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– Jag har trivts 
väldigt bra i folk-
tandvården och 
haft förmånen att få
vara med och driva 
utvecklingen, säger 
Hans Östholm. 

Rekordstort nummer  

med 156 sidor!

Inför Swedental/Riksstämman

Han styrde över tandvården i Värmland under tolv år. 
Nu är Hans Östholm pensionär men jobbar halvtid med 

SkaPa och vill förändra tandvårdsstödet.    
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NU LANSERAS NYA LISAN!

W&H Nordic AB, t: 08-445 88 30, e: office@whnordic.se,  www.wh.com       
       Följ whnordic på Instagram!

PRESTANDA a
Program från 13 minuter! 
”Eco dry” teknik anpassar 
torktiden efter lasten.

NYHET

ANVÄNDARVÄNLIG a
Stor lättläst display 
med videoguide direkt 
på skärmen.

ERGONOMI a
Ny smart design - 
befriad från handtag, 
spakar och vred!

FULL SPÅRBARHET a
USB, Wi-Fi, ethernet, seriellt? 
App till mobil eller platta? Lisa 
har alla möjligheterna – kom 
till oss så visar vi, det är 
busenkelt!

KOM FÖRBI OSS 
PÅ SWEDENTAL 
12 -14 NOVEMBER! 
MONTERNR C03:12

EKONOMI a
Förebyggande service 
var 4000:e körning! Det 
blir pengar i sparbössan, 
räkna efter själv!

Få en demo i vår monter B02:32 på Swedental!

Skarpare: Fiberoptiska sensorer för exceptionell skärpa.

Smartare: Producerar konsekvent och jämn bildkvalitet.

Snabbare: Senaste teknologin för snabbare överföring.

Starkare: Tåliga, hållbara komponenter ökar livslängden.

Skrytsensorn är här. 

Dentalmind Digital X-ray 3 är här. Uppgraderad med 
senaste fiber optiken och teknologin för högsta möjliga 
bildkvalitet samt  snabbare och säkrare bild överföring. 
Boka demo nu på  dentalmind.com eller tel 0346 – 488 00.

Han vill ändra
STÖDET
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Välkommen till

Dentalmind Digital X-ray 3 
Sensorerna i storlek 1 och 2 innehåller följande: 
•	 2 års garanti 
•	 Sensorkabellängd: upp till 20 meter
•	 Ansluts direkt till datorn via USB 2.0
•	 Förstärkt kabelinfästning för lång livstid
•	 Fullt vattentålig med förseglad kabelinfästning

•	 Stor aktiv yta
•	 Hög upplösning, bilden har exceptionellt god skärpa
•	 Sensorteknologi: Nästa generation fiberoptiska

CMOS-sensorer 
•	 Pixelstorlek: 20x20 µ
•	 Maximal gråskala: 4096 (12-bit)
•	 CE-märkt i klass IIa CE 0088

Sensor i storlek 1, specifikationer
•	 Bildstorlek: 1500 x 1000 pixlar 
•	 Yttre dimensioner: 22 x 35 mm
•	 Aktivt område: 20 x 30 mm

Sensor i storlek 2, specifikationer
•	 Bildstorlek: 1300 x 1700 pixlar
•	 Yttre dimensioner: 30 x 42 mm
•	 Aktivt område: 26 x 34 mm

Dentalmind Digital X-ray 3 är här. Uppgraderad med 
senaste fiber optiken och teknologin för högsta möjliga 
bildkvalitet samt  snabbare och säkrare bild överföring. 
Boka demo nu på  dentalmind.com eller tel 0346 – 488 00.

PS. Glöm inte att ta med 
din iPad mini du hittar här 
i tidningen. Du kan vinna 
en alldeles riktig hos oss.

Vinn nya 
iPad mini 4! 

Vinn nya
iPad mini 4!

1. Ta loss denna låtsas-iPad med de två unika  koderna ovan.

2. Ta med till vår monter B02:32 på Swedental. 

3. Knappa in koderna i Dentalminds iPad mini och se om just du har vunnit. 

100 st iPad Mini lottas ut under mässan. Du kan tävla med hur många koder 
du vill, så länge du kan visa upp tryckta och äkta koder som är godkända.

Här är två koder och dubbelchans 
att få en riktig iPad:

00120 25935

Välkommen 
och lycka till!

NYHET!

Tredje generationens röntgensensor från Dentalmind är här. 
Uppgraderad med senaste fiberoptiken och teknologin för 
högsta möjliga bildkvalitet samt snabbare och säkrare bild
överföring. Designad för bästa patientkomfort och användar
vänlighet. Dentalmind Digital Xray 3 finns i två storlekar. 

 3

Vi ses på  
Swedental! 
Monter B02:32 

Tredje generationens röntgensensor från Dentalmind är här. 
Uppgraderad med senaste fiberoptiken och teknologin för 
högsta möjliga bildkvalitet samt snabbare och säkrare bild
överföring. Designad för bästa patientkomfort och användar
vänlighet. Dentalmind Digital Xray 3 finns i två storlekar. 

Vi ses på 
Swedental! 
Monter B02:32

NYHET!



Venus Mix & Match manual

Venus Diamond

Venus Pearl  
Venus Diamond Flow
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Giving a hand to oral health.

Venus Mix & Match

Venus Composites
Beauty beyond aesthetics.

Prova Venus

du också!
e-posta namn och adress till: provavenus@gmail.com
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Besök oss på Swedental! Vi finns i monter C02:42
Heraeus Kulzer Nordic AB • Tel: +46 42-453 07 00 • www.heraeus-kulzer.com

© 2015 Heraeus Kulzer GmbH. All rights reserved. Heraeus” is a registered trademark of Heraeus Holding GmbH used under a temporary license granted by Heraeus Holding GmbH
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Dessutom …

Tandläkartidningen
Årgång 107 Grundad 1909

Sveriges TandläkarförbundKrönika
Tyckt och 

tänkt av chef-
redaktören
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Det här är ett riktigt kraftprov 

D
et du håller i din hand är Tandlä-
kartidningens Swedental/riks-
stämmenummer. Ännu en gång 
sätter vi nytt rekord med just den-
na utgåva och gör i år den tjockas-

te tidning vi någonsin gjort. Det är vikten av 
156 sidor du känner, fullmatade med nyhe-
ter,  nyttigheter och tips om intressanta semi-
narier du inte bör missa på den odontologis-
ka riksstämman som inleds i Göteborg nästa 
vecka.  

Att göra en tidning av den här tjockleken 
är en glädje som inte är många redaktioner 
förunnat. Efter en snabb titt i tidningshyllan 
på Pressbyrån i Gamla stans tunnelbana var 
det enda jag hittade som kunde matcha det-
ta nummer i sidomfång några få kända mode-
magasin. Fantastiskt. 

Vi är otroligt stolta över att göra en tidning 
som är så attraktiv också  för annonsörer.

Men jag kan avslöja att detta nummer ock-
så är ett riktigt kraftprov för oss på redaktio-
nen.

Bara så ni vet, om vi ser lite hålögda ut när 
vi ses på stämman i Göteborg!       

 
UNDER SWEDENTAL/RIKSSTÄMMAN kommer vi som 
vanligt att finnas på plats på Tandläkartorget.  
Kom dit för att prata tidning, komma med ris, 
ros eller spännande tips eller varför inte göra 
din egen Tandläkartidningen- löpsedel att ta 
med hem. Jag hoppas att du också är inresse-
rad av att lyssna på någon eller några av de in-
tervjuer som vi kommer att ha på en liten scen 

i nära anslutning till Tandläkartorget. Där 
kommer jag att intervjua några av tandvård-
ens viktigaste beslutsfattare under torsdagen 
och fredagen. 

Dessutom kommer Björn Klinge – som ju 
bland en hel del annat är en av Tandläkartid-
ningens vetenskapliga redaktörer – att inter-
vjua några intressanta forskarnamn på sam-
ma scen. Program för intervjuscenen kommer 
ni att kunna se på mässan/stämman.   

I DETTA JÄTTENUMMER AV Tandläkartidningen 
kan du även läsa om slemhinnelesioner, om 
de ekonomiska resultaten för de största tand-
vårdsbolagen, om Jamie Oliver (!) och om 
vad en god arbetsmiljö betyder för kvaliteten 
i vården. Med mera. 

Dessutom har vi hela 20 sidor vetenskap 
som denna gång handlar om läkemedelsrela-
terad osteonekros i käkarna. 

Spännvidden är alltså som vanligt stor. 
Trevlig läsning.

  
Örjan Björklund, chefredaktör

” Att göra en tidning 
av den här tjockleken 
är en glädje som inte 
är många förunnat.”

… hade jag häromdagen 
besök av redaktionskommittén 
från en av våra systertidningar 
inom Saco – Svensk Veterinär-
tidning (se bilden till höger). De 
kom för att söka lite inspiration 
hos några kolleger och även för 

Det här är en personlig krönika. Åsikterna  
är mina och speglar inte nödvändigtvis  

Tandläkarförbundets ståndpunkter.

att få veta mer om de tankar 
vi hade när vi gjorde om 
Tandläkartidningen. Det var 
ett trevligt besök 
och det är alltid 
roligt att få be-
rätta om sig själv 
inför intresserade 
åhörare.

… ryktas det att regering-
ens forskningsproposition, 
som kom strax efter att detta 

nummer gick till 
tryck, innehåller 
en del positiva 
nyheter för odon-
tologin. Den som 
lever får se.

•
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We love endo !

Besök oss! 
Monter C03:22

 

FKG Dentaire SA
www.fkg.ch

Pre-Op Post-Op

Tooth 16
Dx : Symptomatic pulpitis
Tx : Pulpectomy
Final preparation : MBs and DB: 30/.04
P: 35/.04

Case completed with
BT-Apisafe Scouting
BT-Race Shaping
XP-endo Finisher Finishing
TotalFill Obturation

Dr Gilberto Debelian,
Norway

« Cutting edge technology makes the 
treatment simple and safe » 
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Innehåll
Nr 12 

november
2015

10 Metod
l Att bli bättre på att upptäcka 
farliga förändringar i  slemhinnorna 
hos patienterna  är viktigt för 
allmäntandläkarna, anser käkkirurg 
Göran Kjeller. 

l Klinik & Praktik. I Gottröra kan personalen un d-
er handledning prata om jobbet med kollegerna. 

Fem sidor med lediga jobb!  
Sidorna 142–146

l Porträttet. Hans Östholm tycker att det är dags att styra om tandvårdsstödet så att mer går till 
dem som behöver det mest. 

44 70
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Innehåll

5 Krönika 
Att göra en tidning av den 
här tjockleken är en gläd-
je som inte är många redak-
tioner förunnat. Men det är 
också ett riktigt kraftprov, 
skriver Örjan Björklund i sin 
krönika.   

10  Metod
Allmäntandläkarna mås-
te bli bättre på att upptäcka 
förändringar i slemhinnor-
na och avgöra när det behövs 
en remiss till specialist, säger 
Göran Kjeller.  

18  Nyheter 
Det är inte så lätt att nå nå gra 
stora marginaler för tand-
vårdsbolagen. Det visar en 
granskning som Tandläkar-
tidningen gjort.     

30 Nyheter 
Therese Kvist forskar om hur 
tandvården ska kunna bli 
bättre på att identifiera pa-
tienter som utsatts för våld 
eller övergrepp.

Massor av tips inför odontologiska  
riksstämman  hittar du på sidorna 75–94

44 Porträtt
Efter tolv år som tandvårds-
chef i Värmland har Hans 
Östholm gått i deltidspen-
sion. Nu jobbar han halvtid 
som registerhållare för Ska-
Pa.  
 
55 Etik
Skolan måste ge eleverna 
bildning. För utan den kan 
de lätt bli offer för manipula-
tion, skriver vår krönikör  
Helene Tursten.      

58  Tema
Den som har inflytande över 
sitt arbete tycker också att ar-
betsresultatet blir bättre. Det 
visar en studie som under-
stryker hur viktig en god ar-
betsmiljö är för medarbetar-
nas prestation. 

70 Klinik & Praktik
I Gottröra har man satsat på 
handledning där tandläkar-
na kan dryfta eventuella pro-
blem och svårigheter med 
sina kolleger. 

112  Vetenskap 
Ett nordiskt samarbete har 
inletts för att identifiera in-
divider med läkemedelsre-
laterad osteonekros i käkar-
na och öka kunskapen om de 
allvarliga biverkningarna. 

137  Personnytt
Läs om alla de tandläkare 
som får ta emot priser på riks-
stämman!
 
147 Förbundsledaren 
Jag ska medge att jag upple-
ver årets tema, Se hela män-
niskan, som speciellt tillta-
lande. Det är ett tema vi talat 
mycket om de senaste åren 
men det blir inte mindre an-
geläget för det, skriver Tand-
läkarförbundets ord förande 
Hans Göransson. 

ANN-SOFI ROSENKVIST är yrkes-
verksam fotograf sedan 1998 
med uppdrag för tidningar, bok-
förlag och företag. Hon arbetar 
också med egna fotografiska 
projekt, bland annat filmen 
”The Crown” som visats på 
Fotografiska i Stockholm och 
den kommande utställningen 
”Cirkelgång” på Galleri Axel i 
Stockholm den 5–22 oktober.
Vad är det bästa med att vara 
fotograf? 
 – Att få möta intressanta 
människor och höra deras berät-
telser.

ØYVIND LUND är fotograf som 
alltid börjar och slutar jobbet 
på Hammarö i Värmland. 
Har du något speciellt tand-
vårdsminne?
 – På den tiden man hade 
film i kameran, sprang jag fram 
till prisutdelningen vid en mo-
tortävling samtidigt som jag 
laddade ny rulle i kameran. Jag 
öppnar filmburken med tän-
derna, då bara en hand är ledig. 
Och halkar till. Tanden sprack 
och någon bild från prispallen 
blev det inte. Däremot akuttid 
hos tandläkaren.

FREDRIK MÅRTENSSON är 
frilansande reporter som skrivit 
i Tandläkartidningen sedan år 
2000. Han har sin bas i Sunds-
vallsregionen och skriver även 
för facktidningar som Läkartid-
ningen och Fysioterapi.
Vad är det bästa med att 
bevaka tandvården?
 – Att den sticker ut med 
driv och stolthet över att 
leverera vård av hög kvalitet. 
Det märker jag tydligt när jag 
skriver i andra vårdtidningar, 
där man ofta skildrar missmod 
och byråkrati. 
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universal nano-ceramic restorative

1 
VI

TA
 is

 n
ot

 a
 re

gi
ste

re
d 

tra
de

m
ar

k 
of

 D
EN

TS
PL

Y 
In

te
rn

at
io

na
l I

nc
.

Unik teknologi, unik känsla

• Utmärkt adaption och formbarhet
• Poleras snabbt till fantastisk lyster
• Enkelt färgsystem: 5 färger täcker VITA-skalan

DENTSPLY  |  Box 2024  |  SE-128 21 Skarpnäck  |  Tel 08 685 65 05  |  www.dentsply.se

www.dentsply-spheretec.com

based on

new:

Besök oss på  
Swedental  
i monter C03:02!
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● Göran Kjeller är specialist och 
docent i käkkirurgi, universi-
tetslektor i oral och maxillo-
facial kirurgi, Sahlgrenska 
akademin.

10 Metod.indd   10 2015-10-23   11:31



Upptäck farliga 
förändringar 

Inom allmäntandvården finns i regel  
god kunskap om olika slemhinnelesioner.

– Men tandläkarna måste bli bättre på att upptäcka 
dessa förändringar och avgöra när patienten ska  
remitteras, säger Göran Kjeller, specialist i käk- 
kirurgi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.  

Här ger han  några viktiga tips.  
TE X T:  M AT S K A R L S S O N   FOTO : A DA M I H S E
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12 Tandläkartidningen 12 • 2015

Metod

et är relativt vanligt att patienter 
har olika typer av slemhinneför-

ändringar. Oftast rör det sig om 
förändringar som inte riskerar 
att utvecklas till cancer, såsom 
aftösa sår, herpes och geo-
grafisk tunga. Vanligt är ock-

så tungimpressioner och kind-
lister.
Information om orsak är all-

tid första steget. Aftösa sår kan be-
handlas med lokal cortisonsköljning 

i svåra fall. Det finns antiviral medicinering att till-
gå vid svåra fall av herpes simples reaktivering medan 
geografisk tunga sällan behöver behandling. Vid kind-
lister som är till besvär kan man förse patienten med 
olika typer av bettskenor och i sista hand kan det, i säll-
synta fall, vara aktuellt att kirurgiskt avlägsna kindlis-
ter.

ENLIGT GÖRAN KJELLER behöver både allmän- och specia-
listtandläkare bli bättre på att upptäcka och diagnosti-
sera olika slemhinneförändringar.

– Vid varje revisionsundersökning ska behandla-
ren göra en fullständig oral undersökning. Det innefat-
tar både att palpera munhålans alla vävnader inklusive 

tuggmuskulaturen, men också de lymf-
körtlar som dränerar munhålan. Min er-
farenhet är att man ofta missar detta och 
därmed riskerar att inte upptäcka en knöl 
som kan indikera malignitet, förklarar 
han, och tillägger:

– För mina studenter predikar jag hur 
viktigt det är med en noggrann undersök-
ning och att de ska göra det till rutin när 
de jobbar kliniskt. På så sätt kan farliga 
förändringar upptäckas i tid.

Att allmäntandvården ofta inte gör så 
noggranna undersökningar kan bero på att 
det inte gjorts till rutin, men det kan kan-

D
● Både allmäntand-
läkare- och specialist-
tandläkare behöver bli 
bättre på att upptäcka 
och diagnostisera olika 
slemhinneförändringar, 
anser Göran Kjeller.

Några goda råd
● Undersök och visualisera hela 
munhålan, inte bara tänder och 
tandkött, vid varje revisionsunder-
sökning.
● Palpera de regionala lymfkörtelsta-
tionerna och utred de fynd som görs.
● Beakta de sår som inte läker på 
10–14 dagar.

● Beakta ensidig värk och obehag 
som inte kan förklaras av infektion 
eller bettfysiologiska besvär.
● Dokumentera, gärna även med 
foto, de förändringar som identifie-
ras. Följ upp med regelbundna inter-
valler och remittera vid osäkerhet i 
diagnostik eller förändrad karaktär.
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ske också finnas en annan orsak:
– Mycket styrs i dag av ekonomi och 

den här typen av undersökning genererar 
inte pengar, säger Göran Kjeller. 

– Det är olyckligt. Det ska vara lika vik-
tigt att palpera som att mäta 
tandköttsfickor. Inte minst på 
grund av att antalet orala can-
crar ökar, främst på grund av en 
allt äldre befolkning där många 
har rökt  
i ett stort antal år. 

Allmäntandläkarna ska na-
turligtvis remittera i de fall de 
upptäcker slemhinneföränd-
ringar som de misstänker är 
premaligna eller maligna. Ofta känner pa-
tienterna själva inga symtom, påpekar kol-
legan och oralmedicinaren Bengt Hassé-
us.

– Bättre att remittera en gång för mycket 
än en gång för lite. Finns förändringar som 
visar sig vara behandlingsresistenta efter 
sju till tio dagar måste man våga ifrågasät-
ta sin diagnos och remittera till specialist. 

TOBAK OCH ALKOHOL är de enskilt största 
orsakerna till slemhinnelesioner som kan 
leda till maligna förändringar. I Göteborg 
remitteras rökare och snusare med slem-
hinneförändringar av potentiellt malign 
typ till Tobaksavvänjningsenheten vid 
Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Att behandla patienterna innan de 
slutat med tobak innebär mindre sanno-
likhet att läka ut slemhinneförändringar-
na och sämre prognos. Det är slöseri med 
resurserna, säger Göran Kjeller och Bengt 
Hasséus. Men det finns också andra orsa-
ker till allvarliga slemhinneförändringar.

– Ohälsa, både oralt och generellt, kan 
också leda till förändringar, likaså miss-
bruk av olika slag. Men orsaken kan också 
vara kroniska infektioner eller att patien-
terna har ett nedsatt immunsystem.

I VÄSTRA GÖTALAND finns ett speciellt 
framtaget vårdprogram för specialister 
som behandlar orala leukoplakier, som är 
den vanligaste formen av potentiellt ma-
ligna orala slemhinneförändringar. 

– Programmet innebär att vi arbetar 
mer strukturerat än tidigare med dessa 
patienter. Tidigare tog vi små vävnads-
prover, i dag försöker vi ta bort hela för-
ändringen eftersom vi vet att många kan 
innehålla små cancerhärdar, förklarar 
Bengt Hasséus. 

Siffror över prevalensen för leukopla-

Göran Kjeller
ÅLDER: 53 år.

GÖR: Specialist och 
docent i käkkirurgi, 

universitetslektor i oral 
och maxillofacial kirurgi, 
Sahlgrenska akademin. 

Klinisk inriktning mot 
tumör- och rekonstruk-

tionskirurgi. Vetenskap-
ligt råd i käkkirurgi på IVO 

och Socialstyrelsen.
BOR: Mölndal.

FAMILJ: Fru och tre barn.

kier skiljer sig åt i olika länder. Svenska prevalenssiffror 
är baserade på två stora populationsbaserade undersök-
ningar från 1976 och 1987 och visar idiopatisk leuko- 
plaki hos 1–2 procent och tobaksinducerad leukoplaki 
hos 2,9 procent.

ENLIGT BENGT HASSÉUS har leukoplakier en relativt låg 
maligniseringsrisk, men den är långtifrån försumbar. 

– Majoriteten av dem som har en leukoplaki kommer 
inte utveckla en tumör, men det finns en risk, och med 
tanke på vad en cancerdiagnos innebär måste vi vara 
mycket vaksamma på dessa slemhinneförändringar.

I dag saknas dock enkla och tillförlitliga undersök-
nings- och analysmetoder för att identifiera vilka lesio-
ner som riskerar att utvecklas till en cancer. 

Därför är det preventiva arbetet viktigt. I det ligger in-
formation och rökstopp som viktiga hörnstenar. Har man 
som allmäntandläkare eller specialist identifierat och di-
agnostiserat en potentiellt malign förändring ska möjliga 
orsaker elimineras som nummer ett i behandlingsgång-
en. Det som sedan återstår ska sedan om möjligt excideras 
och patienterna ska följas med regelbundna intervaller om 
tre månader under första året och sedan var sjätte månad 
under ett par år och sedan årligen upp till fem år.  

ETT ÖNSKESCENARIO I framtiden är enligt Göran Kjeller 
och Bengt Hasséus ett enkelt test av icke-invasivt slag 
typ skrapprov som ger information om cellernas status, 
det vill säga vilka förändringar som ska excideras. 

– Vi hoppas också på att kartläggning av specifika ge-
netiska förändringar som kan identifiera patienter med 
ökad risk för cancerutveckling kan finnas tillgängligt. 
Men fram till dess är vi tvungna att ta bort alla föränd-
ringar för att få en korrekt diagnos. ●

” För mina studenter 
predikar jag hur  
viktigt det är med  
en noggrann under-
sökning och att de 
ska göra det till rutin 
när de jobbar  
kliniskt.”

Leukoplakier
● WHO:s förslag på ny definition: ”Diagnosen ska användas på 
vita fläckar med tveksam risk efter uteslutande av andra kända 
sjukdomar eller tillstånd som inte innebär någon förhöjd risk för 
cancer.”
● Incidens och prevalens varierar mellan olika länder: 0,2–5 
procent. Förmodligen beror skillnaderna mer på tobaksanvänd-
ningen än på geografisk tillhörighet.
● Leukoplakier kan indelas i homogena eller icke-homogena 
leukoplakier beroende på kliniskt utseende. Homogena leuko-
plakier uppvisar samma kliniska reaktionsmönster i hela lesionen 
medan icke-homogen leukoplakier har flera reaktionsmönster, 
exempelvis en kombination av hyperkeratos, nodulära för-
ändringar och inslag av röda områden. Den enskilt viktigaste 
riskfaktorn för canceromvandling är storleken på leukoplakin. 
Icke-homogena lesioner har en högre risk för malign omvandling 
än homogena leukoplakier och förekomst av dysplasi i vävnaden 
är en annan riskprediktor.
● Upp till 50 procent av patienterna med nydiagnostiserad 
skivepitelcancer nyttjar tobak och har en signifikant förhöjd 
alkoholkonsumtion.
● Virus kan spela en roll i uppkomsten, men kopplingen till 
utvecklingen av oral cancer är inte klarlagd. Virus av särskilt in-
tresse är humant papillomvirus (HPV), framför allt typ 16 och 18.
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Tandläkarförbundets 
skrift ”Tobakspreven-
tion” är enligt Mats 

Wallström en mycket bra in-
formationskälla för allmän-
tandläkaren när hon eller han 
möter patienter som röker  
eller använder annan tobak. 

– Viktigt är att fråga patien-
ten vid varje besök hur det står 
till med tobaken, men även  
alkoholen. Vidare att man vi-
sar patienten på förändring-
ar som man hittar och som är 
tobaksrelaterade och ger tips 
och råd utifrån förbundets 
skrift. Om patienten behöver 
hjälp, skicka en remiss på rök-
avvänjning om man inte själv 
har kunskap.  

Speciellt alkoholbruk kan 
vara känsligt att ta upp.

– Man ska vara ärlig och 
informera så att patienten 
kan ta ett rätt beslut på rätt 
information.
Vad vinner man på att bli  
tobaksfri eller minska alko-
holintaget?

– Worse case scenario är 
ju att man utvecklar en oral 
cancer om man fortsätter sitt 
bruk/missbruk. Om man slu-
tar förbättras siffrorna så att 
man slutligen hamnar på 
en risknivå som en som ald-
rig rökt. När det gäller alko-
hol finns det studier som visar 
på minskad risk för oral can-
cer/pharyngeal efter alkohol-
stopp. Men i samma studie 
finns även en ökad risk jäm-
fört med icke alkoholnyttjare 
inom ett visst tidsspann. 

– Inom odontologin har 
man en bra artikel av Warna-
kulasuriya och medarbetare 
med titeln ”Oral health risks 
of tobacco use and effects 
of cessation” publicerat i Int 

Dent J 2010 Feb; 60(1):7-30. 
Där går man igenom allt från 
karies till oral cancer och tittar 
på hälsoeffekterna av att sluta.

ENLIGT MATS WALLSTRÖM är  
de flesta patienter väl mo-
tiverade att sluta med sitt 
missbruk.

– Men man stöter även på 
en del som är totalt terapi-
resistenta. För denna grupp 
fungerar nikotinet 
som den perfekta 
drogen när ånges-
ten sätter in. 
Kan en behandlare 
vägra att operera en 
patient som väljer 
att fortsätta exem-
pelvis att röka? 

– Om det före-
ligger en klar medicinsk risk 
kan man säga nej till patien-
ten. Vi vet ju exempelvis att 
vissa behandlingar kräver en 
god cirkulation för läkning. 
De gånger som man har ne-

kat patienten en viss behand-
ling är det på grund av den 
dåliga prognosen. De allra 
flesta patienterna förstår  
detta om man informerar 
rätt.

Mats Wallström påpe-
kar att det enligt Socialsty-
relsen inte finns något lag-
rum som säger att man kan 
vägra vård. Landstinget har 
skyldigheten att erbjuda god 

hälso- och sjuk-
vård och tandvård 
(3§ hälso- och 
sjukvårdslagen 
[1982:763] och  
5§ tandvårds- 
lagen [1985:125]). 
Det ansvaret gäl-
ler också personer 
som röker. Vilken 

vård som ska erbjudas får en-
ligt Socialstyrelsen bedömas 
enligt en sedvanlig priori-
tering efter principerna om 
människovärde, behov och 
kostnadseffektivitet. ●

Några patientfall: 

1. 68-årig frisk kvinna med en leuko-
plakia på höger tungrand. Föränd-
ringen övervägande homogen, men 
plaquelik i sin karaktär. Ett område 
om 2 x 4 mm dock med annat reak-
tionsmönster. 

Leukoplakin inklusive rodnat 
område excideras med tre mil-
limeters marginal. Histopatologisk 
undersökning visar på en medelhögt 
differentierad skivepitelcancer 
exciderad med > 5 mm marginal åt 
alla kanter. 

