är vi inte vet. Detta 
gör oss till bättre beslutsfattare. n

»Vad som krävs är ett 
ovanligt kritiskt förhåll-
ningssätt – det ständiga 
ifrågasättandet: Fung-
erar det vi gör?«

➤

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

www.bisco.se

CORE-FLO  DC™ 

Flowable Core Build-Up Composite

Välj Core-Flo™ DC för adhesiv cementering av rotstift och sam-
tidig pelaruppbyggnad. Med enkel och säker blandning i 
materialsnåla automixspetsar får man ett blåsfritt, dual-
härdande cement och pelarmaterial i ett, tack vare låg 

krympning och hög hållfasthet förenat med tixotropa flyt-
egenskaper. Med de tillhörande tunna endospetsarna får 

man utmärkt apikal åtkomst. Välj mellan natur-, blå eller 
vitopak färg, som även är lämplig som demarkerande 
underfyllnad. Använd ahesivmaterial som är kompa-
tibelt med alla typer av kompositer, oavsett härd-
ningssätt, t ex ONE-STEP®. 

Stiftcementering och pelaruppbyggnad i ett

CoreFlo½tdltidn201010.indd   1 2010-10-19   15:41:21



Starkare tänder imorgon är inte Flux, det är flax. Nej nu blev det fel, 
tvärtom ska det vara – så klart. 

Har din patient fluxat idag? Fråga gärna det. Flux är nämligen en 
fluorskölj med hög fluorhalt (0,2% NaF) och har en frisk smak av 
CoolMint. Den höga fluorhalten stärker tänderna och förebygger 
karies. För en enkel dosering följer en doseringspump i flaskan.

NYHET! Flux Mild har samma höga fluorhalt som originalet men 
har en mildare smak och innehåller ingen alkohol – prova!

Har din patient 
fluxat idag?

Le, andas och njut.
Starkare än igår.
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Som ett komplement till daglig  
tandborstning, minst två gånger per dag, 
stöder Sveriges Tandläkarförbund använd-
ningen av munskölj som innehåller fluor.
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LEDARSkAPSFRÅGAN
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I serien om ledarskapsproblem har 
turen kommit till vad som är klokt 
att tänka på vid nyanställningar. 
Ledarskapskonsulten Mona von 
Bahr svarar.

TexT: Malin bergH

Våga lita till 
din intuition
Fråga: Vid en privat tandvårdsklinik 
står man inför uppgiften att anställa 
en ny tandsköterska. Kliniken har 
annonserat efter en person som är 
erfaren, duktig, och som har social 
kompetens. Bland annat har en tand-
sköterska som chefen känner sedan 
tidigare hört av sig. Chefen funderar 
över medarbetarnas outtalade krav; 
den tandsköterska de hade tidigare 
var helt okej, men inte särskilt social. 
Han känner att han måste anställa nå-
gon som är duktig men också någon 
det är lite mer fart på. Han tror på 

öppna kort och på sin intuition, och 
medarbetarnas synpunkter kommer 
att väga tungt. Han har inte begärt re-
ferenser i annonsen.

Mona von Bahr svarar:
Formuleringen i annonsen är inte 
ovanlig. Men vad menas med erfaren? 
Att tandsköterskan har jobbat i tjugo 
år? Eller på många olika arbetsplat-

ser? Duktig? De fl esta som söker anser 
sig väl vara duktiga. Och vad menas 
med social kompetens? Det är ett vitt 
begrepp. För några betyder det prat-
samhet, för andra samarbetsförmåga. 
Kliniken måste resonera igenom be-
greppen. Innehållet i annonsen ska 
vara tydligt och i korta drag beskriva 
vilka erfarenheter och funktioner den 
sökande bör ha.

0157-156 30
www.aristodent.se

0157-156 30
www.aristodent.se

Bondingdoserare
e.max CAD®

e.max ZirCAD®

Empress®

För din CEREC®

www.forshagadental.se

från  
529:-

Tel: 054-87 53 00

Svensk 
Dentalutrustning
Titta in på vår hemsida, där kan ni
se våra produkter, www.solident.se

Solident Sweden AB
Testgatan 6, 912 32 Vilhelmina
E-post: dental@solident.se
Tel: 0940-133 33, 
Fax: 0940-121 28
www.solident.se

Ergonomisk,  stabi l  och dri f tsäker

Vi säljer även renoverade Anatom-
utrustningar med garanti.
Köp reservdelar till din Anatom-
utrustning från oss.

UNIT: Optimus
Behandlingsstol: 3002 & 3010
Operationsbord: 3020
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 Hur förbereder chefen rekryteringen?   
I rekryteringsprocessen måste chefen 
göra ett kvalifi cerat urval där han bör-
jar med arbetsplatsens behov. Vilka 
kunskaper, personligheter, roller och 
åldrar fi nns redan i teamet? Vad be-
hövs för att verksamheten ska utveck-
las? Om det är en homogen grupp där 
alla tar på sig samma roll och tycker 
lika i allt, främjar det inte utveckling-
en. 

Chefen känner en av tandsköterskorna 
som har svarat på annonsen.
Att anställa en person som chefen 
känner sedan tidigare kan vara posi-
tivt men också ett hinder för samar-
betet med de övriga medarbetarna. 
Grundregeln bör vara att verksamhe-
ten måste tillföras bästa möjliga kom-
petens. Därför kan du inte anställa 
någon du känner till förmån för din 
personliga trygghet eller för att göra 
personen en tjänst. Det kan komma 
att påverka din ledarroll. Antingen ge-
nom att du tar större hänsyn till den 
personen än till övriga medarbetare, 
eller att du tar mindre hänsyn därför 
att du vill visa att du inte påverkas av 
banden. Hur du än gör kan din aukto-
ritet påverkas ofördelaktigt av att du 
blandar personliga intressen med yr-
kesmässiga.   

 
Chefen tror på öppna kort och på sin 
intuition.
Intuitionen är snabbare och ofta klo-
kare än vår rationella intelligens, så 
våga lita på den. Men i en realistisk 

värdering av tandsköterskans lämp-
lighet får inte verksamhetens behov 
glömmas bort. Det är svårt att göra 
en objektiv bedömning av människor 
och det är lätt att hamna i haloeff ekt. 
Man identifi erar sig med den man in-
tervjuar därför att denne har samma 
intressen, åsikter, klädstil eller sätt att 
prata som man själv. Man ser då bara 
det positiva. 

Det är också lätt 
att bli färgad av 
supertrevliga och 
översociala per-
soner. Backa då 
några meter och var 
lyhörd, för det kan 
röra sig om person-
lighetsstörningar 
som kan generera samarbetsproblem 
på kliniken. Chefen kan också hamna i 
»djävulseff ekten« som gör att han inte 
kan identifi era sig med den han inter-
vjuar. Därför ser och hör han bara det 
som är negativt och kliniken kan mis-
sa en värdefull resurs. Chefen måste 
vara uppmärksam på sig själv och på 
det han reagerar på.

Fråga också efter hennes framtids-
planer och hur hon ser på arbetet och 
dess möjligheter. Det kan ge en fi ng-
ervisning om tandsköterskans ambi-
tionsnivå och om vilket engagemang 
du kan förvänta dig av henne.     

Medarbetarnas synpunkter kommer 
att väga tungt.
Det kan vara önskvärt att två perso-
ner, och varje gång samma personer, 

intervjuar de sökande. Chefen kan 
själv välja vilka av medarbetarna som 
ska vara med. Men det är viktigt att 
båda känner till urvalskriterierna.

 
Han har inte begärt referenser.
Om de grundläggande kraven är upp-
fyllda ska man ta referenser på den sö-
kande. Att inte ta referenser är dumt. 
Men var försiktig med de värderingar 
och den mängd information du får. 
För mycket information kan förvirra 
bilden av personen och för lite infor-
mation kan ge en bristfällig bild. Det 
gäller att få fram uppgifter som är re-
levanta för de villkor ni ställer. Ställ 
därför öppna frågor som ger svar på 
de urvalskriterier ni bestämt.    

 
Den viktiga uppföljningen.
Tyvärr är det inte ovanligt att nyan-
ställda lämnas åt sitt öde. Tandskö-
terskan behöver, trots att hon har 
de kunskaper och erfarenheter som 
krävts, både tid och stöd för att an-
passa sig till den nya arbetsplatsen. 
Ha därför redan efter någon vecka 
uppföljningssamtal.  Detta förebygger 
konfl ikter och missförstånd. 

 
Till sist: Likheter skapar trygghet men 
det är tillsammans med olikheter som 
vi utvecklas. Glöm inte att så snart 
som möjligt meddela de personer 
som inte fi ck tjänsten, låt dem också 
få veta anledningen till att de inte blev 
valda. n 

Mona von Bahr

Helsvensk Helkeramik

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

med 10 års garanti!
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TLT GUIDAR

Det traditionella pappers-
formatet är på väg ut. Snart 
kommer patienterna att 
kunna svara på enkäter 
med en surfplatta. 

TexT: lina jonsson 

När surfplattan lanserades ansågs den 
klumpig och användningsområdena 
få. Senare versioner har dock blivit 
betydligt smidigare, vilket resulterat i 
ett helt nytt sätt att surfa.

Nya branscher har börjat utnyttja 
läsplattans funktioner. Nu tycker 
Susanne Hultén, tandsköterska och  
grundare av Utvecklingskoll att det är 
dags för tandläkarna att kliva på tåget. 
Internetsajten har listat tio sätt som 
tandvårdskliniken kan använda med 
den nya tekniken. 

– Vi började se att surfplattan har 
en enorm potential och det egentligen 
bara är fantasin som sätter gränser för 
vad den kan användas till. Det var så 
idén till listan kom till, säger Susanne 
Hultén.  

Som första tips tycker Susanne 
Hultén att tandläkarna ska utnyttja 
surfplattans möjlighet att visa pow-
erpointpresentationer. Man kan till 
exempel ge patienten olika behand-
lingsalternativ och visa bilder före 
och efter på skärmen. I applikations-

mappen kan man dessutom ladda 
hem både diagram, tabeller och ani-
mationer för att patienten lättare ska 
få en inblick i behandlingsfaserna. 

– Det handlar om att gå utanför 
ramarna och tänka lite nytt. En del 
patienter kanske tycker att det är lätt-
are att förstå vad tandläkaren pratar 
om ifall man får se en bild eller fi lm 
på skärmen. Man kan även föra an-
teckningar direkt på surfplattan eller 
använda den som diktafon, säger Su-
sanne Hultén. 

lugnande med musik
Även för barnen kan surfplattan vara 
ett trevligt inslag i tandläkarbesöket. 
Det fi nns gott om spel och underhåll-
ning att sysselsätta sig med i väntrum-
met.

– Man kan bygga pussel, rita eller 
spela spel. Om man har laddat hem 
Spotify kan man även lyssna på musik 
medan man väntar, vilket forskning 
har visat har en lugnande eff ekt på 
patienten. 

Men även när patientens besök är 
slut kan den nya tekniken komma till 
användning. Vill man genomföra en 
enkät- eller kundundersökning kan 
man göra det direkt på skärmen efter 
behandlingen i stället för att krångla 
med papper, vilket är både tidseff ek-
tivt och miljövänligt.

Några kliniker som har tagit tillvara 
på surfplattans möjlighet till snabba 

enkätundersökningar är folktandvår-
den i Jönköpings län. Sedan februari 
har surfplattan varit på två pilotklini-
ker och testats av patienter som varit 
positiva till den nya tekniken. 

– Det är ett väldigt eff ektivt sätt att 
jobba. När patienten skriver in svaren 
på skärmen sammanställs resultatet 
på en gång, i stället för att samla in 
papper, scanna in dem i en dator och 
sammanställa allt, säger Annica Ek-
berg, informationschef för folktand-
vården i Jönköping. 

Efter de två pilotklinikerna har 
surfplattan passerat tio kliniker till 
och kommer att fortsätta sin resa ge-
nom länet tills alla kliniker har provat 
på den nya tekniken. 

– Jag tror och hoppas att vi kom-
mer att fortsätta på det vi påbörjat. Så 
länge tandvårdspersonalen tar sig tid 
att visa patienten hur tekniken går till 
och själva inte är rädda för att prova 
något nytt så tror jag att surfplattan 
kommer att stanna kvar på tandvårds-
klinikerna, säger Annica Ekberg. 

Susanne Hultén tycker inte att det 
behövs något större teknikintresse 
för att förstå sig på surfplattans funk-
tionaliteter. Det räcker med en nypa 
nyfi kenhet. 

– När man väl börjar förstå hur 
det fungerar är det bara fantasin som 
sätter gränserna. Nu väntar vi på att 
tandläkarna utvecklar sina egna app-
likationer! n

Surfar enkelt 
på mottagningen

Sedan februari har 
folktandvården i 

Jönköpings län 
använt surfplat-

tan för att göra 
enkätundersök-
ningar bland 

patienterna. 
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Johnson & Johnson Consumer Nordic är det största företaget i Sverige inom egenvård med receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter. I produktportföljen ingår bl a Nicorette 
vars FoU-verksamhet och produktion finns i Helsingborg, Ipren, Treo, Listerine, Natusan, O.b., Pepcid, Imodium, Compeed, Neutrogena och många fler. Johnson & Johnson 
grundades 1886 utifrån en önskan att förbättra folks liv genom bättre och säkrare sjukvård och består idag av tre divisioner; Pharmaceuticals, Medical Devices & Diagnostics samt 
Consumer Products med drygt 250 bolag i 57 länder och cirka 120 000 medarbetare.
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2. Data on file 2010.
3. Aira Lahtinen and Anja Ainamo, Rätt använt gör antimikrobiellt munvatten nytta. Tandläkartidningen 2009;101 (9):66-77.
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0,05 % NaF

Mer fluor?
Varsågod!

M
N

S
E

-L
IS

-2
01

1-
0

01
M

N
S

E
-L

IS
-2

01
1-

0
01

I kombination med daglig tandborstning har fluorskölj I kombination med daglig tandborstning har fluorskölj 
länge varit något som i Sverige rekommenderats till länge varit något som i Sverige rekommenderats till 
personer med förhöjd kariesrisk.

Sedan tidigare har vi erbjudit tre produkter innehållande fluor, 
Listerine Fluoride, Listerine Total Care och Listerine Total Care 
Sensitive. Dock har fluorkoncentrationen (0,022 % NaF) av 
många svenska tandläkare och tandhygienister ansetts för låg. 

Nyhet med högeffektivt upptag av fluor
För att möta era synpunkter har vi nu tagit fram Listerine Total 
Care Tooth Guard med 0,05 % natriumfluorid, den koncentra-
tion som WHO:s riktlinjer anger för daglig användning vid 
kariesbehandling.1 Studier visar dessutom att Listerine Total 
Care Tooth Guard ger ett signifikant bättre fluorupptag än flera 
andra munskölj med högre fluorkoncentration.2

Fyra essensoljor utgör basen
Precis som övriga produkter i vårt breda sortiment av munskölj, 
är basen i nya Listerine Total Care Tooth Guard de fyra essens-
oljorna tymol, eukalyptol, metylsalicylat och mentol. Alla har sitt 
ursprung i växtriket och är till sin natur bakteriehämmande. 

Den unika kombinationen av essensoljor reducerar de bakterier Den unika kombinationen av essensoljor reducerar de bakterier 
som orsakar plack. En låg placknivå skyddar tandköttet och som orsakar plack. En låg placknivå skyddar tandköttet och 
förebygger både kariesangrepp och dålig andedräkt. Essens-förebygger både kariesangrepp och dålig andedräkt. Essens-
oljornas säkerhet och effektivitet vid dagligt bruk är väl 
dokumenterad i kliniska studier.3

Dubbel effekt ger bättre skydd
Med essensoljornas förmåga att minimera plack och tillsatsen 
av fluor som stärker emaljen, tar vi med nya Listerine Total Care 
Tooth Guard ytterligare ett steg för att förstärka skyddet mot 
karies. 

Självklart ska Listerine Total Care Tooth Guard aldrig ersätta 
tandborstning och approximala hjälpmedel, men för personer 
som löper ökad risk för karies är det ett tryggt och effektivt 
komplement till den dagliga munvården. 

Vill du veta mer om Listerine Total Care Tooth Guard och de 
spännande studieresultaten kring fluorupptag, är du varmt 
välkommen att höra av dig till oss. 

Vi är också intresserade av att höra om dina erfarenheter 
av fluor- och munskölj. 

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

Trygghetssystemen
missgynnar studenter
Avskaffa åldersgränsen för 
bostadsbidrag och räkna 
studiemedlet som inkomst 
när sjukpenning och föräld-
rapenning ska beräknas. Det 
är några förslag från Saco.

TexT: lina jonsson  FoTo: Pernille ToFTe

Ger studenternas trygghetssystem 
ett fullgott skydd? Långtifrån visar 
Saco:s utredare Maria Noleryds stu-
die »Tryggare kan alla vara«. De so-

ciala trygghetssystemen byggdes upp 
under en period när studier var ett 
privilegium, och studenter inte hade 
något större behov av stöd. I dag stu-
derar ungdomar i alla samhällsklasser 
vidare på högskola och universitet. 
Satsningen på att allt fl er ska studera 
har lyckats, men de nödvändiga för-
ändringarna i trygghetssystemen har 
uteblivit. 

En student kan inte vara deltids-
sjukskriven, att studera under en 
längre tid innebär lägre pension och 
framför allt är studiemedlet inte a-
kassegrundande. 