Patienten är därmed färdigbe-
handlad men följs initialt med täta  

kontroller, var tredje månad under 
första året, därefter var sjätte månad 
upp till fem år.

2. Samma patient ett år efter exci-
sion. Inga kvarvarande leukoplaki-
liknande förändringar. Inga andra 
tecken på recidiv eller ny tumörsjuk-
dom, lokalt eller regionalt, noteras.

”Var ärlig mot patienterna och informera om riskerna”

1. 58-årig man som uppger sig vara 
frisk. Icke-rökare men snusar två 
dosor/vecka. Alkoholintag några 
gånger per vecka. Han är remitterad 
från ordinarie tandläkare för en vit, 
helt symtomlös, leukoplaki på vänster 
tungrand. 

Förändringen excideras med 
marginal och PAD-svaret är benign 
hyperkeratos utan cellatypi. Patienten 
följs med tre månaderskontroller 
inledningsvis enligt Västra Götalands-
regionens vårdprogram för orala 
leukoplakier.

2. Vid kontrollundersökning två år 
efter excision av leukoplakin noteras 
ett nytt diskret hyperkeratotiskt om-
råde på vänster tungrand. Således har 
leukoplakin recidiverat trots radikal ex-
cision. Patienten följs nu fortlöpande. 

Recidivrisken efter excision av leu-
koplakier är cirka 20 procent. Leuko-
plakier som recidiverar har en förhöjd 
risk för malign transformation och 
majoriteten av recidiven kommer inom 
två år. Denne patient illustrerar vikten 
av ett strukturerat omhändertagande 
av premaligna slemhinnelesioner vilket 
inkluderar uppföljning över lång tid.

MATS WALLSTRÖM, 
specialist i käk-
kirurgi, Sahlgrenska 
akademin, Göteborgs 
universitet.

” Viktigt är att 
fråga patienten 
vid varje besök 
hur det står till 
med tobaken, 
men även  
alkoholen.”

Kvinna med leukoplakia på höger tungrand Man med helt symtomlös leukoplaki

1 2 1 2
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Svensk originalprodukt
För 10 år sedan var vi först med att börja tillverka implantat-
broar med frästa vinklingsbara skruvkanaler. cara I-Bridge  
är originalet – en patenterad, svensk konstruktion.

Dokumenterat hög kvalitet
Efter 10 framgångsrika år vet vi att såväl passform som håll- 
barhet klarar den kliniska verkligheten – vilket dessutom  
bekräftas av studier vid flera universitet. cara I-Bridge håller 
högsta tänkbara kvalitet.

Universellt användbar
Från grunden är cara I-Bridge gjord för att vara en universal-
lösning. Den klarar alla implantatsystem på marknaden.  

Marknadens mest omfattande garanti
Vi erbjuder 20 års garanti på cara I-Bridge i metall, vilket är 
marknadens mest omfattande. Vi ersätter inte bara bron,  
utan tar också över garantin för implantatet (om implantat- 
tillverkaren inte godkänner att cara I-Bridge använts). 

Provad i praktiken 
När cara I-Bridge lanserades representerade produkten ett 
nytänkande – en helt ny idé skapade en överlägset användbar 
kvalitetsprodukt som nu stått stark genom många år.  
Den ökade efterfrågan från såväl tandläkare som tandtekniker 
talar sitt tydliga språk.

Heraeus Kulzer Nordic AB • Tel: +46 42-453 07 00 • E-post: cara-service@kulzer-dental.com • Web: www.cara-kulzer.se

© 2015 Heraeus Kulzer GmbH. All rights reserved. Heraeus” is a registered trademark of Heraeus Holding GmbH used under a temporary license granted by Heraeus Holding GmbH

Besök oss på Swedental! 
Vi finns i monter C02:42

cara I-Bridge 
– Så mycket mer än original
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Kraven på ökad samordning av journal-
system mellan tandvård och sjukvård kan 
få skjuts av att e-hälsoföretaget Inera 
utvecklat en tjänsteplattform som kopplar 
ihop vårdsystemen. Det öppnar också sina 
tjänster för privattandvården.

Sammanhållna patientjournaler behövs 
för att tandvården och sjukvården ska när-
ma sig varandra och tänderna ska bli en 
del av kroppen. Nu lanserar e-hälsoföreta-
get Inera en tjänsteplatt-
form som gör att det blir 
lättare att samordna oli-
ka journalsystem.

– Behovet av att alla 
har exakt samma system 
blir inte längre lika stort. Plattformen gör 
det möjligt att ha olika system, men på det 
här sättet kan de länkas samman och prata 
med varandra, säger Anders Henriksson, 
styrelseordförande i Inera AB och lands-

tingsstyrelsens ordförande i Kalmar.
Ineras ambition är att bli ett nav för hela 

Sveriges vårdinformation. Samtidigt försö-
ker e-hälsoföretaget möta den kritik det fått 
för att inte lyssna tillräckligt på användarna.

HITTILLS ÄR DET nästan bara bolagets ägare 
– landsting och regioner – som har kunnat 
köpa tjänster från Inera. 

Med den nya plattformen blir utbudet 
även tillgängligt för privata aktörer och då 

är privattandläkarna en 
tänkbar avnämare.

– De kan absolut kom-
ma ifråga, förutsatt att 
de uppfyller de krav vi 
ställer för att säkerstäl-

la integritet och rättssäkerheten kring våra 
system, säger Martin Andreasson, vice 
ordförande i Inera. 

Bolaget hoppas att de privata aktörerna 
med hjälp av Ineras tjänster ska kunna ut-

veckla nya applikationer som 
såväl patienter som medarbe-
tare inom vård och omsorg kan 

använda.
– Vi hoppas 

att markna-
den ska bidra 
till att utbudet 
av tjänster ökar 
snabbare. Pa-
tienterna ska 
kunna ta del av 

servicen på ett enklare sätt och 
på det viset bli mer delaktiga i 
vården, säger Anders Henriks-
son.

ANDERS HENRIKSSON betonar att 
säkerheten har högsta priori-
tet. Ingen information kommer 
att släppas ut från vårdsystemen 
via tjänsteplattformen om inte 
de vårdgivare som äger infor-
mationen har medgett det i av-
tal. Inera inför också rutiner för 
att certifiera de tjänster som an-
sluts till plattformen.

– Givetvis hoppas vi att såväl 
folktandvården som de priva-
ta tandläkarna ska vara intres-
serade och kunna ta del av våra 
lösningar, säger Anders Hen-
riksson.

 Torbjörn Tenfält

● Ineras ambition 
är att bli ett nav 
för hela Sveriges 
vårdinformation. 
Med den nya 
plattformen blir 
utbudet även 
tillgängligt för 
privata aktörer.

Anders Henriksson

” Behovet av att alla har 
exakt samma system blir 
inte längre lika stort.”

Ny plattform gör det enklare  
att samordna vårdsystemen

För dig som  
vill ha koll på 

branschen

Fakta om Inera
● Inera är landstingens och regio-
nernas gemensamma e-hälsoföretag 
och ansvarar för tjänster som 1177 
Vårdguiden, Nationell patientöver-
sikt, Pascal och Vårdhandboken. 

● Den nationella tjänsteplattform 
som nu även öppnas för kommersi-
ella aktörer kopplar ihop vårdsystem 
över hela Sverige.

Tandläkartidningen 12 • 2015
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Enligt tandvårdsföretagens 
årsredovisningar för 2014 
håller giganten Praktiker-

tjänst ställningarna. Samtidigt 
visar vår tio-i-topplista att flera 
av utmanarna expanderat kraf-
tigt den senaste tvåårsperioden. 
Men med en årsomsättning på 
4,7 miljarder kronor inom tand-
vård är Praktikertjänst helt 
dominerande: de övriga bo-
lagen på listan omsatte tillsam-
mans totalt 1 miljard. Men det 
är bland dessa företag tillväx-
ten sker.

Mycket lite har förändrats i 
rangordningen sedan Tandlä-

kartidningen 
gjorde en lik-
nande genom-
gång för två år 
sedan. Tydli-
gaste utmana-
ren till listettan 
Praktikertjänst 
är Colosseum 
Smile, bildat ge-

nom en fusion våren 2014.
– Vi bygger ut de befintliga 

klinikerna och samtidigt etable-
rar vi nya. Ambitionen i ett tio-
årsperspektiv framåt är att växa 
tvåsiffrigt varje år, säger David 
Halldén, tf koncernchef för Co-
losseum Smile Norden.

Också trean på listan, Dist-
riktstandvården, har ökat 
omsättningen rejält, liksom 
tandvårdskedjorna Orasolv och 
Tandlaget. 

Distriktstandvården grunda-
des 2010 genom köp av tio tidi-
gare folktandvårdskliniker  
i Stockholms län. I dag har  

Att bygga kedjor av kliniker och samtidigt  
tjäna pengar är fortsatt svårt. Det visar  
Tandläkartidningens nya genomgång av  
den privata tandvårdsbranschen.
TEXT & FOTO : L A R S H U G O

bolaget 16 kliniker – den senas-
te öppnade i Haninge i slutet av 
oktober. 

Praktikertjänst, med i dag 
närmare 1 200 anslutna tandlä-
kare, har under en följd av år va-
rit en pålitlig vinstmaskin. Dock 
innebar 2014 ett markant tapp 
i resultatet. Förklaringen är de 
ändrade skattereglerna för få-
mansbolag (till vilket företa-
get räknas) som medfört att del-
ägarna väljer att ta ut en högre 
lön i stället för vinstandelar. 

Ann-Chriztine Ericsson, chef för 
affärsområdet tandvård inom 

Praktikertjänst, 
är uttalat nöjd 
och beskri-
ver bolagets 
position inom 
tandvården 
som oföränd-
rat stark, även 
om det finns 
orosmoln. Ett 

sådant är att nyrekryteringen av 
delägare inte räcker för att fylla 
avgångarna – och pensions-
avgångarna kommer att öka 
framöver.

– En tydlig trend är att unga 
tandläkare är allt mindre be-
nägna att bli ägare till sin egen 
klinik. Här måste vi bli bättre på 
att kommunicera hur förmån-
ligt vårt erbjudande är, säger  

Ann-Chrizti-
ne Ericsson.

Men hon 
ser en bättre 
tillströmning 
av delägare 
2015 och hop-

pas att en nyligen sjösatt regio-
nal organisation ska stärka  
rekryteringsarbetet. 

Tandvårdsbranschen är påfal-
lande stabil och sedan 2010 har 
ingen ny större aktör etablerat 
sig. Riskkapitalets intresse för 
att engagera sig i tandvårdskli-
niker har svalnat, vilket också 
kan ha påverkats av diskussio-
nerna om vinster i vården med 
påföljande osäkerhet om vilka 
spelregler som kommer att gälla 
framöver.

– Jag tror inte att vi får se någ-
ra nya etableringar den närmas-
te tiden och förklaringen är att 
det kräver uthållighet och resur-
ser, eftersom expansion sker ge-
nom uppköp av befintliga kli-
niker, säger David Halldén på 
Colosseum Smile.

Av listan framgår också hur 

Knappa marginaler för           n

1 200
Antalet tandläkare 
som  är anslutna till 

Praktikertjänst i dag.

14
Så många 

kliniker består  
Distriktstandvården 

av i dag.

David  
Halldén

Ann-Chriztine 
Ericsson 

” Jag tror inte att vi får se  
några nya etableringar  
den närmaste tiden och för-
klaringen är att det kräver 
uthållighet och resurser.”
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svaga resultat utmanarna till 
Praktikertjänst visar upp: av nio 
bolag är det bara ett (City Den-
tal) som kan visa upp ett posi-
tivt resultat som inte ligger nära 
nollstrecket. 

Det sker heller inga större för-
skjutningar i marknadsande-
larna mellan offentlig och privat 
sektor. 

– Det är en avspegling av att 
klinikerna och 
patientflödena  
i stort sett fung-
erar väl, menar 
Lars Olsson, nä-
ringspolitisk 
chef på Privat-
tandläkarna. 

Han ser i stäl-
let förändring-

ar i den mindre skalan, fram-
för allt att ägare till små kliniker 

r           nya kedjor

Lars Olsson

väljer att samlokalisera, mind-
re ofta att man slår ihop sina  
bolag.  

– Det är omvittnat svårt att 
hämta hem vinster genom ex-
pansion. En norsk studie har  
visat att det finns klara stor-
driftsfördelar när man ökar från 
en till två anställda, eller från 
tre till fyra. Men sedan blir det 
inte lika tydligt, säger Lars  
Olsson.

David Halldén på Colosseum 
Smile menar dock att det visst 
finns fördelar i att vara en stor 
aktör.

– Framför allt i att kunna ge 
patienterna hög kvalitet och 
ett medarbetarerbjudande som 
ger goda möjligheter till ut-
veckling och fortbildning. I 
mindre grad när det gäller  
administration och uppköp,  
säger han. ●

● Praktikertjänst, 
ohotad etta på listan 
över de största tand-
vårdsbolagen.

Producentkooperativ delägt 
av 1 250 tandläkare som 
samtidigt är verksamhets-
ansvariga för sina kliniker. 
Tandvården svarar för 51 
procent av verksamheten.
Startår 1977. 

Norskt företag som kallar sig Nordens största tandvårdsföretag. 
Etablerat sig i Sverige med tio kliniker, däribland Stockholms SDIC 
med inriktning på specialisttandvård. Startår 2007.

Företaget bildades genom köp av tio kliniker från Folktandvården 
Stockholm som har utökats till tolv. Startår 2010.

Sedan 1995 inriktat på mobil tandvård och äldretandvård. Kontor i 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. 2010 gick riskkapital-
bolaget Procuritas med säte i Guernsey in som delägare. Startår 1989.

Klinik i centrala Stockholm med generösa öppettider och lågpris-
profil. Startår 2005.

Tandvårdskedja med fyra kliniker i Stockholms- och Göteborgs-
området. Startår 2005.

Tandvårdskedja med fyra kliniker i Norrbotten. Startår 1987.

Skånebaserad tandvårdskedja med sex kliniker. Startår 1983.

Koncern med 20 specialistkliniker inom sjukvård och tandvård. 
Tre kliniker för specialisttandvård i Stockholm, Nacka respektive 
Norrköping. Startår 2006.

* Avser a�ärsområdet tandvård. 
** Avser bolagets totala verksamhet inom sjukvård och tandvård.

PRAKTIKERTJÄNST

Speglarnas storlekar visar företagens omsättningar, miljoner kronor.

DISTRIKTSTANDVÅRDEN

Antal anställdaResultat, milj kr

ORAL CARE

CIT Y DENTAL

ORASOLV

TANDLAGET

DDG DENTAL GROUP

GHP SPECIALIST TANDLÄK ARNA

AQUA DENTAL

142

87

66

56

54

46

34

4 686
437

149

Källor: Bisnode samt resp företag, 2014 Grafik: Erik Nylund

4 430*+355**

COLOSSEUM SMILE 
-25 418 

161+2

2370

65+8

66+1

46+1

30+1

22+1

25-6

Landets tio största tandvårdsföretag
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Lägger du din order i vår 
webbshop under mässdagarna

– får du EXTRA bra mässrabatt  
och en välfylld goodiebag!

mängder av bra

Mässerbjudanden Mingla & 
Umgås

Swedental närmar sig
Vi maxar din upplevelse med fokus och innovation! 

Kom och besök oss i våra montrar: B03:22 & B04:22

DEN 12-14 NOVEMBER är det dags för årets höjdpunkt – Swedental. I år överraskar vi med  
fokus och bra erbjudanden, innovation, mingel, möten med vår kunniga personal och mycket annat. 

Under mässdagarna erbjuder vi mängder av prisvärda produkter och specialerbjudanden. 

Möt framtiden hos oss – varmt välkomna!

i vår monter

besök oss innan mässan på unident.se/swedental
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I KORTHET

Behov av  
extrapersonal
I Dalarna gör det 
ökade trycket av 
asylsökande med 
behov av tand
vård att bristen 
på tandvårds
personal är akut. 
Folktandvård en  
i Dalarna har därför 
gått ut och efter
lyst pensionerade 
tandläkare, tand
hygienister och 
tandsköterskor.

Till Sveriges 
Radios P4 Da
larna säger Karin 
Gunnars Hellgren, 
förvaltningschef på 
folktandvården:

– Det är akut
vård, de har värk 
och stora kariesan
grepp. Vi behöver 
hjälpa till med det 
här, för ingen ska 
behöva ha ont.

Behovet av 
extrapersonal 
finns bland annat i 
Avesta, Hedemora 
och Ludvika. LP 

En anmälan mot en tandläkare 
har tagit två år att utreda. IVO 
medger nu att det är för lång 
tid. 

I oktober 2013 anmälde en 
kvinna i Göteborg en privat-
tandläkare till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO. 
När hon inte hade hört något 
från myndigheten på ett och 
ett halvt år, anmälde hon IVO 
till justitieombudsmannen, 
JO, som har begärt att IVO 
ska ge en förklaring.

ENLIGT IVO ÄR en av anledning-
arna till förseningen att den 
ansvariga handläggaren var 
tjänstledig under längre pe-

rioder vid två tillfällen. En-
hetschefen ansåg inte att det 
fanns någon anledning att 
fördela ärendet till någon an-
nan handläggare eller på-
börja ärendet med hjälp av 
administratörer. Dessutom 
försenades ärendet när rönt-
genbilderna som skulle skick-
as in från olika vårdgivare 
dröjde, trots påminnelser.

IVO medger att den långa 
handläggningstiden, som nu 
är uppe i två år, är oaccepta-
bel.

MYNDIGHETEN SKRIVER att man 
arbetar på olika sätt för att 
handläggningstiderna ska 
hålla en godtagbar nivå men 
trots att den berörda enheten 
fått utökade resurser under 
2014 kunde avdelningen inte 
komma tillrätta med ärende-
hanteringen.

En normal handläggnings-
tid för klagomålsärenden är 
enligt IVO minst 18 veckor.
 Linda Persson

IVO medger  
onormalt lång  
handläggningstid

● Röntgenbilderna som skulle skickas in till IVO från olika vårdgivare dröjde, trots 
påminnelser.

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox

… personer var med i Sve
riges Tandläkarförbunds 
nätverk för utlandsstude
rande tandläkarstudenter vid 
årsskiftet.

JS

99

” Enligt IVO är en av 
anledningarna till för
seningen att den an
svariga handläggaren 
var tjänstledig under 
längre perioder …”

Ny professor  
i oral protetik  
i Malmö
Per Vult von Steyern är ny 
professor i oral protetik vid 
Tandvårdshögskolan i Malmö. 

Inriktningen 
på profes
suren är 
material
vetenskap.

Per Vult 
von Steyern  
kommer att 
fortsätta att 

utveckla, testa och imple
mentera nya protetiska mate
rial och behandlingsmetoder. 
Utvecklingen på området går 
snabbt, bland annat vad gäl
ler 3Dprintning. Per Vult von 
Steyern är med och tar fram 
nya lösningar och applika
tioner.
 JS

Per Vult  
von Steyern

Miljoner till  
forskning om 
material i implantat

Ann Wen-
nerberg, 
professor i 
oral protetik 
vid Malmö 
högskola, får 
9,3 miljoner 
kronor för 
att ta reda på 

hur materialet i implantat kan 
upplösas och ersättas av ben.
Forskningsanslaget kommer 
från Vetenskapsrådet och 
betalas ut över fyra år.
 JS

Ann Wennerberg

Foto: Colourbox
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Grov oskicklighet ledde till delegitimering
Efter en inspektion framkom 
det att tandläkaren hade 
stora brister i dokumenta-
tion inklusive röntgen. Det 
ledde till att HSAN, Hälso- 
och sjukvårdens ansvars-
nämnd, drog in legitimatio-
nen. 

Efter ett anonymt tips ge-
nomförde IVO, Inspektio-
nen för vård och omsorg, en 
inspektion på tandläkarens 
klinik. 

Tandläkaren hade tidiga-
re arbetat i Storbritannien, 
där han blivit av med sitt till-
stånd att utöva tandvård. En-
ligt tandläkaren berodde 
detta på en konflikt där han 
begärt ersättning från ett 
landsting. 

EFTER VISTELSEN I Storbritan-
nien fick tandläkaren anställ-
ning vid folktandvården. En-
ligt honom själv fanns inget 
att anmärka på vad gällde 
hans arbete, men enligt tand-
vårdschefen hade tandläka-
ren utfört undermåliga be-
handlingar.

Med anledning av dessa 
uppgifter beslöt IVO att göra 
en inspektion vid den kli-
nik som tandläkaren nyligen 
hade öppnat.

NIO PATIENTJOURNALER gran-
skades och man fann bris-
ter i åtta av dem, bland an-
nat brister i daganteckningar, 
stora brister i undersökning 
och behandling samt svårtol-
kade journaler. Det framkom 

också att tandläkaren inte 
hade någon fungerande rönt-
genutrustning. Enligt Strål-
skyddsmyndigheten fanns 
inget tillstånd för utrustning 
som är avsedd att sända ut  
joniserad strålning.

Enligt tandläkaren hade 
han vid inspektionen två 
fungerande utrustningar för 
framkallning, en digital och 
en manuell, men han hade 
problem med den digitala, 
vilket har åtgärdats.

EFTER ATT HA tagit del av 
IVO:s dokumentation beslöt 
HSAN att återkalla tandläka-
rens legitimation; han har va-
rit grovt oskicklig i sitt yrkes-
utövande.
 Mats Karlsson

” Tandläkaren hade 
tidigare arbetat  
i Storbritannien, 
där han blivit av 
med sitt tillstånd  
att utöva tandvård.”

Social?
Tandläkartidningen 
finns på Facebook, 
Twitter och Instagram

Smile. Nästa steg  
i din utveckling.

  För tandläkare, specialister, tandhygienister och  
tandsköterskor som söker nya utmaningar

  För klinikägare som vill sälja eller hitta samarbete

  Möjlighet att arbeta i Sverige, Norge eller Danmark

Vi ses på mässan. 
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Blockerar 92 % av dentintubuli 
vid 6 sköljningar in vitro*1

Alkoholfria Listerine Professional Sensitivity 
Therapy, ett munskölj att använda två gånger 
dagligen, bygger på kaliumoxalat kristallteknologi:

•  Kaliumoxalat binder till kalcium i saliven  
och kristaller uppstår

•  Kristallerna lagras djupt inne i de  
exponerade dentintubuli

•  Kristallerna byggs upp vid varje sköljning  
vilket ger en djup, stabil och heltäckande 
ocklusion av dentintubuli

Listerine Professional Sensitivity Therapy kan 
användas separat för varaktigt skydd2,3 eller i 
kombination med sensitive-tandkräm.

1.   Sharma D et al, ‘A novel potassium oxalate-containing tooth desensitizing mouthrinse:  
 A comparative in vitro study’ Journal of Dentistry Vol 41 S4 2013 Pg S18-S27.

2.  Vid användning 2 gånger dagligen.  
3.   Sharma D et al, ‘Randomised clinical efficacy trial of potassium oxalate mouthrinse  

in relieving dentinal sensitivity’ Journal of Dentistry Vol 41 S4 2013 Pg S40-S48.
*  Baserad på % hydraulisk konduktansreduktion. 

Rekommendera inte den här produkten till patienter med känd njursjukdom, hyperoxaluri, njursten eller malabsorptionssyndrom, eller med högt intag av vitamin C (1000 mg eller mer per dygn).  SE/LI/13-0340(1)a(1)

Professionell munvård hemma

Säljs endast
på apotek och 
tandvårdsklinik
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Upplev skillnaden!
Dynamostolen utnyttjar kroppens naturliga balans till att 
stärka musklerna i rygg, nacke och axlar.

Sätt dig på en Incharge stol och få en ergonomiskt riktig 
sittställning.

Prova en stol gratis i 14 dager.

Välkommen till oss på Swedental 2015 B00:09, där vill vi gärna 
hjälpa Er finna en stol och arbetsställning som stärker din rygg.

Magnus Strömqvist
Marknadsansvarig - Sverige
M: 073 - 968 28 45

www.dynamostol.se

Välkommen 
till                                                                                  

B00:09

Jamie Oliver tar strid mot sockret
Sockerskatt kan bli ett vapen 
mot karies i Storbritannien. 
Nu får Brittiska tandläkar-
förbundet draghjälp av 
kändiskocken Jamie Oliver. 

Brighton i södra England vi-
sar vägen genom att som för-
sta brittiska kommun infö-
ra en frivillig skatt på socker. 
Politikerna har bett affärs-
idkarna att lägga på tio pen-
ce extra varje gång de säljer 
en läskedryck. ”Skatten” ska 
gå till utbildningsinsatser om 
barns hälsa och matvanor.

– Vi konsumerar mer sock-
er än någonsin och det har 
mycket allvarliga effekter för 
tandhälsan, säger Tom Scan-
lon, hälsovårdschef i Brigh-
ton, till tidningen The Guar-
dian.

BÅDE BRIGHTON OCH det brit-
tiska tandläkarförbundet, 
British Dental Association 
(BDA), backas upp av stjärn-
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Tkocken Jamie Oliver. Förbun-

det uppger att karies är den 
vanligaste orsaken till sjuk-
husvistelser bland unga barn 
i Storbritannien. BDA efter-
lyser omedelbara åtgärder 
för att minska sockerintaget 
i landet och rekommenderar 
allt från att sänka det rekom-
menderade dagliga intaget 
till att kräva märkning och 
omsättningsskatt på socker-
stinna varor.

– Storbritannien är bero-
ende av socker och vi betalar 
alla ett pris för det. Regering-
en kan inte fortsätta att igno-
rera råden från forskare och 
hälsoexperter, säger förbun-
dets ordförande Mick Arm-
strong.

ENLIGT BDA ÄR karies den van-
ligaste orsaken till att barn 
och ungdomar besöker sjuk-
hus i Storbritannien. Häl-
soförvaltningen i Brighton, 
som numera kallar sig Sugar 
Smart City, uppger att på två 
år tvingades 300 barn dra ut 
sina tänder som en följd av 
kariesangrepp.

British Dental Association 
slår också ett slag för Jamie 

Olivers nya dokumentärfilm 
”Sugar Rush”. Filmen skild-
rar bland andra en sexårig 
pojke som tvingas dra ut sina 
tänder på grund av stor kon-
sumtion av godis och läsk.

” Regeringen kan inte 
fortsätta att ignorera 
råden från forskare 
och hälsoexperter.”

Med filmen som vapen 
hoppas Jamie Oliver påverka 
regeringen att införa en per-
manent skatt på socker i Stor-
britannien. 
 Torbjörn Tenfält

● Stjärnkocken Jamie Oliver talar på ett möte i parlamentet i Storbritannien, 
anordnat av All Party Parliamentary Group for Diabetes, för att påverka 
regeringen att införa skatt på socker. 

3 Nyheter 20-29.indd   24 2015-10-23   11:15



Ordertelefon 054-875315
www.forshagadental.se

VÅRA

PRODUKTER

F Ö R  TA N D L Ä K A R E

ALLA DINA VANLIGA PRODUKTER
TILL BÄTTRE PRIS

SWEDENTAL C05:30

NY KATALOG!
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Dentalminds intraorala kamera 
Stabil och skarp intraoral kamera med autofokus. Hög 
tröskel för rörelseoskärpa ger mycket hög  bildkvalitet. 
Kameran kopplas enkelt till bildhanteringsprogrammet. 

Köp Dentalminds intraorala kamera så får du en 
iPad mini 4 på köpet. Välkommen till Dentalmind 
i monter B02:32.

Litar du inte på turen? 

Vi ses på  
Swedental! 
Monter B02:32 
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Ja, den som satt här var förstås en låtsas-iPad Mini. 
Men med två unika koder och dubbelchans att 
vinna en av de hundra riktiga. Om du knappat in 
koderna på Swedental, monter B02:32, vill säga. 
Men nu är det som det är. 
 
Hoppas du hittar ett annat nummer av 
 Tandläkartidningen där den sitter kvar!

iPad mini 4 
är borta!  
Här satt en iPad med 

dubbelchans att bli din.

Dentalmind hittar du i monter B02:32.  
Kontakta oss på dentalmind.com eller tel 0346 – 488 00.
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www.dentalservice.se  

Välkommen till vår monter på 

Swedental 2015
Vi är en av Sveriges största leverantörer av utrustning och service-
tekniska tjänster inom tandvård. Vi träffar gärna dig för att visa vad 
vi kan erbjuda. Mingla med oss i vår bar och ta del av våra nyheter 
och erbjudanden under avslappnade former.  

Vi finns 
i monter 
B05:22

Och många fler erbjudanden på www.dentalservice.se
Vi ses på Swedental! 

Mässpaket  
Autoklav 
Svets + applewatch  
sport i paketet! 

Mässerbjudande 
Röntgen 
5 års extra garanti (ord. 2 år) 
och installation ingår.

Mässerbjudande 
unit
Spara upp till  
40.000 kr! 
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Folktandvården i Dalarna bildar fler storkliniker
Avestamodellen blir dala-
modellen när Folktandvår-
den Dalarna introducerar 
storkliniker på fler orter med 
skiftgång och något kortare 
arbetstid. 

– Det handlar om fyra större 
orter i Dalarna med lite olika 
tidsplaner. I Ludvika räknar 
vi med att slå ihop två klini-
ker under 2017, säger Ka-
rin Gunnars Hellgren, tand-
vårdschef i Dalarna.

Totalt handlar det om 

en minskning med sex all-
mäntandvårdskliniker med 
storkliniker i Borlänge och 
Mora under 2018 och i Falun 
senast 2020.

REDAN FÖR TRE år sedan av-
vecklades tre mindre klini-
ker i Avesta för att bilda en 
storklinik. Erfarenheterna 
därifrån har stått som modell 
för den klinikstruktur som 
nu ska växa fram.

– Utvärderingen av Avesta-
modellen visar att medarbe-

tarna är nöjda, arbetsmiljön 
har blivit bättre och vi kan er-
bjuda en tandvård som är mer 
tillgänglig för patienterna, sä-
ger Karin Gunnars Hellgren.

Modellen med skiftgång är 
kopplad till en förkortning av 
arbetstiden med två timmar 
i veckan.

MAJA LILLSUND, ordföran-
de i Dalarnas TT-förening, 
är inte förvånad över inrikt-
ningsbeslutet att bilda fler 
storkliniker.

– Det var ganska väntat ut-
ifrån att förändringen i Aves-
ta slagit väl ut. Det är ju ock-
så arbetsgivarens rättighet 
att sätta arbetstiden mellan 
sju och sju, säger hon.

– Från vår sida kommer det 

” … arbetsmiljön har blivit bättre 
och vi kan erbjuda en tandvård 
som är mer tillgänglig för 
patienterna.”

Karin Gunnars Hellgren, tandvårdschef i Dalarna

att bli viktigt att trycka på 
att de goda delarna i Avesta-
modellen överförs även till 
de nya klinikerna. Det gäller 
exempelvis den friskvårds-
satsning som introducerats 
i Avesta, med träning un-
der arbetstid och tillgång till 
sjukgymnast.
 Fredrik Mårtensson

Delta  
i debatten! 
orjan.bjorklund@ 
tandlakarforbundet.se
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INNOVATION TO IMPROVE YOUR REGENERATION
Re-hydrated and ready to use
Reduces operatory time and contamination risk
Smooth granules prevent damage to sinus membrane
Close similarity to human bone (1)

Dual composition: mineral + collagen(1)

Natural porcine origin
Gradually resorbable(2)

Replaced by abundant new vital bone(2-5 )

Ideal for sinus lift(3,4) and ridge preservation(5)

Safe and biocompatible: used in over 30.000 surgeries
(1) Figueiredo et al.; Journal of Biomedical Materials Research; 2010
(2) Nannmark, Sennerby; Clinical Implant Dentistry and Related Research; 2008
(3) Barone et al.; Clinical Implant Dentistry and Related Research; 2010
(4) Palacci, Nannmark; L’Information Dentaire; 2011
(5) Barone et al.; Journal of Periodontology; 2008

mp3

Se hela vårt sortiment och beställ direkt på www.protera.se
Snabbt, enkelt och till rätt pris

Protera Dental AB  .  +46 (0)31 29 66 00  .  info@protera.se  .  www.protera.se
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97 procent svarade bra 
eller mycket bra när 
nästan 6 000 elever  

i årskurs nio och gymnasiet fick 
gradera sin egen tandhälsa. De 
övriga 3 procenten tyckte själva 
att de hade dåliga eller mycket 
dåliga tänder.  

Therese Kvist, ST-tandläka-
re och doktorand på institutio-
nen för odontologi vid Karolin-
ska institutet, har tittat närmare 
på dem som var missnöjda med 

sina tänder. Hon 
jämförde deras 
svar med andra 
delar av samma 
enkät, där ele-
verna fick frå-
gor om de varit 
utsatta för våld 
och kränkan-
de behandling. 

Studien gjorde hon i samarbe-
te med Eva-Maria Annerbäck, 
som för några år sedan dispute-
rade vid Linköpings universitet 
med en avhandling om allvarlig 
barnmisshandel.

– BLAND DE TRE procenten som 
var missnöjda med sin tandhäl-
sa var det många som också sva-
rade att de varit utsatta för fy-
siskt våld, mobbning, sexuella 
övergrepp eller våld i hemmet. 
Det fanns alltså ett samband 
mellan någon form av misshan-
del och upplevd dålig tandhälsa. 
Att fråga barn och unga hur de 
upplever sin tandhälsa kan ge 
en indikation på hur de mår  

i övrigt, säger Therese Kvist, 
som arbetar på Kunskapscen-
trum om våld i nära relationer, 
Stockholms läns landsting.

Sannolikheten att svara då-
lig tandhälsa ökade med minst 
det dubbla för utsatta ungdomar 

och upp till 14 gånger för 
ungdomar som blev mob-
bade flera gånger i veckan. 
Ungdomar som varit utsat-
ta för flera former av miss-
handel var upp till 23 gånger 
mer benägna att svara att de 
hade dålig tandhälsa.

STUDIEN ÄR EN del av underlaget  
i den doktorsavhandling There-
se Kvist är i slutfasen av. 

Barnens och ungdomarnas 
självskattning säger inget om 
hur deras tandhälsa verkligen 
ser ut. Men från andra studier 
vet man att de som uppfattar sin 
tandhälsa som dålig också går 
till tandläkaren oregelbundet 
och har negativa upplevelser av 
tandvården. 

– Det behöver inte vara så att 
de far illa, men de tillhör ofta en 
utsatt grupp.  

Therese Kvist konstaterar  
att frågan vad unga patienter 
tycker om sina tänder är lämplig 
att ställa i anamnesen.

I sin avhandling undersöker 
Therese Kvist hur tandvårdsper-
sonal kan bli bättre på att upp-
märksamma och hjälpa barn 
som far illa och att anmäla till 
socialtjänsten. Hon försöker 
förstå hur barnen kan identifie-

ras och hur tandvården hanterar 
orosanmälningar. När barn och 
ungdomar uteblir från ett tand-
läkarbesök kan det vara ett teck-
en på att allt inte står rätt till.

– Det kan finnas en mängd 
skäl till att man inte kommer 
och ett kan vara att det är ett 
barn som far illa. Att fånga upp 
dem som uteblir är viktigt och 
underlättar dessutom vårt arbe-
te för att förbättra tandhälsan.

ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN ÄR det 
den egna oron som ligger till 
grund för anmälningsplikten. 
Tandläkaren, tandsköterskan, 
eller tandhygienisten har ett 
personligt ansvar och ska utgå 
från den egna känslan.

– Lita på dig själv. Ring gär-
na socialtjänsten om du är osä-
ker, men känner du dig fortsatt 
orolig är det din egen oro du ska 
gå på. 

Anmälningsplikten enligt 
socialtjänstlagen gäller barn 
och ungdomar. Men även i mö-
tet med vuxna är det viktigt att 
vara uppmärksam. En tandläka-
re som misstänker eller vet att 
en vuxen patient är våldsutsatt 
och har barn hemma – och där-
med misstänker att barnet far 
illa – är också skyldig att  
anmäla. 

Om barn inte är inblandade 
är det upp till den vuxne själv 
om den vill ha hjälp eller inte, 
men det kan vara bra att infor-
mera om var det finns råd och 
stöd att få. Den som misstänker 
att en person är utsatt för våld 
av sin partner bör försöka sam-
tala enskilt med den som kan 
vara utsatt. Enkla frågor om hur 
man mår och om man känner 
sig trygg i förhållandet ger ofta 
en bra vägledning.

TANDLÄKAREN HAR GODA möjlig-
heter att se tecken på olika for-
mer av våld. De flesta skador vid 
fysisk misshandel hamnar i hu-

Hon hjälper tandvården         
När barn och ungdomar inte är nöjda med sina  
tänder kan det vara tecken på att de även har andra 
problem. Therese Kvist, ST-tandläkare och forskare, 
ser ett samband mellan dålig tandhälsa och risken 
att unga blivit utsatta för våld, mobbning eller  
sexuella övergrepp.
TEXT: TO R B J Ö R N TE N FÄ LT  FOTO: A N N - S O F I RO S E N QV I ST

Eva-Maria 
Annerbäck

” Det fanns ett  
samband mellan 
någon form av 
misshandel och 
upplevd dålig 
tandhälsa.”
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vud- och halsregionen. Therese 
Kvist uppmanar den som ser ett 
blåmärke att fråga hur det har 
uppstått.

– Var genuint intresserad. Om 
du ser blåmärken, märker tand-
vårdsrädsla eller att någon ofta 
uteblir bör du tala med patien-
ten om det. Fråga hur blåmärket 
kommit till. 

SYMTOMEN FÖR våldsutsatthet är 
liknande hos vuxna och barn 
som lever i en familj där det fö-
rekommer våld: sömnsvårig-
heter, koncentrationssvårighe-
ter, stress, ont i magen, kronisk 
värk.

Therese Kvist medger att det 
ibland krävs mental styrka att 
ställa de viktiga frågorna. När 
några kliniker inom Folktand-

vården i Göteborg frågade samt-
liga vuxna patienter om de var 
utsatta för någon form av våld 
svarade 5 procent ja. Frågorna 
ställdes i samverkan med Väs-
tra Götalandsregionens kompe-
tenscentrum om våld i nära  
relationer (VKV).

– Många tänker att det av-
dramatiserar om man frågar 
alla. Men man måste också göra 
frågan till sin egen och stäl-
la den när det finns indikatio-
ner på våldsutsatthet. Alla frå-
gar på sitt sätt, som det känns 
bekvämt. 

RUTINER OCH RIKTLINJER kan göra 
det lättare att uppmärksamma 
våld, men där måste varje klinik 
tänka igenom sina egna förut-
sättningar, framhåller Therese 

n         upptäcka utsatta barn              

Kvist. Alla medarbetare behöver 
veta vad som gäller och hur man 
ska jobba med frågorna. Kun-
skap om våld är en förutsättning 
för att upptäcka patienter som 
lever med våld. 

– Om man vet hur socialtjäns-
ten fungerar, och de som arbetar 
där vet hur vi jobbar blir det läg-
re barriärer och inte lika laddat. 

Någon statistik om hur 
många anmälningar som leder 
till utredning och åtgärder från 
socialtjänsten finns inte.

– Vi tandläkare bör uppmärk-
samma socialtjänsten på vad 
en försummad tandhälsa fak-
tiskt kan leda till. Samtidigt är 
det viktigt för tandvården att 
veta vad socialtjänsten anser är 
värt att anmäla, säger Therese 
Kvist. ●

● I sin avhandling under-
söker Therese Kvist hur 
tandvårdspersonal kan 
bli bättre på att identi-
fiera och hjälpa barn som 
far illa. 

Tipsa oss redaktionen@tandlakarforbundet.se
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ORAL-B® PRO 6000 MED       
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Orofacial medicin kan bli en ny 
specialitet i Sverige inom ett 
par år. Socialstyrelsen utreder 
nu frågan.
TEXT : JA N E T S U S LI C K

Socialstyrelsen arbetar med 
en översyn av tandläkar-
nas ST-föreskrifter. Bland 

annat tittar myndigheten på 
hur specialistindelningen mot-
svarar befolkningens behov.

– Föreskrifterna om specia-
liteter inom tandvården är från 
1993. De är föråldrade och mål-

beskrivningarna 
behöver moder-
niseras. I sam-
band med det 
utreds möjlig-
heterna att in-
föra en ny spe-
cialitet inom 
området orofaci-
al medicin/sjuk-

hustandvård, berättar Inger von 
Bültzingslöwen, tandläkare och 
ordförande i ämnesrådet inom 
Svensk förening för Orofacial 
Medicin (SOM).

Det bekräftas av Helene 
Klackenberg Ingrao, jurist på 
Socialstyrelsen och projektleda-
re för översynen av tandläkar-
nas ST-föreskrifter.

– Vi ser vård-
behov hos vissa 
grupper som inte 
täcks av nuva-
rande specialite-
ter, så det lutar åt 
att det kan bli en 
ny, säger hon.

Hur det ska 
organiseras och vad speciali-
teten i så fall ska kallas är inte 
klart.

UNDER HÖSTEN ARBETAR Social-
styrelsen med generella frågor 
som gäller alla specialistutbild-
ningar. Det handlar till exempel 
om kompetenskrav för handle-
dare, kvalitetssäkring av utbild-
ningen och hur man tillgodoräk-
nar kompetens hos tandläkare 
från länder utanför EU.

Ny specialitet kan vara på väg

Nästa år kommer Socialstyrel-
sen att revidera målbeskriv-
ningarna för samtliga speciali-
teter och då tas även frågan om 
behovet av en ny specialitet upp.

Helene Klackenberg Ingrao 
kan i dag inte säga när det blir 
beslut om de nya ST-föreskrif-
terna eller när de börjar gälla, 
men enligt planerna kommer en 
första version att skickas ut på 
remiss under 2016.

SOM DET SER UT NU blir de åtta 
befintliga specialiteterna inom 
odontologi kvar, men det kan bli 
en nionde. Det är också myck-
et möjligt att det kan bli namn-
ändringar och nya avgränsning-
ar mellan specialiteterna, enligt 
Helene Klackenberg Ingrao.

Socialstyrelsens översyn av 
tandläkarnas ST-föreskrifter på-
börjades i våras. 

Inger von Bültzingslöwen har 
arbetat länge för att oralfacial 
medicin ska bli en specialitet.

– Det är viktigt för patientsä-
kerheten att vi har välutbildade 
tandläkare inom det här vård-
området, säger hon. 

Ämnesområdet orofacial med-
icin definieras enligt SOM 
som prevention, diagnos-
tik och behandling av kom-
plexa orala tillstånd relaterade 
till systemsjukdomar och/eller 
funktionshinder.

DET FINNS I DAG ETT 50-tal en- 
heter i landet som jobbar med 
orofacial medicin. De tar emot 
remisser från sjukvården och 
tandvården, både allmän-,  
specialist- och privattandvård-
en. 

Enheterna har lite olika be-
nämningar i olika landsting och 
regioner: sjukhustandvård, oro-
facial medicin, oral medicin och 
medicinsk tandvård.

Det sammanhållna ämnes-
området finns beskrivet i en ut-
redning som Inger von Bült-
zingslöwen gjorde för Västra 
Götalandsregionen 2004. 

Utredningen ligger till grund 
för en tre-åriga utbildning i oro-
facial medicin på ST-nivå som 
numera ges för sjukhustandlä-
kare i tio landsting och regio-
ner. ●

● Patienter med stora vårdbehov förutsätter kunniga tandläkare.

35
Det är antalet 

tandläkare som har 
gått ut den treåriga 
utbildningen i orofa-
cial medicin eller som 
har certifierats inom 

området.
Källa: www.som.nu

50
Så många enheter, på 
ett ungefär, arbetar 
med orofacial medi-
cin och tar emot pa-

tienter på remiss från 
övriga tandvården 

samt från sjukvården.
Källa: Inger von 
 Bültzingslöwen

Helene 
Klackenberg

Inger von 
Bültzingslöwen
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GUNNEL  
HÅK ANSSON

Tandvårdsstrateg  
i Region Kronoberg 
och Region Halland

– Det finns ett behov av 
en specialitet till inom 

odontologin. Flera patienter 
lever längre och med svåra och 
mer komplicerade medicinska 
behov. 

– Orofacial medicin behövs 
som en kunskapsbank för 
allmäntandvården. Det finns 
redan en treårig utbildning som 
motsvarar specialistutbildning.

MONICA PALMÖ

Verksamhetschef 
för specialisttand-
vården och orofacial 
medicin i Blekinge

– Sjukhustandvården/
orofacial medicin borde ha 

fått en specialitet för minst tio 
år sedan. Jag har jobbat med 
frågan i runt 30 år och nu går det 
äntligen åt rätt håll. 

– Sjukhustandläkare arbetar 
med svårbehandlade patien-
ter, multihandikappade och 
multisjuka. Det kräver utökade 
medicinska kunskaper. 

– Allmäntandvården och även 
dagens specialister remitterar 
vissa patienter till orofacial medi-
cin. Vårdpanoramat kommer 
att bli ännu mer komplicerad 
framöver. Förändringar  
i befolkningsstrukturen innebär 
en utökad och mer problematisk 
äldretandvård.

PER- OLOF  
RÖDSTRÖM

Övertandläkare 
på specialkliniken 
för sjukhus-

tandvården/oral medicin på 
Odontologen i Göteborg

– Ja, det behövs en ny 
specialitet. Medicinskt 

krävande patienter behöver 
ofta komplicerade behand-
lingar. Det kräver tandläkare 
med specialkompetens. 

– Sjukhustandläkare måste 
ha kompetens för att kunna 
diagnostisera och behandla 
slemhinnetillstånd och smärta 
samt behandla medicinskt 
komplicerade patienter, pa-
tienter med svåra funktions-
hinder och patienter med 
uttalad tandvårdsrädsla.

KLAS  
BLOMKVIST

Tandläkare på 
avdelningen för 
orofacial medicin  

i Karlskrona/Karlshamn

– Orofacial medicin är 
en viktig del av tandvår-

den kopplad till sjukvårdens 
medicinska behandlingar. Vi 
behandlar svårt sjuka med 
tillstånd där tandvård är en 
integrerad del av behand-
lingen, till exempel vid cancer, 
organtransplantation och 
hematologiska tillstånd. 

– Vi behandlar också patien-
ter med orala slemhinnesjuk-
domar, olika typer av psykiska 
eller fysiska handikapp och 
tandvårdsrädsla. 

– Det krävs djupgående 
medicinska kunskaper för att 
kunna ge en optimal vård till 
dessa grupper. ENKÄT OCH FOTO: JA N E T S U S LI C K

Tycker du att orofacial medicin ska vara en specialitet? 

Hoppas du gillar oss!
Tandläkartidningen – nu ännu bättre, vassare och nyttigare för att hjälpa dig  
som tandläkare att följa med och utvecklas i yrket! 

Är du ännu inte medlem eller prenumerant? 

Beställ en helårsprenumeration för 2016  
så får du de två sista numren för i år på köpet! 
Du vet väl att du som medlem/prenumerant på tidningen också får tillgång  

till mer material på vår nya hemsida www.tandlakartidningen.se

Gör som dina kolleger, läs Tandläkartidningen!
Örjan Björklund, Chefredaktör

Beställ din prenumeration, maila christer.johansson@tandlakarforbundet.se
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Flest klagar på  
allmäntandvården
Den allmänna tandvården 
får flest klagomål från 
enskilda och anmäls mest av 
vårdgivare. 

Det visar två rapporter från 
Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO.

Hittills i år har myndig-

75% av tandvårdsteamen som svarade på vår 
senaste enkät rapporterade att deras arbete blev 
enklare om de lade en DryDent under salivsugen. 

DryDent är en absorberande engångsprodukt, som finns i två storlekar,
Medium och Large. Finns hos ett flertal distributörer i Norden.

Mer information på www.drydent.se
Caresumables AB, Medicinareg.8A, Göteborg

Torrläggning och skavskydd 
vid cementeringar, fyllningar, 
scanning, bonding & avtryck

Se resultatet av vår 

senaste patientenkät!

Swedental 
Monter D01:30

heten fått in 1 540 lex Maria-
anmälningar och 4 189 kla-
gomål totalt på hälso- och 
sjukvården. Ungefär 5 pro-
cent av klagomålen och 3 
procent av lex Mariorna gäl-
ler tandvården.

DEN ALLMÄNNA tandvården 
får överlägset flest anmäl-
ningar och klagomål. Från 
maj till och med augusti rör-
de alla lex Maria-anmäl-
ningar allmän tandvård och 
bara 15 procent av klagomå-
len gällde specialisttand-
vården.

Patienter klagar i de fles-
ta fall på något som rör vård 

och behandling medan 
vårdgivare oftast anmäler 
brister i diagnostisering.

Rapporterna från IVO är 
de första som släpps tertial-
vis. IVO har beslutat att re-
dovisa sina iakttagelser från 
tillsynen var fjärde månad 
för att bättre kunna följa ut-
vecklingen.

– I SLUTÄNDAN HOPPAS vi ock-
så att det ger verksamheter-
na som vi tillsynar ett stöd 
till deras eget förbättrings-
arbete, säger Anna Hultin, 
enhetschef på analysenhe-
ten, i ett pressmeddelande.
 Linda Persson

Den bästa kunskapen om bettskenor
Socialstyrelsen har skrivit en systematisk översikt om bettskenor för barn och ungdomar 
med käkfunktionsstörningar. Rapporten sammanfattar den bästa tillgängliga 
vetenskapliga kunskapen.

Läs mer: http://bit.ly/1GSneeD

Bettskena för barn och  
ungdomar med symtom  
relaterade till  
käkfunktionsstörningar
En systematisk översikt av vetenskapliga studier

” Patienter klagar i de 
flesta fall på något 
som rör vård och 
behandling medan 
vårdgivare oftast 
anmäler brister i 
diagnostisering.”

Många nya 
tandvårdskurser  
under våren
Tandläkarförbundet erbju
der drygt 80 kurser under 
vårterminen. 30 är nya äm
nen, till exempel:
● Tandvårdsjuridik. Kursen 
”Lagboken i våra händer 
när vi behandlar tänder” tar 
upp kraven på journalföring, 
ansvarsfördelning, sekretess
reglering, den nya patient
lagen och förändringar 
angående patientsäkerheten 
bland annat.
● Protetik. Kursen ”Protetik 
på ’besvärliga’ patienter” 
tar exempelvis upp hur man 
märker om en patient kan bli 
besvärlig att behandla och 
hur man säger nej till patien
ter som önskar onödiga eller 
oetiska behandlingar.
● Sedering. ”Midazolam – 
sedering inom tandvård” 
tar upp indikationer, risker, 
säkerhetsrutiner med mera. 
Kursen går även in på lustgas
sedering.
● Akuttandvård. ”Fyra specia
lister om tandtrauma” ges av 
en endodontist, en pedo
dontist, en käkkirurg och en 
specialist i oral röntgen.

JS
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The Experts in Dental Services

PureMotion®

för kliniker med 2 
behandlingsstolar M2 för kliniker med 3-4 

behandlingsstolar M4

M8 för kliniker med 5-8 
behandlingsstolar M8 Backup

Ett komplett sugsystemprogram för alla tandvårdskliniker

 Integrerad  
 avfallshantering via  
 Sweden Recycling 

 Driftsäker och med  
 hög kapacitet 

 Med eller utan  
 sugmotor 

 Finns i olika storlekar  
 från små till stora kliniker

Sweden Recycling har mer än 30 års erfarenhet och är Sveriges främsta experter vad gäller 
omhändertagande av kvicksilverkontaminerat slam och annat farligt avfall från dentalvården. 
Våra produkter sätter branschstandard och vi driver ständigt utvecklingen framåt. 
Välkomna till Sweden Recycling – specialister i grön tandvård!

Produkt fördelar:

info@pure-motion.se    www.pure-motion.se 

Kontakta oss för mer information: Tel. 08 – 410 885 25, info@swedenrecycling.se, www.swedenrecycling.se

Miljöservice Sanering  Provtagning

Besök oss på  

Swedental 2015 i Göteborg 

den 12-14 november!  

Vi finns i monter B08:24. 

Varmt välkomna!

Vi tar hand om  
klinikens farliga avfall
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NYHETER FRÅN FLUX

Flux Fresh Drops
Hård sockerfri sugtablett för fräsch 
 andedräkt. Har en uppfriskande smak 
av eukalyptus och mentol.

Flux Aloe Vera och Flux Strong Mint 
Två nya smaker på Flux Fluorskölj för vuxna 
och barn över 12 år. Innehåller 0,2% NaF.
Flux Strong Mint har stark smak av mint.
Flux Aloe Vera innehåller äkta frystorkad 
Aloe Vera från Mexico.

Xeroserien har fått nya kläder och nytt namn 
Samma innehåll som tidigare.
Xerorinse heter nu Flux Dry Mouth Rinse
Xerogel heter nu Flux Dry Mouth Gel
Xerodrops heter nu Flux Drops

Vi är stolta över 
att presentera nya 

medlemmar i 
Flux-familjen.
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Ett individuellt medlemskap 
skulle kunna leda till fler ne-
gativa än positiva följder för 
Tandläkarförbundet, anser 
förbundsstyrelsen, FS, i en 
proposition till förbunds-
mötet.

Det var vid förra förbunds-
mötet som FS fick i uppdrag 
att utreda frågan om ett in-
dividuellt medlemskap i för-
bundet. Den stadgegrupp 
som utrett frågan anser vis-
serligen att det finns en för-
del med att varje individ själv 
beslutar om medlemskapet 
och att det blir en tydliga-
re koppling för medlemmen 
till förbundet, som då skul-
le bli en ren professionsorga-
nisation.

Men risken med individu-
ella medlemskap är att med-
lemsantalet skulle kunna 

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

Kom förbi vår monter och 
ta ditt pupillavstånd så    

tävlar  du om ett par 
luppglasögon
eller registrera ditt deltagande på:
www.bigmandental.se/luppar

Monter: C01:20

Sveriges Tandläkarförbunds förbundsmöte  
äger rum i Stockholm den 4 december

Förbundsstyrelsen: Nej till  
individuellt medlemskap

sjunka, vilket skulle leda till 
en minskad ekonomisk bas 
och svagare ställning för för-
bundet när det gäller påver-
kan gentemot myndigheter 
och departement.

FS hemställer att medlem-
skapet även i fortsättningen 
ska ske via riksföreningarna.

NY BERÄKNING FÖR ANTALET 

OMBUD. FS föreslår att antalet 
ombud på förbundsmötet ska 
beräknas utifrån riksföre-
ningarnas medlemstal i stäl-
let för avdelningarnas, det 
vill säga antalet ombud ska 
spegla proportionen mellan 
riksföreningarna i stället för 
antalet lokalavdelningar.

INGEN OBLIGATORISK FORTBILD-

NING. Det bör bli krav på att 
tandläkarna fortbildar sig, 
dock inte ett obligatorium, 
föreslår FS.

Det var vid det förra för-
bundsmötet som efterut-
bildningsrådet lade fram en 
motion om att regionföre-
ningarna i samarbete med 
efterutbildningsrådet skul-

le utreda en dokumenterad 
fortbildning.

Efter beslutet på förbunds-
mötet gav FS efterutbild-
ningsrådet i uppdrag att bör-
ja arbetet med att poängsätta 
förbundets egna kurser en-
ligt CPD (continuing profes-
sional development).

FS hemställer bland an-
nat att förbundsmötet ska 
ge tandläkare möjlighet att 
kontinuerligt uppdatera äm-
neskunskaper och stimulera 
till livslångt lärande, utbild-
ningar ska poängsättas per 
genomförd timme och gälla 
kurser i förbundets regi och 
riksstämman från och med 
2016.

FÖRLÄNG UTBILDNINGEN. För-
läng tandläkarutbildningen 
till fem och ett halvt år, före-
slår Erik Baecklund, ordfö-

rande för TEV Nordöstra, i en 
motion.

Erik Baecklund hemstäl-
ler att förbundsmötet beslutar 
om en förlängd utbildning till 
fem och ett halvt år för att ge 
möjlighet att utveckla mor-
gondagens tandläkare, samt 
att i utbildningen utveckla 
tandläkarens ledarskapsroll.