– Jag tror att många drar sig för att 

söka hjälp för att man antingen inte 
vet vad som gäller eller inte tror att 
det fi nns någon hjälp att få för studen-
ter, säger Amanda Bergström.

saCo föreslår förändringar
Av alla studenter tar cirka två tredje-
delar studiemedel i någon utsträck-
ning, 60 procent jobbar extra och de-
ras största utgift är boendekostnader. 
Många studenter vill söka bostadsbi-
drag, men för att få det krävs att man 
inte tjänar mer än 77 000 kronor per 
år. Dessutom fi nns det en åldersgräns 
på 29 år. Saco föreslår att man tar bort 
åldersgränsen samt inför en inkomst-

Svensktillverkad tandteknik www.expodent.se

Vi önskar er en varm och skön sommar.
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prövning halvårsvis i stället för årsvis. 
– Att ta bort åldersgränsen låter 

logiskt. Vi har många tandläkarstu-
denter som är äldre och som inte har 
möjlighet att söka bostadsbidrag. Att 
halvårspröva inkomsten gör dessut-
om att man har mer koll på vad man 
tjänar, säger Amanda Bergström. 

inkomstgrundande studiemedel
Ett annat av Saco:s förslag gäller 
studiemedlet. I dag behandlas stu-
diemedlet som inkomst för jäm-
ställdhetsbonusen men inte för ar-
betslöshets- eller sjukförsäkringen. 
Blir man sjuk eller står utan jobb efter 
utbildningen står man utan pengar. 

– På tandläkarutbildningen drabbas 
du hårt om du är borta under en läng-
re tid. Föreläsningar kan du ta igen, 
men missar du för mycket praktiskt 
under en månad kan du behöva gå om 
ett helt år. 

Trygghetssystemen
missgynnar studenter

– Reglerna i dagens socialförsäkrings-
system är krångliga, säger Amanda 
Bergström, ordförande i östra studeran-
deföreningen.

➤

Vi håller dig uppdaterad inom 
socker, näring och hälsa. Helt gratis!

Prenumerera så får du både tidningen samt 

nyhetsbrevet Perspektiv tre gånger per år. 

Perspektiv är en näringsinriktad tidskrift vars 

syfte är att främja hälsosamma matvanor och 

att förmedla relevant kunskap om sockrets 

roll i kosten. Artiklarna är skrivna av erkända 

forskare och fackfolk. 

Anmäl dig på www.perspektiv.nu
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STUDENT

Saco:s utredare föreslår att studie-
medlet bör vara inkomstgrundande, 
att deltidssjukskrivning bör tillåtas 
och att Centrala studiestödsnämn-
den (CsN) bör få möjlighet att betala 
ut studiemedel även på kvartsfart, för 
dem som är deltidssjukskrivna. 

Att pengar är en väsentlig del i 
studenternas trygghet bekräftas av 
Amanda Bergström. Många av tand-
läkarstudenterna jobbar vid sidan av 
studierna, särskilt under de sista ter-
minerna. 

– Många har använt upp sina peng-
ar från CsN och då måste man ju job-
ba. Har man lite mer i plånboken som 
student har man ju råd att göra lite ro-
liga grejer också. Och det måste man 
för att orka med skolan.  

Just nu pågår en översyn av den 
parlamentariska socialförsäkringsut-
redningen som innefattar sjuk- och 
arbetslöshetsförsäkringen. Med hjälp 
av utredningen hoppas Saco bredda 
debatten kring socialförsäkringarna. n 

»På tandläkarutbildningen drabbas du hårt 
om du är borta under en längre tid.«

➤

Amanda Bergström ser gärna att de för-
slag Saco:s utredare föreslagit genomförs. 

Följ oss på 
Facebook

Nyhet 
 

HELGKURS LÖRDAG och SÖNDAG 
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MONA von BAHR 
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Fast Forward

dualhärdande självbondande kompositcement

• Säker bindning till tandsubstans och restaurering

• Snabb process: ingen etsning, ingen bonding

• Luktfritt, minimal filmtjocklek (5-10 μm)

• Lämpligt för zirkonia

• Extra Endo-tips i varje förpackning, för precis applicering även i rotkanalen
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»Allting går att sälja med mördande 
reklam«, är en gammal slogan. Kan-
ske passar den också in på tand-
kräm. Några satsningar har lyckats, 
andra har floppat. Vem minns inte 
vapenfabrikanten Bofors tandkräm 
med plastkulor som slipmedel? 

TexT: MaTs Karlsson

Under åren har annonsmakarna använt sig av 
olika lockbeten för att få köpare till produkter-
na. Man har lyft fram att tandkrämen innehåller 
– förutom fl uor – ett nytt och fantastiskt ämne 
som tar bort den »gula hinnan« eller skapar frisk 
andedräkt. Ett annat sätt att locka köpare har 
varit att använda social framgång som ledord i 
reklamen, exempelvis »Varför fi ck alltid han-
delsresande Pettersson order?« Jo, han hade vita 
vackra Vademecumtänder. 

Bläddrar man igenom annonser för tandkräm 
från de senaste hundra åren kan man inte und-
vika att le åt de tappra försöken att övertyga 
konsumenterna om produkternas förträffl  ighet, 
men om hundra år ler kanske andra åt dagens re-
klammakares försäljningsknep.

Annonserna här intill är hämtade från Patrik 
A Edgrens bok »Tvål, Schampo & Tandkräm«, 
samt från hans privata arkiv. Han var bland an-
nat produktchef vid Barnängen under nästan 30 
år och har också arbetat på några reklambyråer 
samt hos Liljeholmens Stearinljus.

– Det man slås av är att huvudbudskapen i re-
klamen går igen över tid. Det handlar om frisk 
andedräkt, vita tänder och fl uor och andra äm-
nen som ska motverka karies. 

Men en del produkter har av 
olika anledningar fl oppat rejält. 
Ett exempel är vapenfabrikan-
ten Bofors som 1968 lanserade 
en tandkräm som innehöll 
plastkulor, som skulle vara milt 
slipande och inte som krita 
binda fl uoret till sig. Men ett 
rykte – grundlöst enligt Patrik 
A Edgren – fi ck trots kraftfulla 
dementier från företaget för-
säljningen att dala. Ryktet gjorde gällande att 
plastkulorna kunde orsaka cancer. Tandkrämen 
försvann från marknaden 1982.

På de följande sidorna publicerar vi exempel 
på tandkrämsreklam från slutet av 1800-talet 
och framåt. n

Patrik A Edgren, 
under många år 
produktchef vid 
Barnängen.

Flopp eller succé?

1873 började Colgate tillverka 
tandkräm i småburkar i usa. 1896 
kom tenntuben. Annons från 1930.

Bofors lanserade 1968 en tand-
kräm som innehöll plastkulor, 
som skulle vara milt slipande. 
Men ett rykte om cancerrisk, som 
aldrig styrktes, fick trots kraft-
fulla dementier från företaget för-
säljningen att dala. 

➤



Damer får gärna röka, det är dessutom klädsamt. Men natur-
ligtvis bör hon gurgla sig med Stomatol munvatten och borsta 
tänderna med Stomatol tandkräm. Annons från 1932.

1898 kom Vademecum tandkräm, med samma smak som Vade-
mecum munvatten. Annonsen är från 1929.

Profyl, en tandkräm att lita på. Den sades hjälpa 
mot inflammerat tandkött. Annons från 1928.

Under åren har tandkrä-
mer lanserats med al-
lehanda speciella ingre-
dienser. Colgate satsade 
på klorofyll, som skulle 
ge frisk andedräkt. Det 
visade sig dock att kun-
derna inte uppskattade 
smaken. Annons från 
1953.
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Irium från Pepsodent lanserades som undermedlet för att ta bort den gula 
hinnan.  Annons från 1950.

Framstående tandläkare och läkare an-
vänder Jod-Kaliklora, enligt företaget 
Dr Quessler&Co. Tandköttet blir fast och 
friskt. Annons från 1938.

Signals röda ränder innehöll ett nytt bakterie-
hämmande medel. En internationell succé, som 
lanserades i Sverige i denna annons från 1961.

Redan efter en 
tub garanterade 
Colgate att de 
vanprydande 
tandbelägg-
ningarna skul-
le vara borta 
– annars fick 
kunden peng-
arna tillbaka. 
Annons från 
1933–34.

41TandläkarTidningen årg 103 nr 8 2011



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.

810av
 tandläkare anser 

att tidningen är

   värdefull i yrket

heart.se

Tandläkarkunskap sedan 1909
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50 nYSTArT för 
beHAnDlingSfOrSkning
Den 24 mars i år arrange
rades en nationell work
shop: »Nystart för svensk 
odontologisk forskning.«  

52 SAMArbeTeT inOM 
fOrSkningen ökAr
Svensk odontologisk forsk
ning står sig väl interna

Jag stannade till vid den lilla butiken på 
9 St James's street, inte långt ifrån Pic
cadilly Circus. John Lobb Bootmaker har 
tillverkat exklusiva skor för en begränsad 
kundkrets sedan 1866. Möjligen kan priset 
avskräcka även den mest bonusstinne 
börsmäklare. 2 620 £ för ett par herrskor. 
För den summan skulle vi kunna köpa 
30–50 par mer normala skor eller eventu
ellt en begagnad bil. Tillverkar Lobb skor 
med högsta kvalitet? Håller de betydligt 
längre än fabrikstillverkade skor? Är de 
30–50 gånger bekvämare eller motiveras 
prisskillnaden av mervärdet att vara kund i 
samma butik som den engelska drottning
en? Vi kan bara spekulera. Kvalitet är inte 
ett absolut utan ett relativt begrepp som 
ofta kopplas till kundens förväntningar.

Söker man med Google på kvalitet och 
tandvård får man cirka 250 000 träff ar. 
Många kliniker säger sig erbjuda tandvård 
av högsta kvalitet. Är det provocerande att 
undra hur de kommit fram till denna slut
sats? Kvalitet saknar innebörd om det inte 
går att mäta. Vi måste kunna skilja på fl os
kler och fakta. Dessutom fi nns utrymme 
för värderingar. Vad lägger vi, eller kanske 
snarare kunden, in i begreppet kvalitet? 
Någon har defi nierat en teaterrecension 
som en alldeles korrekt beskrivning av en 

persons upplevelse av en föreställning.  
Det är inte ovanligt att tolkning av kvali
tet varierar mellan olika individer. Ska vi 
utföra seriösa jämförelser måste vi ha ett 
gemensamt synsätt. 

SOCiaLStyRELSEn publicerade nyligen 
nationella riktlinjer för vuxentandvården. 
I samband med det arbetet presenterades 
även 50 indikatorer för god tandvård. Ex
empelvis: Vilken är 5årsöverlevnaden på 
dina rotbehandlingar? Hur stor andel av 
dina parodontitpatienter blir friska efter 
behandling? Men det räcker inte med att 
enas om indikatorer. Vi måste också disku
tera vad som är god kvalitet. Vilken eff ekt 
förväntar sig vi och våra patienter att be
handlingen ska ha? Hur ofta är det rimligt 
att vi lyckas?

Den moderna konsumenten ställer krav 
på fakta kring kvalitet och söker aktivt 
information. Antalet platser på internet 
som sammanfattar och presenterar pro
dukttester ökar. Tandvård kommer inte 
att kunna stå utanför denna utveckling. 
Vi måste bli tydligare i kommunikationen 
av vårdens eff ekter. Frågan är annars vem 
som ska beskriva vårdkvaliteten i din mot
tagning. Du själv eller en anonym skribent 
på ett nätforum? 

Det dunkla kvalitetsbegreppet
»Ska vi utföra seriösa 
jämförelser måste 
vi ha ett gemensamt 
synsätt.«

tionellt och samarbetet 
har ökat nationellt och 
internationellt, visar 
studie.
Klingberg, Dahllöf

58 SÅ kArTlÄggS 
kUnSkAPSlUckOrnA
Det råder fortfarande 
brist på forskning för att 
vetenskapligt bekräfta 
effekten hos flera metoder 
inom tandvården. Många 
av dessa kunskapsluckor 
är identifierade i SBU:s 
rapporter och de nationella 
riktlinjerna.
Tranæus et al

Välkommen till 

Nationell workshop
24 mars 2011 | kl. 10.00–16.00 

Stockholm

Nystart för svensk odontologisk forskning! 

»VI HOPPAS att ni 
alla som är verk
samma i tand
vårdens verk
liga verkstad 
kan lockas att 
medverka i 
denna ny
satsning.«

50
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journal of oral 
rehabilitation
➤ Det finns personer som 
är helt övertygade om att 
deras hälsa påverkas ne
gativt av amalgam i gamla 
fyllningar, trots att det 
hittills saknats objektiva 
belägg för att något sådant 
samband finns. För att 
bevisa att amalgamfyll
ningarna inte är problemet 
genomförde norska fors
kare ett försök där de lot
tade 40 personer, som var 
övertygade om att amalgam 
påverkade deras hälsa 
negativt, till antingen to
talsanering eller ingenting. 
Patienterna följdes sedan 

upp under tre års tid där 
deras upplevda hälsa mät
tes dels vid undersökningar 
för dem som genomgått 
behandling och dels med 
hjälp av postala enkäter för 
dem som inte genomgått 
behandling. Hypotesen 
var att det efter tre år inte 
skulle vara någon skillnad 
mellan grupperna.

Men så blev det inte. 
Den upplevda ohälsan 
minskade mycket tydligt i 
den grupp som genomgått 
en sanering av amalgam, 
medan den grupp som inte 
fått någon behandling inte 
förändrade sin hälsoupp
fattning under de tre åren.

Forskarna mätte också 
koncentrationerna av 
kvicksilver i blod och urin i 
den gruppen som tagit bort 
sina amalgamfyllningar. 
Halten kvicksilver halvera
des i blodet och minskade 
till en fjärdedel i urinen 
jämfört med innan sane
ringen. 

Men trots detta samband på 
gruppnivå gick det inte att 
finna något samband på in
dividnivå mellan minskade 
halter kvicksilver i blod 
och urin och minskad upp
levd ohälsa. Forskarna kon
staterar därför att den upp
levda ohälsan visserligen 

minskar efter en amalgam
sanering, men att anled
ningen till det är oklar. Det 
kan bero på minskade hal
ter kvicksilver i kroppen, 
men det kan också bero på 
uppmärksamheten vid be
handling och uppföljning 
eller på att saneringen, för
utom amalgamet, även tog 
bort ett orosmoment för 
patienterna.
Källa: Sjursen TT, Lygre GB, 
Dalen K, Helland V, Lægreid T, 
Svahn J, Lundekvam BF, 
Björkman L. Changes in health 
complaints after removal of 
amalgam fillings. J Oral Rehabil 
2011;38:doi:10.1111/j.1365-
2842.2011.02223.x

Amalgamsanering  
minskar upplevd ohälsa

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 ACADEMY En annons i den här storleken
(82 x 120) kallas kvartsida

En kvartsida kostar:  
svart/vit  5 950 kronor
färg  8 350 kronor
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cell transplantation
➤ Forskare i Sydkorea 
har i ett djurförsök lyckats 
behandla avancerad par
o dontit genom att skapa 
bentillväxt och ökad kli
nisk fästenivå med hjälp 
av stamceller. Försöket 
utfördes på tio månader 
gamla beaglehundar som 
själva fick bidra med egna 
stamceller från ännu inte 
färdigväxta tänder. 

Stamcellerna trans
planterades till tändernas 
rotytor där forskarna 

tidigare skapat en kraftig 
parodontit. Varje hund 
hade även en kontrolltand 
med parodontit som inte 
behandlades. Efter åtta 
veckor hade fästenivån på 
de behandlade tänderna 
minskat signifikant från 
sju millimeter till fyra mil
limeter medan fästenivån 
på kontrolltanden i stället 
hade ökat något.

Forskarna framhåller 
att de valde beaglehun
dar eftersom hundarnas 
tänder liknar människans 

på många sätt, men att 
ingen djurmodell riktigt 
kan efterlikna den kliniska 
situationen vid avancerad 
parodontit hos människa. 
Något som gör att det 
krävs många ytterligare 
försök innan stamcellsbe
handling på människor kan 
bli verklighet. 
Källa: Park JY, Jeon SH, Choung 
PH. Efficacy of periodontal stem 
cell transplantation in the 
treatment of advanced perio-
dontitis. Cell Transplant 2011; 
20:271–85.

Parodontit kan kanske botas med stamceller

journal of oral 
rehabilitation
➤ Det är två och en halv 
gång så hög risk att inom 
fem år utveckla tinnitus 
om man lider av tempo
romandibulära problem 
som till exempel smärta i 
käklederna. Det visar en 
tysk undersökning av över 
3 000 invånare i Pommern 
i norra Tyskland. 

Försökspersonerna un
dersöktes en första gång 
mellan 1997 och 2001 inom 
ramen för en annan studie 
och nu har forskarna gjort 
en uppföljning fem år se
nare. Av de personer som 
led av palpitationssmärta 
i det temporomandibulära 
området vid den första 
undersökningen hade 12,6 
procent utvecklat tinnitus 

jämfört med 5,8 procent 
bland dem som inte hade 
temporomandibulära pro
blem.
Källa: Bernhardt O, Mundt T, 
Welk A Köppl N, Kocher T, Meyer 
G, Schwahn C. Signs and 
symptoms of temporomandibu-
lar disorders and the incidence 
of tinnitus. J Oral Rehabil 2011; 
38: doi: 10.1111/j.13652842. 
2011.02224.x

Temporomandibulära problem kan öka risken för tinnitus
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Försöket utfördes på tio månader gamla beaglehundar som själva fick bidra med egna stamceller 
från ännu inte färdigväxta tänder. 

Cigarettrök  
dödar tandköttet
journal of periodontal 
research
➤ Att cigarettrök är skad
ligt är knappast en nyhet. 
Inte heller att rökare har 
en högre risk att drabbas 
av parodontala sjukdomar. 
Men att röken skulle vara 
så skadlig mot epitelcel
lerna i tandköttet som en 
kanadensisk studie visar 
att den är kan nog förvåna 
många. 

I ett försök där fors
karna utsatte framodlade 
epitelceller från mänskligt 
tandkött för röken från en 
enda cigarett i mellan 15 
och 30 minuter minskade 
de livsdugliga cellerna 
dramatiskt. Andelen döda 
epitelceller steg ifrån en 
grundnivå på 3,7 procent 
till över 64 procent efter 15 
minuters cigarettrök och 
till nästan 74 procent efter 
30 minuters exponering.

I ett annat försök där 
epitelcellernas förmåga att 
täcka över en rispa i cell
ytan undersöktes visade 
det sig att cigarettrök i 
princip helt stoppade cel
lernas förmåga att reparera 
skadan.

Resultatet kan hjälpa till 
att förklara varför rökare 
ofta har mer problem med 
sjukdomar i tandköttet, 
menar forskarna.
Källa: Semlali A, Chakir J, 
Goulet JP, Chmielewski W, 
Rouabhia M. Whole cigarette 
smoke promotes human gingival 
epithelial cell apoptosis and 
inhibits cell repair processes.  
J Periodontal Res 2011;46: doi: 
10.1111/j.16000765.2011. 
01370.x
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Svensk tandvård 
är inte mest  
solidarisk i Europa

journal of dental research
➤ Svenskar över 50 år är 
bäst i Europa på att gå till 
tandläkaren. Åtta av tio gör 
minst ett besök per år. Det 
visar en europeisk under
sökning genomförd i 14 eu
ropeiska länder omfattande 
sammanlagt över 33 000 
medborgares tandläkarva
nor. Invånarna i Danmark 
och Tyskland ligger inte 
långt efter svenskarna i sina 
vanor, men det gör polacker 
där endast två av tio över 
50 besöker tandläkaren en 
gång per år.

Men undersökningen 
visar också att det är stor 
skillnad i användandet av 
tandläkartjänster mellan 
rika och fattiga invånare i 

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

alla undersökta länder. Och 
här kommer Sverige inte 
ens på prispallen. Minst 
skillnad mellan rikas och 
fattigas tillgång till tand
läkare är det nämligen i 
Tyskland, följt av Tjeckien 
och sedan Italien som alltså 
alla slår Sverige i fråga om 
solidarisk vårdtillgång.

Tandläkarvanorna i 14 eu-
ropeiska länder har under-
sökts. I alla länder är det 
stor skillnad i användandet 
av tandläkartjänster mellan 
rika och fattiga invånare.

Källa: Listl S. Income-related 
inequalities in dental service 
utilization by europeans aged 
50+. J Dent Res 2011; doi: 
10.1177/0022034511399907
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få färger • oändliga möjligheter

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

i två system för olika behov.  
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➤ Samhället kan spara mil
jontals kronor varje år om 
fler barn behandlas med 
fast tandställning. Det visar 
en avhandling gjord av So
fia Petrén, tandläkare och 
specialist i tandreglering 
vid avdelningen för orto
donti vid Malmö högskola. 

Det beräknas att minst 
tio procent av alla åtta och 
nioåringar i Sverige har 
korsbett. Sofia Petrén har i 
randomiserade studier un
dersökt fyra olika behand
lingsmetoder:
n fast tandställning (Quad 

Helix)

Fast tandställning bäst och billigast
n avtagbar tandställning 

(expansionsplåt)
n komposituppbyggnad på 

underkäkens kindtänder 
n avvaktan i förhoppning 

att problemet ska rätta 
till sig självt. 
Totalt ingick 70 barn i de 

fyra grupperna. 
Resultatet visar att var

ken komposituppbyggnad 
eller avvaktan har någon 
effekt på korsbett. De två 
andra behandlingarna är 
effektiva, både på kort och 
lång sikt, men den fasta 
tandställningen hade över
lägset bäst resultat. 

Den fasta tandställningen 
är också billigast. Sofia 
Petrén har jämfört kostna
derna, både de direkta och 
indirekta, och funnit att 
samhället skulle spara 32 
miljoner kronor årligen om 
alla barn med enkelsidigt 
korsbett behandlades med 
fast tandställning. 
Källa: Malmö högskola

clf
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miljoner kronor årligen om 
alla barn med enkelsidigt 

korsbett behandlades med fast 
tandställning, visar studie.

➤ Trots att det är vanligt 
med små frakturer på 
tandrekonstruktioners yta 
är patienterna nöjda med 
sin behandling. En anled
ning är att frakturerna 
oftast är begränsade till en 
liten yta och sällan orsakar 
patienterna några problem. 
Det visar en avhandling 
gjord av Christel Larsson, 
övertandläkare på avdel
ningen för oral protetik på 

Metallfria tandkonstruktioner fungerar
Odontologiska fakulteten 
vid Malmö högskola och 
vid Centrum för specialist
tandvård i Lund. 

Christel Larsson har 
jämfört konstruktioner 
baserade på zirkoniumdi
oxid, så kallade ytzp, med 
konstruktioner av alumi
niumoxid förstärkta med 
zirkoniumdioxid.

Totalt undersöktes 18 
patienter som delades in 

i två grupper. Efter ett 
år var samtliga patienter 
nöjda med sin protes, men 
i ytzpgruppen hade 54 
procent av proteserna yt
frakturer jämfört med 8 
procent i den andra grup
pen. Efter fem år hade 69 
procent i ytzpgruppen 
ytfrakturer jämfört med 
17 procent i den andra 
gruppen. Även denna gång 
saknade frakturerna större 

betydelse för de flesta av 
patienterna. 

Christel Larsson me
nar att frakturerna trots 
det bör minimeras. I sin 
avhandling visar hon att 
konstruktioner som har 
en anatomiskt utformad 
kärna har färre ytfrakturer 
jämfört med proteser med 
jämntjock kärna. 
Källa: Malmö högskola

clf

På »The 3rd Jan Lindhe In-
ternational Symposium« 
i Göteborg har dr William 
Giannobile tilldelats det 
första Lindhe-priset.

Symposiet arran geras för 
att hylla den framstående 
parodontologen professor 
Jan Lindhe. Årets program 
med rubriken »Tänder eller 
implantat« hade kompone
rats av Göteborgsparodon
tologerna Thord Berglund 
och Jan Wennström och 
lockade mer än 300 delta
gare från 28 länder. 

Dr William Giannobile 
är professor vid Univer

sity of Michigan, School of 
Dentistry, där han också är 
chef för Michigan Center 
for Oral Health Research. 
Han tog tandläkarexamen 
vid University of Missouri, 
specialistutbildade sig till 
parodontolog vid Harvard 
University och har sin fors
karutbildning främst från 
Harvard University och 
Harvard Medical School. 
Han är också chefredak
tör för den prestigefyllda 
vetenskapliga tidskriften 
Journal of Dental Research 
och rådgivare åt fda (Food 
and Drug Administration) 
och nih (National Insti

tutes of Health). William 
Giannobiles forskning rör 
främst parodontal regene
ration, inklusive stamcells
terapi och det nya heta om
rådet salivdiagnostik.

 
Vid prisföreläsningen pre
senterade dr Giannobile 
bland annat nya resultat 
från regenerationsforsk
ning, där datorframställda 
klätterställningar prövats 
för att stimulera vävnads
komponenter vid par
odontala defekter till att 
återskapa hårdvävnad och 
rothinna. 

björn klinge

Första Lindhe-priset till William Giannobile

Professor William Giannobile, 
mottagare av Lindhe-priset.
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I en tid då straightwire
teknik tenderar att ta över 
mer och mer vid behand
ling med fast apparatur 
har dr Eiichiro Nakajima 
skrivit en manual om tråd
bockningsteknik. 

Författaren driver en pri
vatpraktik i Tokyo och 
med manualen vill han visa 
hur vi kan individualisera 
behandlingen så att den 
passar våra olika patienter 
samt tjäna som en guide 
för ett arbete enligt god
kända normer. 

Dock framgår det inte 
helt klart vilken typ av 
brackets som används i 
manualen. Man får förmo
da att det är standard edge
wise eftersom han i kapitel 
1 mycket kort talar om att 
tekniken med brackets och 
bågar ska vara biologiskt 
kompatibla. 

I kapitel 2 beskriver för
fattaren kortfattat vikten 
av att trimma studiemodel
lerna efter ocklusionspla
net. Nyttan av detta kapitel 
kan diskuteras.

Tydligt och 
pedagogiskt 
om trådbockning

MAnuAl Of Wire 
BendinG TeChniQueS
E Nakajima
Förlag: Quintessence, 2010
Antal sidor: 87
iSbn: 9780867154955

Denna bok om endodonti 
tar sig an ämnet utifrån en 
tydligt uttalad biologisk 
ansats. Författaren och 
hans två medförfattare är 
samtliga verksamma i Rio 
de Janeiro i Brasilien. De 
är framstående forskare 
inom endodontisk mikro
biologi. 

Boken är skriven på 
engelska och består av två 
ungefär lika stora delar om 
vardera cirka 200 sidor.  I 
den första delen beskrivs 
de mikrobiologiska och pa
tofysiologiska aspekterna 
av infl ammationsprocessen 
i pulpan och de periradiku
lära vävnaderna. I den an
dra delen redogörs syste
matiskt för de olika stegen 
i en rotbehandling. Akut 
omhändertagande och re
visionsbehandling, inklusi
ve apikalkirurgi, behandlas 
i särskilda kapitel. Likaså 
har boken ett särskilt av
snitt om systemisk behand
ling med antibiotika.

Den första delen av boken 
kan upplevas som relativt 

Om endodonti för 
specialintresserade

TreATMenT Of endOdOnTiC 
infeCTiOnS
J F Siquiera, Jr
Förlag: Quintessence, 2010 
Antal sidor: 416 
iSbn: 9781850972051

svårtillgänglig. Författaren 
redovisar grundligt för de 
komplicerade skeenden 
som är involverade i hur 
rotkanalen infekteras och 
hur infl ammationen i de 
periradikulära vävnaderna 
uppkommer och utveck
las. De många och mycket 
välgjorda illustrationerna, 
varav de fl esta i färg, ökar 
dock möjligheterna till en 
förståelse på djupet. 

Den andra delen är betyd
ligt mer lättillgänglig för 
den i huvudsak kliniskt 
intresserade. Även här 
är fokus på en biologisk 
förståelse av rotkanalsin
fektionen och hur den kan 
behandlas. Detta hindrar 
inte författaren att redo
göra för de många tekniska 
hjälpmedel som står till 
buds inom modern klinisk 
endodonti.

Detta är i första hand en 
lämplig bok för den som 
vill skaff a sig en djupare 
förståelse av etiologin och 
patogenesen av apikal 
parodontit. Samtidigt ger 
den en uppdatering av
seende det vetenskapliga 
stödet för de olika behand
lingsmoment som ingår i 
en endodontisk behand
ling. 

Den kan varmt rekom
menderas för specialister 
och Sttandläkare i endo
donti liksom för den spe
cialintresserade allmän
praktikern. Såväl formatet 
(S5 = som en akademisk 
avhandling) som det vack
ra trycket föranleder extra 
beröm. 

THOMAS kViST 

Manualen består av 4 kapi
tel där 3 och 4 är de mest 
intressanta. De beskriver 
grundläggande trådbock
ning respektive lösningar 
på olika kliniska fall. 

I kapitel 3 visar författa
ren tydligt och pedagogiskt 
allt från vilken tång som 
ska användas till hur olika 
bockningar görs steg för 
steg med illustrativa bilder 
och en kort beskrivande 
text. Det hade varit bra att 
se den färdigbockade bågen 
vid starten av varje övning 
för att kunna se helheten 
och målet innan man börjar 
bockningsövningen. Nu 
visas den enbart i slutet.

I kapitel 4 har förfat
taren fotograferat olika 
kliniska fall och även här 
visas lösningen stegvis i 
kliniska bilder tillsammans 
med en kortfattad text. 
Tyvärr saknas instruktion 
i fi nishering och hur man 
lägger in torque.

Manualen är inbunden 
som ett kollegieblock vil
ket gör att den är lätt att 
använda. Ett minus är dock 
att manualens utsida är 
gjord i en tjockare papp. 
En plastad hårdare kartong 
hade hållit bättre.

Manualen vänder sig na
turligtvis till en begränsad 
läsekrets, men kommer 
med sina tydliga och illus
trativa bilder och foton att 
fylla en lucka i referensbib
lioteket på en ortodonti
klinik. Framför allt om det 
fi nns ortodontister under 
utbildning och för oss som 
är skolade under straight
wireeran.

HelÉne cArlAnDer-linDÉn 
lenA linDÄlV

Något nytt 
på bokfronten? 

Se Tandläkar tidningens 
bokanmälningar

Senaste nytt 
finns alltid på 
tandlakartidningen.se



”	Ge	mig	något	som	fungerar	snabbt	 	
	 så	blir	jag	kanske	intresserad.”
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Nya	Sensodyne	Rapid	–	omedelbar	
lindring	vid	ilningar	i	tänderna
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Hur fungerar Sensodyne Rapid?
Formuleringen	med	strontiumacetat	bildar	djupa,	ocklusiva	pluggar	i	
dentinkanalerna	och	motverkar	på	så	vis	ilningar	i	tänderna.1,2

Sensodyne	Rapid:
•	 Kliniskt	dokumenterad	lindring3,4

•	 Verkar	redan	efter	60	sekunder*3

•	 Bevisat	långvarig	lindring	vid	borstning	två	gånger	om	dagen4

•	 Bildar	en	djup,	syraresistent	ocklusion1,2

•	 Ocklusionen	upprätthålls	även	efter	syrapåverkan2

•	 Innehåller	fluor
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*Vid	användning	enligt	instruktionerna	på	förpackningen
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GSK Dental erbjuder vi svensk tandvårdspersonal faktabaserad information och rådgivning för att hjälpa dem att hjälpa sina patienter.

För personlig rådgivning kan du maila vår dental adviser: dental.se@gsk.com

För mer information eller för att beställa gratis varuprover kan du besöka vår hemsida: www.gskdental.se
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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

VETENSKAP�&�KLINIK�
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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

Nystart för odontologisk    behandlingsforskning



52

VETENSKAP & KLINIK 

tandläkartidningen årg 103 nr 8 2011

Referentgranskad Accepterad för publicering 1 maj 2011

Studie av odontologisk vetenskaplig produktion

Gunilla Klingberg
doc, Avd för pedodonti, 
Inst för odontologi, 
Sahlgrenska akademin, 
Göteborgs universitet, 
ordf för Sveriges Tand
läkarförbund
E-post:  
gunilla.klingberg@
tandlakarforbundet.se
Göran Dahllöf
prof, Avd för ortodonti 
och pedodonti, Inst för 
odontologi, Karolinska 
institutet

SAMMANFATTAT Antalet personer 
involverade i svensk odontologisk 
forskning är förhållandevis stort, men 
medelåldern är hög, visar resultat av 
denna studie. Möjligheten att fortsätta 
med forskning efter disputation och 
hur det ska kombineras med eventuell 
specialistutbildning tillhör de viktigaste 
frågorna som kräver snar lösning. Studien 
visar också att svensk odontologisk 
forskning står sig väl internationellt och 
att samarbetet har ökat nationellt och 
internationellt.

 K ostnaderna för den svenska tandvår-
den har kontinuerligt ökat och var 
2008 cirka 22 miljarder kronor och 
andelen som finansieras med pa-
tientavgifter har ökat till 60 procent 

[1]. Av hälso- och sjukvårdens totala resurser 
utgör tandvården 7 procent [1]. Av dessa medel 
avsätts en mycket liten del till odontologisk 
forskning och odontologisk behandlingsforsk-
ning i synnerhet. Förutsättningarna för svensk 
odontologisk forskning har förändrats i samband 
med omstrukturering av de dåvarande odonto-
logiska fakulteterna, i anslutning till en radikal 
minskning av utbildningsvolymen av tandläkare. 
Nu konkurrerar dessutom odontologi med hela 
det medicinska området om forskningsresurser. 
Man ser även ett minskande antal anslag från 
Vetenskapsrådet (vr) sedan slutet av 1990-ta-
let. Två utredningar utförda av vr och dess fö-
regångare har pekat på att svensk odontologisk 
forskning har tappat mark och påpekar att fö-
reträdarna för odontologisk forskning nu själva 
äger problemet och dess lösningar [2, 3]. I rap-
porten Allvarligt läge från vr 2007, pekade flera 
kvalitetsindikatorer nedåt under första åren på 
2000-talet, exempelvis antalet citeringar som 
svenska vetenskapliga odontologiska publikatio-
ner får. Man slog dock också fast att svensk odon-

tologisk forskning har ett mycket gott internatio-
nellt anseende. 

Odontologisk forskning är till sin natur tvärve-
tenskaplig och det finns ingen övergripande frå-
geställning eller enhetlig metodik som förenar 
denna forskning. Forskningen omfattar studier 
såväl på cell- och molekylär nivå, som kliniska 
behandlingsstudier och epidemiologi. 

Syftet med denna undersökning var att kart-
lägga den kritiska massan vid de fyra statliga 
lärosätena (Umeå universitet, Karolinska insti-
tutet, Göteborgs universitet, Malmö högskola) 
i termer av antal doktorander, doktorsexamina, 
docenter och professorer. Vidare att genom 
bibliometrisk analys studera publikationer från 
svenska odontologiska forskare och publikatio-
nernas genomslagskraft i vetenskapssamhället 
under det senaste decenniet. Undersökningarna 
gjordes inför konferensen »Nystart för svensk 
odontologisk forskning« som hölls i mars 2011 
på initiativ av vr, sbu (Statens beredning för 
medicinsk utvärdering), skl (Sveriges Kommu-
ner och Landsting), Socialstyrelsen och Sveriges 
Tandläkarförbund.

material och metod
Odontologisk forskarutbildning och forskare
Under februari 2011 gjordes en enkät till de fyra 
lärosätena där prefekt/dekan ombads lämna 
uppgifter om antalet inskrivna doktorander och 
post doc-tjänster 2011, avlagda doktorsexamina 
och nya docenturer under perioden 2000 till och 
med 2010 samt verksamma professorer 2011. För 
doktorander och »post docs« frågades om kön 
och för övriga kön, födelseår samt år för doktors-
examen respektive docentur.