FS skriver i sitt svar på mo-
tionen att man ser positivt 
på detta. I förbundets policy 
finns dock redan skrivning-
en: ”Tandläkarförbundet an-
ser att det bör undersökas om 
en förlängning av tandläkar-
utbildningen behövs.” Vidare 
står det att ”… om nya utbild-
ningsmoment måste infö-
ras kan en förlängning av ut-
bildningen behöva ske. Det är 
dock viktigt att först genom-
lysa redan befintliga utbild-
ningsmoment för att se om 
det finns delar som bör lyftas 
bort ur utbildningen”.

STÖDFONDEN. FS hemställer 
att förbundsmötet beslutar 
att stödfonden ska ha en mi-
niminivå.  Mats Karlsson

” FS hemställer att 
medlemskapet även 
i fortsättningen 
ska ske via riks
föreningarna.”

” Det bör bli krav på 
att tandläkarna 
fortbildar sig, dock 
inte ett obligato
rium, föreslår FS.”
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Profylaxkurs samlade  
studenter från flera länder
Svensk tandvård är känd för 
profylax. Det fick tandläkar-
studenter från fyra länder 
prova på när de deltog i ett 
internationellt utbyte på Ka-
rolinska institutet i oktober.

Åtta studenter från Frank-
rike, Storbritannien, Turkiet 
och Spanien har varit på KI i 
en vecka i samband med Eu-
ropean Visiting Programme, 
ett utbyte utformat av stu-
dentorganisationen Europe-
an Dental Students’ Associ-
ation.

UTBYTET HAR ORDNATS för att 
ge studenterna möjlighet att 
besöka Sverige och knyta 

kontakter med varandra, be-
rättar Nadja Gladborg, som 
representerar Odontologiska 
Föreningens internationella 
utskott på KI.

Studenterna har deltagit  
i en företagssponsrad kurs 
om oral profylax tillsam-
mans med drygt 20 studenter 
på KI. Det var en heldagskurs 
med betoning på praktiska 
övningar.

UNDER VECKAN BLEV det ock-
så information om KI och om 
svensk tandvård, en extrak-
tionskurs, prekliniska öv-
ningar samt auskultationer.

European Dental Students’ 
Association (EDSA) repre-

senterar över 65 000 tandlä-
karstuderande i Europa med 
omnejd.

Organisationen vill ge stu-
denter från olika länder möj-
lighet att utbyta kunskap, 

idéer och erfarenheter med 
varandra. En annan uppgift 
är att jobba för harmonise-
ring av tandläkarutbildning-
arna i Europa.
 Janet Suslick
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TePe – 50 år 
av interdental 
rengöring 

www.tepe.com

Besök vår monter B02:12 
på Swedental!

● Benoit Berty och Gauthier Dot, Frankrike, samt Dominic Price, Stor britan
nien, har deltagit i en profylaxkurs på KI.
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Ring
08-646 11 02 

för gratis 
prov!

Ring oss på 08-646 11 02 eller besök oss på www.ahrendental.com

PLACERAÖPPNA LJUSARE TÄNDER!

Självupplösande 
blekstrips - snabbt 
och enkelt! 
Med WhiteWash självupplösande blekstrips är det lätt att få 
ljusare tänder. De är nästan osynliga och kan användas till 
exempel på väg till jobbet, under joggingturen eller framför tv:n.

Stripsen innehåller 6 % väteperoxid och verkar i 20 minuter innan de 
löser upp sig och försvinner. Enkelt för dig och enkelt för din patient!

Erbjudande! Köp 4 paket Dissolving Whitening Strips – betala för 3!*

* Erbjudandet gäller under november 2015 eller så länge lagret räcker.
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Vi ses på 
Swedental!
Årets höstkampanj med många fina erbjudanden har dragit igång. 

Om inget i kampanjen passar kan ni utnyttja värdechecken som finns 

i kuponghäftet. Vi har även ett specialerbjudande på vår testvinnande 

komposit Estelite Sigma Quick som gäller enbart under mässan.

Välkommen till monter B05:20.

Hösterbjudande Z-serien
Köp fyra valfria instrument ur Z-serien och 

få en Apple Watch Sport på köpet.

  
4    
valfria Z  =     

5   
valfria Z  =    

Köp fem valfria instrument ur Z-serien 

och få en iPhone 16 GB på köpet.

iCare+
Rengör 
Desinficerar 
Smörjer

Apple Watch 
Sport på köpet!
Vid köp av iCare+ ingår 
en Apple Watch Sport.

Perio-Mate
Pulver på köpet.

Prophy-Mate
Pulver på köpet.

Surgic Pro
Handstycke på köpet.

Vario Surg3
Spetskit på köpet.

Se resten av våra erbjudanden på www.tsdental.se
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Specialerbjudande!
Estelite Sigma Quick
25% rabatt under 
Swedental.

NSK:s sortiment och tangentborden kan även köpas

via Svensk Dentalservice / www.dentalservice.se

TS Dental är svensk generalagent för märket NSK.

Box 37, 911 21 Vännäs, Tel. 0935-131 11, info@tsdental.se, www.tsdental.se

Endast ett erbjudande per kund.

Nytt hos oss!
Hygieniska tangentbord

Desinficerbar mus 
ingår vid köp av ett 
Cleankeys tangentbord.

Desinficerbar mus 
ingår vid köp av ett 
Purekeys tangentbord.

Alla erbjudanden gäller t.o.m. 20/11 2015 och kan inte kombineras med avtalspriser.

Cleankeys® 
Slät reptålig glasyta med touchknappar som 

enkelt kan torkas av och desinficeras.

           +              +        =  23.900:-
                     exkl. moms 
 

2 turbiner                   2 blå                1  puts                     

          +             +         =  24.900:-
                  exkl. moms 
 

2 röda                      2 blå                1  puts                    

Värdepaket M-serien
 Köp 2 st valfria turbinvinkelstycken, 2 st blå lågvarv 

 och 1 st putsvinkelstycke FX57.1 Köp 2 st valfria röda lågvarv, 2 st blå lågvarv 

och 1 st putsvinkelstycke FX57.2

Bäst i test!
Sex år i rad.
Gäller endast beställningar på mässan.

Purekeys 
Slät silikonyta med mekaniska knappar som 

enkelt kan torkas av och desinficeras.

25%
under 

mässan
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TANDHÄLSAN
– Peta inte lite här och där, gör i stället en rejäl  
analys av tandvårdsstödet så att vi får veta om  

pengarna används på bästa sätt. Det säger  
Hans Östholm, som nyligen avgick som  

tandvårdschef  i Värmland.
TE X T:  M AT S K A R L S S O N   FOTO : Ø Y V I N D LU N D

Vi vet för lite om

Porträttet
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ven om tandhälsan hos 
den svenska befolk-

ningen stadigt blivit 
bättre finns det en-

ligt Hans Östholm ändå mycket kvar att göra. 
Visst var det bra att tandvårdsstödet infördes 
2008; det har lett till att fler har råd att gå till 
tandläkaren. Men för den skull kan beslutsfat-
tarna inte sitta stilla i båten.

– Patienter, staten och landstingen lägger ner 
cirka 24 miljarder årligen på tandvård. Då mås-
te vi också se till att pengarna används på bästa 
sätt, det vill säga att de ger så mycket oral hälsa 
som möjligt, säger han.

Och det finns det inga klara siffror på.
– Vi vet alldeles för lite i dag, och den senaste 

genomlysningen av tandvårdsstödet som för en 
tid sedan gjordes av utredaren Bengt Germunds-
son föreslår inga genomgripande förändringar. 
Utredningen hade inte heller det uppdraget. Vi 
behöver göra djupare analyser, säger Hans Öst-
holm.

TLV, TANDVÅRDS- och läkemedelsförmånsverket, 
skruvar visserligen i systemet då och då utifrån 
de pengar som inte har utnyttjats, men då hand-
lar det enligt Hans Östholm mest om att justera 
bland villkoren för protetiska åtgärder och  
behandlingar.

– Det är naturligtvis bra för dem som behö-
ver sådan vård, men det finns enligt min mening 
många patienter som inte får del av tandvårds-
stödet i den omfattning som jag skulle önska. 

Det handlar om socioekonomiskt svaga grup-
per, personer som kommer till Sverige från  
andra länder samt äldre. 

– Den sistnämnda gruppen måste vi vårda 
kontakten med innan de blir sköra. Och när de 
blir sköra och beroende behöver vi få ett bättre 
samarbete med kommunerna och vårdpersona-
len inom äldrevården samt sjukvården men  
också med frivilligorganisationer, exempelvis 
pensionärsföreningar.

Och inte minst bör stödet riktas mer till före-
byggande insatser; det skapar i längden bättre 
förutsättningar för god odontologisk hälsa läng-
re fram i livet, påpekar han.

– Frisktandvården måste få mer rättvisa förut-
sättningar, som exempel får patienter med frisk-
tandvård inte del av högkostnadsskyddet i dag.

HANS ÖSTHOLM HAR EN gedigen och lång erfaren-
het av den svenska tandvården. Han utexamine-
rades som tandläkare i Göteborg 1976, men åter-
vände inte till födelseorten Vilhelmina. I stället 
blev det Karlstad och Värmland, av familjeskäl 
och för att han fick jobb vid folktandvården. 

Och där har han blivit kvar, först som allmän-
tandläkare, sedan som klinikchef under ett stort 
antal år, och de senaste tolv åren som tandvårds-
chef.

– Jag har trivts väldigt bra i folktandvården 
och haft förmånen att få vara med och driva ut-
vecklingen, säger han.

När han blev tandvårdschef var det orosti-
der i landstinget; han kastades direkt in i en tid 
av ekonomiska problem, något som också påver-
kade folktandvården. Stabsfunktioner togs bort 
och landstinget centraliserade stödfunktioner-
na till folktandvården, något som Hans Östholm 
inte kunde acceptera som ny tandvårdschef.

– Jag jobbade för att få tillbaka egna stabsre-
surser, och efter några år blev det tack och lov så.

DET FANNS MYCKET ANNAT att ta itu med för den 
nye folktandvårdschefen. Det handlade bland 
annat om att utveckla och förbättra journalsys-
temen, det ledde till att vi så småningom byt-
te journalsystem. Vi utvecklade nya vårdpro-
gram för barn och vuxna och inte minst jobbade 
vi med att skapa goda förutsättningar för klinik-
chefernas ledarskap. Och det tycker han att man 
har lyckats bra med.

– Det ska vara attraktivt och roligt att vara 
chef. Och att nå den målsättningen är en utma-
ning i en föränderlig tid med ökande krav och 
förväntningar som vi inte själva helt råder över. 

Hans Östholm anser att det är bra att som chef 
både vara ledare och aktiv kliniker.

– En klinikchef måste naturligtvis först och 
främst vara en bra ledare och ska samtidigt be-
hålla den odontologiska kunskapen och färdig-
heten i patientarbetet. En god ledare är 
också en förebild och någon som har in-

Hans Östholm
YRKE: Tandläkare,  

före detta tandvårds-
chef, numera register-

hållare.
ÅLDER: 66 år.

FAMILJ: Hustru,  
barn och barnbarn.

FRITID: Familjen, fixa  
med hus, läsa,  

motionera.
PÅ NATTDUKSBOR-
DET: Ojämlikhetens 

anatomi av Per  
Molander.

SENASTE TAND-
LÄKARBESÖKET:  

Två år sedan, en  
kuspfraktur på en 6:a.

Ä
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● Efter tolv år har Hans 
Östholm lämnat tjänsten som 
tandvårdschef. I stället har 
den nyblivne pensionären 
trappat ner till halvtid och 
jobbar med SKaPa-registret.
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sikt och förståelse för det som strular i det 
vardagliga arbetet och som låter medarbe-

tarna vara delaktiga i att hitta lösningar, förkla-
rar han.

I de flesta fall är klinikcheferna i Värmland 
tandläkare, men också andra yrkesgrupper har 
fått klinikchefstjänster, och det har han inte nå-
got emot:

– Vi har både tandhygienister och tandsköter-
skor som klinikchefer, och det fungerar bra. Det 
viktiga är att de har både ledarkompetens och 
kunskaper om verksamheten.

LIKSOM I ANDRA GLESBYGDSLÄN har det också i 
Värmland varit svårt och är svårt att rekrytera 
tandläkare på vissa orter. Någon universallös-
ning har ingen ännu funnit. Hans Östholm me-
nar att det är viktigt att utveckla både ledarskap 
och medarbetarskap. 

– Det handlar om att ta vara på allas kompe-
tens, engagemang och vilja att ta ansvar ökar att-
raktiviten och gör att våra medarbetare känner 
sig stolta över att jobba i Folktandvården Värm-
land. 

Det Hans Östholm hoppas på för framtiden 
för folktandvården i Värmland är att den interna 
uppföljningen ska utvecklas för att ge ännu bätt-
re möjligheter att arbeta med vårdutveckling.

– Detta blir förhoppningsvis klart kommande 
år. Vi kommer då att få verktyg som skapar för-
utsättningar för att göra arbetet så effektivt som 
möjligt, exempelvis ge-
nom att klinikerna själ-
va kan följa sina resultat, 
jämföra sig med andra 
och hitta områden för sin 
egen vårdutveckling.

Men även SKaPa, det 
nationella kvalitetsre-
gistret för karies och pa-
rodontit, kommer enligt honom att bidra till att 
tandvården i en vidare bemärkelse får förutsätt-
ningar för kvalitetsutveckling och förhoppnings-
vis också öppna jämförelser. Han är själv regis-

terhållare, och även om han redan gått i pension 
arbetar han kvar i landstingshuset på halvtid 
med SKaPa.

– Det är ett stimulerande och viktigt uppdrag 
och samtidigt en möjlighet för mig att gå ner i  
arbetstid, förklarar han.

I DAG ÄR ALLA folktandvårdsorganisationer utom 
två med och levererar information om utförd 
vård till kvalitetsregistret. Halland kommer 
snart att ansluta sig, medan Gotland inte har 
kunnat gå med eftersom journalsystemet Opus 
ännu inte är kompatibelt med SKaPa.

– Vi har en bra dialog med Opus, och förhopp-
ningsvis har vi en lösning klar under hösten.

Och SKaPa är ett kvalitetsregister för all tand-

● Före detta tandvårds-
chefen Hans Östholm på 

brädgården för att köpa virke 
till fasaden på det torp han 

håller på att renovera.

” Vi har både tandhygienister och 
tandsköterskor som klinikchefer, 
och det fungerar bra. Det viktiga är 
att de har både ledarkompetens och 
kunskaper om verksamheten.”
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vård. I dag är Praktikertjänst med, vi är på god 
väg att sluta avtal med Smile/Colosseum och  
vi räknar också med att ansluta andra privata 
kliniker. 
Vad ska det då användas till?

– Det viktigaste och främsta syftet med SKa-
Pa är att ge deltagande organisationer underlag 
för vårdutveckling, alltså för att förbättra och ut-
veckla vårdens kvalitet. Andra syften är att ut-
göra datakälla för forskning och så småningom 
också för det som kallas öppna jämförelser.  

DEN ENSKILDA KLINIKEN ska kunna jämföra sig 
med andra, exempelvis med en folktandvårds-
klinik i samma landsting eller med landet i öv-
rigt, likaså ska privata aktörer kunna jämföra 

sina resultat för att få underlag för utveckling. 
– Vi vet att både möjligheten att följa sina  

resultat över tid och att kunna jämföra sig med 
andra är viktiga drivkrafter för utveckling och på 
båda dessa områden vill SKaPa vara med och  
bidra.

Den kommande årsrapporten finns på SKaPa:s 
hemsida www.skapareg.se och visar bland annat 
åtgärdspanoramat vid karies och parodontit.

– När det gäller parodontit visar vi bland annat 
att andelen åtgärder för förbättrad egenvård ökar 
över tid. I rapporten visar vi också hur undersök-
ningsintervall relateras till sjukdomsrisk, över-
levnad av fyllningar på ytnivå samt hur parodon-
tala statusen ser ut hos patienter som behandlas 
respektive inte behandlas för periimplantit. ●

Hans Östholm med-
verkar som föreläsare 
på den odontologiska 

riksstämman.

VAD? 
”Vinnare och  

förlorare när tand-
hälsan förbättras”.

VI LK A? 
Hans Östholm, 

Andreas Cederlund, 
Lars Sjödin, Elisabeth 

Wärnberg Gerdin

NÄR?
Torsdag 12/11  

klockan 10.30–12.00
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Disinfection & Hygiene

PractiPal ® Luxator ® ProphyCare Restorative®

Saliva Ejectors & Aspirator Tubes

DirectaDentalGroup
directadentalgroup.com directadentalgroup.com directadentalgroup.com

Välkommen til vår monter (monter: B02:41) på SweDental för att ta del av våra fina erbjudanden. 
I år införlivades företagen Topdental och Orsing i DirectaDentalGroup. TopDental är en engelsk tillverkare av dentala 
desinfektions- och hygienprodukter. De är prisbelönade och kända för produktsortiment som Virofex och Bossklein. 

Orsing är en svensk världsledande utvecklare och tillverkare av salivsugar och aspiratorrör. 
För att fira våra nykomlingar delar vi ut gratisprover av våra produkter.
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Etik
51 Lex Maria   52 Lex Maria   55 Krönika av Helene Tursten

Kontakta etikreportern: 
mats.karlsson@tandlakarforbundet.se

Tandvård 
patienter 
rätt & fel

e

s

Vid behandlingen överhettades hand-
stycket vilket ledde till att patienten 
fick en omfattande brännskada på  
läppen och i munslemhinnan.

Händelsen inträffade i samband med 
ett operativt avlägsnande av den gravt 
kariesskadade tanden 47 samt tand 48. 
Handstycke av modell W&H SI-11 LED 
G med fastsittande borr för att frilägga 
tänderna användes. 

Under momentet var handstycket  
i kontakt med läppen. Främre delen av 
handstycket blev överhettat, vilket orsa-
kade en relativt omfattande brännskada 
i patientens läpp och munslemhinna.

I direkt anslutning till händelsen kyl-
des skadan med koksaltlösning.

Vid en kontroll en vecka senare kon-
staterade man god läkning.

Dagen efter fick patienten hög feber 
och ordinerades antibiotika.

Vid kontrollen tre veckor därefter 
fann man substansförlust i underläppen 
samt känselbortfall i området. 

En månad efter händelsen skrevs en 
avvikelserapport och en händelseanalys 
påbörjades.

Både substansförlusten och känsel-
bortfallet kvarstod vid kontrollen en 
knapp månad senare.

Av vårdgivarens utredning framgår 
det att det aktuella handstycket var för-
sett med en anordning för extern kyl-
ning av operationsfältet och hade in-
byggd belysning av LED-typ. Alla 
handstycken av denna typ togs efter 
händelsen ur bruk och sändes till leve-
rantören för undersökning. Leverantö-
ren konstaterade att det aktuella hand-
stycket hade ett mycket slitet främre 
kullager. Handstycket rasslade ordent-
ligt vid provkörning och blev även hett. 
Det var med andra ord defekt.

ANLEDNINGEN TILL ATT behandlingen inte 
stoppades omgående var sannolikt att 
endast den främre delen av handstycket 
blev för varmt. Denna del kom kirurgen 
inte i kontakt med och reagerade därför 
inte. Patienten själv var bedövad och re-
agerade inte heller.

Utredningen visar också att rutinerna 

LEX MARIA

Överhettat handstycke  
brände patienten på läppen

för avvikelsehantering inte följdes i och 
med att kirurgen först på uppmaning av 
klinikchefen gjorde en sådan cirka fyra 
veckor efter händelsen. Anledningen till 
detta var att käkkirurgen normalt arbe-
tade på en annan klinik och därför inte 
deltog på den aktuella klinikens perso-
nalmöten och kunde ta del av de admi-
nistrativa rutinerna.

EFTER HÄNDELSEN VIDTOG vårdgivaren ett 
f lertal åtgärder: upphandling av hand- 
och vinkelstycken med tillfredsställande 
kylning, en översyn har gjorts av rutiner-
na för service av hand- och vinkelstycken, 
information har getts till personalen om 
avvikelsen, om rutiner för avvikelsehan-
tering samt vilka åtgärder som bör vidtas 
för att undvika liknande olyckor, man prov-
kör även hand- och vinkelstycken före an-
vändning för att kunna upptäcka missljud 
och värmeutveckling, samt har infört ruti-
nen att undvika kontakt med mjukvävnad 
vid användning av handstycken.

IVO, Inspektionen för vård och om-
sorg, konstaterar att det inträffade har 
utretts på ett tillfredsställande sätt och 
att åtgärder har satts in för att höja pa-
tientsäkerheten och minska risken för 
liknande händelser.
 Mats Karlsson

” Anledningen till detta var 
att käkkirurgen normalt 
arbetade på en annan klinik 
och därför inte deltog på 
den aktuella klinikens per-
sonalmöten.”
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Vid en endodontisk akutbehandling 
tappade behandlaren filen. Patienten 
svalde filen och tvangs sedan åka in 
akut till vårdcentralen för undersök-
ning.

Patienten, född 1925, behandlades akut 
på grund av att en framtand i underkä-
ken hade frakturerat. På grund av pa-
tientens medicinering, som innebar 
ökad risk för blödning, valde man att 
extrahera tanden vid ett senare tillfälle.

VID UNDERSÖKNINGEN och akutbehandling-
en av tanden användes en endodontisk 
fil. Under behandlingen hostade patien-
ten till och svalde filen. Patienten kände 
att filen åkte ner i magen, men upplevde 

inte någon irritation i luftvägar eller obe-
hag i matstrupen.

PATIENTENS ALLMÄNTILLSTÅND kontrollera-
des av tandläkaren, behandlingen avbröts 
och en akutremiss skickades till vårdcen-
tralen. Tandläkaren kontaktade senare 
vårdcentralen för att få information om 
den fortsatta handläggningen av patient- 
en.

LEX MARIA

Filen tappades i matstrupen
Filen lokaliserades senare i tjocktar-

men. Patienten avled av en hjärnblöd-
ning fyra dagar efter händelsen, men 
dödsorsaken bedömdes inte ha med 
händelsen med den nedsvalda filen att 
göra.

ENLIGT VÅRDGIVAREN FRÅNGICK tandläkaren 
rutinen för undvikande av inhalation och 
nedsväljning av små föremål, en rutin som 
finns dokumenterad i klinikens kvalitets-
ledningssystem.

Enligt IVO, Inspektionen för vård och 
omsorg, har händelsen utretts på rätt 
sätt och åtgärder har vidtagits för att nå 
hög patientsäkerhet så att risken för en 
liknande händelse har minskat.
 Mats Karlsson

” Patienten kände att filen 
åkte ner i magen, men upp-
levde inte någon irritation 
i luftvägar eller obehag i 
matstrupen.”

LM-ErgoSense restaurationsinstrument med non-stick Dark Diamond-beläggning passar utmärkt för placering och modellering 
av komposit. Den diamant-lika beläggningen minimerar vidhäftning och bidrar till en behaglig och exakt restauration. 

 

DARK DIAMOND
     Diamant-lik känsla och precision

Egenskaper:
  Exklusiv diamant-lik 

beläggning

  Hård yta

  Jämn yta

  Mörk ytbeläggning

  LM-ErgoSense-handtag

Fördelar:
  "Non-stick" placering och 

skulptering av komposit

  Ej känslig för repor

  Lätt att rengöra

  Maximal kontrast mot fyllningen 

och minimerar reflektioner

  Utmärkt precision och känsla

NYHET!

Kundservice 08-676 54 10 
www.plandent.se

LMDental
www.lm-dental.com

 Besök oss på Swedental C03:22!
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Först i världen
Monobond Etch & Prime är världens första enkomponents glaskeramprimer som gör det möjligt 
att etsa och silanisera glaskeramens adhesiva yta i ett steg. På samma gång rengör primern ytan 
från kvarvarande saliv.
 
Kan etsas igen
Restaurationer som har fluorvätesyrabehandlats på laboratoriet kan etsas igen med Monobond 
Etch & Prime på kliniken.

Monobond® Etch & Prime
Världens första glaskeramiska primer

Etsa och silanisera 
      i ett steg på kliniken

www.ivoclarvivadent.se
Ivoclar Vivadent AB
Dalvägen 14, 169 56 Solna l Tel: 08 -514 93 930 l e-post: info@ivoclarvivadent.se
Representanter Clinical: Annelie Carlsson 070 688 82 00 l Marie Lindqvist 070 688 83 00

Swedental 2015 Välkommen till vår monter B01:30 och få ett gratisprov.
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Välkommen till 
Tandläkartorget

Samtal.  
Kaffe & smörgås. 

Tävling. Paus. 
Välkommen!

B04:42
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Etik I nästa nummer är  
Anna Jinghede vår etikkrönikör

K unskap är lättare att bära än en 
laptop, sa Anders O Björkman när 
Skolverkets nya Pisa-undersök-
ning om datorer i skolan presen-
terades. Som bekant har svenska 

elevers kunskaper sjunkit katastrofalt under 
senare decennier jämfört med övriga elever 
inom OECD. Att låta varje elev få en egen 
laptop trodde många skulle vara en bra lös-
ning. Men nu har det visat sig att de elever som 
tillbringar mest tid framför datorn varje dag 
också har sämst skolresultat, speciellt när det 
gäller läs- och skrivförståelse och matematik. 
Ett observandum är att det även gäller digital 
läsning och digital matematik.

NATURLIGTVIS ÄR INTERNET ett utomordentligt 
verktyg exempelvis vid inhämtning av infor-
mation. Men frågan är vad som har gått snett. 
Är det så att lärarna lämnar eleverna för mycket 
åt sig själva, för att de på egen hand ska försö-
ka lösa olika uppgifter med hjälp av datorn? 
Om då de lite mindre mogna eleverna an-
vänder datorn till annat går massor av 
undervisningstid till spillo. Här behövs 
alltså ett nytt pedagogiskt tänkande.

Läsarna av denna tidning är 
högutbildade akademiker och har 
sitt på det torra. Varför ska vi bry 
oss om den sjunkande kunskaps-
nivån bland de yngre? Jo, vi påver-
kas alla på ena eller andra sättet. 

FÖRR VAR DET STENHÅRD konkurrens att komma 
in på naturvetenskapliga eller tekniska lin-
jer men i dag har intagningspoängen sjunkit 
markant. Självklart är det oroväckande att 
de som ska ta över efter oss har dåliga bas-

kunskaper efter tolv år inom det svenska ut-
bildningssystemet. Det innebär att universite-
ten måste sänka kraven på sina utbildningar. 
En naturlig följdfråga är vad som händer med 
kvalitén på de nyutexaminerade studenterna. 

Kommer tandläkarna att ha tillräckli-
ga kunskaper med sig för att kunna arbeta 
under det egna ansvar som legitimationen 
innebär? 

VAD ÄR RISKERNA MED MÄNNISKOR som är spe-
cialister på att inhämta information men inte 
har någon bildning? En sak är uppenbar: De 
kan enkelt manipuleras av desinformation. 
Många använder Wikipedia, trots att det står 
att utgivarna inte kan garantera att det som 
står i artiklarna är sant. En spridd lögn kan 
till slut bli sanningen …

I en insändare i Nya Wermlands-Tid-
ningen hävdade en gymnasist att skolan 
lär ut meningslöst vetande. Som exempel 
tog han datumet när Gustav II Adolf dog, 
den 6 november 1632. Sådant är ju bara 
att googla, menade han. Men ponera att 
en person påstår att drottning Kristina 
regerade i början av 1800-talet. Om vår 
gymnasist då inte har tillgång till mobil 

så kan han bara humma instämmande. 
Alla vi äldre som har pluggat in olika 

ämnen under vår skolgång vet att Kristina 
var enda dotter till Gustav II Adolf. Om han 
dog 1632 kan hon omöjligt ha tagit över tro-
nen 170 år senare. Men eftersom Kristina 
var liten när fadern dog, så styrdes Sveriges 
av en förmyndarregering under åren 1632–
1644, med Magnus Gabriel de La Gardie i 
spetsen. Och vem var nu han? 

Den som inte vet får väl googla … l

Helene Tursten är utbildad sjukskö-
terska, tand läkare och sedan drygt 
20 år tillbaka en av Sveriges mest 
framgångsrika deckarförfattare.

Helene Tursten:  
”Människor som inte har  

någon bildning kan lätt manipuleras  
av desinformation”

KRÖNIKAN
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Dentalmind är stolt återförsäljare av ZEISS
dentalmikroskop i Sverige. Kontakta oss på  
dentalmind.com eller tel 0346 – 488 00.