Under mars 2011 gjordes en bibliometrisk 
analys i två omgångar med hjälp av universitets-
biblioteket på Karolinska institutet. Forskarnas 
pub likationer (vetenskapliga originalartiklar och 
översiktsartiklar) har identifierats genom data-
basen ISI Web of Science för perioden 1995–2010. 
Dels utgick vi från publikationer i de tidskrifter 
som  Web of Science anser vara odontologiska 
enligt ämnesklassen »dentistry, oral surgery & 
medicine«, Web of Science klassar samtliga tid-
skrifter i databasen till en eller flera av omkring 

Samarbetet inom  
forskningen ökar



53

 Klingberg & Dahllöf: TEMA NYSTART FÖR SVENSK ODONTOLOGISK FORSKNING

tandläkartidningen årg 103 nr 8 2011

250 ämnesklasser som spänner över hela veten-
skapsområdet. På denna lista identifierades 67 
odontologiska tidskrifter. Dels utgick vi från en 
så kallad mesh-profil (baserad på artiklarnas alla 
sökord) som gjordes av bibliotekets indexerare, 
där vi studerar snittet mellan Web of Science 
och PubMed och utnyttjar de mesh-termer som 
varje enskild publikation är indexerad med. Med 
denna metod kan vi ta fram en uppsättning pub-
likationer som alla är relaterade till odontologi 
oavsett var de är publicerade.

Följande bibliometriska variabler studerades: 
n Publikationsår.
n Antalet unika publikationer (alla länder får en 

unik publikation vid samarbete).
n Medelvärdet för senast kända Journal Impact 

Factor.
n Fältnormerad ( jämför bara med odontologi) 

genomsnittlig citeringsgrad (2010 inte med-
räknat).

n Andel artiklar som tillhör de 5 procent mest 
välciterade inom odontologi.

n Andel artiklar som har minst en svensk och en 
utländsk adress. 

Varje resultat presenteras som glidande 3-års-
medelvärden (värdet för 2008 är ett genomsnitt 
av 2007–2009). 

Dessutom gjordes, utifrån de enskilda publi-
kationernas adress-strängar (adress där artikeln 
utgår ifrån), analyser av de fyra odontologiska 
institutionernas samförfattarskap med varand-
ra, med andra institutioner eller organisationer, 
samt med länder utanför Sverige under två tids-
perioder, 1998–2002 och 2006–2010. Denna ana-
lys utgick ifrån mesh-profilen. För varje streck i 
bilden och för att en boll ska synas krävs minst 
fem samförfattarskap. »Other Sweden« är en 
samlingskategori för alla organisationer som inte 
på ett enkelt sätt kunnat placeras adressmässigt 
hos någon fakultet. Här ingår exempelvis lands-
tingens olika centrum/forskningsorganisationer.

resultat
2010 fanns totalt 189 inskrivna doktorander, 103 
kvinnor (54 procent) och 86 män. Aktivitets-
graden för doktorandstudierna är okänd. Den 
vanligaste bakgrunden bland doktoranderna var 
tandläkarexamen (80 procent), därutöver fanns 

»Förutsätt-
ningarna 
för svensk 
odontologisk 
forskning har 
förändrats 
…«

fo
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TABELL 1. Antal antagna docenter vid lärosätena i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö 2000–2010, ålder i år vid 
antagning samt 2011.

 N Ålder vid antagning1 Ålder 20111  Ålder 2011 om < 65 år2   
  medel; min–max medel; min–max medel; min–max

Kvinnor 39 51; 38–64 57; 41–74 53; 41–62
Män 40 49; 32–65 56; 41–75 55; 41–65
Totalt 79 50; 32–65 56; 41–75 54; 41–65

1 Uppgift om ålder tillgängligt för 77 personer (38 kvinnor, 39 män).
2 Uppgifter tillgängliga för 66 personer (31 kvinnor, 35 män).

Ålder Man Kvinna Totalt
24 0 1 1
26 0 0 0
28 2 3 5
30 4 7 11
32 12 10 22
34 12 10 22
36 10 8 18
38 6 6 12
40 11 9 20
42 7 6 13
44 9 6 15
46 5 11 16
48 3 10 13
50 4 9 13
52 4 4 8
54 3 12 15
56 4 6 10
58 5 3 8
60 4 5 9
62 2 2 4
64 1 3 4
66 0 1 1
68 0 0 0
70 0 1 1
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Figur i

13 tandhygienister och 4 tandtekniker, vilket 
visar att 89 procent av doktoranderna har tand-
vårdsutbildning som grundläggande utbildning. 
Övriga doktorander hade annan bakgrund, här 
återfanns bland annat biomedicinska analytiker, 
civilingenjörer och personer med filosofie kandi-
dat-examen. Umeå hade 23 inskrivna doktoran-
der, Stockholm 45, Göteborg 74 och Malmö 47.

Under perioden 2000–2010 avlade 241 per-
soner, 133 kvinnor (55 procent) och 108 män, 
doktorsexamen vid odontologisk institution/
fakultet. Medelåldern vid disputation var 43 år 
(24–70), för kvinnor 44 år och för män 42 år (fi-
gur i). Antalet doktorsexamina per år var i ge-
nomsnitt 22 stycken. 

När det gäller post doc-tjänster finns för när-
varande 18 stycken som innehas av 13 kvinnor 
och 5 män. Medelåldern för gruppen är 42 år 
(kvinnor 43 och män 39). Flest sådana tjänster 
finns i Malmö med 6 stycken. Övriga lärosäten 
har vardera 4 tjänster. I Göteborg är dessa finan-
sierade via tua-avtalet.

Under perioden 2000–2010 antogs 79 docen-
ter med en genomsnittlig ålder av 50 år. År 2011 
var medelåldern 54 år för dem som inte uppnått 
pensionsåldern (tabell 1). Lärosätena har till-
sammans 61 professorer (42 heltidsprofessorer, 
7 adjungerade och 2 gästprofessorer, varav en 
innehar professur på annat lärosäte). Bland pro-
fessorerna är 11 kvinnor (samtliga heltidsprofes-
sorer) och 50 män. Medelåldern för gruppen är 
61 år (49–67 år), för kvinnor 62 år och för män 61 
år. Stockholm och Umeå har enbart heltidspro-
fessorer och vardera 13 respektive 7 professorer. 
I Malmö finns 20 professorer varav 15 på heltid 
och i Göteborg 21 stycken varav 18 på heltid.

vetenskaplig produktion och kvalitet
Som kan ses i figur ii, har Sverige en hög pro-
duktion av vetenskapliga artiklar jämfört med 
våra nordiska grannländer under hela perioden 
1996 till 2008. Resultaten baserar sig på artiklar 
publicerade i 67 olika odontologiska tidskrifter. 
Den negativa trenden från början av 2000-talet 
har avstannat och en ökad produktion kan nu ses. 
Under 2009 svarade Sverige för 46 procent av de 
nordiska vetenskapliga artiklarna.  

Figur iii visar att odontologiska forskare i stor 
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Pub.year s n f
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2002 199,7 75 87,7
2003 198,7 69,7 96,3
2004 201 71 89,3
2005 205 66 90,7
2006 211 68 93,7
2007 222,6 71 113
2008 221,3 70,7 113,7
2009 214 69,7 106,7
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utsträckning publicerar i icke-odontologiska tid-
skrifter. Mesh-filtret som använts i denna studie 
ger ytterligare cirka 30 procent artiklar kontinu-
erligt under den undersökta perioden. Förhål-
landet mellan artiklar publicerade i odontolo-
giska och icke-odontologiska tidskrifter verkar 
vara konstant under perioden. Figur iv visar på 
tre olika företeelser: 
n Svenska odontologiska forskares artiklar cite-

ras högre än världsgenomsnittet med en fält-
normerad genomsnittlig citeringsgrad på 1,35 
(odontologiska tidskrifter) under perioden 
och citeringsgraden är ungefär lika som dans-
ka odontologiska forskare. Den nedåtgående 
trend som sågs under första halvan av 2000-ta-
let har brutits, med en ökande fältnormerad ci-
teringsgrad de senaste åren. 

n Medel impact factor för odontologiska tid-
skrifter är 1,9 men impact factor för icke-
odontologiska tidskrifter där odontologiska 
forskare publicerar är högre med 3,4 i genom-
snitt före hela perioden. 

n De artiklar som publiceras i icke-odontologis-
ka tidskrifter har en lägre fältnormerad cite-
ringsgrad än de som publiceras i odontologiska 
tidskrifter, vilket troligen kan förklaras av att 
de fält publikationerna jämförs med har högre 
citeringsgrad än publikationerna i tidskrifts-
klassen »dentistry, oral surgery & medicine«. 
Den icke-normerade citeringsgraden är hög-
re för de publikationer som inte klassas som 
odontologi.
Undersökningen visar också att andelen ar-

tiklar som tillhör de 5 procent mest välciterade 
artiklarna inom området odontologi i världen, 
ligger på 8 procent bland svenska odontologiska 
forskare under perioden 1995–2009. 

När det gäller det internationella samarbetet 
så ses en tydlig ökning under perioden. 1995 
hade 21 procent av artiklarna författare från både 
svenska och internationella universitet jämfört 
med 54 procent under 2010. Nätverksdiagram-
men utgår från mesh-profilen och visar samför-
fattarskap baserat på adressinformationen i de 
enskilda artiklarna (figur v a–b). De visar på ett 
ökat samarbete både nationellt och internatio-
nellt inom svensk odontologisk forskning. Perio-
den 1998–2002 (figur v a) kännetecknas av na-
tionellt samarbete mellan de fyra odontologiska 
institutionerna och övriga Sverige, huvudsakli-
gen folktandvården. Under den senare perioden 
2006–2010 ses en mycket kraftig ökning av det 
internationella samarbetet med ett ökat antal 
samarbeten och internationella samarbetspart-
ners (figur v b). 

Pub.year JIF mesh Cf mesh JIF odont Cf odont cf danmark
1996 3,3 1,1 2 1,4 1,3
1997 3,2 1,1 1,9 1,5 1,3
1998 3 1 1,9 1,6 1,3
1999 2,8 0,9 1,8 1,4 1,3
2000 2,9 1 1,8 1,3 1,4
2001 3,1 1 1,9 1,2 1,3
2002 3,6 1 1,9 1,2 1,3
2003 3,8 1 1,9 1,2 1,2
2004 3,7 1 1,9 1,3 1,3
2005 3,5 1 1,9 1,4 1,4
2006 3,5 1,1 1,9 1,4 1,5
2007 3,7 1,1 1,9 1,4 1,5
2008 3,8 1,1 1,9 1,3 1,4
2009 3,7 1,9
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»Den negativa trenden från början av 
2000-talet har avstannat och en ökad 
produktion kan nu ses.« 
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diskussion
Kartläggningen av den kritiska massan för odon-
tologisk forskning visar en relativt hög medelål-
der vid disputation, vid antagning som docent 
och för gruppen professorer. Hög ålder vid dis-
putation och en hög andel kvinnor stämmer med 
den kartläggning som gjordes 2003 av Ernberg 
och medarbetare [4]. Medelåldern hos nydispu-
terade ökade något och även andelen kvinnor 
ökade från 45 procent under 1990-talet till 55 
procent under 2000-talet. Antalet avhandlingar 
per år har sjunkit från 25 i Ernbergs rapport till 
22 i den aktuella kartläggningen. En möjlig orsak 
till den höga medelåldern vid disputation är att 
många forskare inom kliniska discipliner också 
genomgår specialistutbildning. Detta är något 
man även rapporterat från det medicinska om-
rådet [5]. Den höga åldern går igen även när det 
gäller docenter och detta kan komma att utgöra 
ett problem när det gäller rekrytering till högre 
tjänster inom universitet och högskola. Medelål-
dern hos professorer är nu över 61 år och endast 
8 är 55 år eller yngre och 23 är under 60 år. När 
det gäller könsfördelning ökar andelen kvinnor 
som disputerar, vilket är i linje med en ökande 
andel kvinnor i tandläkarkåren [6]. Färre kvinnor 
bland docenter och professorer stämmer också 
väl med det som ses i andra ämnesområden.

Den bibliometriska analysen av svensk odonto-
logisk forskning som tagits fram inför konferen-
sen »Nystart för svensk odontologisk forskning« 
visar på två glädjande fakta. Dels att trenden 
med en minskande total volym av forskning har 
brutits och att svenska odontologiska forskares 
publikationer citeras i ökande grad sedan mitten 
på 2000-talet och högre än världsgenomsnittet. 

Andelen svensk forskning minskar i ett globalt 
perspektiv. Vi har i denna analys inte kunnat göra 
några jämförelser, men i vr-rapporten noterades 
att andelen svenska artiklar av alla artiklar i odon-
tologiska tidskrifter minskat från 6,6 procent 1995 
till 3,7 procent 2004. Det finns skäl att anta att 
denna minskning har fortsatt. Antalet odontolo-
giska tidskrifter i Web of Science  har ökat med 13 
under den senaste 5-årsperioden. Dessutom sat-
sar stora länder som Kina, Indien, Brasilien och 
Turkiet mycket på odontologisk forskning [7].

Vi ser ingen förändring i antalet artiklar i rela-
tion till de nordiska länderna. Sverige svarar för 
ungefär 50 procent av den odontologiska forsk-
ningen i Norden. 

När det gäller de odontologiska tidskrifternas 
kvalitet ses en medelimpact factor på 1,9. I det 
medicinska vetenskapssamhället är detta en låg 
impact. Små och kliniska områden missgynnas 
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av beräkningen av impact factor. Dock ser vi att 
de icke-odontologiska tidskrifterna, som svenska 
odontologiska forskare publicerar i, har en högre 
impact factor, omkring 3,4. De citeras mer, men 
den normerade citeringsgraden blir lägre efter-
som de fält de jämförs med har en högre medel-
citering.

Citeringsgraden kan ses som ett kvalitetsmått 
där artiklarnas vetenskapliga påverkan mäts 
genom i vilken utsträckning de citeras av andra 
forskare. Med användning av ett fältnormerat 
index kan vi se hur ofta svenska forskare citeras 
i jämförelse med ett internationellt medelvärde 
för odontologi. Denna studie visar på en ökad ci-
teringsgrad sedan mitten av 2000-talet. Svenska 
odontologiska forskare citeras 1,35 gånger högre 
än världsgenomsnittet. Man kan tolka resultaten 
så att den internationella genomslagskraften för 
svensk odontologisk forskning har ökat till sam-
ma nivåer som i slutet på 1990-talet.

Antalet författare från utlandet per artikel 
ökar också under perioden. Resultaten visar 
mycket tydligt att det internationella samarbe-
tet ökat under den undersökta perioden. Nästan 
50 procent av artiklarna har både en svensk och 
minst en utländsk adress. Också samarbete inom 
landet mellan de odontologiska institutionerna 
och med folktandvården ökar. Det illustrerar en 
trend inom forskningen att den sker i allt större 
konstellationer än tidigare.

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en 
förhållandevis stor kritisk massa, men medelål-
dern är hög. Möjligheten att fortsätta med forsk-
ning efter disputation och hur det ska kombine-
ras med eventuell specialistutbildning tillhör de 
viktigaste frågorna som kräver snar lösning.

Resultaten från denna studie indikerar att de 
rekommendationer som givits i tidigare rap-
porter om svensk odontologisk forskning [2, 3] 
faktiskt har omsatts i praktiken och börjar ge re-
sultat; att skapa större forskargrupper med olika 
kompetenser, identifiera forskningsområden 
som är starka och bygga på dessa, öka integratio-
nen med andra forskningsområden, främst det 
medicinska, och öka det nationella och interna-
tionella samarbetet. 

»Resultaten från denna studie indikerar att de rekom-
mendationer som getts i tidigare rapporter om svensk 
odontologisk forskning faktiskt har omsatts i praktiken 
och börjar ge resultat …«
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 T andvården har utvecklats från ett 
huvudsakligen traditionellt hant-
verk till att mer och mer omfatta 
också ett biologiskt synsätt. Inom 
tandläkekonsten har praxis och 

empiri en lång historia, innan randomiserade 
undersökningar och andra kvantitativa utvär-
deringar kom in i bilden. Många metoder som 
godtas inom tandvården grundar sig på lång tids 
erfarenhet. Men det råder fortfarande brist på 
forskning inom de flesta av tandvårdens områ-
den för att på ett vetenskapligt sätt visa på och 
bekräfta metodernas eventuella effekt.

vad är en vetenskaplig kunskapslucka?
Den vård som erbjuds patienter i svensk hälso- 
och sjukvård ska vara baserad på vetenskap och 
beprövad erfarenhet. När det saknas vetenskap 
som stöd för valet av behandling innebär detta 

att det antingen saknas tillförlitliga studier eller 
systematiska litteraturöversikter eller att en lit-
teraturöversikt visar på en betydande osäkerhet. 
Sådana områden definieras som vetenskapliga 
kunskapsluckor.

sbu:s databas för kunskapsluckor
sbu har fått i uppdrag av regeringen att upp-
märksamma vården och vetenskapssamhället 
på behandlingsmetoder som är bristfälligt stu-
derade. I sbu:s arbete ingår att bygga upp och 
kontinuerligt uppdatera en databas över sådana 
kunskapsluckor (se faktaruta 1). sbu hämtar in 
uppgifter om bristfällig kunskap från flera olika 
källor, till exempel från sbu-rapporter, Socialsty-
relsens riktlinjearbete, Läkemedelsverket, Tand-
vårds- och läkemedelsförmånsverket, Sveriges 
Kommuner och Landsting samt via tips från 
vården. Databasen ska utgöra en viktig grund 

Så kartläggs tandvårdens     kunskapsluckor

Sofia Tranæus 
doc, projektledare, 
programchef Alert och 
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SAMMANFATTAT Åtskilliga metoder inom tandvården grundar 
sig på lång tids erfarenhet. Men det råder fortfarande brist på 
forskning för att vetenskapligt bekräfta effekten hos flera av 
metoderna. Många av dessa vetenskapliga kunskapsluckor är 
identifierade i SBU:s rapporter och de nationella riktlinjerna.

»Databasen 
ska utgöra en 
viktig grund 
för att initie-
ra angelägen 
klinisk forsk-
ning.« 
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Så kartläggs tandvårdens     kunskapsluckor
FAKTA 1. KuNSKApSLucKOR, SBu  

Så här hittar du till sbu:s kunskapsluckor:

1. Gå in på sbu:s hemsida www.sbu.se

2. Klicka på »Sök i databasen över kunskapsluckor«

3. Klicka på listen »Alla hälsotillstånd« och välj till exem-
pel »Munhålesjukdomar«

4. Klicka på listen »Alla behandlingsmetoder« och välj 
till exempel »Tandvård«

5. Klicka på »Sök kunskapsluckor«

6. Klicka på önskad kunskapslucka

n  n  n

På webbsidan finns allmän information om området, vil-
ken vetenskaplig kunskap som fattas, vilken vetenskaplig 
kunskap som finns, vilken forskning som eventuellt på-
går samt klassificering av kunskapsluckan.

för att initiera angelägen klinisk forskning. Den 
ska även fungera som underlag för landstingens 
prioriteringar av resurser i sjukvården.

kunskapsluckorna 
Uppgifterna i databasen kan till exempel vara en 
viktig utgångspunkt för ny klinisk forskning eller 
utgöra en del i sjukvårdens beslut om resursför-
delning. sbu:s databas för kunskapsluckor byggs 
ut successivt. Den kommer inte att omfatta kun-
skapsluckor som gäller sjukdomars orsaker eller 
förekomst. Metoder för att ställa diagnos ingår 
inte heller. Metoderna som ingår i databasen är 
inte utvalda eller rangordnade enligt särskilda 
kriterier (till exempel klinisk relevans).

Via ett formulär på sbu:s hemsida kan man ge 
tips om behandlingsmetoder som man tror har 
oklar effekt. sbu bedömer kunskapsläget och om 
man kan bekräfta att det föreligger en kunskaps-
lucka, kommer den att läggas in i databasen.

nationella riktlinjer
Som komplement till sbu:s databas avseende 
tandvårdens kunskapsluckor (innan databasen 
är komplett) kan man med fördel använda sig av 
de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen.

På Socialstyrelsens hemsida finns allt det ve-
tenskapliga underlag som varit underlag till 
riktlinjerna. Här är det möjligt att se var kun-
skapsluckorna finns för alla de specifika behand-
lingsåtgärder, som tagits upp inom samtliga sju 
riktlinjeområden (se faktaruta 2). Det finns dess-

FAKTA 2. KuNSKApSLucKOR, NATIONELLA RIKTLINjERNA

Så här hittar du till kunskapsluckorna i riktlinjerna:

1. Gå in på tandvårdsriktlinjernas hemsida www.socialstyrelsen.se/
tandvardsriktlinjer

2. Välj »Ladda ner/Beställ riktlinjerna« (skrolla sedan längre ner på 
sidan till bilagor)

3. Välj bilagan »Tillstånds- och åtgärdslista«

n  n  n

Överst på Excelbladet finner du hur de sju olika områdena beteck-
nats (a–g). I den femte kolumnen, »Evidens för effekt«, står det 
med vilken säkerhet som slutsatser om behandlingarnas effekt 
kunnat tas.

Kvaliteten på det vetenskapliga underlaget redovisas på tre  
nivåer:

1. Evidensstyrka

2. Expertgruppsbedömning

3. Konsensus

För de behandlingar, där det vetenskapliga underlaget till slutsat-
ser om åtgärdernas effekt varit möjligt att evidensgradera, anges 
detta med låg till hög evidensstyrka. Dessa behandlingar har ett 
starkare vetenskapligt underlag. Cirka 1/3 av alla rekommendatio-
ner i riktlinjerna har varit möjliga att ge evidensstyrka.

För en stor del av alla behandlingar (2/3) är det vetenskapliga un-
derlaget svagare och dessa slutsatser utgår från ett vetenskapligt 
underlag med mycket låg evidensstyrka, alltså där effekten av en 
åtgärd inte varit möjlig att evidensgradera. Socialstyrelsen använ-
der begreppen expertgruppsbedömning eller konsensus för dessa 
behandlingar. Det är framför allt för dessa behandlingar som kun-
skapsluckorna blir tydliga.

Med expertgruppsbedömning menas att det finns ett antal studier av 
lägre kvalitet som tillsammans med professionens beprövade erfa-
renhet ger underlag till slutsats om behandlingens effekt. För dessa 
behandlingar är således det vetenskapliga underlaget svagare och 
sannolikheten större att det kommer ny vetenskap som gör att 
slutsatsen behöver revideras.

För de behandlingar där ett vetenskapligt underlag i stort sett helt 
saknats har slutsatser om behandlingars effekt tagits med konsen-
sus. Med detta menas att Socialstyrelsen tillfrågat ett stort antal 
verksamma specialister inom professionen och aktuellt område om 
deras erfarenhet och bedömning av behandlingseffekt. Slutsat-
serna har även här tagits med ett svagt vetenskapligt underlag och 
sannolikheten är större att slutsatsen kommer att behöva revideras 
när ny kunskap presenteras.

I bilagan »vetenskapligt underlag« eller på länken »sök i riktlin-
jerna« är det möjligt att läsa mer utförligt om de enskilda behand-
lingarna och om vilket underlag (referenser med mera) som ligger 
till grund för slutsatser om behandlingseffekt.
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utom en sammanfattning av kunskapsluckorna i 
dokumentet »Stöd för styrning och ledning« som 
går att ladda ner från hemsidan.

Det vetenskapliga underlaget finns redovisat i 
bilagor i vilka det framgår på vilket vetenskapligt 
underlag som myndigheten bygger slutsatserna 
om olika behandlingars effekt.

icke kartlagda områden
Tandvårdens behandlingsmetoder är troligen 
det område inom hälso- och sjukvården som har 
den mest heltäckande kartläggningen avseende 
vetenskapligt stöd och kunskapsluckor. Trots 
det finns områden, eller delar av områden, som 
inte ännu är utvärderade på ett systematiskt sätt. 
Dessa områden kan givetvis ha samma behov av 
att beforskas som de som redan är identifierade 
i sbu:s rapporter och de nationella riktlinjerna. 
Några områden (eller delar av dem) är:
n  Diagnostik
n  Prognostik
n  Riskbedömning
n  Barn- och ungdomstandvård
n  Käkkirurgi

n  Behandling av personer med funktionsned-
sättning

n  Hälsoekonomiska analyser

hälsoekonomiska analyser
Det saknas i dag möjlighet att med ett generellt 
värde (effektmått) visa på effekterna av behand-
lingar inom olika områden i tandvården på ett 
sätt som innebär att behandlingar kan jämföras 
med varandra. Detta gör det svårt att bedöma vad 
som är kostnadseffektivt. En fullständig utvärde-
ring av olika behandlingsmetoder innebär för-
utom en analys av behandlingsutfallet i form av 
exempelvis funktion, risker och komplikationer 
också att behandlingseffekten analyseras på en 
samhällelig nivå. Ett sätt att göra detta är att un-
dersöka kostnadseffektivitet, som speglar förhål-
landet mellan kostnad och effekt för en metod. 
Tillförlitliga beräkningar kräver säkra uppgifter 
om både behandlingseffekten och kostnaderna. 
Därför finns det ett stort behov av studier som 
belyser olika behandlingsmetoders nytta och 
kostnader ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Vi-
dare är epidemiologiska studier av munhälsan i 
befolkningen motiverade för att kartlägga beho-
vet av behandlingsresurser och för att analysera 
effekter av de insatta resurserna. Detta skulle 
underlättas av nationella register med kvalitets-
indikatorer.

50 000 kronor  
för bästa  
översiktsartikel 
Vem skriver bästa översiktsartikeln 
i Tandläkartidningen? Styrelsen för 
Sveriges Tandläkarförbund delar 
vartannat år ut ett stipendium 
på 50 000 kronor till författaren/
författarna av en vetenskaplig 
översiktsartikel som publicerats 
i Tand läkartidningen under de 
senaste två åren.  

Stipendiet delas nästa gång ut i 
samband med förbundsmötet i 
december 2011.

»Tandvårdens behandlingsmetoder är troligen det 
område inom hälso- och sjukvården som har den mest 
heltäckande kartläggningen …« 

VETENSKAP & KLINIK  Tranæus et al: TEMA NYSTART FÖR SVENSK ODONTOLOGISK FORSKNING

Prenumerera  
på våra  
nätnyheter! 
Med RSS kan du hålla dig 
uppdaterad med senaste nytt från 
tandlakartidningen.se. 

Enklast är att använda den inbyggda 
RSS-funktionen i din webbläsare.  
I Internet Explorer 7 eller 8 och 
Firefox är symbolen orange eller blå,  
i Safari består den av bokstäverna 
RSS på en grå platta. 
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Den katalog av åtgärder, diagnoser 
och villkor som finns i tandvårds-
stödet, och som förändras två gånger 
årligen, är omöjlig att lära sig – även 
för den mest pedantiska. Resultatet 
blir återbetalningskrav till Försäk-
ringskassan. Nu får det vara nog. Vi 
behöver ett nytt tandvårdsstöd, och 
jag har ett förslag

För en tid sedan kontaktade jag so-
cialdepartementet för att framföra 
min kritik mot tandvårdsstödet och 
få förklaringar till varför det infördes 
och varför det har utformats på ett 
sätt som är svårt för oss tandläkare 
att begripa. Det skriftliga svar jag fick 
från socialminister Göran Hägglunds 
politiskt sakkunniga Ulrica Sundholm 
innehåller bland annat följande for-
muleringar:

»Den genomförda satsning som är 
gjord har ett patientperspektiv. Re-
formen tar sin utgångspunkt i att för-
enkla och bespara patienten de största 
kostnaderna och uppmuntra till regel-
bunden kontroll …«

»… Reformen är utformad så att det 
inte ska vara någon förhandsbedöm-

ning, just för att patienten inte ska 
fastna i väntetider och bedömningar 
hos Försäkringskassan. Systemen är 
uppbyggda för att stötta tandläkaren i 
dennes arbete, detaljerat beskrivet just 
för att tandläkaren ska veta vad som 
gäller och tryggt kunna ge en korrekt 
prisuppgift till patienten …«

»… Även om det förekommit pro-
blem vid introduktionen av det nya 
regelverket (vilket främst hängde ihop 
med brister i Försäkringskassans it-
system) så har tandvårdsreformen fal-
lit väl ut. Jag håller med dig om att det 
är olyckligt att ni behövt stå inför för-
ändringar i regelverket i den omfatt-
ning som gjorts. Reformen är ny, och 
tlv gör sitt bästa för att förtydliga och 
förbättra regelverket utifrån otydlig-
heter som uppmärksammats i Försäk-
ringskassans efterhandskontroller.«

Systemet som Ulrica Sundholm re-
fererar till har fortfarande efter tre 
år »barnsjukdomar«. Innebär orden 
»patientperspektiv« och »barnsjukdo-
mar« att vårdgivaren måste stå ut med 
enorma kostnader i form av återbe-
talningskrav från Försäkringskassan, 

gratis administrativt arbete samt stän-
diga konflikter med patienten då sys-
temet är svårt att förklara och kanske 
i slutänden leder till anmälningar från 
patienterna?

Hur bedöms vi som vårdgivare? 
För mig som tandläkare och läkare är 
statens syn på oss på tandvårdssidan 
minst sagt diskriminerande. Varför 
finns inte vi med i den allmänna sjuk-
vårdens finansieringssystem? Varför 
görs inga efterhandskontroller på lä-
karsidan? Varför har inte Tjänstetand-
läkarna och Privattandläkarna detal-
jerat informerat oss om vad reformen 
innebär i praktiken? Varför har man 
inte fått tid att lära sig systemet i prak-
tiken? Varför har man gjort ett system 
som är så komplext att det är näst intill 
omöjligt att inte göra fel? 

Det finns många obesvarade frågor; 
dock skulle man nästan kunna gissa sig 
till svaret. Kan det vara så att man vill 
spara pengar på detta system?

Den katalog av åtgärder, diagnoser och 
villkor, som dessutom förändras två 
gånger årligen, blir omöjlig att lära 
sig – även för den mest pedantiska. 

Tandvårdsstödet gör  
oss till försökskaniner

»Att vara försökskanin  
i ett obeprövat system är inte  
rätt. Att dessutom få betala ur egen  
ficka med tid och pengar är ännu sämre.«
foto:  colourbox

➤
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Resultatet blir återbetalningskrav till 
Försäkringskassan.

Men nu får det vara nog. Vi kan 
inte längre sitta här tysta med knuten 
näve i fickan. Att vara försökskanin i 
ett obeprövat system är inte rätt. Att 
dessutom få betala ur egen ficka med 
tid och pengar är ännu sämre. 

Jag vill att vi med gemensam kraft 
begär att samtliga återbetalningskrav 
läggs ner. Att ett enklare system införs 
som har både ett vårdgivar- och pa-
tientperspektiv. Jag har också framfört 
ett förslag till Göran Hägglund på hur 
ett system kan se ut. Av principella skäl 
tycker jag att tandvården bör innefat-
tas i den vanliga vården. Kan man inte 
göra detta tycker jag att detta system 
är bättre:
1. Vi behåller referenspriserna och 

datakommunikationssystemet med 
Försäkringskassan.

2. En central och statlig materialde-
på startas för att konkurrera med 
marknadens utbud (denna depå 
ska vara vägledande för kvalitet och 
pris). Det är dock fritt för vårdgiva-

 U nder rubriken »Kvalitet på 
tandteknik viktigt i tandvår-
den« skriver Gunilla Kling-

berg, ordförande i Sveriges Tandläkar-
förbund, en mycket tänkvärd ledare i 
nummer 6 av Tandläkartidningen.

Ledarens huvudtema är patientsä-
kerhet. Hon skriver att »kvalitet är 
centralt ur patientsäkerhetssynpunkt« 
och uttrycker uppfattningen att det 
är alldeles självklart att patienter ska 
säkerställas hög kvalitet. Hon pekar 
i det sammanhanget på vikten av ett 
väl fungerande samarbete mellan 
tandläkaren och tandteknikern. »Det 
är genom att utveckla samarbetet« 
som man uppnår bäst resultat för pa-
tienten, menar hon. På ett annat ställe 
skriver Gunilla Klingberg att »det 
borde vara en självklarhet att som legi-
timerad yrkesutövare ha möjlighet att 
utveckla ett sådant samarbete«.

Sveriges Tandteknikerförbund kan 

Kommentar till ledaren i Tandläkartidningen nummer 6

Samarbete sker bäst genom 
personlig kommunikation

inte annat än att hålla med henne i 
alla dessa synpunkter. Här är det dock 
bra att komma i håg att tandteknikern 
och tandläkaren har ett gemensamt 
ansvar för patientsäkerheten.

Som yrkesutövande tandtekniker 
förstår vi vikten av att detta samarbete 
sker genom personlig kommunikation 
och att den endast kan ske om möjlig-
heter ges att prata med den tandtek-
niker som utför arbetet. Hur det för-
håller sig med den möjligheten när 
de tandtekniska arbetena tillverkas i 
Kina behöver man inte vara särskilt 
skarptänkt för att förstå. 

Gunilla Klingberg skriver vidare: 
»Laboratorier vars tjänster inte upp-
handlas kan drabbas ekonomiskt vil-
ket i sin tur påverkar även de privat 
verksamma tandläkarnas tillgång på 
laboratorier« och drar mycket riktigt 
slutsatsen att detta på vägen riskerar 
att bli en patientsäkerhetsfråga. Tand-

teknikerförbundet instämmer helt i 
det hon skriver och vill kraftfullt för-
döma landstingens tillvägagångssätt 
att upphandla tandtekniska arbeten. 
Risken är överhängande att ett flertal 
laboratorier slås ut med påföljden att 
möjligheten att få tillverkat mer avan-
cerade och krävande arbeten här i lan-
det går förlorad. Alla seriöst arbetan-
de tandläkare inser naturligtvis vilka 
förödande konsekvenser det skulle bli 
för svensk tandvård.

Anekdoten i ledaren om John Glenn 
är kanske däremot bara att ses som 
inget annat än just en anekdot!

BO EKBERG
ordförande i Sveriges Tandteknikerförbund

re att bestämma var man köper sitt 
material. Priserna sätts utifrån ett 
referensprissystem. 

3. Tandvårdsbudgeten fördelas mel-
lan varje invånare i Sverige från 
och med 20 års ålder. Man har ex-
empelvis ett antal miljarder kronor 
i budget. Sedan delas dessa med 
x antal miljoner personer = y kro-
nor för varje person och år. Detta 
belopp ska användas inom ett år. 
Används inte pengarna av indivi-
den sparas de i en gemensam pott.
Varje individs behov av tandvård 
är ju olika. Pengarna i den gemen-
samma potten går (efter individuell 
förhandsprövning) till dem som är i 
stort behov av tandvård.

4. Tandvårdens åtgärdssystem be-
hålls, dock i förenklad form: ska man 
exempelvis göra en lagning i fram-
tänder används ett genomsnittspris 
av olika framtandslagningar. Detta 

medför att man har en åtgärd för 
framtandslagning och inte ett fler-
tal som finns nu. Samma sak gör 
man med övriga åtgärder. Tanken 
är att minimera den administrativa 
tiden för tandläkare och Försäk-
ringskassan. Tvåveckorsre geln för 
inrapportering till Försäkringskas-
san tas bort helt eftersom den inte 
kommer att ha någon funktion.

5. Efterhandskontroller görs för att se 
om åtgärd har utförts, inte för att 
bedöma diagnosen eller lägga sig i 
tandläkarens arbete. Denna funk-
tion finns redan hos Socialstyrel-
sen samt diverse patientnämnder. 
Skulle en patient vara missnöjd el-
ler känna sig lurad kan pengar åter-
krävas omedelbart av tandläkaren/
vårdgivaren efter utslag i svensk 
domstol eller beslut av Socialstyrel-
sen. 

6. Privata tandvårdsförsäkringar in-
förs. Dessa ska ha kompletterande 
funktion, det vill säga ge ytterligare 
skydd för den som så önskar.