Du hittar Zeiss hos oss.

Så klart.
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Missa inte vårt fantastiska mässerbjudande.

Vi ses på  
Swedental! 
Monter B02:32 

PS. Glöm inte att ta med 
din iPad mini du hittar här 
i tidningen. Du kan vinna 
en alldeles riktig hos oss.

Vinn nya 
iPad mini 4! 

1. Ta loss denna låtsas-iPad med de två unika  koderna ovan.

2. Ta med till vår monter B02:32 på Swedental. 

3. Knappa in koderna i Dentalminds iPad mini och se om just du har vunnit. 

100 st iPad Mini lottas ut under mässan. Du kan tävla med hur många koder 
du vill, så länge du kan visa upp tryckta och äkta koder som är godkända.

Här är två koder och dubbelchans 
att få en riktig iPad:

00120 25935

Välkommen 
och lycka till!
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TANDVÅRD
Gott samarbete ger bättre 
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Det gäller att ro åt samma håll på jobbet.  
Tandvårdspersonal som upplever stöd, tillit  

och gemenskap tycker att de gör ett bättre jobb  
än de som känner att arbetsklimatet brister.

TE X T:  JA N E T S U S LI C K   ILLU S TR ATI O N: E R I K N Y LU N D
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stor studie visar tydligt hur vik-
tig den psykosociala arbetsmil-
jön är för de anställda inom folk-
tandvården och deras upplevelse 
av arbetsresultatet. 

Medarbetare som upplever 
stort stöd, tillit och gemenskap 
på jobbet värderar att arbetet 
som görs håller en högre kvali-
tet än kolleger som rapporterar 
mindre sammanhållning på ar-
betsplatsen.

ANSTÄLLDA SOM UPPLEVER att de 
har inflytande på jobbet och som 
tycker att vården som ges på kli-
niken håller hög kvalitet upple-
ver också att de har en bättre ba-
lans mellan arbete och privatliv. 
De tycker att arbetet bidrar till 

Engagerade medarbetare
Varför är det bra att uppleva jobbet som stimulerande, 
meningsfullt och fängslande? Hanne Berthelsen samman-
fattar resultat från olika studier:
● Engagerade medarbetare är gladare, friskare och sover 
bättre än de som är mindre engagerade.
● De har bättre arbetsförmåga och högre produktivitet.
● De har mindre sjukfrånvaro och större förväntningar på att 
stanna kvar i jobbet.
● De upplever i större utsträckning att arbetet och familjelivet 
kompletterar varandra, och inte är i konflikt med varandra, 
även i det långa loppet.

1 300
Det är antalet  

anställda som ingår 
 i en stor undersökning 

om folktandvårdens 
psykosociala  
arbetsmiljö.

att ge energi och kunskap som 
kan användas utanför jobbet.

De som tyck-
er att de har en 
stor arbetsbe-
lastning och 
ett högt arbets-
tempo upple-
ver i högre grad 
att arbetet har 
negativa kon-
sekvenser för 

hemmalivet. 
– Arbetet utgör en viktig del 

av livet, och därför kan det ock-
så påverka hur vi har det hem-
ma. Att arbeta med människ-
or ger särskilda påfrestningar, 
men också glädje och mening, 
säger Hanne Berthelsen, forska-
re vid odontologiska fakulteten    
i Malmö, som leder projektet.

– Går man hem från jobbet 
med ett gott samvete och energi 
kvar, har man också mer ork till 
ett aktivt liv utanför jobbet, som 
i sin tur kan ge förnyad energi 
tillbaka till arbetet.

STUDIEN BYGGER PÅ enkätsvar 
från drygt 1 300 anställda på 
125 folktandvårdsmottagningar 
inom fyra landsting: Blekinge, 
Dalarna, Uppsala och Örebro. 

Svarsfrekvensen var runt 75 pro-
cent.

De som ingår i studien har 
fått svara på drygt 100 frågor 
som berör allt från arbetets  
organisering och innehåll till 
konflikter och kränkande bete-
enden.

Enkäten är en anpassad ver-
sion av Copenhagen Psycho-
social Questionnaire (Copsoq) 
som används i flera länder för 
att undersöka den psykosociala 
arbetsmiljön.

Hanne Berthelsen och Ble-
kinges tandvårdschef Håkan 
Bergevi har nyligen medverkat 
i ett internationellt symposium 
kring Copsoq i Frankrike till-
sammans med ett 50-tal perso-
ner från 18 länder.

Hanne Berthelsen disputera-
de 2010. Projektet som hon job-
bade med då, ”Det goda arbe-
tet”, visade bland annat att goda 
samarbetsrelationer på kliniken 
och möjlighet att ge patienterna 
god vård har stor betydelse för 
arbetsglädjen.

Resultat från folktandvårds-
projektet presenteras torsdagen 
den 12 november på den odon-
tologiska riksstämman i Göte-
borg. ●

Hanne  
Berthelsen

En
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De anställda  
litar i allmänhet 

på varandra.

När jag går upp 
på morgonen, 
har jag lust att gå 
till jobbet.

■ Klinik som instämmer mest

■ Klinik som instämmer minst
      Angivet i procent

Min närmaste chef talar 
ibland eller ofta med mig om 

hur jag utför mitt arbete.
 

Det finns mycket ofta 
utrymme för humor och 
skratt på min arbetsplats.
 

Samarbetet mellan 
olika yrkesgrupper  
är mycket bra.
 

Ledningen  
undanhåller inte  

viktig information  
från de anställda.

De anställda  
undanhåller inte  
information från  

ledningen.

Stora skillnader när personalen  
tycker till om jobbet
En stor enkätundersökning om folktandvårdens 
psykosociala arbetsmiljö har gjorts. Diagrammet visar 
exempel på frågor och hur personalen svarade på två 

olika kliniker i Blekinge. Sammanlagt ställdes över 100 
frågor till drygt 1 300 anställda på 125 folktandvårds-
mottagningar inom fyra landsting. 

 Källa: Håkan Bergevi, tandvårdschef i Blekinge
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Håkan Bergevi ser ett tydligt 
samband mellan klinikens psy-
kosociala arbetsmiljö och goda 
ekonomiska resultat. Även pa-
tientnöjdheten hänger samman 
med ett bra arbetsklimat.

Han har jäm-
fört resulta-
ten från en 
stor enkätun-
dersökning 
om psykosoci-
al arbetsmiljö 
(Copsoq) med 
ekonomiska re-
sultat. Det vi-

sar sig att de fyra folktandvårds-
klinikerna i Blekinge som hade 
bäst ekonomiskt resultat också 
var de fyra bästa klinikerna vad 
gäller psykosocial arbetsmiljö.

– De fyra bästa klinikerna 
hade ett plusresultat på i genom-
snitt 483 000 kronor 2014. De 
hade samtidigt bäst resultat i 
Copsoq-undersökningen, berät-
tar han.

Det kan jämföras med de fyra 
klinikerna som gick sämst eko-
nomiskt.

– De hade samtliga minus-
resultat, i genomsnitt minus 
415 000 kronor. De hade ock-
så sämst resultat vad gäller 
Copsoq.

HAN HAR OCKSÅ jämfört resul-
taten från Folktandvården Ble-

Nöjda tandläkare är  
lönsamma tandläkare
Vill du ha lönsamma tandvårdskliniker och nöjda  
patienter? Se till att medarbetarna trivs på jobbet. Det 
råder Håkan Bergevi, tandvårdschef i Blekinge.

kinges senaste undersökning 
av patientnöjdhet och ser sam-
ma mönster. Patienterna är mer 
nöjda med klinikerna där ar-
betsklimatet är bra än de är med 
klinikerna där den psykosociala 
arbetsmiljön är sämre.

HÅKAN BERGEVIS SLUTSATS:

– När man pratar om produk-

tion, måste man samtidigt tala 
om utvecklingsmöjligheter, 
trivsel och bemötande. Då kom-
mer effektivitet och god ekono-
mi på köpet.

– Självfallet finns även andra 
faktorer som påverkar klinikens 
resultat, exempelvis beman-
ningen, andelen yngre tandlä-
kare och patienternas sjuklig-
het, men det finns ett tydligt 
samband mellan nöjda med- 
arbetare och lönsamhet.

Undersökningen av den psy-
kosociala arbetsmiljön sam-
manfaller med en stor satsning 
på teamutveckling, ledarskap 
och professionellt bemötande 
inom Folktandvården Blekinge.

Ett gemensamt värde-
grundsarbe-
te med fokus på 

mål har ingått.
– Under arbe-

tets gång spikades 

Folktandvården Blekinge
●  Folktandvården Blekinge har 

cirka 300 anställda.
●  Det finns elva allmäntandvårds-

kliniker.
●  Specialisttandvård samt 

sjukhustandvård/orofacial 
medicin bedrivs i Karlskrona och 
Karlshamn. Specialisttandvår-

den fick ny organisation förra 
året. I dag finns det en gemen-
sam verksamhetschef och fyra 
avdelningar.

●  Blekinge har drygt 153 000 
invånare, varav runt 32 000  
i Karlskrona, 19 000 i Karlshamn 
och 12 000 i Ronneby.

Håkan 
Bergevi
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Missa inte oss på Swedental. 
          Vi finns i monter B05:42.  

I år lanserar vi ett nytt  
     implantat!
Den perfekta sammansättningen av design, material och yta –  
Straumann® Bone Level Tapered Implant: 

 ѹ Roxolid®-material – Mindre invasiv behandling med möjlighet till 
smalare implantat 

 ѹ SLActive®-yta – Designad för att maximera behandlingsresultatet 
 ѹ Apikalt konisk design – Utmärkt primär stabilitet även vid mjukt ben
 ѹ CrossFit®-anslutning – Enkelt handhavande för de protetiska  

komponenterna

www.straumann.se

I kombination med:

Straumann® Bone Level Tapered Implant

62 Tema.indd   63 2015-10-23   11:38



Vi söker Sveriges bästa tandläkare

Bli en av oss!

Vill du också få ett tandläkarliv 
präglat av frihet, trygghet och 
enkelhet? Då är Praktiker
tjänst något för dig! 

Välkommen till vår 
monter B02:22 på 
Swedental! Där 
träffar du många av 
oss som på olika sätt 
har en del i vårt unika 
koncept. Att det är 
framgångs rikt vet vi – 
annars skulle vi inte ha 
Sveriges nöjdaste patienter 
för sjunde året i rad!

…och som vanligt blir det lite 
extra festligt på fredagen 
från kl 15.00 – då firar vi att 
det var 55 år sedan 
Praktikertjänst grundades 
och bjuder traditions enligt 
på mingel med bubbel.
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Tipsa oss redaktionen@tandlakarforbundet.seTema

också vår gemensamma 
vision: ”Frisk mun – för 

alla”, berättar Håkan Bergevi.
Satsningen inleddes för tre år 

sedan med sammanlagt tre  
dagars utbildning för samtliga 
klinikledningar. All personal, 
inklusive cheferna, har sedan 
fått två dagars utbildning.

Chefens roll är viktig, beto-
nar Håkan Bergevi. En tydlig 
klinikchef som informerar och 
lyssnar på medarbetarna och 
som stämmer av hur det går för 
dem bidrar till trivsel på arbets-
platsen och ganska snabbt även 
till goda ekonomiska resultat 
och nöjda patienter, tror han.

” När man pratar om  
produktion, måste man 
samtidigt tala om trivsel 
och bemötande. Då kom-
mer effektivitet och god 
ekonomi på köpet.”

Varje klinik har fått formule-
ra gemensamma mål och hand-
lingsplaner och har kommit 
överens om gemensamma spel-
regler om hur arbetskamrater 
och patienter ska bemötas.

TILLSAMMANS med 
utvecklingskon-
sulten Gabriel-
le Bezzina, som 
genomförde be-
mötandeutbild-
ningarna, besökte 
Håkan Bergevi  

sedan varje klinik.
– Vi samtalade med persona-

len om mål, handlingsplaner 

och spelregler.
I juni 2014 deltog alla klinik-

ledningar samt folktandvårdens 
stab, sammanlagt ett 40-tal  
personer, i arbetet att ta fram 
gemensamma fokusområden. 
De enades om fyra:
● Att behålla och rekrytera per-
sonal.
● Att utveckla vården och vård-
kvaliteten.
● Att marknadsföra folktand-
vården.
● Att satsa på gemenskap och 
trivsel.

Försommaren 2014 genom-
fördes Copsoq-undersök-
ningen.  
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Fortsatt god tandvård efter besöket hos dig

UPPLEV SKILLNADEN MED ELTANDBORSTNING
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Tipsa oss redaktionen@tandlakarforbundet.seTema

Färsk forskning  
om arbetsmiljö
● Tandvårdspersonalens psykosoci-
ala arbetsmiljö och vad den betyder 
för individens hälsa och organisa-
tionens utveckling tas upp på årets 
odontologiska riksstämma  
i Göteborg.
● Hanne Berthelsen, Håkan Berge-
vi, Eva Nyqvist och Kristina Arnrup 
presenterar tre forskningsrapporter 
torsdagen den 12 november mellan 
klockan 15.30 och klockan 16.15.
● Det blir avslutningen på ett block 
med forskningsrapporter inom sam-
hällsodontologi.

Runt årsskiftet 2014/2015 
fick klinikcheferna se re-

sultaten på kliniknivå och kun-
de jämföra dem med Blekinges 
gemensamma resultat. Sedan 
blev det individuella genom-
gångar med klinikcheferna 
kring respektive kliniks resul-
tat.

NU PÅGÅR SISTA etappen i Folk-
tandvården Blekinges satsning 
på bemötande och teamutveck-
ling. Cheferna får individuell 
chefscoachning med utveck-
lingskonsulten. Det varvas med 
gruppträffar där cheferna sam-
las tillsammans med stabsled-

ningen. Projektet avslutas till 
sommaren.

Håkan Bergevi hoppas på att 
Copsoq-undersökningen kom-
mer att genomföras igen i Ble-
kinge. Han vill se om satsningen 
har haft en positiv effekt på den 
psykosociala arbetsmiljön. ●

www.trinon.se

Mirala erbjuder dig kurser inom modern tandvård

• Implantologi 
• Användning av PRF
• Zirkoniumimplantat
• Implantat i estetiska zoner
• Mjukvävnadshantering och rekonstruktion
• Veneer och Non-Prep-Veneer
•• Använding av Botulinumtoxin och Hyaluronsyra

Nästa nivå av modern tandvård!

För mer information, priser och bokning besök:
www.mirala.se 

Besök oss på
Swedental-mässan

i Göteborg
 12-14 November

Du hittar oss vid monter
B01:27
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www.plandent.se
Tel. 08-546 979 00

Planmeca Romexis® 
Planmeca Romexis är världens enda dentala plattform som kombinerar  
information från all bildtagning, CAD/CAM och unit i ett och samma gränssnitt, 
samtidigt som det finns stora anslutningsmöjligheter med digital dentalutrustning.

Upptäck Planmeca Romexis på  
Swedental, monter C02:32 & C03:32.
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Klinik
-effektivitet

Fjärr-
övervakning

IoT
instrumentpanelSupport och

underhåll

Cloud

Mobil
mRomexis

ULD

Scanna

Intraoral
scanning

2D-röntgen

3D-röntgen

4D-röntgen

Planmeca
ProFace

Intraoral

Extraoral

Planera

Kefalometrisk
analys

Ortho
Studio

Ortodonti Implantat-
planering

Smile
Design

CAD
protetik

Radiologi
Överlagra

Segmentering

Luftvägar

Endo

TMJ

Fräscenter

Unitar
RFID

Fräsar

Behandla

mjukvara

www.planmeca.com

En mjukvara - alla lösningar

62 Tema.indd   69 2015-10-23   11:38



70 Tandläkartidningen 12 • 2015

Klinik & Praktik
Hälsa,  

miljö och  
inspiration

● Under handledningen får medarbe-
tarna tillfälle att ta upp och diskutera 
problem i jobbet som inte är relaterade 
till det rent odontologiska. Här pratar 
tandläkaren Sanaa Mohsen med klinik-
chefen Åsa Bergholm.
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Förra vintern var arbetssitua-
tionen för tandläkarna på 
Gottsundakliniken i Uppsala 

pressad. Patienttrycket var högt och 
klinikchefen Åsa Bergholm upplev-

de att medarbetarna 
var stressade. Där-
för kontaktade hon 
företagshälsovården 
och diskuterade hur 
man skulle kunna 
lägga upp en hand-
ledning. Vid de för-
sta tillfällena var en 
psykolog från före-

tagshälsovården med för att hjälpa 
gruppen att komma i gång. 

HANDLEDNINGEN PÅ Gottsundakli-
niken går till så att en deltagare får 
berätta om ett problem. Tanken är 
att man ska få möjlighet att ta upp 
frågor som inte handlar om själva 
odontologin. Sedan ställer de an-
dra deltagarna följdfrågor och kom-
mer kanske med förslag på hur man 
skulle kunna tänka eller agera i det 
aktuella fallet. 

– Det handlar mycket om att  
bekräfta varandra. Att till exempel 
säga att så här har jag också känt, 
eller det här har jag också råkat ut 
för, så att den som har problemet får 

känna att den inte är ensam, säger 
Åsa Bergholm.

Under våren träffades gruppen 
ungefär en gång i månaden. Efter-
hand kände både Åsa Bergholm och 
tandläkarna att behovet av handled-
ning hade minskat. Personalen upp-
lever också att de blivit bättre på att 
stötta varandra sinsemellan. 

NU HAR DE ÄNDÅ kommit överens om 
att boka in ett nytt tillfälle i höst och 
sedan ses vid behov, bland annat för 
att det finns en nyexaminerad tand-
läkare på kliniken. 

– Syftet med handledningen är  
ju dels att stärka tandläkarna som 
individer, dels att få dem att känna 
sig som en grupp, säger Åsa Berg-
holm.

Tandläkaren Anna Törner har en 
mycket positiv upplevelse av vårens 
handledning.

– Att få sitta tillsammans och dis-
kutera de frågor som väcks i arbetet 
är jättebra. Vi går mellan rummen 
och pratar när tillfällen ges, men 
just att ha en avsatt tid för det var 
väldigt bra. Om någon lyfte ett  
problem eller en fundering såg man 
att i stort sett alla andra hade haft 
samma tankar. Det gav en vi-känsla,  
säger hon. ●

Kollektiv handledning har gett tandläkarna 
på Gottsundakliniken stöd i yrkesrollen och 
en starkare gemenskap.
TEXT: KARIN PERSSON  FOTO: LASSE MODIN

ARBETSMILJÖ

Handledning 
gav vi-känsla och 
mindre stress

Åsa Bergholm

70 Klinik & Praktik.indd   71 2015-10-23   11:39



72 Tandläkartidningen 12 • 2015

Klinik & Praktik

Handledningen ska vara 
regelbunden och det som 
sägs där ska stanna inom 
gruppen. 

– I vissa lägen är det bra 
om chefen inte är med, säger 
handledaren Ewa Erlings-
dotter.
TEXT: KARIN PERSSON

Varför är det viktigt med 
handledning för tand-
läkare?

– Det är en grupp som man 
inte per automatik tänker 
ska få handledning, tyvärr. 
Inom psykiatri och social-
tjänst är det mer regel, efter-
som de anställda möter svåra 
saker i jobbet. Men vårdper-
sonal jobbar ju också med 
människor och när vi möter 

människor med problem el-
ler personer som är svåra att 
bemöta sätter det i gång sa-
ker hos oss.

Vad kan handledning ge?
– Det är utvecklande och 
ökar de anställdas kompe-

tens. Det kan 
också bidra 
till att minska 
stress. Det är 
ofta väldigt 
värdefullt 
och stärkan-
de att höra att 
andra upple-
ver samma 

saker. Det kan också göra jät-
temycket för gruppen. Dels 
får man en ökad förståelse 
för varandra som kolleger, 
dels kan man peppa sig själv 

och varandra så att man gör 
ett bra jobb. 

Hur kan man lägga upp 
handledningen?

– Jag tycker att det ska ske 
med regelbundenhet. När du 
jobbar med människor är det 
bra att ha handledning åt-
minstone var fjortonde dag 
eller var tredje vecka. För att 
alla ska kunna få utrymme är 
det bra att dela upp gruppen 
om den är för stor. En grupp 
på upp till åtta, tio personer 
brukar fungera bra.

Vad ska man tänka på vid 
träffarna?

– I regel sätter handledaren 
upp ett litet kontrakt tillsam-
mans med gruppen. Där be-
stämmer man vad som gäller 
i just den här gruppen, men 

en tumregel är att det som 
sägs under handledningen 
stannar där. Att alla respek-
terar varandra och att den 
som talar får prata till punkt 
är andra grundförutsättning-
ar. En del har chefen med och 
andra inte. Jag tycker att det  
i vissa lägen är bra om chefen 
inte är med så att alla känner 
att de kan prata fritt. 

Vem ska handleda?
– Handledaren ska ha en 
adekvat handledarutbild-
ning och gärna erfarenhet av 
det område gruppen arbetar 
i. Det är viktigt att alla tycker 
att det känns bra med hand-
ledaren, annars bör man byta 
person. Gruppen kan behöva 
träffa flera handledare innan 
man väljer ut en. ●

”Är utvecklande och ökar de anställdas kompetens”

*CERTIFIERADE OPTIKER FINNS I  BORÅS, ESKILSTUNA, HÖÖR, JÖNKÖPING, KARLSKRONA, KARLSTAD, LINKÖPING, LUND, MALMÖ,  
MÖLNLYCKE, NORRKÖPING, RONNEBY, SKÖVDE, STOCKHOLM, SUNDSVALL, UMEÅ, UPPSALA, VARBERG, VÄNERSBORG, VÄXJÖ, ÖREBRO

Synen styr din arbetsställning!
Genom analys & råd förbättrar vi din kroppsställning.  

Se bättre, må bättre!
Prismaoptik och ultralätta lösningar i specialdesignade bågar.

www.meridentoptergo.se

Kom och lyssna på vårt seminarium. 
Unika studieresultat presenteras!
Smärta från nacken hos tandvårdspersonal  
                   - går det att undvika?  
                     Ja, vi visar hur!

torsdagen den 12/11 kl 10.30-11.30

Besök oss på Swedental i Göteborg
12-14 nov 2015, monter nr B04:11

MO Wing 
Prisbelönt  

Härdljusskydd

MO Winkep

Världspremiär! 

visas på mässan

Ewa  
Erlingsdotter
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BLACKWITH LOVE FOR DETAILS

Premiär för AFFINIS heavy body BLACK EDITION

som tillsammans med AFFINIS PRECIOUS

washmaterial Guld (regular body) eller

Silver (light body) ger det perfekta avtrycket.

Den unika färgkombinationen skapar en ny

dimension av avtryckets läsbarhet.

Visible precision with love for details.

AFFINIS® BLACK EDITION
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PERFECT IMPRESSIONS

madeleine.andersson@coltene.com | affinis.coltene.com
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YOUR PARTNER IN ORAL HEALTH
Duraphat 5 mg/g tandkräm. 1 g tandkräm innehåller 5 mg fluor 
(som natriumfluorid), motsvarande 5 000 ppm fluor.

Många patienter behöver 
extra fluor – varje dag

Enda högfluortandkrämen som 
ger behandling med extra fluor
 – vid tandborstningen varje dag

Blottade rotytor Muntorrhet Fast apparatur Funktionsnedsättning

1. Ekstrand 2008 Gerodontology 2008;25: 67–75 2. Tavss et al: American Journal of Dentistry, Vol 16, No. 6, December 2003 3. Baysan 2001 Caries Res 2001;35:41–46 4.Srinivasan 2014 Community 
Dent Oral Epidemiol 2014; 42; 333–340 5. Bizhang 2009 BMC Research Notes 2009, 2:147 6. Al Mulla 2010 Acta Odontologica Scandinavica, 2010; 68: 323–328 (Orthodontic) 7. Nordström 2010 
Caries Res 2010;44:323–331 8. Ekstrand 2013 Caries Res 2013;47:391–398 9. Schirrmeiser 2007 Am J Dent 2007;20:212-216 10. Stanley 2000,Angle Orthod 2000; 70 (6):424-430 

Lämplig för personer som har förhöjd 
kariesrisk (ungdomar från 16 år och vuxna)

Ger kliniskt bevisat bättre kariesskydd än 
vanlig fluortandkräm1-10

Receptfritt läkemedel

.

.

.

BESÖK OSS I VÅR MONTER B07:12 PÅ SWEDENTAL OCH HÖR MER.

Duraphatt-TP-Tandläkartid_Swedental15.indd   1 20/10/15   12.23
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Inför Swedental/Riksstämman

På väg mot nytt rekord?
Förhandsanmälningarna till 
årets Swedental/Riksstämma i 
Göteborg är fler än på länge. 

TE X T:  Ö R JA N B J Ö R K LU N D

En stor bidragande anled-
ning till det är att Folktand-
vården i Västra Götalands-

regionen bjudit in samtliga av 
sina 3 000 anställda till evene-
manget. Även FTV i Sörmland 
har erbjudit alla sina anställda 
att delta och dessutom special-
chartrat ett tåg som tar de in-
tresserade medarbetarna till 
Göteborg.

HITTILLS HAR 215 OLIKA utställare 
registrerat sig på mässan, enligt 
Maria Sterner, som är mässan-
svarig för Swedental på Svens-
ka Mässan i Göteborg. Det är 

fler än inför förra årets mässa, 
då siffran var drygt 150. År 2012 
var senaste gången Swedental/
Riksstämman hölls i Göteborg. 
Det totala antalet besökare var 
då 11 499, varav 8 164 var ny- 
besök. 

I Stockholm förra året var 
siffrorna 11 012 respektive 8601. 

Antalet besökare som går på ett 
eller flera av Riksstämmans se-
minarier har minskat under de 
senaste åren. Från 2 452 år 2012 
till 2 158 förra året. Återstår att 
se om kurvan vänder uppåt i år.  

För utställarna på Swedental 
är mässan något av årets höjd-
punkt. Jonas Redin, vd för DAB 
Dental, menar att deltagandet 
är självklart. 

– Vi tror på det personliga  

mötet och vill finnas tillgängliga 
för våra kunder, säger han. 

– Swedental är ett unikt till-
fälle att få träffa många kunder 
på en gång och det bästa tillfäl-
let att visa upp vårt produktut-
bud, menar Lina Nordström, 

marknadsansvarig på 
NSK/TS Dental.

Även Ann-Char-
lotte Lindberg, mark-
nadschef på Plan-
dent, tycker att det 

bästa med Swdental är mötet 
med kunderna.

– Det är väldigt 
viktigt att få 
träffas vid så-
dana här till-
fällen och få 
visa vad vi har 
att erbjuda.    

” Swedental är ett unikt 
tillfälle att få träffa 
många kunder på en 
gång”.

● Full fart på mässgolvet. Så här såg det ut under Swedental/Riksstämman 2014, då den hölls på Stockholmsmässan i Älvsjö.  Då var antalet besökare 
drygt 11 000 – en siffra som årets arrangemang ser ut att kunna slå.  

Vänd och läs 
mer om vad 
som händer 
på mässan  

20/10/15   12.23
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Inför stämman
Vad: Bygga tänder från pulver – möjligt och omöjligt med 3D-printning  Vem: Michael Braian, Joakim Ålgårdh, Per Tidehag
När: Torsdag 12 november klockan 10.30–12.00

Utvecklingen inom 3D-printing 
går mycket fort, men det finns 
mycket att förbättra i arbets-
kedjan från scanning till fram-
ställning, anser Michael Braian, 
tandläkare och tandtekniker.

Trots att mycket kan förbättras 
ser han stor potential i tekniken. 
Tandteknikerna har använt sig 
av digital teknik under många 
år och många laboratorier har 
lång erfarenhet av att digita-
lisera gipsmodeller och desig-
na tänder digitalt. Men de har 
framför allt använt sig av sub-
traktiv framställning, det vill 
säga fräsmaskiner.

– Både kliniker och forska-
re kan vittna om att passformen 
är minst lika god som vid gjut-
na konstruktioner, och många 
gånger är den bättre. Men frä-
sarna är begränsade när det gäl-
ler framställning av vassa kan-
ter, djupa underskär och andra 
komplicerade geometrier.