AMIR SALEHI
tandläkare, läkare, MSc
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LEDARE

gunilla klingbergOrdförandegunilla.klingberg@ tandlakarforbundet.se
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Kvalitet på tandteknik  
viktigt i tandvården T andteknik har varit på tapeten i 

omgångar det senaste halvåret, ofta 

med fokus på skillnader i kvalitet 
mellan tandtekniska arbeten utförda 

utomlands och här i Sverige. Kvalitet 

när det gäller tandteknik är centralt ur patient

säkerhetssynpunkt och givetvis ska patienter 

säkerställas hög kvalitet även när det gäller 

denna del av behandlingen. 
Ansvaret för att ha kontroll på vad som be

ställs från tandteknikern och på det arbete som 

lämnas ut till patienten vilar på tandläkaren. 

Här kan tandläkarna bli bättre på att i anvis

ningen till teknikern beskriva både utformning 

och materialinnehåll i den specialanpassade 

produkten, alltså det tandtekniska arbetet.

Men det räcker inte att enbart fokusera på 

var ett tandtekniskt arbete produceras om man 

vill diskutera kvalitet. Mycket pekar på att en 

av de allra viktigaste faktorerna handlar om 

samarbetet mellan tandläkare och tekniker. 

Det är genom att utveckla samarbetet som man 

lär sig att förstå varandra och därigenom få till 

det bästa resultatet för patienten. 
Det borde vara en självklarhet att som le

gi timerad yrkesutövare ha möjlighet att ut

veckla ett sådant samarbete, särskilt som 

det är just genom den egna legitimationen 

som tandläkaren ytterst har ansvaret. Så är 

det inte alltid. Andra faktorer påverkar och 

en sådan är förstås upphandlingen av tand

tekniska tjänster. Detta berör inte bara de 

of ent liganställda tandläkarna. Laboratorier 

vars tjänster inte upphandlas kan drabbas 

ekonomiskt vilket i sin tur påverkar även de 

privat verksamma tandläkarnas tillgång på 

la bo ra torier. Någonstans på vägen riskerar 

detta att bli en patientsäkerhetsfråga och det 

är givetvis inte acceptabelt. Patienten måste 

kunna känna sig trygg i att vården alltid håller 

hög och god kvalitet. Här har hela tandvården 

ett ansvar.

Teknik och teknikutveckling är spännande. I 

dagarna var det 50 år sedan Juri Gagarin som 

första människa genomförde en rymdfärd. 

Visserligen kortare än två timmar, men ändå. 

Ett år senare var John Glenn den förste ame

rikanske astronauten som flög i omloppsbana 

runt jorden. Glenn flög sedan som bekant en 

gång till vid 77 års ålder och är därmed den 

äldste som genomfört en rymdflygning. Han 

lär ha sagt ungefär så här: »När jag rusade fram 

genom rymden var det en tanke som hela tiden 

gick genom mitt huvud – varje del av denna 

raket har levererats av den som lagt det lägsta 

budet.« Det är ett intressant uttalande. Up

penbarligen innebar inte det lägsta budet några 

avgörande problem för hans rymdfärd, men 

visst får man sig en funderare. Det kanske mest påtagliga på temat tandvård 

och teknik är våra itsystem. Journalsystemen 

underlättar inte alltid för behandlaren. Det 

krävs till exempel många knapptryckningar 

för att registrera status. Tryckningar som tar 

tid. När data väl är på plats ger det i och för sig 

fantastiska möjligheter till vårduppföljning. 

Dessutom finns journalen säkert bevarad. Men 

ofta slås man av hur krångligt det ändå är att 

sätta sig in i patienthistorik och tidigare be

handling. En del var faktiskt lättare och bättre 

förr. I pappersjournalen kunde vi på en milli

sekund bilda oss en uppfattning om tidigare 

vård och sjukdomsutveckling bara genom att 

vända på journalen och titta på statussidan. 

Det är svårare i den digitala journalen. Att 

följa en patient fem år bakåt i tiden kräver 

ofta många knapptryckningar eller att man 

printar tidigare registreringar. Och då handlar 

det om basala behov för riskbedömning och 

terapiplanering, men man behöver kanske vara 

tandläkare för att riktigt förstå vad det handlar 

om. Vi har fortfarande en del att önska när det 

gäller tekniken. n

»Någonstans på vägen ris-kerar detta att bli en patient-säkerhets-fråga och det är givetvis inte acceptabelt.« Ur Tand-
läkar-
tidningen 

nummer 6 
2011

»Jag vill att vi med gemensam 
kraft begär att samtliga åter-
betalningskrav läggs ner.«

➤
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 På gång inom förbundet:

 Förbundet i media:

5 juli
Seminarium i Al-
medalen  
”Äldres munhälsa 
negligeras!  
Det kunde vara dina 
föräldrar!” 

19-20 augusti
Nordiskt  
kursnämndsmöte 
24 augusti
Förbundsstyrelse-
möte 
10 september
Internationella  
Munhälsodagen  
12-13 september
Nationella patientsä-
kerhetskonferensen i 
Älvsjö

Patienthandbok om 
patientsäkerhet – så här 
är den tänkt att användas i 
tandvården 
Den 1 juli planerar Socialstyrelsen att 
vara klar med patienthandboken om 
patientsäkerhet, som har tagits fram 
på uppdrag av regeringen. Tanken är 
att boken ska förbättra patienternas 
möjligheter till delaktighet i vården 
och därmed bidra till en säkrare vård. 
Inom tandvården kan boken t.ex. vara 
lämplig att lämna till patienter som 
ska genomgå omfattande oral kirurgi. 
Sveriges Tandläkarförbund har deltagit 
i referensgruppen för att få fram ett bra 
och ändamålsenligt verktyg.

Hur uppmärksammas munhälsan 
på äldre som bor hemma? 
Förbundet har skickat en enkät till dem som 
är ansvariga för biståndshandläggarna inom 
varje kommun för att utröna hur munhälsan 
uppmärksammas hos äldre som stadigva-
rande bor hemma. Vilken hjälp får de med 
att sköta sin dagliga munhygien och hur 
ser kontakterna med tandvården ut? Syftet 
med enkäten är att få ökat kunskapsunder-
lag i arbetet med äldres munhälsa. 
    Resultatet kommer att presenteras på 
förbundets seminarium i Almedalen den  
5 juli. Mer information kommer på hemsi-
dan. 

Nationell konferens om patientsäkerhet i september
Nollvision för vårdskador är temat på årets stora patientsäkerhetskonferens som äger rum 
på Stockholmsmässan i Älvsjö den 12-13 september. Tandläkarförbundet är medarrangör 
för tredje gången och denna gång har vi fått med två tandläkare i programmet. 
    Jörgen Paulander kommer att tala om kvalitetsregister inom tandvården och risken för 
att utebliven vård leder till vårdskador. Den andra tandläkaren är Inger Wårdh, som kom-
mer att tala om vikten av en god munhälsa för att förebygga undernäring hos äldre. Läs 
mer och anmäl dig på www.skl.se. 

Planerar ni lokala aktiviteter på 
Internationella Munhälsodagen? 
Tema för dagen är i år ”Du blir som du 
lever!” – hur du mår påverkas av din livsstil, 
vad du äter och dricker, hur du sköter din 
hälsa. Information för er inom tandvården 
kommer kontinuerligt att läggas ut på www.
munhälsodagen.se under rubriken För 
tandvården. Här finns ett informationskit 
om munhälsa och hur man sköter sina 
tänder samt tips och idéer om hur man kan 
arrangera lokala munhälsoevenemang den 
10 september.  
    Hör av er om ni planerar något! Vi lägger 
ut all information om lokala evenemang på 
www.munhälsodagen.se, Facebook och 
Twitter. 

l ”Studenter 
behöver lärare” – 
debattartikel om att 
den lärarledda tiden 
på högskolan måste 
öka om kvaliteten 
på utbildningen ska 
kunna höjas”, Syd-
svenskan 6 maj

l ”Äldres munhäl-
sa sätts i fokus”, 
om att Tandläkar-
förbundet bred-
dar sitt arbete för 
bättre munhälsa hos 
befolkningen genom 
satsningen ”Dina 
tänder hela livet”. 
Äldreomsorgsblog-
gen.se, 18 april
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platsannonser
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Aktuella utgivnings- och stoppdagar
Nr 9 Utgivning 18/8 Stopp 25/7
Nr 10 Utgivning 8/9 Stopp 15/8

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

Adress: Tandläkartidningen, Box 1217
111 82 Stockholm

Mörby Centrum plan 6, hiss 13 | 182 31 Danderyd 

Tel. 08-755 43 40 | info@morbydentalgroup.se

Sollentuna Centrum, Sollentunavägen 163, vån 4

Tel. 08- 631 96 90 | info@sollentunadentalgroup.se

Vi Växer!
Nu söker vi fler erfarna tandläkare till både Mörby Dental Group och  
Sollentuna Dental Group.

Är du intresserad av att arbeta med kollegor som gärna delar med sig av sina erfarenheter? Vill du utvecklas i 
en stimulerande miljö i fina välutrustade lokaler? Hör av dig till: eva@morbydentalgroup.se

9 18/8 25/7
10 8/9 15/8
11 29/9 5/9
12 20/10 26/9

            Nr                         Utgivningsdag                 Materialdag

Platsannonser utgivningsplan 2011

13 10/11 11/10
14 1/12 7/11
15 15/12 21/11

            Nr                         Utgivningsdag                 Materialdag
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E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se

uit.no/tavla

Ved Institutt for klinisk odontologi,   
Det helsevitenskapelige fakultet,    
er følgende stillinger ledige: 
To professor-/førsteamanuensisstillinger   
i klinisk odontologi:
•	 Kariologi,	ref.	2011/2029	 	
•	 Oral	protetikk,	ref.	2011/2036
De	som	tilsettes	må	ha	vitenskapelig	kompetanse	
tilsvarende	PhD-grad	samt	spesialistkompetanse	
eller	tilsvarende	innenfor	det	aktuelle	fagområdet.	
Administrativ	erfaring	tillegges	vekt.	
Nærmere	opplysninger	ved	instituttleder	Ulf	
Örtengren,	tlf.	+47	77	64	91	20	/	+47	94	82	71	27,	
e-post:	ulf.ortengren@uit.no	eller	kontorsjef	Rita	
Johansen,	tlf.	+47	77	64	91	10	/	+47	41	20	66	85,	
e-post:	rita.johansen@uit.no
Søknadsfrist 14.07.11
Fullstendig kunngjøring og elektronisk søknads- 
skjema finnes på: www.jobbnorge.no 
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Foto: Ola Albert Bjerrang © Destinasjon Tromsø

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT, 
NORgE

Tandläkare
Avdelningen för pedodonti, Odontologiska
institutionen i Jönköping

Vi söker en allmäntandläkare för kliniskt arbete under
handledning.
 
Läs mer och ansök på www.lj.se/jobb
 
Ansökan senast den 3 juli 2011.

Vi søker 

Spesialist innen endodonti
- fulltid eller deltid

Tannlegesenteret har i dag 12 behandlingsrom.  
Til høsten utvider vi med en egen spesialistav-
deling med flere behandlinsgrom. Teamet består 
i dag av protetiker og kirurg, og nå ønsker vi også 
å få med en endodontist.

Vi tilbyr gode betingelser.

For mer informasjon ring oss på 
tlf. 38 09 54 10 eller send oss 
noen ord om deg selv. 

Industrigata 4  PB 1024 Lundsiden  4687 Kristiansand
Tlf 38 09 54 10   Fax 38 09 04 04  
post@tannlegenordmo.no   www.tannlegenordmo.noSe
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Dubai, Uae
*Spec. Periodontist/Implantologist
*Spec. Pediatric Dentist

****Both post with minimum 5 yrs experience
* General Dentist;15 yrs extensive experience, friendly 
    & charismatic, esthetics & implant restorative skills.

excellent overseas packages offered. Kindly visit 
our website on www.nicolasasp.ae. Full detailed CV 
& photograph email to dentalcareers@hotmail.com.
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Odontologiska Institutionen i Jönköping är en av landets största ut-

bildare av specialisttandläkare. Hit söker sig tandläkare från hela

landet för att göra sin specialisttjänstgöring (ST). Våra avdelningar är

godkända av Socialstyrelsen för ST-utbildning inom sju specialiteter:

bettfysiologi, odontologisk radiologi, oral kirurgi, oral protetik,

ortodonti, parodontologi och pedodonti.

ST-tandläkare,
bettfysiologi
Odontologiska Institutionen i Jönköping

Avdelningen för bettfysiologi befinner sig mitt inne i en
spännande utvecklingsprocess där klinikens och ST-
utbildningens arbetssätt ses över och uppdateras enligt
internationell vetenskap. Du kommer att få möjlighet
att vara med och påverka denna process, samtidigt som
du får en gedigen specialistutbildning i bettfysiologi!
 
Fram till och med 31 augusti kan du söka ST-
tandläkartjänst i bettfysiologi. Ansök via vår webb
www.lj.se/jobb
 
Du är välkommen att kontakta klinikchef Håkan Nilsson,
avdelningen för bettfysiologi, 036-32 46 95.
 
Besök gärna Odontologiska Institutionens webbplats
www.lj.se/oi
Önskar du information om Jönköping, se
www.jonkoping.se
 
 

Sveriges stoltaste Övertandläkare?
Brinner du för yrkesmässiga utmaningar och 

spännande möten med kunder och medarbetare? 

Vill du bli en av oss? 
Folktandvården Dalarna söker 

Övertandläkare i Odontologisk radiologi 
Kontakta: Klinikchef Harald Broberg 023-49 24 09 

harald.broberg@ltdalarna.se
Personalchef Mikael Svensson 023-49 01 58 

bomikael.svensson@ltdalarna.se
Övertandläkare Måns Hedin 023-49 25 38 

mans.hedin@ltdalarna.se

Mer information om tjänsten finns på www.ltdalarna.se 
under fliken Arbeta hos oss/Lediga tjänster/Tandvård.

Tandläkare
sökes till mottagning i Grebbestad

Om du är intressserad, skriv några rader till
Grebbestads Tandvård

Wounschvägen 1, 457 72 Grebbestad

E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se

Tannlege i Norge
Vi søker både spesialister i endodonti, oral kirurgi, 
ortodonti, og evt allmennpraktiker til travel privat 
praksis i Sandefjord, 120km sør for Oslo. 
Moderne praksis i nytt bygg helt ved sjøen, rett ved 
siden av fergeterminalen, med ferge til Strømstad.

Vi ønsker oss tannleger som er flinke, kvalitets-
bevisste og omgjengelige.

Klinikken er helt ny og moderne, med nye uniter 
og eget OPG rom. Egen ortodontist på deltid. 
Vi har spesialkomptanse i implantat-protetikk 
med godkjenning fra Trygdeverket.

Dessuten installert internett med adgang til direkte 
oppgjør med Trygdekontor (Helfo) elektronisk.

Sandefjord er en liten by på ca 40.000 innbyggere 
med flyplass (Torp) og fergeterminal med daglige 
avganger til Strømstad. Det er stort behov for 
spesialister innen kirurgi og endodonti.

For mer informasjon vennligst ta kontakt 
med Reidar Chr. Øyen: Tlf. +47 334 63565 eller 
priv. + 47 92651960.
E-post: reidar.oyen@sfjbb.net
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In one of our clinics we have vacancies for 

Dentists (m/f)
Do you have clinical experience in treating 
children?
And are you willing and able to provide care 
in a team of dentists and oral hygienists?
Than we can offer you a good position.
If you are interested you can send your 
application to:

Jeugdtandzorg West,
Calandstraat 1
2521 AD Den Haag
The Netherlands
Or by e-mail to h.wissenburg@jeugd-
tandzorgdh.nl
For further information you can call 
** 31703051220 or mail to:
h.berendsen@jeugdtandzorgdh.nl

Further information about Jeugdtandzorg 
West can be found on our website:
www.jeugdtandzorgwest.nl

Information on working as a dentist in the 
Netherlands can be found on:
http://www.tandartsennet.nl/__
C12574B7002E7E5B.nsf/english/english.
html
Information on the city Den Haag can be 
found on http://www.denhaag.nl/en.htm

Jeugdtandzorg West is specialized in providing Dental Care for children and 
adolescents in the age groups from 2 to 22. 
The care is provided from 5 clinics in and around the city of Den Haag (The Hague), 
the Netherlands.

Vi söker nu tandläkare och tand-
hygienister till våra kliniker i Hörby 
och Tollarp. Vi söker dig med god 
social kompetens som är en noggrann 
individualist men även van att jobba i 
team. Som tandläkare vill vi att du har 
en ambition att ligga i framkant både 
vad gäller teori och praktik.

Kockum & Kockum är en klinik som 
erbjuder både allmän- och specialist-
tandvård. Hos oss lägger vi stor vikt 
vid hög kvalité, service och patient-
fokus.

Kontakta oss gärna vid frågor eller 
funderingar. Skicka din ansökan till 
henrik@kockumochkockum.se
senast den 27/6. 

Bergsgatan 1, 211 54 Malmö 
Tel +46 (0)40-611 66 84 
www.kockumochkockum.se

Tandläkare och tandhygienister till 
mitten av Skåne

annons tandla�kartidningenAD.indd   1 2011-05-26   10.48
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Är du tandläkare och söker en nystart?
I Borlänge och Leksand finns nu möjligheten att ta över inarbetade mottagningar med bra patientunderlag och god 
ekonomi. Mer info om praktikerna får du på www.praktikformedlaren.se alt genom att ringa regionsansvarig Jonas 
Uhrström på 070-789 38 39. Info om Praktikertjänst finns på www.praktikertjanst.se 

Praktikertjänst är Sveriges största koncern inom privat, entreprenörsdriven tandvård och hälso- och sjukvård. Varje år 
kommer fem miljoner människor i kontakt med någon av oss i Praktikertjänst. Praktikertjänst är ett aktiebolag men 
har en producentkooperativ ram där de 2 100 ägarna själva arbetar på mottagningar runt om i landet. Entreprenö-
ren utvecklar och driver verksamheten, har det odontologiska och medicinska ansvaret, samt ansvaret för ekonomi, 
medarbetare och verksamhetsutveckling. Administration, kvalitetssystem, stöd och rådgivning sköts därefter i stor 
utsträckning centralt.

Affärsorienterad säljare till GC Nordic AB
GC är världens tredje största företag inom dentalprodukter och har sitt huvudkontor i Tokyo. Företaget har drygt 2300 anställda 
världen över och fyra produktionsplatser i Japan, USA, Kina och Europa. Företaget tillhandahåller mer än 600 olika produkter för 
tandläkare och dentallaboratorier, däribland varumärken såsom Fuji, Gradia Direct, Kalore, och Initial.

Skicka din ansökan inklusive CV till: m.faegerblad@nordic.gceurope.com
Eftersom intervjuer sker löpande vill vi gärna ha din ansökan snarast, 
dock senast 2011-06-17. 

För mer information kontakta 
Johan Andersson, 
VD, GC Nordic AB, 
mobil 072-164 70 61

Utbildning/erfarenhet: Vi ser gärna att du har en dental utbild-
ning och erfarenhet från kliniskt arbete. Det är meriteran-
de om du har högskoleutbildning eller motsvarande med 
kunskaper inom försäljning och marknadsföring. Även 
tidigare erfarenhet av relationsbaserad försäljning inom 
vårdsektorn med längre säljcykler är meriterande. Du 
kommunicerar obehindrat i tal och skrift på såväl svenska 
som på vårt koncernspråk engelska. Naturligtvis är du en 
van PC användare och körkort är ett absolut krav.

Du får arbeta i en kreativ och positiv miljö med stort 
eget ansvar och utrymme för egna initiativ. Befattningen 
innebär kontinuerliga kundbesök och andra säljaktiviteter 
vilket innebär att du måste vara beredd på oregelbundna 
arbetstider, resor och övernattningar i arbetet. 

Befattningen är på heltid och lämplig bostadsort är 
söder om Hallandsåsen.

E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se

Arbetsuppgifter: Du erbjuds en kvalificerad och självständig 
tjänst med många kundkontakter inom såväl den 
privata som offentliga tandvården, ansvarar för att ge-
nom kundbesök driva hela försäljningsprocessen 
från första kontakt till affärsavslut och kundvård. 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 
Du är en affärsorienterad person med högt driv som ser 
möjligheter. Vi arbetar med tydliga resultat- och aktivi-
tets mål varför du som person behöver du vara resultat-
orienterad och målmedveten. Du förväntas självständigt 
planera och strukturera ditt arbete. Du har lätt för att 
kommunicera samt skapa och upprätthålla kontakter.

Du arbetar med väletablerade produkter och lösning-
ar som är marknadsledande inom flera segment. Till din 
hjälp har du erfarna kollegor och produktchefer.

I dina ansvarsområden ingår bland annat
• utvärdera och kvalificera prospekts.
• boka och genomföra kundbesök på såväl nya som 

befintliga kunder.
• kartlägga kundens beslutsprocess, identifiera 
 beslutsfattare och andra nyckelpersoner.
• bistå och driva kunder genom utvärderings- och 
 beslutsprocessen.
• deltaga på kundaktiviteter och mässor.
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KORSORD

Tandläkartidningens korsord publiceras i nr 1, 4, 6, 8, 10, 12 och 15, 2011.                                                                                                  
Lösningen finner du på vår hemsida: www.tandlakartidningen.se
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RADANNONSER
Aktuella utgivnings- och stoppdagar
Nr 9/11  Utgivning 18/8  Stopp 25/7 
Nr 10/11  Utgivning 8/9  Stopp 15/8  

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 

 SÄLJES

 ARBETE SÖKES

 PRAKTIKER KÖPES

 PRAKTIKER SÄLJES

Deltid sökes
Erfaren, manlig tandläkare med 19 års erfaren-
het, idag verksam i egen praktik, allmän tand-
vård + implantat, söker extra arbete 1–2 dagar 
i veckan inom Storstockholm eller angränsande 
län. Alla samarbetsformer är intressanta.
vikingadentalteam@yahoo.se

Solitärmottagning City-Östermalm
Centralt belägen, charmig praktik (45 kvm) med 
goda kommunikationer, belägen högst upp på 5 
tr med kungsbalkong i väster. Behandlingsrum, 
steril, väntrum och kontor/omkl. Seriös hyres-
värd. Stambytt 2006 med ny ventilation och möj-
lighet att ansluta till fjärrkyla. Ca 600 patienter. 
Överlåtes pga pensionering. »City-Östermalm«.

Implantatkliniken i Linköping
Centralt i gatuplan och hcp-anpassad. Lämplig 
för 2 tdl. 6 Sironaunits 2005/2008 Opus, digi-
talrtg, panorama, CBC Tomografi Gallileos. God 
patienttillgång, 200 nya/år. 3 sköterskor, 2 
hygienister, alla operationsassistentutbildade.  
För interiörbilder och information: www.praktik-
formedlaren.se, peter@implantatkliniken.eu

Klinik i Umeå säljes
Del i Umeås största klinik säljes pga flytt. 
Mer information via mail: 
claserik@hotmail.com

Centralt Göteborg
Del i trivsam modern 2-tandläkarpraktik. Ev kan 
endast patientövertag diskuteras. 
Svar till »1106«.

Södra Dalarna
Tandläkarpraktik i Avesta (15 mil till Sthlm) 
säljes pga pensionering. 1 100 pat. Oms 3 milj. 3 
beh rum. 120 kvm. bengt.bergstrom.07@ptj.se, 
0226-500 23, 070-524 82 99.

Tandläkare/delägarskap
Tandläkare sökes. Delägarskap 50%. 
Costa Blanca/Torrevieja. 
Kontakt: info@primadental.eu

Praktik Stockholm västerort
65 kvm, 2 behandl rum varav 1 utrustat, ste-
rilrum, kontor/minikök + toa, reception, alma, 
v-rum + toa, välplanerad, markplan, h-kappvän-
lig, låg hyra, p-plats, bra kommunik, tillträde 

enl övk. Överlåtes med patienter. Stor potential. 
Ej ansluten till Ptj. För info 076-584 19 29.

Östersund centralt
trivsam praktik med stabil kundkrets. Två stora 
behandlingsrum. Digitaliserad och helt datori-
serad. Låga kostnader. »Tillfälle Östersund«.

Praktik till salu i Södertälje
Liten, trivsam praktik med ett behandlingsrum, 
säljes inklusive patientklientel. Ca 300 st, om-
sättning drygt 1 miljon. »Nytt läge«.

Dukat bord i Skåne
Senaste åren: omsättning 6,5–7,5 miljoner, vinst 
1–1,5 miljoner efter eget löneuttag ca 80 000/mån 
vid 30 kliniska h/v. praktik2011@live.se

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

Praktik/bostad Stockholm
Söker praktik kombinerad med lägenhet i Stock-
holm. Helst inom tullarna. Svar till: Duo 2011«.

Fastigh m tandl praktik i Stockholm
Söker fastighet med tandläkarpraktik i Stock-
holm med omnejd. Hyresfastighet, villa eller 
brf, alla svar beaktas. Svar till: »Fastighet 
Stockholm«.

Göteborg
Erfaren kollega söker mottagning i Göteborg. 
Svar till »110801«.

Praktik Stockholm
Önskar köpa mindre praktik inom tullarna. Helst 
Östermalm. Med eller utan patienter/utrust-
ning. Svar till: »Mindre praktik«.

Praktik köpes i Södertälje
eller omnejd. Tel 073-707 28 17.

Praktik köpes i Göteborg med omnejd
Tandläkarpraktik köpes i Göteborg med omnejd 
av två engagerade kolleger. Alla svar beaktas. 
klinikgbg@gmail.com

Praktik köpes i Stockholm
Praktik med 1 behandlingsrum o patienter till 
mycket erfaren tandläkare. 072-325 20 92.

Välmeriterad kollega söker arrende
någon dag i veckan i Malmö med omnejd, för att 
komplett. nuvar. tjänst. glostorp@hotmail.com

Önskar arrende Stockholm
Önskar arrendera/hyra ett behandlingsrum 
inom tullarna. Patienter och utrustning finns. 
Svar till: »Inom tullarna«.

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

Tandläkare med bred erfarenhet
sökes till gruppraktik i centrala Malmö för se-
nare övertagande. Svar till »110802«.

Partikelfri luft – scrollkompressor
3 st 30–55 ksek/st. 5,6 L/s, tysta, små, oljefria, 
beröringsfria. 164 40 Kista. Proximion, Anders 
Landström, 0703-19 49 79.

SIROLaser
Obetydligt begagnad. Liten o smidig. Bra pris. 
Finns i Uppsala. 0704-80 43 90, David.

Önskas köpa
Unit Flex cc, CanCan-stol. Tel 013-10 03 40.

Vad gör du?
– när din sköterska måste stanna hemma.
Välkommen att ringa eller maila
Ing-Marie Bruzelius, vardagar som helger,
nästa gång ni behöver vår hjälp.
08-743 02 80  www.people.nu
ing-marie.bruzelius@people.nu
Vi finns alltid på plats!

 BEMANNINGSFÖRETAG

 KÖPES

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

Här annonserar kolleger som åtar sig remiss-
hantering. Rubriker markerade med asterisk* 
kräver specialistkompetens. Tandläkartidningen 
påtar sig inte ansvar för att kolleger som annon-
serar under denna rubrik besitter nödvändiga 
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 Margareta Forsberg
Leg tandhygienist Anna Quarterman
Leg tandhygienist Dajana Malesevic
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

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

Röntgen*
Eastmaninstitutet, Folktandvården
Tar emot remisser på vuxna och barn
för odontologisk radiologisk utredning
t ex implantat, traumata och käkleder
Dalagatan 11, 113 24 Stockholm
Tel 08-123 165 60, fax 08-34 70 82

EBF dentalröntgen AB
Spec tandl Anders Frykholm
Odontologiska röntgenundersökningar 
med 3d-teknik.
Rådmansgatan 48, 113 57 Stockholm
Tel 08-545 940 35, fax 08-545 940 36
E-post: reception@ebf.se

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

Välkomna i Praktiker-
tjänstfamiljen hälsar vi 
våra nya kolleger:

Tandläkarna Johan Blomkvist i Falkenberg, Paul Engfalk 
i Skivarp och Susanna Mellstrand i Enskede/Stockholm, 
som nu tagit över driften av Praktikertjänstmottagningar på 
orterna. De kommer alla närmast från folktandvården.

Tandläkarna Mariana Efstratiadou och Dimitrios Takas 
i Vallentuna, som båda kommer från folktandvården, och 
tillsammans går in som verksamhetsansvariga på en befintlig 
Praktikertjänstmottagning.

Tandläkare Per Molin i Stockholm, som efter att ha jobbat i 
eget bolag, nu driver verksamheten inom Praktikertjänst

Tandläkare Per Tronders, som efter att ha varit trainee på en 
mottagning i Nälden, nu går in som verksamhetsansvarig.

Är du också intresserad av att jobba med oss – hör av dig till 
Cecilia Karlsson, cecilia.karlsson@ptj.se, 08-789 37 97.

Tandläkare Annelie Forneheim i Örebro – en av 1 400 tandläkare i Praktikertjänst.

Vi har Sveriges nöjdaste patienter – för tredje året i rad – enligt SKIs mätningar.

www.tandvard.praktikertjanst.se • www.alltomdinatander.se

Passion för livet
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REMISSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

Specialistkliniken för
Narkos och behandling

av Tandvårdsrädsla

Narkoskliniken

Narkos - Sedering - Lustgas
Terapi - Hypnos - KBT

Implantat under Narkos
Landstingens högkostnadsskydd

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

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

Specialist käkkirurgi Björn Johansson
Leg tandhygienist Anna-Lena Brandvold

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

Leg läkare, spec anestesi Bo Lundblad

RÅLAMBSVÄGEN 10A, KUNGSHOLMEN
112 59 STOCKHOLM

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

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

Ortodontist, Med dr

Shams Arvini
Välkomnar remisser 

för behandling av 
barn och vuxna.

Tandaxessen, Datavägen 1, 

436 32 Askim (Göteborg) 

Tel 031-68 01 00, 0736-51 64 82

E-post: shamsarvini@hotmail.se

Maryam Pourmousa
Parodontolog

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

WASA TANDKLINIK
TEGNÉRGATAN 15, 3 TR
111 40 STOCKHOLM

TEL 08-21 01 85
wtk@wasatandklinik.com

Wasa75.indd   1 07-11-19   10.41.40

Röntgenspecialisttandläkare 
Lia Lindquist 
Tar emot remisser för Volymtomografi/CBCT-
utredningar inför implantatbehandling, 
övriga tand- och käkproblem samt 
käkledsundersökningar. 

Välkomna att skicka remiss till 

Tandpoolen, Askrikegatan 1 
115 57 Stockholm  
Tel 08-545 80 335 Morita 3D Accuitomo Volymtomograf

Hyra ut sommarhuset?
Nu kan du få ut din radannons 
med bild och allt på nätet – direkt!
Välj www.tandlakartidningen.se



73tandläkartidningen årg 103 nr 8 2011

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

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

Södra Kretsen av Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos

Grundutbildning i Klinisk Hypnos (4+4 dagar)
Tid: Del 1, 1–2 oktober samt 22–23 oktober 2011                                                                      
         

Plats: Malmö, SFKH Södra Kretsen

Upplysning: Larz Jesperson, tel +45 33 14 71 46, mobil +45 40 13 13 38, 
larzjesperson@gmail.com eller Ulla Karilampi, karilampi@gmail.com

Hemsida: www.hypnosforeningen.se 

OBS! 
Meriterar till 2-årig utbildning i Medicinsk-Klinisk Hypnos, start 2012.

Del 2, 12–13 november samt 3–4 december 2011
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E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  
PERSONALIA

 FÖDELSEDAGAR

 AVLIDNA

30 år
Cservenkai Nikolett, Skövde 26/6
Nikolaos Merakos, Falköping 28/6
Anna-Sara Blanck, Själevad 30/6
Denise Abadji, Stockholm 1/7
Kristina Rydén, Målsryd 3/7
Ali Kashani, Solna 5/7
Åsa Kalin, Umeå 5/7
Josefin Wahss, Vaggeryd 6/7
Isabell Stålnacke, Kärna 9/7
Elin Luttropp, Stockholm 12/7
Gustav Borg, Mölnlycke 12/7
Johan Hildingsson, Mariestad 13/7
Natalie Stempa, Malmö 21/7
Cecilia Persson, Göteborg 23/7
Parisa Pakmehr, Kista 30/7
David Olof Reinedahl, Partille 2/8
Elin Oscarsson, Linköping 3/8
Karin Jacobson, Göteborg 4/8
André Asplund, Umeå 4/8
Caroline Enström, Stockholm 5/8
Stefan Ivarsson, Göteborg 7/8
Malin Olsson, Göteborg 9/8
Carl Nordin, Umeå 16/8
Annika Rask, Helsingborg 21/8

40 år
Petronella Simonsbacka, Göteborg 26/6
Sofia Petren, Skanör 30/6
Stefan Schwarz, Jämshög 9/7
Tita Mensah, Karlstad 12/7
Amalia Abeler, Tyskland 14/7
Alessia Bommarco, Hjärup 17/7
Claudia Benavente-Lundahl, Örebro 17/7
Pernilla Gustavsson, Bara 17/7
Petronella Simonsbacka, Göteborg 26/6
Sofia Petren, Skanör 30/6
Stefan Schwarz, Jämshög 9/7
Tita Mensah, Karlstad 12/7
Amalia Abeler, Tyskland 14/7
Alessia Bommarco, Hjärup 17/7
Claudia Benavente-Lundahl, Örebro 17/7
Pernilla Gustavsson, Bara 17/7
Ingrid Jönson Ring, Uppsala 18/7
Jessica Hedborg, Lidingö 20/7
Helena Tollstoy, Karlskoga 21/7
Linda Carlinger, Nödinge 22/7
Per-Magnus Johansson, Habo 24/7
Aspasia Giaitzi, Skara 31/7
Janne Ollikainen, Finland 1/8
Therese Westberg, Hovås 9/8
Sara Furierer-Hauge, Norge 13/8
Maysaa Safarini, Göteborg 13/8
Sebastian Hedberg, Mora 14/8
Gunnar Bystedt, Strömstad 17/8
Agnieszka Kaminska, Linköping 18/8
Mitra Zargar-Amini, Uttran 23/8

50 år
Marie Staberg-Martinson, 

Västra Frölunda 24/6
Eva Fjällid Blomster, Sundsvall 30/6
Joanna Nilsson, Limhamn 2/7
Per Ehrlington, Huskvarna 4/7
Inger Burman, Stockholm 7/7
Christina Runow Stark, Sollentuna 8/7
Ulrika Wesslen-Wiberg, Örebro 10/7
Lottie Adler, Stockholm 18/7
Birgitta Hofling, Ingarö 20/7
Jan Christenson, Höganäs 25/7
Åsa Carlström, Göteborg 27/7
Mina Karapet, Täby 31/7
Thomas Engberg, Örebro 3/8
Catharina Micaélsen, Vänersborg 3/8
Christine Sjöwall, Nybro 5/8
Carl Taheri, Umeå 6/8
Ragnar Johnsson, Bjärred 7/8
Iréne Falahat, Karlstad 16/8
Jette Lehrmann Madsen, Emmaboda 18/8
Helena Pipping, Mölndal 21/8
Mahmood Mohammadi, 
Upplands Väsby 23/8