HÄR KAN ENLIGT HONOM den ad-
ditiva framställningstekniken, 
det vill säga 3D-printning, bli ett 
komplement.

– Denna teknik har inte lika 

stora svårigheter att framställa 
väldigt komplicerade anatomis-
ka detaljer. 

– Det många kallar för la-
sersintrade konstruktioner 
är egentligen 3D-printade, så 
tandvården har både digita-
la framställningsmetoder och 
3D-printade metall- och poly-
merkonstruktioner redan i dag, 
förklarar han.

DEN DIGITALA utvecklingen kom-
mer delvis att påverka arbets-
fördelningen mellan tandläkare 
och tandtekniker.

– Jag tror att vissa kliniker 
som har specialiserat sig på vis-
sa typer av behandlingar, ex-
empelvis implantat, kan ha en 
3D-printer på kliniken för att 
framställa implantatguider och 
andra hjälpmedel. 

– Men man får inte glömma 
att framställningsprocessen 
oavsett om den är subtraktiv  
eller additiv enbart utgör halva 
produktionsprocessen; någon 
måste utföra den digitala desig-
nen, det vill säga designa guiden 
i dator, och detta kräver tid och 
utbildning.

Michael Braian tror att 

många kliniker som har en pro-
duktionsenhet på plats kommer 
att ta hjälp av labben för design-
delen, men därefter kommer 
själva produktionen av ske på 
kliniken.

– Ett annat alternativ är att 
klinikerna har en tandtekniker 
som jobbar på plats. Inte minst 
om det uppstår fel i processen. 
Vi tandläkare är inte vana att 
hantera dessa problem, men 
tandteknikerna gör det hela  
tiden, säger han.

Mats Karlsson

Digital teknik ändrar arbetsfördelningen

● Michael Braian , tand
läkare, tandtekniker och 
forskare.

My Dental Guide
Tel. 0760-951626

www.mydentalguide.se  
info@mydentalguide.se

My Dental Guide:
Guided Surgery Knowledge Center
• Möjlighet till guidekirurgi med lambå alt. flapless
• Kompatibelt med de flesta implantatsystem
• All programvara, service och support finns lokalt i Sverige
• Tillverkning av operationsguider sker i Sverige
• Nytt och enklare arbetsflöde minimerar arbetstiden på kliniken
• Kräver inga investeringar

Fallbeskrivningar och mer info på: www.mydentalguide.se

Din partner för guidekirurgi

Open Licence
Planera kirurgin 
med uppkoppling 
till supporten hos 
My Dental Guide. 
Ingen förkunskap 
om programvaran krävs.
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Vad: Bortom vetenskap och beprövad erfarenhet  Vem: Claes Reit, Farid Akhlaghi. 
När: Fredag 13 november klockan 15.15.

Det nyinstiftade Sverkerpriset 
kommer att delas ut för första 
gången på årets odontologiska 
riksstämma i Göteborg. Tillkän-
nagivandet av vem som blir 
pristagare sker vid ett semina-
rium på stämman.
 
Tillkännagivandet sker i sam-
band med föreläsningen ”Bort-
om vetenskap och beprövad 
erfarenhet” som äger rum fre-
dagen den 13 november klock-
an 15.15.

PRISET KOMMER SEDAN att delas ut 
vid en tillställning på Göteborgs 
Tandläkarsällskap samma kväll. 
Ett specialdesignat diplom har 
tagits fram av Agneta Toreskog 

som också kommer att vara med 
vid prisceremonin på fredags-
kvällen.

Nomineringar till priset har 
inkommit i ett stort antal till 
priskommittén som består av 
Farid Akhlaghi från Göteborgs 
Tandläkarsällskap samt Gun-
nar Håwi och Björn Klinge från 
American Dental Society of 
Sweden.

– Vi hoppas att detta pris 
kommer att bli en institution i 
samband med kommande riks-
stämmor och att det kommer att 
stimulera kolleger och alla öv-
riga i dentalbranschen att ver-
ka i Sverkers anda, säger Gun-
nar Håwi.

Det kommer också att ar-

rangeras en kursdag i februa-
ri nästa år för att hedra Sverkers 
minne. Där kommer föreläsare 
från flera olika specialiteter att 
föreläsa. 

ÄVEN DEN PERSON som tilldelas 
Sverkerpriset kommer att före-
läsa denna dag. Datum för kurs-
dagen är den 12 februari 2016 
och platsen är Göteborgs Tand-
läkarsällskap.  

Datumet är valt då det är fre-
dagen närmast dagen då Sver-
ker gick bort, det vill säga den 13 
februari. 

Inbjudan till denna kursdag 
kommer att publiceras i decem-
ber.

Mats Karlsson

Sverkerpriset delas ut på riksstämman 

● Sverker Toreskog.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev  
med de viktigaste nyheterna  
från tandlakartidningen.se 

Boka själv längst ned på 
tandlakartidningen.se  
eller maila linda.persson@
tandlakarforbundet.se så 
hjälper vi dig.

➤
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Inför stämman

Tandvården utmanas hela tiden 
av nya infektiösa hot.
– Det är därför viktigt att vi 
skapar en trygg arbetsmiljö där 
vi skyddar patienterna, våra 
arbetskamrater och oss själva, 
säger Margareta Hultin, specia-
list i parodontologi.

Problemen är enligt henne fort-
farande bakteriers utveckling 
mot antibiotikaresistens.

– Utvecklingen har fortsatt 
så att redan resistenta bakte-
rier, exempelvis MRSA, också 
är multiresistenta i 7,6 procent 
av fallen. 

– Risken är att denna utveck-
ling fortsätter, säger hon.

Men gamla smittor kan också 

dyka upp i ny tappning, som  
exempelvis tuberkulos.

– I Sverige är dock för närva-
rande utvecklingen och sprid-
ningen av ESBL, extended spec-
trum betalactamase, en av de 
mest oroande med en exponen-
tiell tendens.

ENLIGT MARGARETA HULTIN har 
tandvården varit duktig på att 
skydda både personal och pa-
tienter mot exempelvis blod- 
och salivburen smitta. Men det 
arbetet måste fortsätta. Opti-
merad handhygien, klädhygien 
och klädrutiner är enligt henne 
de viktigaste åtgärderna för att 
undvika smitta. 

Det är också åtgärder som 

hon önskar att tandvården ska 
bli ännu bättre på i framtiden:

– Jag hoppas att följsamhe-
ten kring rutiner för exempelvis 
hand- och klädhygien ökar och 
att den bygger på förståelse för 
hur viktig den individuella in-
satsen är också i ett globalt per-
spektiv, säger hon.

 
 Mats Karlsson

Vad: Nya infektiösa hot – vårdhygienen viktigare än någonsin.  Vem: Margareta Hultin. 
När: Fredag 13 november klockan 14.15–15.00.

Infektiösa hot måste tas på allvar

●Margareta Hultin, spe
cialist i parodontologi.

” Utvecklingen har fort-
satt så att redan resis-
tenta bakterier, exem-
pelvis MRSA, också är 
multiresistenta i 7,6 
procent av fallen.”

PlaqueOff säljs av Tandvården och Hälsofackhandel
Biodistra AB • 0733-513 423 • www.tandsten.se

Välkommen till vår monter på SWEDENTAL • B00:27

Tandsten?
Tag två kapslar PlaqueOff

– VAR GOD SVÄLJ!

AKTUELL SVENSK FORSKNING

I en dubbel-blind, cross-over studie fick patienter med moderat 
till mycket tandsten två kapslar PlaqueOff under sex månader och 
jämfördes med en grupp patienter som fick placebo. Deltagarna 
använde under hela studien sin vanliga munhygien. Efter 6 måna-
der hade alla i kontrollgruppen tandsten medan var tredje i grup-
pen som fick PlaqueOff var fri från tandsten. Plackbildning och gin-
givalblödning var också signifikant mindre.
van Dijken et al. A randomized controlled clinical study of the effect of daily intake of Ascophyllum 
nodosum alga on calculus, plaque, and gingivitis. Clin Oral Inv 2014, E publ ahead of print DOI: 
10.1007/s00784-014-1383-2

NAVIGATIONSKIRURGI

LEDANDE LEVERANTÖR INOM 
DATORSTÖDD DENTALKIRURGI I NORDEN

Shahnavaz Dannert Dental AB
info@sddental.se
072-303 01 14
Läs mer på www.sddental.se

• Inga guider

• Bättre precision

• Färre patientbesök

Nu introducerar vi

Kontakta oss för introduktion  

och demo!

NÄSTA GENERATIONS 
IMPLANTATVERKTYG
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INNEHÅLLER 
ENZYMER OCH

PROTEINER – SOM  
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tandköttsproblem
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CLASSIC HAR 
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Inför stämman
Vad: ”Odontologia – Rare and important books in the history of dentistry.”  Var: I kongressbyrån på plan 2. 
När: Pågående under stämman 12–14 november

I september släpptes en bok för 
tandvårdsnördar. Den finns till 
försäljning på årets odontolo-
giska riksstämma.

Boken heter ”Odontologia – 
Rare and important books in the 
history of dentistry”. 

Den har skrivits på uppdrag 
av Svenska Tandläkare-Sällska-

pet (STS) av Ove Hagelin, he-
dersdoktor vid Karolinska in-
stitutet och eldsjälen bakom 
Hagströmerbiblioteket i Solna 
utanför Stockholm.

Redan innehållssidorna kan 
nog väcka nyfikenhet hos den 
som är intresserad av tand-
vårdshistoria: Pojken med guld-
tanden, Barntandvårdens pap-
pa, Att sätta stopp för den löjliga 
teorin om tandmaskar, Kokain 
som bedövningsmedel …

I TEXT OCH BILD presenterar 
”Odontologia” ett urval av de 
över 1 000 böckerna om tandlä-
karkonst som finns på Hagströ-
merbiblioteket (HB). De flesta 
tillhör Tandläkare-Sällskapet, 
som äger drygt 850 värdefulla 
böcker bland dem som finns på 
detta bibliotek.

De äldsta böckerna på HB om 
odontologi är från 1500-talet. 
En av dem är Zene Artzney, en 
av de största rariteterna på bib-
lioteket. Den kallas för den för-
sta boken om odontologi. För-
sta upplagan trycktes 1530 och 

innehåller bland annat en bild 
på en tandläkare som extrahe-
rar en tand. Det förmodas vara 
den första bilden av sitt slag som 
finns med i en tryckt bok.

EN ANNAN RARITET SOM be-
skrivs är Eustachius ”Libellus 
de dentibus” från 1563. Det an-
ses vara den första vetenskapli-
ga boken någonsin om tänder-
nas anatomi.

Ove Hagelins bok tar också 
upp Pierre Fauchards ”Le Chi-
rurgien Dentiste ou Traité des 
Dents” från 1728 – den första  
ordentliga boken om odonto-
logi. HB har flera upplagor, till 
exempel den sällsynta första-
upplagan och ett helt oskuret ex-
emplar av andraupplagan, som 
gavs ut 1746.

Förutom beskrivningar av 
böcker innehåller ”Odonto-
logia” bilder på ett antal bok-
märken ur tandläkaren och 
konstsamlaren John Wesslers 
Apolloniasamling, som också 
finns på HB.

Janet Suslick

Ny bok för tandvårdsnördar

● Ove Hagelin, heders-
doktor och eldsjäl.

● Bild från boken Zene 
Artzeney, en riktig raritet.

● Odontologia, en ny bok om sällsynta 
och viktiga böcker inom odontologin.

10/1/2015   11:25:37 PM

Vik fredagen den 15 april 2016 för etik!  
Läs mer och anmäl dig redan nu på  
www.tandlakarforbundet.se

Alltid professionell?
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Inför stämman
Vad: Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt.  Vem: Hans Sandberg och Pär Holmgren. 
När: Fredag 13 november klockan 10.30–12.00.

Hållbar utveckling handlar inte 
bara om den globala miljön.

– Även inom tandvården 
måste vi ha ett hållbart per-
spektiv, säger tandläkare Hans 
Sandberg.

Källsortering hör till de saker 
som tandvården arbetat med 
under lång tid – och måste så 
göra även framöver. Men det 
finns enligt Hans Sandberg ock-
så många andra perspektiv på 
hållbar utveckling.

– Vi måste bedriva tandvård 
så att både anställda och patien-
ter håller. Det vill säga att  
vi som arbetar inom tandvård-
en också kan göra det utan att få  
arbetsskador och att patienterna 

förstås får en vård som gör att 
den orala hälsan bibehålls. 

Enligt Hans Sandberg är 
tandvården mycket bra på pre-
ventiva insatser. 

– Däremot kan mer göras för 
att exempelvis se till så att fyll-
ningar håller så länge som möj-
ligt och att vi använder materi-
al och annat som inte belastar 
miljön.

JÄMFÖRT MED SJUKVÅRDEN, som 
möter patienterna när de bli-
vit sjuka, har tandvården enligt 
Hans Sandberg fördelen att träf-
fa patienterna regelbundet och 
kunna arbeta preventivt, det vill 
säga hållbart.

Vid symposiet medverkar, 

förutom Hans Sandberg, också 
meteorolog Pär Holmgren, känd 
från SVT. 

Sin del av programmet kom-
mer han att ägna åt frågor som: 
Hur allvarliga är miljöhoten? 
Hur hänger de globala utma-
ningarna ihop? Vilka samband 
finns mellan ekonomi, ekologi 
och energi?

Viktiga frågor på ett viktigt 
seminarium.  

  Mats  Karlsson

Det ska vara hållbart även på kliniken

● Hans Sandberg, 
tandläkare och adjunkt 
vid Institutionen för 
odontologi vid KI. 

” Vi måste bedriva  
tandvård så att  
både anställda och 
patienter håller.” 

Dentatus AB
Swe +46 8 546 509 00 
info@dentatus.se
www.dentatus.com
USA + 1 212 481 1010 
dentatus@dentatus.com

MADE IN
SWEDEN

DENTATUS PROFIN® SYSTEM
SPARA UPP TILL 30% VID KÖP PÅ SWEDENTAL

Dentatus Profin-system:

	 •	 För	rengöring,	efterbehandling	och	konturering
	 •	 Effektivt	och	skonsamt
	 •	 För	svåråtkomliga	områden
	 •	 Brett	utbud	av	spetsar

Kom till Nordentas monter C02:22 för att få mer information om vårt Profin-
utbud och ta del av erbjudande på Profin PDX och Profin PDH.
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Ring oss på 08-646 11 02 eller besök oss på www.ahrendental.com

Blekgelen med allt och lite till! 
För första gången sedan 1989 har vi en ny blekgel som uppfyller våra höga 
krav på kvalitet och säkerhet.  Den har självklart högt vatteninnehåll, perfekt 
avvägd viskositet, neutralt pH, kaliumnitrat för minskad känslighet och fluor 
för att stärka tanden. Särskilt bra passar Whiteness Perfect för dig som vill:
 
• Bleka med bästa kliniska resultat
• Slippa förvara blekgel i kylskåpet
• Sänka dina kostnader
 
 Hittills har över 8 miljoner patienter behandlats med Whiteness Perfect!

Mässerbjudanden 

i monter B02:29 

på Swedental!
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Inför stämman
Vad: Bloggande patienter och twittrande tandläkare.  Vem: Margareta Molin Thorén, Sara Natt och Dag. 
När: Torsdag 12 november klockan 15.15–16.15.

Många patienter bloggar om 
sina tandvårdsbesök, och det 
finns också tandläkare som 
utnyttjar bloggandets möjlig-
heter.

– Men var försiktig med vad ni 
skriver. Tänk efter före, säger 
Margareta Molin Thorén, pro-
fessor, prefekt vid odontologiska 
institutionen, Umeå, samt ord-
förande i Tandläkarförbundets 
etikkommitté.

Sociala medier är numera 
vardag i vården, och det stäl-
ler också krav på tandläkarna. 
Vad patienter skriver går inte att 
kontrollera, men som tandläka-
re gäller det att vara mycket för-

siktig med vad man uttrycker.
– Även om man avidentifierar 

sina patienter finns ändå en risk 
att uppgifter som inte bör bli of-
fentliga kommer ut, och när 
man väl tryckt på knappen finns 
ingen återvändo, säger Marga-
reta Molin Thorén.

– Även om man vänder sig 
till en sluten krets kan man inte 
vara säker på att uppgifter inte 
läcker ut.

I FÖRBUNDETS ETISKA riktlin-
jer finns främst två paragrafer 
som kan appliceras när det gäl-
ler bloggande. Nummer 6 gäl-
ler tandläkarens tystnadsplikt, 
som det finns risk att bryta mot 

på sociala medier. Den andra 
paragrafen, nr 9, handlar om 
marknadsföring av sig själv och 
yrkeskåren på ett korrekt och 
sakligt sätt.

Vid symposiet presenteras 
bland annat de etiska riktlin-
jer som Tandläkarförbundet och 
etikkommittén tagit fram för 
hur man ska agera korrekt på  
sociala medier. 

Mats Karlsson

”Tänk efter innan ni bloggar”

● Margareta Molin 
Thorén, ordförande i 
Tandläkarförbundets 
etikkommitté ” Även om man vänder 

sig till en sluten krets 
kan man inte vara 
säker på att uppgifter 
inte läcker ut.” 

 

Har du kollat Dentalshopen.se? 

Välj bland  
60 000 produkter
Alla till riktigt bra priser. Gå in på Dentalshopen.se  

och kika, och missa inte månadens erbjudande  

– just nu bra priser på produkter från Smartdent.

Välkommen, klicka in till din nya tandvårdsleverantör!

MER ÄN PRISVÄRT!

Dentalshopen.seen

JUST NU  
BRA PRISER PÅ 

SMARTDENT
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040-16 20 00

Premium
tandteknik

Vad: Forskningsrapport om åldersbedömning.  Vem: Loka Holm Kvist, Stella Sabo, Sofia Tranæus, Laura Lintamo, Madeleine du Toit 
och Gunilla Klingberg. När: Fredag 13 november klockan 11.30–11.45.

Röntgen av visdomständer 
räcker inte som metod för att 
bedöma ålder på ungdomar 
runt 18 år. Det visar en ny syste-
matisk litteraturgenomgång.

”Åldersbedömning baserad på 
röntgen av visdomständer kring 
18-årsålder i olika populatio-
ner – en systematisk review” he-
ter en rapport som har gjorts vid 
odontologiska fakulteten i Mal-
mö. Det är en av tolv forsknings-
rapporter inom ämnesområdet 
pedodonti som presenteras på 
årets odontologiska riksstämma 
i Göteborg den 13 november.

Studien är gjord som ett mas-
tersarbete, berättar Gunilla 
Klingberg, specialist i pedodonti 
och professor i Malmö. Hon har 
varit handledare för Stella Sabo 
och Loka Holm Kvist som nu ar-
betar som tandläkare. Den sys-
tematiska litteraturomgången 
har skett i samarbete med Sta-

tens beredning för medicinsk 
och social utvärdering (SBU). 
Studien kommer att publiceras i 
en vetenskaplig tidskrift, om allt 
går som planerat.

LITTERATURGENOMGÅNGEN har 
gjorts för att se hur väl tand-
mognadsbedömningar funge-
rar runt 18-årsåldern i olika po-
pulationer.

– Det visar sig att det finns en 
mycket stor osäkerhet i nuvaran-
de metoder. Slutsatsen av litte-
raturomgången är att tand- 
åldersmognad baserat på rönt-
gen av visdomständer är en 
otillräcklig metod, säger Gunil-
la Klingberg.

– Åldersbedömning i migra-
tionsärenden av personer i övre 
tonåren får aldrig göras enbart 
baserat på tandröntgen, anser 
hon och poängterar:

– Metoderna är otillräckliga 
för juridiska beslut och tandvår-
den ska inte medverka till det. 
Dessutom finns det aspekter 
som rör strålsäkerhet som säger 
att röntgen inte ska tas enbart 
för tandmognadsbedömning  
i dessa åldersgrupper.

RENT PRINCIPIELLT KAN tandläka-
re medverka i åldersbedömning 
när det finns en medicinsk frå-
geställning – under förutsätt-
ning att en remiss kommer från 
en läkare, enligt Gunilla Kling-
berg.

– Tandvården ska aldrig ta ett 
ärende där förfrågan kommer 
från någon annan än en barn-
läkare.

Janet Suslick

Tandröntgen räcker inte  
för åldersbedömning av unga 

● Gunilla Klingberg, pro-
fessor vid odontologiska 
fakulteten i Malmö.

” Metoderna är otill-
räckliga för juridiska 
beslut och tandvården 
ska inte medverka till 
det.”

framtidslabbet
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 DentiPro – Apotekets kompletta 
 tandvårdsserie för alla behov.  
Maximal fluorhalt. Inga färgämnen.

www.dabdental.se
Kundtjänst: 08 506 505 05

Nyhet!
Säljs nu hos 

DAB Dental.

DentiPro är Apotekets egen tandvårdsserie. Den är utvecklad i samarbete med ledande experter, och fri 
från färgämnen och andra onödiga tillsatser. Effektiv och skonsam munvård, utan några konstigheter. 

Produkterna är indelade i sex kategorier, utifrån de vanligaste behoven inom tandvård. Tandkliniker kan 
göra sina beställningar direkt via DAB Dental. Mer info om DentiPro hittar du på apoteket.se

Fräsch andedräkt MellanruM Muntorrhet

Whitening sensitivestarka tänder
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I SAMARBETE MED

KAMPANJPERIOD VECKA 40-49, 2015

tugga för skillnad
För tredje året i rad ger extra ett öre per tuggummi  
till SOS BarnByar Och BarnS tandhälSa. 
Extras mission är att göra verklig skillnad för tandhälsan i världen.  
60-90 procent av världens skolbarn lider av karies – något som nästan helt  
kan förebyggas genom tillgång till, och kunskaper om, tandvård.  
 
För oss är god tandhälsa mer än att bekämpa karies, det handlar om att inte  
ha ont och om att våga le. Med din hjälp ska vi, i samarbete med SOS Barnbyar,  
ge barn i Botswana en egen tandborste och utbildning om tandvård.  
På så vis sprider vi vanan att på ett enkelt sätt ta hand om sina tänder.  
 
Under hösten 2013 och 2014 samlade vi sammanlagt in 4,6 miljoner kronor.  
I år siktar vi ännu högre. Hjälp oss samla in 2,5 miljoner kronor till  
SOS Barnbyar och barnen i Botswana. 

Var med och tugga för skillnad!

läS mer Om prOjektet på FaceBOOk.cOm/extratuggummi

SKILLNAD
TUGGA FÖR
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Vad: Hur ser Sveriges identifieringsberedskap ut?  Vem: Urban Rådestad, Eva von Vogelsang, Patricia de Vries, Eva Borg.   
När: Fredag 13 november klockan 10.30–12.00.

Rättsodontologin liksom polis-
myndigheten är väl rustade för 
identifieringsarbete vid olika 
katastrofer. Däremot bör sam-
arbetet mellan olika aktörer 
förbättras. 

I dag finns fler än 50 tandläkare 
som har vidareutbildat sig inom 
rättsodontologi. Det finns också 
cirka 15 tandläkare med erfaren-
het från tsunamin i Thailand.

Trots att DNA-tekniken gjort 
stora framsteg finns det ett stort 
behov av rättsodontologisk ex-
pertis.

– Rättsodontologisk identifie-

ring är snabb, säker och relativt 
billig och ses fortfarande som 
förstainstans när det gäller iden-
tifiering, berättar Urban Råde-
stad, privattandläkare och för-
svarsövertandläkare. 

– Rättsgenetisk identifiering 
via DNA tas när det inte finns 
möjlighet att fastställa identitet 
med hjälp av tänder. 

Senast han själv deltog vid en 
katastrof var vid jordbävningen i 
Pakistan 2005 och flygolyckan  
i Nepal 2008.

MEN IDENTIFIERINGSARBETET kan 
bli effektivare, anser han:

– Samarbetet mellan de olika 
aktörerna bör utvecklas vidare 
och det finns behov av regelbun-
den fortbildning tillsammans 
med andra inblandade myndig-
heter, organisationer och disci-
pliner. Det behövs också fler öv-
ningstillfällen.

Mats Karlsson

Identifieringsarbetet kan  
bli mer effektivt

● Urban Rådestad, 
privattandläkare och för
svarsövertandläkare.

” ... identifiering via 
DNA tas när det inte 
finns möjlighet att 
fastställa identitet 
med hjälp av tänder.”

Träffa oss på Swedental
monter B01:34 – välkommen!

Nytt och fräscht
Vi designar och tillverkar inredningar  
efter dina önskemål. All tillverkning 
sker i Sverige med stort fokus på 
ergonomi och hygien. 

Se mer info och inspiration på 
dandent.se.  

www.dandent.se | 08-544 44 160
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Vad: Arv som ökar risken för tandsjukdomar – dental genetics.  Vem: Dmitry Shungin, Kimon Divaris, Mary Marazita,  
Thomas Kocher, Björn Klinge, Ingegerd Johansson. När: Fredag 13 november klockan 13.30–15.00.

Vilka gener och molekylära 
mekanismer ligger bakom pa-
rodontit och karies? Hur sam-
spelar ärftlighet och miljö? 

Frågorna berörs av experter från 
Europa och USA på symposiet 
”Arv som ökar risken för tand-
sjukdomar – dental genetics”. 
Ett genbaserat sätt att stude-
ra orsakssamband mellan tand-
sjukdomar och riskfaktorer för 
hjärt–kärlsjukdom och diabe-
tes presenteras. Sambandet mel-
lan parodontit och fetma tas upp 
som exempel.

Dmitry Shungin, tandläkare 
och forskare vid Umeå univer-
sitet, är en av föreläsarna. Han 
samarbetar med Ingegerd Jo-

hansson, senior professor vid 
Umeå universitet och moderator 
vid symposiet på riksstämman.

I januari lade han fram en 
doktorsavhandling om orsaks-
samband mellan parodontit och 
fetma och generna som ligger 
bakom sjukdomarna. Fetma or-
sakar inte parodontit, visade ett 
delarbete i avhandlingen. Däre-
mot samvarierar fetma och pa-
rodontit.

I februari publicerades 
Dmitry Shungins forskning i ve-
tenskapstidskriften Nature. Han 
var huvudförfattare till en ar-
tikel och medverkade även i en 
annan i samma nummer.

Nu arbetar han med att ta 
reda på vilka gener och mole-

kylära mekanismer som ligger 
bakom parodontit och karies 
med hjälp av genetisk och odon-
tologisk data om 50 000 patien-
ter i Sverige, Tyskland och USA.

Janet Suslick

Så påverkar generna risken för sjukdom
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Forskning

Tipsa oss redaktionen@tandlakarforbundet.se

 V ilka gener och mole-kylära mekanismer ligger bakom paro-dontit och karies? Det ska tandläkaren Dmitry Shungin och senior pro-fessor Ingegerd Johansson vid Umeå universitet ägna några år åt att kartlägga.– För odontologin är det jät-teviktigt att förstå de genetis-ka faktorerna som ligger bakom orala sjukdomar, säger Dmitry Shungin.
Till sin hjälp har de genetisk och odontologisk data om runt 50 000 personer i Sverige, Tysk-land och USA. Underlaget har tagits fram inom ett internatio-nellt samarbete som kallas GLI-DE (”Gene-lifestyle interactions and dental endpoints”).