60 år
Thomas Alvner, Nora 25/6
Christina Arvidsson, Hovås 25/6
Irene Berlin, Gislaved 27/6
Ingrid Hegna, Karlskoga 27/6
Per Sevemark, Svedala 30/6
Lars Gahnberg, Göteborg 1/7
Börje Vickberg, Gislaved 2/7
Björn Öhlin, Karlshamn 2/7
Elsebeth Andersen, Gullspång 6/7
Anita Gutmark, Sundbyberg 6/7
Michael Riedel, Hägersten 8/7
Ulf Lundén, Täby 9/7
Sven Karlsson, Höllviken 11/7
Anders Molander, Göteborg 12/7
Mats Everbring, Sölvesborg 15/7
Gydia Öhberg, Uddevalla 16/7
Agne Nihlson, Karlskoga 17/7
Erik Hansson, Torsby 20/7
Björn Neroth, Bunkeflostrand 21/7
Louise Lindström, Linköping 22/7
Göran Sjögren, Umeå 22/7
Liv Höglund-Ersin, Västerljung 22/7
Per Nyman, Ed 26/7
Bo Selvin, Karlstad 27/7
Bengt Wenneberg, Mölndal 27/7
Agnes Kneissl, Visby 27/7
Gunnar Olsson, Bjursås 27/7
Cristina Linde, Stockholm 1/8
Eva Olerud, Gävle 5/8
Ola Norrby, Göteborg 6/8
Magnus Rehn, Landskrona 8/8
Ingemar Järnros, Onsala 9/8
Mirjana Funduk, Bunkeflostrand 9/8
Mona-Lisa Svedelius Alfzon, 
Nordmaling 12/8 
Marianne Isaksson-Scott, Billinge 13/8
Jan Gottlow, Lycke 13/8
Tord Haraldsson, Stockholm 14/8

Margareta Axelsson, Hägersten 15/8
Kerstin Reenstierna, Fjälkinge 15/8
Raija Beckman, Österskär 19/8
Sonja Hörnström, Täby 19/8
Christer Dellgren, Göteborg 20/8
Anne Teigen, Karlstad 22/8
Birgitta Petersen, Mölndal 24/8
Per Granvik, Schweiz 24/8

65 år
Göran Thenfors, Falsterbo 26/6
Barbro Lindelöf, Uppsala 4/7
Hans Backman, Skurup 8/7
Torgny Thelander, Åsensbruk 11/7
Göran Jönsson, Vejbystrand 11/7
Anders Carlström, Saudiarabien 15/7
Tomas Bergström, Onsala 24/7
Håkan Wickholm, Haverdal 26/7
Sara Sadeghi, Åkersberga 30/7
Inger Johard, Stockholm 1/8
Ruksana Fazal, Växjö 1/8
Ulf Persson, Köpingsvik 3/8
Sven Ordell, Motala 4/8
Margareta Pacan, Saltsjöbaden 4/8
Claes Reit, Göteborg 5/8
Birgitta Bergström, Söderbärke 7/8
Rina Siversson, Helsingborg 7/8
Jan Collin, Storvik 8/8
Per Nordström, Stockholm 15/8
Eva Lithman, Täby 20/8
Erling Pettersson, Vänersborg 23/8

70 år
Marianne Sjölin, Schweiz 25/6
Elisabeth Kahnberg, Göteborg 28/6
Anders Julin, Tyskland 4/7
Arne Tjernberg, Vänersborg 5/7
Leif Lindberg, Bro 12/7
Bo Hendil-Forssell, Vällingby 23/7
Björn Ödesjö, Norge 28/7
Bengt Möller, Lund 6/8
Börje Börbo, Malmö 9/8
Dragan Tomic, Borås 25/8

75 år
Sigfrid Engevall, Tällberg 24/6
Viivi 0Mall Riiner, Eslöv 3/7
Kjell Wiberg, Borlänge 8/7
Lennart Unell, Örebro 13/8

85 år
Ernst Henriksson, Karlstad 26/6
Jan Erik Ahlberg, Uppsala 22/7
Ulf Lundvik Magnusson, Källby 14/8

Tore Derand, Malmö f -37 
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Ragnar Johnsson 50 år

vi gratulerar Ragnar Johnsson som 
fyller 50 år den 7 augusti.

När Ragnar Johns-
son tog examen från 
tandläkarutbild-
ningen 1985 bestod 
arbetsmarknaden 
nästan uteslutande 
av kortare vikariat. 
Därför bestämde 
han sig ganska snart 
för att arrendera en 
egen klinik. 

at-tjänsten startade inom folk-
tandvården i Nässjö men efter ett år 
gick flyttlasset till sydligare bredd-
grader. 

– Min första privata klinik arren-
derade jag i Malmö. Det var en stor 
utmaning och såklart en ekonomisk 
risk, men det vägdes upp av frihe-
ten över tid, pengar och ansvar. Jag 
kunde forma kliniken som jag ville 
ha den. 

20 år senare kan han konstatera att 
kliniken går bra och jobbet som all-
mäntandläkare aldrig blir tråkigt. 

– Det som är roligast är att jag har 
fått ett helhetsgrepp om patienterna 
som allmäntandläkare. Jag följer dem 
som barn, genom skolåldern och som 
vuxna. 

Genom åren har Ragnar Johnsson 
också fått ta del av utvecklingen inom 
tandvården, det mesta till det bättre. 

– Den största innovationen har 
skett inom it-stödet, digital röntgen 
och implantat. Men saker går i vågor. 
När jag tog examen 1985 var det kon-
troversiellt att sätta in plastfyllning 
i stället för amalgam, numera är det 
accepterat. Vi får se vad framtida 
tandläkare tycker om våra metoder.

När jobbet inte upptar all tid um-
gås Ragnar Johnsson mycket med 
familj och vänner. Han sjunger även i 
en manskör på fritiden. 

Sin födelsedag kommer han att fira 
i Afrika, tillsammans med sin familj. 

– Vi ska åka på safari och se oss 
omkring. Det blir min present. 

                     lina jonsson

 GRATTIS

Ragnar        
Johnsson

Biofilmforskning
får 900 000 kronor
jessica neilands, forskare på Malmö 

högskolas odon-
tologiska fakultet, 
får 900 000 kronor 
från kk-stiftelsen 
till forskning om 
hur mjölkproteiner 
påverkar bakterier i 
orala biofilmer.

Det långsiktiga 
målet är att finna 

ämnen som påverkar syratoleransen 
och hindrar utvecklingen av karies.

Jessica Neilands är biomedicinsk 
analytiker och disputerade 2007 med 
avhandlingen »Acid tolerance of 
Streptococcus mutans biofilms«.

js

Jessica Neilands

Madeleine 
Rohlin                             

Malmö inrättar 
pedagogiskt pris
odontologiska fakulteten, malmö 
högskola, har inrättat en pedagogisk 

utmärkelse – Made-
leine Rohlin-priset. 

Det utdelas till en 
lärargrupp eller lära-
re vid fakulteten för 
framstående insatser 
inom utbildningen. 

Utmärkelsen be-
står av ett diplom 
och ett stipendium 
på 25 000 kronor. 

Stipendiet ska ge möjlighet till yt-
terligare utveckling av utbildningen. 

Några meriterande områden som 
lyfts fram är åtgärder som sätter 
studenternas lärande i fokus, till-
lämpningen av koncept där utbild-
ningen ses som en helhet, nationell 
och internationell samverkan samt 
samarbeten mellan lärare eller mel-
lan lärare och studenter. Förhopp-
ningen är att utmärkelsen ska bidra 
till spridning av god praxis. 

Priset utdelas en gång per år i 
samband med fakultetens sommar-
mottagning. Studenter och anställda 
kan nominera kandidater till utmär-
kelsen.

      erik skogh

830 000 kronor 
till forskning
Sex personer har beviljats forsknings-
anslag på sammanlagt 830 000 kronor 
från Patentmedelsfonden. 

470 000 kronor betalas ut i år. Sam-
tidigt har Patentmedelsfonden fattat 
beslut om sammanlagt 360 000 kro-
nor som ska delas ut 2012 och 2013.

tülay yucel-lindberg, Huddinge, 
får 100 000 kronor per år i tre år till 
projektet »Prostaglandin e-syntase-
hämmare som ny behandling mot 
parodontal sjukdom«. Tülay Yucel-
Lindberg forskar om molekylära 
mekanismer och gener bakom par-
odontit och sambandet med reuma-
toid artrit.

anders johansson, Umeå, får 100 000
kronor i år och 100 000 kronor 2012 
för att forska om hur tuggsticks-
extrakt från guava hämmar det 
proinflammatoriska svaret på Ag-
gregatibacter actinomycetemcomitans 
leukotoxin.

kajsa henning abrahamsson, Göte-
borg, har beviljats 60 000 kronor i 
år plus 60 000 kronor 2012 för att 
studera oral hälsa och parodontal 
infektionskontroll ur beteendeveten-
skapligt perspektiv.

daniel jönsson, Malmö, får 100 000 
kronor för ett projekt som heter »Ca-
thelicidin Deficiency in Periodontitis 
and the impact of Vitamin D«.

dan ericsson, Malmö, får 80 000 kro-
nor till forskning om kariespreven-
tion genom att förebygga iatrogena 
skador på granntänder vid operativ 
kariesbehandling.

gunilla sandborgh englund, Hud-
dinge, får 30 000 kronor för att finna 
strategier som förbättrar fluormedie-
rad remineralisering hos patienter 
med cancer i huvudet eller halsen.

2010 beviljade Patentmedelsfonden 
sju personer forskningsanslag på 
sammanlagt 630 000 kronor.

js
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kansli

Postadress: Box 1217, 
111 82 Stockholm
Besöksadress: Österlånggatan 43
Tel: 08-666 15 00 (växel) 
Fax: 08-662 58 42
www.tandlakarforbundet.se  
kansli@tandlakarforbundet.se
E-post direkt till en person:
fornamn.efternamn 
@tandlakarforbundet.se

Ekonomiska frågor
Nordöstra kursnämnden, 
Riksstämman
Margareta Andréasson
08-666 15 36

Kurser Nordöstra kursnämnden, 
Riksstämman
Elsie Ekander 08-666 15 44

Kanslichef
Jeanette Falk 08-666 15 53

Efterutbildning, Riksstämman
Annika Hodgson 08-666 15 34

Etik, kvalitet, kollegastöd
Åsa Hultén 08-666 15 31
 
Kamrathjälpen, ansvarsfrågor
Pia Kollin 08-666 15 45 

Utbildnings-, forsknings- och 
studerandefrågor
Pia Leden tjl
Sofie Andersson vik 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 af Rosenschöld
08-666 15 52
lena.munck
@tandlakarforbundet.se

Sekreterare
Anna-Maja Necander 08-666 15 07

Ekonomi
Ann-Sofi Olsson 08-666 15 02

Efterutbildning, Riksstämman
Pia Säävälä 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, 031-69 16 00
margit.gabrielson@vgregion.se
Bita Ghorani, 070-746 86 82
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: Åsa Hultén, 
08-666 15 31, asa.hulten@
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

Anders Mohlin
070-558 91 01
anders.mohlin@bjarenet.com

Mikael Jansson
070-678 18 16
mikael.jansson@ptj.se

Mickel Hana
Adjungerad styrelseledamot 
076-823 53 52
mickel.hana@
tandlakarforbundet.se

Tandläkarförbundets serie  
Kunskap & Kvalitet:
n Kvalitetssäkra din journalföring, 
reviderad 2009, 2011
n CE-märkta medicintekniska pro-
dukter, reviderad 2010
n Medicinsk riskbedömning 
för tandläkare, reviderad 2010
n Tandläkarens ansvar och skyldig-
heter, 2009, revideras hösten 2011
n Försäkring för patient och tand-
läkare, 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

Medlem: 2 ex av varje skrift gratis, 
icke-medlem 50 kr per st.
kontakt@tandlakarforbundet.se
 

Du kan hämta din 
medlemslogotyp 
på hemsidan  
under medlem/
medlemskapet. 

Logga in med 
personnummer 
och lösenord. 

www.tandlakarforbundet.se

Medlemslogotyp

plugg_stående.indd   1 5/26/2011   9:09:32 AM
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kontor
Postadress:
Box 1217, 111 82 Stockholm
Besöksadress: 
Österlånggatan 43, 2 tr
Tel: vx 08-555 44 600
Fax: 08-555 44 666
Hemsida: www.ptl.se
E-postadress: info@ptl.se
E-post direkt till en person: 
fornamn.efternamn@ptl.se

Sveriges Privattandläkarförening                        
Eva Andersson, generalsekreterare
08-555 44 665
Dan Nilsson, affärsutvecklare och 
presskontakt
08-555 44 604 
Lars Olsson, sakkunnig bransch-
frågor 
08-555 44 603

Förtroendenämnden
Ann-Catrin Almespång 
08-555 44 635
Marina Sabelström-Ingwes 
08-555 44 697

Svensk Privattandvård AB
Anders Wikander, tf vd
08-555 44 640
Ingela Andrée, personalchef 
och reception 
08-555 44 605
Daniella Bahgat, medlemsservice 
08-555 44 699 
August Liljeqvist, jurist
08-555 44 644
Maria Bjurö, informationschef
08-555 44 651
Tina Fredriksson, kommunikatör 
08-555 44 610
Merit Frost, verksamhetscontroller 
08-555 44 625
Susanne Hirvonen, ekonomichef 
08-555 44 620
Carina Berg, ekonomiassistent
08-555 44 660 
Privattandvårdsupplysningen
020-662 800, ptu@ptl.se

kansli 
Postadress:
Box 2287, 103 17 Stockholm
Besöksadress: Bredgränd 5 
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

Priva�andläkarna

Har du blivit anmäld till  
Socialstyrelsen? Du får stöd här.

Sveriges Tandläkarförbund fortsätter att tillsammans med 
riksföreningarna erbjuda dig som medlem hjälp och stöd i 
samband med anmälan av patientklagomål. Tandläkar-
förbundets expertgrupp kan hjälpa dig när du ska formulera 
ditt skriftliga svar.
 
För mer information kontakta:
Pia Kollin på Sveriges Tandläkarförbund 
pia.kollin@tandlakarforbundet.se,  
08-666 15 45, www.tandlakarforbundet.se

Tjänstetandläkarna 
Susanna Magnusson 
susanna@tjanstetandlakarna.se  
08-54 51 59 84
www.tjanstetandlakarna.se

Stöd vid patientklagomål

Privattandläkarna 
Dan Nilsson
dan.nilsson@ptl.se 
08-555 44 604
www.ptl.se

nyplugg_anmäld till sos.indd   1 5/26/2011   9:10:14 AM
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om evenemang till kalendariet. Kontrollera 
datum innan du bokar, uppgifterna i kalendariet 
kan ha uppdaterats efter pressläggning. 
elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se
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The Scandinavian Academy of Esthetic 
Dentistry (SAED)
Tema: »Sverker 75« med anledning av
Sverker Toreskogs 75-årsdag
Tid: 19–21 augusti 2011
Plats: Solstrand, Bergen, Norge
www.saed.nu

Fifth International Whiplash 
Trauma Congress
Tid: 24–28 augusti 2011
Plats: Lund
www.kongresslund.se/iwtc

Receptionen är mottagningens hjärta
Del 3
Tid: 1–2 september 2011
Plats: Lund
www.tandlakarforbundet.se

The 4th International Meeting 
of Francophone Orthodontics
Tid: 8–11 september 2011
Plats: Bukarest, Rumänien
events_realturism@yahoo.com

European Craniofacial Congress 2011 
Tid: 14–17 september 2011
Plats: Salzburg, Österrike
www.ecc2011.eu

LUFT-konferens om 
tobaksförebyggande arbete
Tid: 15–16 september 2011
Plats: Visby
www.luftkonferens.nu

Sofia Dental Meeting 2011
Tid: 29 september – 2 oktober 2011
Plats: Sofia, Bulgarien
www.sofiadentalmeeting.com

American Dental Association
Annual Session
Tid: 10–13 oktober 2011
Plats: Las Vegas, USA
www.suvison.com/ada2011.asp

World Conference on 
Regenerative Medicine
Tid: 2–4 november 2011
Plats: Leipzig, Tyskland
www.wcrm-leipzig.com

San Diego Dental Convention
Tid: 11–12 november 2011
Plats: San Diego, USA
www.ceadental.com
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W & H Nordic  7, 44, 80
Dentalmind 7
KeyDental                                             8
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Nytt om 
stämman 

Uppåt i
Krokom

Nu tar tandläkarutbildningens 
framtidsgrupp nästa steg för att 
utveckla pedagogiken i Malmö.
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Vi fortsätter efter
ELDSJÄLARNA



* Vi tillhandahåller alla tänkbara specialister och levererar alla typer av tandteknik i en 
sammanhållen kedja, hela vägen från beställning till leverans. Vi har all yrkeskunskap 
som behövs samlad på en och samma plats i Malmö och behöver därför inte anlita 
externa underleverantörer.

Väl samspelta team med duktiga medarbetare som ger kunden bästa kvalitet till 
vettigt pris. Det är vad vi kallar Äkta fullservice

* Vi tillhandahåller alla tänkbara specialister och levererar alla typer av tandteknik i en 
sammanhållen kedja, hela vägen från beställning till leverans. Vi har all yrkeskunskap 
som behövs samlad på en och samma plats i Malmö och behöver därför inte anlita 

Utmana oss gärna så ska vi visa vad vi kan! www.cervident.se | 040-76115
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som behövs samlad på en och samma plats i Malmö och behöver därför inte anlita 
externa underleverantörer.
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* Vi tillhandahåller alla tänkbara specialister och levererar alla typer av tandteknik i en 
sammanhållen kedja, hela vägen från beställning till leverans. Vi har all yrkeskunskap 
som behövs samlad på en och samma plats i Malmö och behöver därför inte anlita 
externa underleverantörer.

Utmana oss gärna så ska vi visa vad vi kan! www.cervident.se | 040-76115

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 Krog 

Specialister protetik:    Pär Almqvist  Christer Bessing    Per Ekenbäck     Claes Ellgar     
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Sendoline S5 Rotary System är 
ett system där S5 Endo Motorn 
är konstruerad tillsammans 
med S5 Rotary Files. 
Enkelt och effektivt!

Kontakta våra produktspecialister Maria Flodin 0703-51 01 25 eller 
Aysegül Tasci 0708-70 80 72 för beställning eller demonstration!

Sendoline AB t: 08-445 88 30, e info@sendoline.com www.sendoline.com

SUCCÉMOTORN

Vårt unika 
S5 ROTARY SYSTEM
för maskinell rensning!

Kan det bli enklare?

  1   2    3   4    5

ERBJUDANDE:
11.700,- S5 motor inkl 
2 pkt S5 filar ex moms!
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