DMITRY SHUNGIN HAR tjuvstartat med att titta på genetiken bak-om orala sjukdomar under tiden som doktorand. Ett delarbete i hans doktorsavhandling, som lades fram vid Umeå universitet i januari i år, har handlat om or-sakssamband mellan parodontit och fetma och gener som ligger bakom sjukdomarna. Fetma or-sakar inte parodontit, visar stu-dien. Däremot samvarierar fet-ma och parodontit, det vet man sedan tidigare.
I övrigt handlar avhandling-en om samspel mellan gener och miljö vid fetma och de ge-ner och molekylära mekanis-mer som ligger bakom fetma. I fem år har Dmitry deltagit i den 

FORSKAREN: Dmitry Shungin samarbetar  över gränser, både geografiska och ämnesmässiga.– Stora internationella samarbeten med forskare från olika discipliner är den enda vägen att gå  i dag, säger han.
TEXT: JA N E T S U S LI C K  

Gränslös genforskning om          mun och kropp

största kartläggningen någon-sin på området.Som han ser det, är skillna-derna mellan att studera gene-tiska faktorer bakom orala sjuk-domar och genetiska faktorer bakom fetma inte så stora.– Processerna pågår i samma kropp, konstaterar han.
BRÅDA TIDER HAR DET varit för Dmitry Shungin i vinter. I febru-ari, några veckor efter disputa-tionen, publicerades hans forsk-ning i vetenskapstidskriften Nature. Han har medverkat i två Natureartiklar och har varit hu-vudförfattare till en av dem.Att vi ärver förmågan att lag-ra fett, och att fettfördelning-en på kroppen är kopplad till en ökad risk för olika sjukdomar, är inga nya kunskaper. Men kartläggningen ger nya pussel-bitar som kan förklara samband mellan fetma, hjärt-kärlsjukdo-mar och typ 2-diabetes.Dmitrys artikel visar att fett som lagras runt midja och höf-ter har samma biologiska meka-nismer som insulinkänslighet, blodsockerreglering, tillväxt 

och utveckling-en av skelet-
tet samt vissa mekanismer i hjärtat och 
levern. Fett-
fördelning-
en mäts med midja-höft-
kvoten, som 
ger en upp-

fattning om bukfetma.Genom att studera samband mellan midja-höft-kvoten och 2,5 miljoner genvarianter har forskarna visat att kroppsfetts-distribution kan associeras med specifika riskgener. Samman-lagt har de funnit 49 olika gen-varianter som direkt kan asso-cieras till fetma runt midja och höfter. 33 av dessa har hittills va-rit okända riskgener för fetma.Studien visar också att 20 av dessa 49 genvarianter påverkar fettfördelningen hos män och kvinnor olika. 19 genvarianter har en starkare effekt på mid-ja-höft-kvoten hos kvinnor. Stu-dien ger inget svar på varför det är så, men Dmitry Shungin tror att det kan bero på hormonella skillnader.

SAMARBETET SOM Dmitry har medverkat i tillsammans med hundratals forskare från hela världen heter ”Genetic In-vestigation of Anthropometric Traits” och kallas för GIANT. Över 225 000 personer med eu-ropeisk bakgrund har ingått i studierna. Jobbet påbörjades 2009 och kulminerade i år med publiceringen i Nature.Inom ramen för samarbe-tet har den systematiska gen-expressionen i drygt 200 väv-nader och celler studerats med fokus på genetik och fetma. Ett intressant fynd är att midja-höft-kvoten och kroppsmassein-dex (”body mass index”, BMI) hänger samman med olika ge-netiska processer.– Det finns ett starkt samband mellan gener kopplade till fett-fördelning och genexpression i fettvävnader. Samma samband finns inte mellan generna asso-cierade med BMI och fettvävna-derna. BMI hänger i stället ihop med generna som är kopplade till hjärnan och nervsystemet, berättar Dmitry Shungin.

Hur kan forskningen komma till användning rent praktiskt?– Studien visar vilka meka-nismer på gen- och molekylär-nivå som ligger bakom fettför-delning. Det öppnar helt nya möjligheter att på sikt utveckla behandlingsmetoder, men det kan ligga många år bort i tiden, säger han.
Det var spännande att sam-

arbeta med toppforskare från hela världen, berättar Dmitry om Naturartiklarna. Medför-fattarna beskriver han som ”the cream of the cream”. Men att vara huvudförfattare var krä-vande.
– Det var fantastiskt roligt, men också fruktansvärt myck-et jobb.

Varje torsdag var det telefon-konferens med genomgång av analysresultat som producera-des under veckan.– Min arbetsvecka sträckte sig från torsdag till torsdag i stället för från måndag till fredag.
DMITRY SHUNGIN kommer från staden Archangelsk i Ryssland. På gymnasiet gick han ett na-turvetenskapligt program med 

avancerade kurser i matematik och fysik. Sedan utbildade han sig till tandläkare i hemstaden.Han fick möjlighet att delta i några forskningskurser i Sveri-ge och trivdes. Sedan gick han ett masterprogram i folkhälso-vetenskap vid Umeå universitet. Han riktade in sig på epidemio-logi och bioinformatik.Att skaffa svensk tandläkar-legitimation är något som han inte har hunnit med under de intensiva åren som doktorand, så nu står det högt på priorite-ringslistan. Legitimation be-hövs, eftersom han planerar att stanna i Sverige och kombinera klinik och genetisk forskning.– Forskningsmässigt är Sve-rige ett fantastiskt land, säger han. l

Dmitry Shungin
ÅLDER: 33 år.
TITEL: Forskare vid Umeå universitets insti-tution för odontologi.

AKTUELLT: Dispute-rade i Umeå i slutet av januari i år, publicerade sig i tidskriften Nature i februari i år.
GRUNDUTBILDNING: Femårig tandläkarut-bildning i Archangelsk, Ryssland.

INTRESSEN: Snow-boardåkning, umgänge med vänner, resor.

Stora samarbeten blir allt viktigareTvå stora internationella samarbeten som Dmitry Shungin 
medverkar i:
l Genetic Investigation of Anthropometric Traits” (GIANT) 
innehåller uppgifter om över 225 000 personer med europeisk 
bakgrund. Hundratals forskare samarbetar i GIANT.
l Gene-lifestyle interactions and dental endpoints” (GLIDE) 
innehåller genetisk och odontologisk data om runt 50 000 
personer i Sverige, Tyskland och USA.

l Med hjälp av genetisk och  odontologisk data om 50 000  patienter kommer Dmitry Shungin att ta reda på vilka gener och molekylära mekanismer som ligger bakom parodontit och karies.

54 Forskarporträttet.indd   Alla sidor

● I Tandläkartidningen  
nr 4 2015, uppmärksam-
mades Dmitry Shungin 
och hans forskning.
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Jamaica 2016 för att 
förbättra tandhälsan för 
barn i utsatta områden.
Du som är tandhygienist, tandsköterska 
eller tandläkare - registrera ansökan för 
2016 på vår hemsida!
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Natural & Long-term Esthetics 
Genesis Dental Implant System
• Anatite™ pink for a natural hue
• Dual thread design for immediate placement
• TiLobe® connection offers strenght and stability

Keystone Dental AB
Järnvägsgatan 36 

13154 Nacka • Sweden
Offi ce: +46 8 56 24 26 24

info.se@keystonedental.com
www.keystonedental.eu

Please contact us to schedule your fi rst case!

Regenerative Products for All Indications
DynaMatrix® Extracellular Membrane
• Strong and flexible
•  Can be left exposed
• Remodels into soft tissue

Regenerative Products for All Indications
 Extracellular Membrane

Swedental 2015
Booth B00:17

Before
Courtesy: Prof. M. Bhola, DDS

After
Courtesy: Prof. M. Bhola, DDS

© Keystone Dental, Inc., 2015,
DynaMatrix, Anatite and TiLobe are trademarks of Keystone Dental, Inc.

Courtesy: Stephen J. Chu, DMD Courtesy: Stephen J. Chu, DMD
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Inför stämman

● I nr 11 2014 skrev Tand
läkartidningen om Kaj 
Fried och hans forskning 
på Karolinska insitutet.

Kan tandläkare i framtiden laga 
tänder med stamceller som har 
sitt ursprung i nerver? 
Kaj Fried, professor i neurove-
tenskap på Karolinska institu-
tet, berättar om nya upptäck-
ter. 

Det visar sig att tänderna kan 
reparera sig själva med hjälp 
av stamceller som finns i pul-
pan. De kan bilda både hård och 
mjuk tandvävnad.

I sin föreläsning ”Inte bara 
pain utan också gain: stamceller 
från nerver bildar och reparerar 
tänder”, kommer Kaj Fried att 
berätta om dentala stamceller 
som nyligen har upptäckts hos 
möss. Stamcellerna hör till ner-
ver i tanden, nämligen dem som 
associeras med tandens smärt-
känslighet. 

Till en början är de unga cel-
lerna en del av nervernas stöd-
jeceller (gliaceller), men de 

lämnar nerverna tidigt under 
fosterutvecklingen och byter 
identitet. De blir bindvävsceller 
i tandpulpan och kan också för-
vandlas till odontoblaster, som 
producerar dentin.

I BÖRJAN HADE KAJ FRIED svårt att 
tro på forskningsresultat som 

Så kan stamceller reparera tänder
gick emot det man trodde sig 
veta. Men när han tillsammans 
med forskarkolleger hade iso-
lerat och odlat cellerna, förstod 
de att det faktiskt rörde sig om 
stamceller.

FORSKNINGEN VAR SÅ banbrytan-
de att den uppmärksammades  
i artiklar i båda de vetenskapli-
ga tidskrifterna Science och  
Nature.

Kaj Fried har jobbat vid Karo-
linska institutet i många år. Han 
forskar om känselnerver, främst 
inom det kraniofaciala områ-
det. Han är intresserad av mo-
lekylära mekanismer som för-
ändrar nervers retbarhet efter 
traumatiska skador, vilket kan 
orsaka smärta. 

I dag forskar han till stor del 
om nervsystemets betydelse för 
dental och kraniofacial utveck-
lingsbiologi.

Janet Suslick

Forskning

Tipsa oss redaktionen@tandlakarforbundet.se
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digt under fosterutvecklingen. 

Därefter byter de identitet och 

bildar strömmar av celler som 

går in i tanden. Där blir de först 

bindvävsceller i tandens pulpa 

och senare övergår många till 

att bli odontoblaster, som produ-

cerar det hårda dentinet under 

emaljen.
– Jag tyckte först att resultatet 

var helt osannolikt eftersom det 

inte passade med den allmänt 

vedertagna dogmen om hur 

odontoblaster och dentin bildas. 

Men det stämde. Vi lyckades se-

dan isolera och odla dessa cel-

ler och kunde se att de har alla 

de egenskaper som gör att man 

kan kalla dem stamceller. Det är 

ett helt nytt sätt att förstå hur en 

tand bildas under fosterutveck-

lingen, säger Kaj Fried. 
Upptäckten var så pass sen-

sationell att den 
vetenskapliga tid-
skriften Nature pu-
blicerade artikeln. 
Två veckor tidiga-
re hade den andra 
stora vetenskapli-
ga tidskriften, Sci-
ence, accepterat en artikel inom 

ett snarlikt område som Kaj 

Fried också var involverad i. 

– Sent i karriären blev jag pu-

blicerad i de två allra tyngsta ve-

tenskapliga tidskrifterna. Det är 

förstås otroligt roligt och jag har 

fått många gratulationer. 

KAJ FRIED HAR ARBETAT som tand-

läkare inom akutvården i 15 år 

men det är önskan om att ut-

veckla ämnet akademiskt som 

har dominerat yrkesbanan. Ef-

ter examen 1978 disputerade 

han och blev docent i rask takt. 

Fokus i hans forskning har legat 

dels på utvecklingen av nerver 

från fosterstadiet, dels koppling-

en mellan skadade nerver och 

de smärtproblem som uppstår 

hos en del patienter. På 1980-ta-

let förde det intresset honom till 

ett labb i Israel som sysslar med 

nervskador och när han kom till-

baka till Sverige fick han möjlig-

het att bygga upp ett eget forsk-

ningslabb på institutionen för 

neurovetenskap på Karolin-

ska institutet. Förutom några år 

som forskare, lärare och prefekt 

på institutionen för odontologi 

på Karolinska institutet har han 

blivit neurovetenskapen trogen. 

Här finns möjligheten att 

samarbeta med kolleger med 

en annan bakgrund och kompe-

tens. Och det är i en sådan mil-

jö som den riktigt intressan-

ta forskningen föds, menar Kaj 

Fried. Upptäckten av de tidiga-

re okända stamcellerna hade till 

exempel inte varit möjlig utan 

samarbetet med Igor Adamey-

ko vid institutionen för fysiologi 

och farmakologi. 

DET VAR IGOR ADAMEYKO som vis-

ste hur de skulle göra för att ta 

reda på varför vissa stamcel-

ler bestämmer sig för att bli just 

tandceller. I sin tidigare forsk-

ning hade han använt en metod 

som innebär att man med gen-

teknik märker celler med olika 
färger och sedan 
följer hur de spri-
der sig. Den meto-
den använde de nu 
på mössen i tand-
cellsstudien. I två 
och ett halvt år ar-
betade forskar-

gruppen tillsammans med att 

färgkoda celler och följa deras 

väg genom analyser i mikroskop 

och tredimensionella rekon-

struktioner. 
När resultatet var klart och 

Kaj Fried och Igor Adameyko 

förstod att det finns stamceller 

utefter nerverna hos foster in-

ställde sig nästa fråga: Finns de 

kvar när man blir äldre och kan 

de i så fall vara till nytta sena-

re i livet?
För att ta reda på det stude-

rade de hos vuxna möss de två 

framtänder som aldrig slutar 

växa. När musen gnager nöts 

spetsen av, men ny vävnad fylls 

hela tiden på från roten. På en 

månad är hela tanden förnyad. 

Forskarna gjorde en minimal 

skada på rotdelen med hjälp av 

en liten kanyl. Som en reaktion 

på skadan började stödjecel-

ler från tandens nerver i pulpan 

att hoppa av och bidra till repa-

rationen genom att bli både nya 

bindvävsceller och odontoblas-

ter som bildar hårdvävnad. 

– Att stamcellerna finns kvar i 

vuxet stadium är intressant. Hy-

potetiskt innebär det att de kan 

hjälpa till att läka skadade tän-

der. Tänk om vi i framtiden kan 

signalera till en cell att bilda 

hårdvävnad. Om vi lär oss mer 

om vilka signaler som styr dessa 

stamceller kan det bli möjligt 

att hjälpa människor att behålla 

tänder upp i hög ålder och kan-

ske också odla fram nya tänder, 

säger Kaj Fried. 

MEN OM UPPTÄCKTEN verkligen 

innebär att man kommer att 

kunna omsätta fynden kliniskt 

kan Kaj Fried inte svara på. Un-

der de dryga 30 år han har fors-

kat om nerver, celler och tän-

der har kunskapen vuxit nästan 

obegripligt mycket, menar han.

– Samtidigt har optimismen 

om vad vi kommer kunna göra 

ersatts av en mer avvaktande 

hållning i takt med att vi förstått 

mer om hur komplicerade tän-

der är. 
Ändå tror han att man kom-

mer att nå en punkt då grund-

forskningen till slut kommer pa-

tienter till del. För egen del vill 

han också förstå hur det går till 

när nerver utvecklas i munhålan 

och hitta sätt att behandla trasi-

ga nerver så att de inte orsakar 

kronisk smärta. 
– I dag lever många patienter 

som har nervskador med kro-

nisk smärta. Det är dags att ta 

ett stort grepp för att göra det 

möjligt för dem att slippa det. l

” Jag tyckte först 
att resultatet 
var helt osanno-
likt […] men det 
stämde.”

Publicerade i Nature och Science 

l Artikeln Glial origin of mesenchymal stem cells in a tooth mo-

del system publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature 

den 27 juli i år. 
l Artikeln Parasympathetic neurons originate from nerve-asso-

ciated peripheral glial progenitors publicerades i den veten-

skapliga tidskriften Science den 12 juni i år.

l Forskarna menar att det sannolikt inte är unikt för tänder att 

det finns stamcellsreservoarer i nerverna, och att de kan läka 

och nybilda vävnad även i andra delar av kroppen.

En överväldigande majoritet av 

svenskar som fått implantat  

är nöjda med ingreppet. 

Det visar en studie som Jan Derks 

vid Göteborgs universitet är  

försteförfattare för. Sidan 60

Fyndet kan 
revolutionera 
tandvården
FORSKAREN Stamceller som har sitt ursprung  

i nerver spelar en stor roll för hur tänder bildas 

och växer. I framtiden kanske de kan läka  

skadade tänder. Tandläkaren och professorn 

Kaj Fried på Karolinska institutet ledde gruppen 

som gjorde den sensationella upptäckten. 

TE X T: Å SA B O LM STE DT  FOTO : I DA H A LLI N G

N
är Kaj Fried, pro-
fessor i neuroveten-
skap på Karolinska 
institutet, fick se re-
sultaten av analysen 

trodde han först inte sina ögon: 

En hittills okänd typ av stamcel-

ler som kommer från tandens 

nerver spelar en avgörande roll i 

uppbyggnaden av själva tanden. 

Sedan tidigare var det känt 

att nerver tidigt växer in i kä-

ken hos foster, men när de når 

fram till tandanlagen stannar de 

upp och fortsätter inte in i dem. 

Det sker först senare, i samband 

med att tänderna bryter fram i 

munnen på barnet. Varför det är 

så och om det hänger ihop med 

själva bildandet av tänder har 

aldrig varit klarlagt. Förrän nu. 

Kaj Fried och hans kolle-

ger upptäckte att ett stort antal 

unga celler, som från början till-

hör de dentala nervernas stödje-

celler, lämnar nervgrenarna ti-

l Kaj Fried, professor i neurovetenskap på 

Karolinska institutet, har hittat en tidigare 

okänd typ av stamceller.

Igor Adameyko vid 

institutionen för fysio-

logi och farmakologi 

på Karolinska institutet 

har tillsammans med 

Kaj Fried lett studien 

där forskarna hittade 

en okänd typ av stam-

celler som spelar en 

central roll för tänder-

nas uppbyggnad och 

förmåga att reparera 

sig själva. 

2015-10-16   13:09

Vad: ”Inte bara pain utan också gain: stamceller från nerver bildar och reparerar tänder.”  Vem: Kaj Fried.  
När: Fredag 13 november klockan 10.30–11.15.

spara nacke, axlar och rygg!
Tänk på din arbeställning,

Perfekt vid endodonti  För alla yrkesområden

Golvmonterat tandläkarmikroskop
med variabelt arbetsavstånd:
137 000:-

Ink. m
oms

Monter B
10:02
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OsseoSpeed™ Profile EV
– ett unikt implantat utformat 
för sluttande kristor
OsseoSpeed Profile EV är särskilt utformat för effektiv 
användning av befintligt ben i situationer med 
sluttande kristor.

•  Verkar benbevarande och ger estetiskt resultat 
på mjukvävnaderna

•  Kan bidra till att minska behovet av benuppbyggnad

 •  Komponenterna är utformade för exakt identifiering 
av implantatets position under behandlingen

Mer information finns på  
www.jointheev.com

Föreläsning på Swedental 2015
Under föreläsningen kommer parodontolog Farid Akhlaghi att 
med kliniska fall illustrera indikationer för OsseoSpeed EV Profile. 
Vidare kommer föreläsningen belysa de protetiska aspekterna i 
behandlingen.

Datum: Torsdag 12/11, fredag 13/11

Plats: Sal – R11 & R12

Tider: 10.30–11.10, 12.00–12.40 (vi bjuder på lunchsmörgås) 

Anmälan görs till din lokala representant eller på mailadress: 
chatrin.wendel@dentsply.com

74 Inför Stämman.indd   93 2015-10-23   11:41



94 Tandläkartidningen 12 • 2015

Inför stämman

● Stein Björkman får 
TandläkareSällskapets 
förtjänstmedalj.

Stein Björkman tar emot 
Svenska Tandläkare-Sällska-
pets förtjänstmedalj i samband 
med årets odontologiska riks-
stämma i Göteborg. 

Stein Björkman får utmärkel-
sen för sitt ”mångåriga arbete 
och engagemang inom Svenska 
Tandläkare-Sällskapet”, enligt 
motiveringen. Han blev ledamot 
i riksstämmenämnden 1998 och 
var ordförande i flera år.

”Stein Björkman har på ett 
förtjänstfullt sätt bidragit till att 
den odontologiska riksstämman 
utvecklats till tandvårdens vik-
tigaste mötesplats för inspira-
tion och kunskapsinhämtning.”

Stein Björkman medverkar  
i årets odontologiska riks-
stämma även på Tandläkar-
förbundets studerandefören-
ings programpunkt ”Hur du gör 
tandläkarkarriär utomlands”. 
Han agerar också ordförande 
i under Rapportörsfinalen, där 
fyra finalister presenterar sin 
forskning inför utdelningen av 
Tandläkare-Sällskapets pris för 
bästa forskningsrapport.  

VID PRISUTDELNINGEN PÅ riks-
stämman tar en rad andra per-
soner emot olika utmärkelser.  
● Lisbeth Dahlström och Martin 
Janda får föreläsarstipendium.  
● Årets studenter är Karin Mag-

Han får pris för sitt engagemang
nusson, Hampus Eksell, Emma 
Johansson och Rachel Duhan. 
● Gite Gale har skrivit årets av-
handling.  
● Anders Gustafsson får Blacks 
pris.  
● Mats Trulsson och Anders 
Wänman tilldelas pengar ur 
Henry Beyrons fond. 
● Forsbergs pris går till Martin 
Janda.  
● Tandläkare-Sällskapets inter-
nationella pris går till Stina  
Syrjänen.  
● Gunnar Dahlén tar emot Mil-
lerpriset.

Läs mer om pristagarna på  
sidorna 139 och 140.

Janet Suslick

Vad: Prisutdelning.  Vem: Stein Björkman och en rad andra.  
När: Torsdag 12 november klockan 10.30–11.15.

Fredrika Wallis väg 23, 274 56 Abbekås  
Tel: 0411 53 38 56 / Fax: 0411 53 38 57 / www.bendent.se

Luppglasögonens 
”Rolls Royce”
ExamVisions luppglasögon ger dig knivskarp 
bild helt utan distortioner. Kombinerat med stor 
arbetsbredd och bättre skärpdjup är ExamVision 
luppglasögonens ”Rolls Royce”. Besök oss i monter 
C01:13 så berättar vi mera.

ExamVision Icon båge med Gallilei 
luppar och Focus XP Nano ljus

ExamVision Sport båge  
med Kepler luppar
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Stödjer användningen
av eltandborste

Köp två till
priset av en
för 999:-
Ord pris 1999:-

Friskare tänder och tandkött med  
vår patenterade soniska teknologi

En helt ny 
känsla av renhet

Munhälsa och allmän hälsa
 – vilka samband finns det?

Fredag 13/11 kl 15.15-16.15 
Föreläsare; Maha Yakob, Director, 
Professional Relations and 
Scientific Affairs, 
Philips Oral Health Care 

Välkommen till Swedental
Du träffar oss i monter B05:32. Där kan du ta del av våra mässerbjudanden, 
prova våra produkter och besöka vår föreläsning om sambandet mellan 
munhälsa och allmän hälsa.
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Dentalmind har exklusiv ensamrätt på 
Komets sortiment i Sverige. Kontakta oss 
på dentalmind.com eller tel 0346 – 488 00.

Komet är innovativa världsmästare sedan 85 år. 6 000 kvalitetsprodukter 
från den tyska idéfabriken säljs exklusivt och enbart av Dentalmind i Sverige. 
Vill du kika in i framtiden? Hälsa på hos oss på Swedental!

Välkommen till framtiden. 
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PS. Glöm inte att ta med 
din iPad mini du hittar här 
i tidningen. Du kan vinna 
en alldeles riktig hos oss.

Vi ses på  
Swedental! 
Monter B02:32 

Vinn nya 
iPad mini 4! 

1. Ta loss denna låtsas-iPad med de två unika  koderna ovan.

2. Ta med till vår monter B02:32 på Swedental. 

3. Knappa in koderna i Dentalminds iPad mini och se om just du har vunnit. 

100 st iPad Mini lottas ut under mässan. Du kan tävla med hur många koder 
du vill, så länge du kan visa upp tryckta och äkta koder som är godkända.

Här är två koder och dubbelchans 
att få en riktig iPad:

00120 25935

Välkommen 
och lycka till!
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Trios 3 Intraoral scanning
• 1:a ledet i digitala flödet.

KaVo Arctica chairside solution
• tar hand om den digitala
• processen in-house på kliniken.

Skicka digitala filer till ditt labb
• som slutför ditt jobb...

• ...med egen
CAD/CAM
lösning • ...eller hos vårt full-

service fräscenter
openMIll

M-Tec Dental AB hjälper dig upprätta hela ditt digitala flöde. Vi är återförsäljare
av CAD/CAM-lösningar från både 3Shape och KaVo och kan tillgodose behovet
för både labb och klinik.

Med M-Tec Dental och vårt fräscenter openMill bygger vi tillsammans ett 
långsiktigt och hållbart samarbete med full support.

H I G H  Q U A L I T Y  C A D / C A M  P R O D U C T I O N

Träffa oss på Swedental

i monter C01:02,

så berättar vi mer.

© 2015 M-Tec Dental  |  040-755 45  |  info@m-tecdental.se  |  http://www.m-tecdental.se

“Vi har alla lösningar och vi har kunskapen!“

Hur vill du ha 
ditt digitala 

flöde?
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Forskning
Tandläkartidningen  

är Sveriges enda förmedlare  
av originalvetenskap på svenska 

inom dentalforskning.
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100 Tandvärk ofta bakom ofrivillig  
 överdos av paracetamol 

100 Screening för muncancer ifrågasätts 

102 Sambandet mellan tandlossning 
 och kardiovaskulär sjukdom stärkt 

105 Liten effekt av antibakteriell 
 behandling vid periimplantit 

106 Rödvin påverkar inte  
 salivens sammansättning 

Vetenskapliga artiklar 
 
112  Läkemedelsrelaterad osteonekros  
 i käkarna, del 1 och 2

Två artiklar om läkemedelsrelaterad 
osteonekros i käkarna (ONJ), där en översikt 
över symtom, diagnostik och riktlinjer för 
behandling presenteras samt arbetet med 
att etablera en skandinavisk ONJ-kohort.
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100 106

I SEPTEMBER RAPPORTERADE medier om forskning som påstods visa att 
Alzheimers sjukdom kan smitta mellan människor. Källan var en ar
tikel i den ansedda tidskriften Nature1. Nyheten presenterades på 

bred front i brittisk press, men även 
svenska dagstidningar deltog. Möj
ligen var de svenska artiklarna nå
got mer nyanserade, men ru bri
kerna var otvetydiga: ”Alzheimers 
sjukdom kan smitta” eller ”Alzhei

mer kan spridas mellan människor”. Säkerligen funderade några lä
sare på om de i fortsättningen skulle våga besöka dementa vänner. 
Men, var det sant? Om inte – hur kunde tolkningen bli så galen? 

ETT PAR VECKOR senare publicerade en annan respekterad tid
skrift, The Lancet2, en ledare med rubriken ”Alzheimergate? When 
miscommunication met sensationalism”. I en kritisk granskning 
diskuteras orsaker till sensationsrubrikerna. Man konstaterar att 
rubriken på artikeln i Nature var tillspetsad, men betonar samtidigt 
att författarna tydligt skriver att det varken finns bevis för att alz
heimer är en smittsam sjukdom eller att den är överförbar mellan 
människor. Uppenbarligen har denna väsentliga slutsats försvun
nit i rapporteringen. Dessutom menar The Lancet att hälso
myndigheter agerade för sent för att undvika onödig 
oro hos befolkningen och att det mediecenter, som 
skulle hjälpa författarna att sprida informatio
nen, underskattade sitt uppdrag. 

MÅNGA FAKTORER KAN bidra till bristande 
kommunikation och förståelse. Vi kan 
alla vara en del av lösningen om vi är 
noggranna i våra val av fakta. Oav
sett om vi presenterar vetenskap  
i text eller informerar våra patien
ter vid behandlingsstolen.

1. http://bit.ly/1KEoIAf
2. http://bit.ly/1FRpAdg

 
Thomas Jacobsen,  
vetenskapsredaktör

Alzheimergate? Sam-
bandet mel-

lan tand lossning 
och kardio vaskulär 

sjuk dom har fått 
ännu ett tungt 

belägg. 

På Jacobsens agenda:

1 Har varit tålmodig. 
Men tyvärr, The Daily 

Show blir inte lika bra 
utan Jon Stewart.

2 Snart en helledig 
helg i Stockholm. Det 

blir Martin Schoeller på 
Fotografiska.

3 Lyssnar till Angus 
Deaton som använder 

Angry Birds för att för-
klara ekonomi. Nobelpris-
tagare förändras.

” Vi kan alla vara en 
del av lösningen om 
vi är noggranna i 
våra val av fakta.”
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FOTNOTEN

Fullsatt
Föreläsningssalen 
är fullsatt. Många 
bekanta ansikten 
och många ”hej kul 
att ses” eller ”nice 
to see you again” 
utväxlas. Ordföran
den äskar tystnad 
och hälsar oss alla 
välkomna, särskilt 
opponenten, pro
fessor Christoph 
Hämmerle från 
Zürich, och dagens 
respondent, tand
läkare Jan Derks 
från parodontologi
avdelningen, Sahl
grenska akademin, 
Göteborgs universi
tet. Det är dags att 
påbörja presenta
tion, diskussion och 
försvar av avhand
lingen ”Effective
ness of implant 
therapy in Sweden” 
(finns tillgänglig 
via internet). Vid 
en disputation 
finns det alltid ut
rymme för kritiskt 
ifrågasättande och 
akten avlöper som 
förväntat; ovatio
ner till respondent, 
opponent och 
till avdelningen. 
Viktigt budskap 
i avhandlingen. 
Riktigt kul att det 
är fullsatt.

Björn Klinge är, tillsam
mans med Thomas 
Jacobsen, vetenskaps
redaktör för Tandläkar
tidningen.

Fyra av tio som tas in akut på 
grund av ofrivillig överdos av 
paracetamol har tagit värk-
medicinen mot tandvärk efter 
extraktion.

T andvärk efter extraktion 
är den i särklass vanligas-

te bakomliggande orsaken till 
användningen av paracetamol 
vid ofrivilliga överdoseringar 
av värkmedicinen. Så många 
som fyra av tio som tas in akut 
för ofrivillig överdosering av 
paracetamol har tagit medi-
cinen mot tandsmärtor efter 
extraktion. Det kan jämföras 
med två av tio med psykia-
triska diagnoser eller en av tio 
med ryggvärk som ligger på 
andra respektive tredjeplats  
i statistiken. 

DETTA VISAR EN brittisk studie 
vid Nothern General Hospi-
tal i Sheffield där samtliga fall 
av ofrivillig överdosering av 
paracetamol under två års tid 
har analyserats. Totalt handlar 
det om 116 patienter varav 48 
(41 procent) patienter hade ge-
nomgått någon form av tand-

extraktion för vilken de tog pa-
racetamol.

PARACETAMOL metaboliseras 
normalt via två vägar, men vid 
överdosering blir dessa vä-
gar mättade och en del av sub-
stansen går en annan väg och 
omvandlas till den toxiska 
metaboliten N-acetyl-p-benzo-
quinonimin, NAPQI.

Av de personer som inkom 
till akuten med misstänkt 
överdosering genomgick 96 
procent serumkontroll av para-
cetamolkoncentrationen. Åtta 
av tio krävde aktiv me di cinsk 
behandling med acetylcystein, 
som eliminerar NAPQI:s toxi-
citet, med, i snitt, en dags in-
läggning som följd. En person, 
som drabbades av akut lever-
svikt, krävde sjukhusbehand-
ling i sex dagar för att bli bra.

Forskarna konstaterar att 
tandläkarna har ett stort an-
svar i att förklara behandling-
en och tidigt kunna identifiera 
tecken på paracetamolförgift-
ning. Fredrik Hedlund

Källa: Brit Dent J; Siddique et al

Läs mer: http://bit.ly/1js5CRX

● Snittåldern på dem som drabbats av överdoseringen efter tand ingrepp var 
drygt 36 år, och det var dubbelt så många kvinnor som män bland de drabbade.

Tandvärk ofta bakom  
ofrivillig överdos  
av paracetamol
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Per Ahlberg, professor vid 
Uppsala universitet, menar att 
emalj först uppstod i huden 
eftersom två olika, mer än 
400 miljoner år gamla, fossila 
benfiskar saknar tandemalj, 
men deras fjäll är beklädda 
med ett slags emaljyta.

Källa: Uppsala universitet  
Läs mer: http://bit.ly/1NfPUTB

Screening för mun-
cancer ifrågasätts
Det skulle krävas en årlig 
screening av cirka en miljon 
människor för att minska 
dödligheten i muncancer 
med 1 procent. Det visar 
en brittisk beräkning som 
utgår från officiella brittiska 
hälsodata samt två studier av 
genomförda screeningpro
gram i Japan och Indien. Men 
för varje fall av muncancer 
som hittas skulle även mellan 
23 och 77 falska positiva hit
tas. Något som skulle skapa 
en ansenlig mängd onödig 
psykisk stress, smärta, even
tuellt överbehandling samt 
högre kostnader både för 
den enskilde och för sjukvår
den. Sammantaget gör detta 
screening tveksamt, menar 
författarna.

Källa: Oral Dis; Petti & Scully 
Läs mer: http://bit.ly/1VVYCbR

Ingeborg WolfWimmer, 
boende på ett ålderdomshem 
i Luxemburg, var 92 år gam
mal när hon fick sin första 
visdomstand, vilket är nytt 
rekord. Tanden upptäcktes 
efter att Ingeborg klagat på 
tandvärk. Hon putsade där

med det tidigare rekordet 
på 80 år rätt ordentligt.

Källa: Dental Tribune 
Läs mer: http://bit.ly/1Z6zh3h

92 år
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” Det verkar alltså 
som om emaljen 
uppkom i huden 
och sedan koloni-
serade tänderna.”
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Du ska föreläsa vid årets odon-
tologiska riksstämma. Vad 
kommer du att ta upp?

– Jag föreläser om kopplingen 
mellan diabetes och hjärt–kärl
sjukdom samt hur vanligt oupp
täckt diabetes är vid hjärt–kärl
sjukdom och tandlossning.
Varför är detta relevant för 
tandläkare?

– Diabetes är förenat med 
ökad risk för tandlossning och 
även för hjärtinfarkt. Oupptäckt 
diabetes är vanligt hos dem 
med hjärtinfarkt. Nu ställer vi 
frågan: Är oupptäckt diabetes 
lika vanligt hos patienter med 
tandlossning?
Hur kan tandläkare bidra till 
patienternas allmänhälsa?

– Tandläkare bör infor
mera patienter som har 
svår tandlossning att de 
kanske kan ha oupptäckt 
diabetes. Ju tidigare 
patienter känner till att 
de har en sockerstör
ning, desto tidigare 
kan de ändra livsstil 
för att fördröja 
behovet av 
diabetesläke
medel. JS

Kan tandlossning  
signalera diabetes?

FORSKAREN
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Anna Norhammar
ÅLDER: 50 år.
TITEL: Överläkare.
UTBILDNING: Läkarutbildning. Specia
list i kardiologi, internmedicin och klinisk 
fysiologi. Docent i kardiologi.
DISPUTERAT PÅ: Diabetes, socker
störningar och akut hjärtinfarkt.
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Den hittills största studien av tandlossning 
hos patienter med känd kranskärlssjukdom 
visar ett klart och tydligt samband. Men 
ännu är det för tidigt att tala om ett orsaks-
samband.

Sambandet mellan tandlossning och kar-
diovaskulär sjukdom har fått ännu ett 

tungt belägg. I en ny doktorsavhandling vid 
Uppsala universitet har den hittills störs-
ta studien av sambandet hos patienter med 
känd kranskärlssjukdom genomförts. Den 
omfattar närmare 16 000 patienter från 39 
länder som alla har haft en hjärtinfarkt eller 
har kända förträngningar i kranskärlen.

– Vi ser ett klart samband mellan patien-
ternas antal tänder och 
flera riskfaktorer, pa-
tienternas kardiovasku-
lära prognos och flera 
prognostiska biomarkö-
rer. Vi kan inte med den 
här studien säga om 
sambandet är kausalt, 
men det är brett och berör tveklöst många 
aspekter av kardiovaskulär sjukdom, säger 
Ola Vedin, kardiolog vid Akademiska sjuk-
huset och doktorand vid Uppsala universi-
tet, som har skrivit avhandlingen.

Och det kardiovaskulära sambandet är 

mer eller mindre linjärt knutet till anta-
let tänder som patienterna har kvar i mun-
nen. De som hade alla tänder kvar hade bäst 
prognos och minst antal riskfaktorer och se-
dan blev det bara värre.

– Så fort man kommer till kategorin som 
har 20–25 tänder kvar börjar riskökningar-
na, och de är förhållandevis proportioner-
liga för de utfall som vi tittade på förutom 
hjärtinfarkt, säger Ola Vedin.

EFTERSOM TANDLOSSNING HAR vissa gemen-
samma riskfaktorer med kardiovaskulär 
sjukdom, som bland annat rökning och dia-
be tes, har Ola Vedin korrigerat för dessa. 
Men det prognostiska sambandet kvarstod 

även efter justering-
en, och risken för kar-
diovaskulär död var 
nästan fördubblad hos 
dem som helt saknade 
tänder jämfört med de 
som hade ett normalt 
antal tänder.

– Det mest intressanta är att sambandet 
är kvar trots att vi justerar så omfattande, 
säger han.

OLA VEDIN POÄNGTERAR också att i hela det 
globala patientmaterialet är det så många 

Sambandet tandlossning och 
kardiovaskulär sjukdom stärkt

som 16 procent som är helt tand-
lösa och totalt 40 procent som 
har mindre än hälften av tän-
derna kvar. Det är alltså inte nå-
gon liten marginalgrupp som 
står för resultatet.

– Och det är 
inte alls bara  
i Östeuropa som 
det var höga 
frekvenser av 
helt tandlösa 
personer utan 
det varierade 
kraftigt mellan 

olika länder, säger han.
Resultatet kommer dock inte 

att få någon omedelbar effekt på 
det kliniska omhändertagandet, 
tror Ola Vedin.

– VI KAN ÄNNU INTE erbjuda tand-
vård till patienter som har haft 
hjärtinfarkt i syfte att minska 
deras kardiovaskulära risk, sä-
ger han.

Men däremot har han fler idé-
er om nya studier som kan resul-
tera i klinisk nytta.

– Vi har planer på att göra en 
riskmodell där vi använder oss 
av tandlossning och ytterligare 
några kardiovaskulära riskfak-
torer för att se hur väl den fung-
erar, men vi skulle också gärna 
göra en genetikstudie, säger Ola 
Vedin. Fredrik Hedlund

Läs mer: http://bit.ly/1QzpZHe

● Patienterna angav i början av studien själva bland annat 
hur många tänder de hade kvar, men det gjordes ingen 
klinisk undersökning av förekomsten av parodontit. 

Ola Vedin
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” De som hade alla tänder 
kvar hade bäst prognos och 
minst antal riskfaktorer och 
sedan blev det bara värre.”

Fakta om studien
● Den aktuella avhandlingen har an-
vänt sig av data från läkemedelsstu-
dien Stability som omfattar närmare 
16 000 patienter från 39 länder. En 
fjärdedel av patienterna är från Väst-
europa, en fjärdedel från Östeuropa, 
en fjärdedel från Nordamerika och 
den sista fjärdedelen från Latiname-
rika, Asien, Sydafrika och Australien/
Nya Zeeland. Patienterna angav  
i början av studien bland annat hur 
många tänder de hade. Ola Vedin har 
sedan följt patienterna i fyra år och 
sett hur det har gått för dem.
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SS White® Carbide Burs

”“Using Fissurotomy® burs adds 12 years of life to the tooth.
The reason for failures can be complex but certainly
limiting the surface area and forces of mastication while
preserving the healthy tissue is key.”

– Dr. HowarD Glazer, PasT PresiDenT oF THe aGD

“smartBurs®ii are one of my top 5 products i use”

– Dr. roBerT a. lowe, DDs

Klassisk 
metod

Generalagent: 
Plandent AB 
kundservice 08-676 54 10 
www.plandent.se

5 vägar till 
starkare 
tänder 
& mer 
hållbara 
restaurationer
  
Bevara 20–91%  
       mer frisk vävnad!

Minimalinvasiv 
metod

Klass I-kaviteter: Fissurotomy®

557 designades för att skapa hållbara preparationer för amalgam. Fissurotomy® 
NTF tar bort 91% mindre tandsubstans än 557 och 87% mindre tandsubstans 
än 330 på 2 mm djup.

Endoaccess: EndoGuide®

Spetsen på koniskt borr är finare och effektivare jämfört med rundborr. 
EndoGuide® förenklar och förbättrar tillgängligheten till rotkanalen inför rensning 
och bevarar 40% mer friskt dentin. 

Finishering: SafeEnd Finishing Burs
SS White® SafeEnd Finishing Burs har en icke skärande spets och en design för att 
finishera subgingivala restaurationer utan att förstöra den subgingivala randen eller 
mjukvävnaden. 

Borttagning av karies: SmartBurs® II
Studier visar att det är omöjligt att oavsiktligt exponera pulpan med SmartBurs® II  
då de är hårdare än karies, men inte lika hårt som friskt dentin. Studier visar 
även att SmartBurs® II väljs av 84% av patienterna för en bekväm, anestesi-fri 
borttagning av karies. 

Preparation: Fissurotomy®

Fissurotomy® har en tand- och vävnadsbevarande unik design för att bevara 
frisk tandsubstans samtidigt som direkt inspektion möjliggörs vid misstänkt 
fissurkaries. Fissurotomy® minimerar behovet av anestesi.  
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Liten effekt av  
antibakteriell behandling 
vid periimplantit
Det är typen av implantat 
snarare än vilka antibakte-
riella medel som används 
som har störst betydelse för 
utfallet vid behandling av 
periimplantit. 

Hur lyckosam en behand-
ling av periimplantit är 

beror i hög utsträckning på 
vilken typ av implantat pa-
tienten har från början. An-
vändningen av desinfek-
tionsmedlet klorhexidin för 
att rengöra implantatet un-
der det kirurgiska ingreppet 
visade sig inte ha någon ef-
fekt alls och antibiotika för-
bättrar utfallet endast för de 
implantat som var svårast 

att rengöra. Det kan svenska 
forskare visa efter att de har 
lottat 100 patienter med pe-
riimplantit till en av fyra be-
handlingsgrupper som an-
tingen fick antibiotika eller 
inte och/eller klorhexidin  
eller inte i samband med den 
kirurgiska behandlingen.  
Patienterna följdes sedan 
under tolv månader efter be-
handlingen för att avgöra vil-
ka behandlingar som lyckats 
och inte.

MEN HUR FRAMGÅNGSRIK be-
handlingen är står snarare 
att finna i vilken typ av im-
plantat patienten har. Och 
lite ironiskt är det de nya mo-

● Användningen av desinfektionsmedlet klorhexidin 
för att rengöra implantatet under det kirurgiska 
ingreppet visade sig inte ha någon effekt alls.
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derna implantaten med en 
behandlad yta för att fästa 
bättre i benet som är svårast 
att få rena från bakterier, i 
snitt var endast var tredje be-
handling framgångsrik, med 
något bättre utfall när anti-
biotika användes. Medan im-

plantat med omodifierad yta 
rensades, i snitt, i åtta av tio 
fall så att patienten blev fri 
från sin periimplantit oavsett 
antibiotikabehandling.

 Fredrik Hedlund
Källa: J  Dent Res; Carcuac et al

Läs mer: http://bit.ly/1hIh1vd

W&H Nordic AB t: 08-445 88 30, e: office@whnordic.se, 
www.wh.com          #whnordic 

Pris inkl flyg, transfer, 3-dagars liftkort, del i dubbelrum på 
Hotel Salzburger Hof****, frukost, 4 st middagar med dryck, 
kursavgift samt avbeställningskydd: 16.900 kr inkl moms. 

Enkelrumstillägg: 1.495 kr. Utresa från Stockholm, Göteborg, 
Köpenhamn eller Oslo. Anmälan är bindande från den12/11. 

Anmälan till kurs@whnordic.se

   

ENDOKURS

Maskinell rensning i Bad Gastein, Österrike, med
endodontist Fredrik Erhardt 12-16 mars 2016

Kom och träffa  
oss på Swedental
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NYHET Fortsatt uppåt för 
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Olika aktörer har olika roller och det finns ingen 

konkurrens mellan Tandläkarförbundet och oss, 

säger Privattandläkarnas ordförande Caroline 

Nordquist Orsucci. Möt henne i en stor intervju.

SID 28

”Vi är alla odontologer”

 Forskning: En av tio lider av tandvårdsrädsla 
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– Det kändes  hedrande att bli 
vald till ordförande. 

Samtidigt är det ett 
stor ansvar, säger 

Caroline Nordquist 
Orsucci. 
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Rödvin påverkar inte  
salivens sammansättning
Ett till två glas vin per dag 
i fyra veckor påverkar inte 
salivens sammansätt-
ning och innebär därmed 
vare sig någon fördel eller 
nackdel.

Mat och dryck rika på 
polyfenoler har visat 

positiva hälsoeffekter hos 
människa. Samtidigt har en 
tidigare studie visat en läg-

re diversitet 
i bakterie-
samman-
sättning-
en i plack 
hos män-
niskor som 
hade druck-
it 40 centi-

liter rödvin per dag i minst 
två år jämfört med dem som 
druckit vatten, något som 
tillskrevs den antibakteriel-
la och antiadhesiva effekten 
av polyfenolerna i rödvin.

NU VILLE SPANSKA forskare ta 
reda på hur ett regelbundet 
intag av rödvin påverkade 
salivens sammansättning. 
De rekryterade 22 friska fri-
villiga icke-rökare och lät 14 
av dem dricka 25 centiliter, 
motsvarande ett till två glas, 
rödvin per dag i fyra veckor. 
Övriga åtta försökspersoner 
fick i stället avhålla sig ifrån 
all alkohol under samma tid. 
Alla försökspersoner instru-
erades att hålla en kost med 

lågt innehåll av polyfenoler, 
det vill säga minskat intag 
av kaffe, te, kakao, bär, röda 
frukter och så vidare.

Försökspersonernas saliv-
sammansättning mättes på 
DNA-nivå med olika PCR-
metoder (Polymerase Chain 
Reaction) före och efter för-
sökets fyraveckorsperiod.

FORSKARNA KAN konstatera 
att salivens sammansätt-

ning verkar vara mycket sta-
bil över tid. De fann att den 
interindividuella skillnaden 
mellan försökspersonerna 
var mycket större än skill-
naderna före och efter för-
söket. I själva verket kunde 
inte en enda av försöksper-
sonerna uppvisa en statis-
tiskt signifikant skillnad i 
sammansättningen av sali-
ven före och efter försöket 
oavsett vilken grupp perso-
nen befunnit sig i.

Den mikrobiella balansen 
och homeostasen bevaras i 
saliven trots fyra veckors in-
tag av rödvin.

Fredrik Hedlund
Källa: Arch Oral Biol; Barroso et al

Läs mer: http://bit.ly/1X8ysoQ

” Den mikrobiella 
balansen och 
homeostasen 
bevaras i saliven 
trots fyra veckors 
intag av rödvin.”

Undersökt av 
spanska forskare.

www.ors2015.se

12-14 NOVEMBER 2015 
SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

SE HELA MÄNNISKAN
BOKA DINA PLATSER!

I år blir vi många deltagare på Riksstämman. Det blir mycket 
kunskap, inspiration och fest. 
Missa inte de föreläsningar just du vill gå på! När du anmält 
dig till Riksstämman, loggar du in och bokar garanterad plats. 

D
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Svensk Dentalservice och Heka Dental = ett 
starkt team. Vi skapar trygghet genom bästa 
möjliga rådgivning, installation och efterservice. 
Samarbeta med Sveriges största servicebolag 
och Skandinaviens största producent och 
leverantör av behandlingsenheter till Svensk 
tandvård.

Din lokala servicetekniker från Svensk Dentalservice 
står redo att hjälpa - både vid inköp och under 
utrustningens hela livslängd. 
Se mer på dentalservice.se

Det svåra är att välja!
Just nu får du 40.000 kr i rabatt på en ny Heka unit.
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Utredning om hantering  
av misstänkt forskningsfusk

Ingen anledning till 
antibiotika profylax 
vid endokardit
Brittiska National Institute 
for Health and Care Excel
lence (NICE) står fast vid att 
inte rekommendera antibio
tikaprofylax vid tandvårds
behandlingar av patienter 
med risk för infektiös 
endokardit.
 Myndigheten har sett 
över sina riktlinjer med an
ledning av den ökning av an
talet fall av endokardit som 
observerats sedan stramare 
riktlinjer kring antibiotika
användning infördes. Över
synen visar dock att det inte 
finns evidens för att återgå 
till en mer generös profylak
tisk antibiotikaförskrivning.

Källa: Sveriges Tandläkarförbund

Läs mer: http://bit.ly/1Lx9ZFB

Regeringen har tillsatt en 
särskild utredare som ska 
undersöka behovet av ett 
nytt sätt att hantera ären-
den som rör utredning av 
oredlighet i forskning. 

U tredaren ska lämna för-
slag som säkerställer en 

tydlig och rättssäker han-
tering av misstänkt forsk-
ningsfusk. 

– FORSKNINGSFUSK är oaccep-
tabelt. Det är otroligt viktigt 
att frågor som handlar om 
det hanteras på ett sådant 
sätt att allmänheten kan ha 
ett fortsatt högt förtroende 
för forskningen, säger He-

Margaretha 
Fahlgren

lene Hell-
mark Knuts-
son, minister 
för högre ut-
bildning och 
forskning, 
i ett press-
meddelan-
de från rege-

rings kansliet.
Den särskilda utredaren 

får bland annat i uppdrag att 
utreda hur begreppen god sed 
och oredlighet i forskning an-
vänds, och hur högskolors an-
svar för upprätthållande av 
god sed i forskningen kan för-
tydligas.

Utredaren ska också göra 
en översyn av verksamheten 

vid expertgruppen för ored-
lighet i forskning vid Cen-
trala etikprövningsnämn-
den och, om det behövs, 
föreslå en ny organisation 
för oberoende utredningar 
av forskningsfusk.

SÄRSKILD UT-

REDARE är 
Margare-
tha Fahlgren, 
professor i lit-
teraturve-
tenskap vid 
Uppsala uni-
versitet. Upp-

draget ska redovisas senast 
den 25 november 2016. CLF

Källa: Regeringskansliet

Helene Hellmark 
Knutsson

Hoppas du gillar oss!
Tandläkartidningen – nu ännu bättre, vassare och nyttigare för att hjälpa dig  
som tandläkare att följa med och utvecklas i yrket! 

Är du ännu inte medlem eller prenumerant? 

Beställ en helårsprenumeration för 2016  
så får du de två sista numren för i år på köpet! 
Du vet väl att du som medlem/prenumerant på tidningen också får tillgång  

till mer material på vår nya hemsida www.tandlakartidningen.se

Gör som dina kolleger, läs Tandläkartidningen!
Örjan Björklund, Chefredaktör

Beställ din prenumeration, maila christer.johansson@tandlakarforbundet.se
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Låt oss presentera nya 
www.fluxfluor.se

Har du fluxat idag?

På Flux nya hemsida kan du läsa mer om våra 
produkter och dess historia. Där kan du också 
kostnadsfritt beställa material till din klinik. Detta 
gör du under ”Vårdpersonal, Beställ material”.

Välkommen in!

Beställ här!
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Det blev en tandläkare – igen! Rökfrihet  
motverkar återfall  
i alkoholproblem
Vuxna rökare med alkohol
problem har större chans att 
komma till rätta med drickan
det om de även slutar röka. 
Det visar en ny amerikansk 
forskningsstudie. Forskarna 
följde 34 653 vuxna med ett 
tidigare alkoholmissbruk. 
Bland dem som rökte, varje 
dag eller ibland, var det dub
belt så vanligt med återfall 
i alkoholmissbruket som 
bland dem som inte rökte. 
Den ökade återfallsrisken för 
rökare kvarstod även när siff
rorna justerats med hänsyn 
till faktorer som stämningslä
ge, ångest, nikotinberoende 
och användning av illegala 
droger.  CLF
Källa: Alcohol Clin Exp Res; Weinberger et al

Läs mer: http://bit.ly/1PlKp9e

För fjärde året i rad blev det 
en tandläkare från odonto-
logiska fakulteten som drog 
längsta strået i Malmö hög-
skolas uttagning till Forskar 
Grand Prix: Silvia Galli. 

S ilvia Gallis presentation 
om metaller som för-

svinner i kroppen tog henne 
till finalen i Stockholm i no-
vember.

– Jättekul och jättespän-
nande! Det hjälper mig 

mycket att 
berätta om 
min forsk-
ning på ett 
vardagligt 
språk, det gör 
jag normalt 
inte. Även att 
lyssna på de 

Silvia Galli

andra var spännande, säger 
Silvia Galli i ett pressmed-
delande från Malmö hög-
skola.

DET VAR FEM tappra forskare 
från Malmö högskola som 
mötte 300 gymnasister i an-
dra ring i aulan på Petri sko-
la en förmiddag. Varje fors-
kare fick fyra minuter på sig.

Alla fem forskarna gjor-
de starka presentationer och 
fick höga jurybetyg, men Sil-
via Gallis fyra minuter med 
illustrativa animationer om 
”Att läka ben med metaller 
som försvinner” tog alltså 
hem segern.

– DET HAR VARIT mycket jobb. 
Det är många ord som för 
mig är självklara som jag 

tvingats byta ut mot an-
dra. Jag har också fått job-
ba med bilder på ett annat 
sätt. Gymnasister är kanske 
inte så vana vid att höra om 
forskning. Hoppas att Fors-
kar Grand Prix kan bidra till 
ett framtida intresse hos nå-
gon, säger hon.

Finalen går på jazzklub-
ben Nalen i Stockholm den 
26 november.  

CLF
Källa: Malmö högskola

” Det är många ord 
som för mig är 
självklara som jag 
tvingats byta ut mot 
andra.”

utmärkt hantering och estetik

riva self cure HV
högvisköst, självhärdande,  
tandremineraliserande  
glasjonomermaterial för  
restaurationer

•	 	Lätt	att	forma	och	 
konturera - klibbfritt

•	 Ett	starkt	dentinersättningsmaterial
•	 Bisfenol	A-	och	HEMA-fritt
•	 Ingen	krympning 
•	 God	marginal	kantanslutning

riva light cure HV
högvisköst, ljushärdande, 
resinförstärkt 
glasjonomermaterial  
för restaurationer

•	 Enkelt	att	handha	och	skulptera
•	 Bisfenol	A-fritt
•	 	En	orange	appliceringsspets	

förhindrar för tidig härdning
•	 	Hög	färgstabilitet	minimerar	

missfärgning

Your Smile. Our Vision. 
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au

riva light 
cure HV:

Kundservice: 08-676 54 10  
www.plandent.se
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Nästan alla tandläkare har patienter som behand
las eller har fått behandling med läkemedel mot 
benresorption, och kommer att ha eller få en el
ler flera patienter som löper risk att utveckla os
teonekros i käkarna (ONJ). Behandlande tandlä
kare bör vara uppmärksamma på att få aktuell 
läkemedelsanamnes av patienterna, då en del pa
tienter inte känner till att det finns en ökad risk att 
drabbas av ONJ i samband med till exempel tand
extraktioner. Artikeln ger vägledning till tandläka
re för att minska risken att patienter utvecklar ONJ.

Osteonekros i käkarna (osteonecrosis of the jaw, ONJ) 
rapporterades för första gången 2003 [1]. Marx och 
medarbetare hade noterat något som de kallade av-
askulär nekros i käkarna hos en rad patienter som 
behandlades eller hade behandlats med pamidron-
syra (Aredia) eller zoledronsyra (Zometa). Här star-
tade en epidemi som har drabbat patienter över hela 
världen och som kan relateras till behandling med 
läkemedel mot benresorption. 

Bisfosfonater (till exempel zoledronsyra, pa-
midronsyra, ibandronsyra eller alendronsyra) 
används till att stärka skelettet genom att hämma 
osteoklastnedbrytning av benvävnaden och med 
mindre effekt på osteoblasterna. På så sätt ökas 
mineralinnehållet i skelettet. Bisfosfonater har vi-
sat god effekt mot skelettsmärta och spontanfrak-
turer (till exempel kotkompression i ryggraden) 
hos patienter med metastaser i skelettet och vid 
benskörhet, osteoporos. Bisfosfonater har använts 
i Sverige sedan 1996 mot osteoporos och sedan 2001 
mot skelettmetastaser [2]. Bisfosfonater används 
i högre doser och med högre frekvens vid maligna 
tillstånd, speciellt hos patienter med bröstcancer, 

Författare
Cecilia Larsson Wexell 
(bild), ötdl, specialist i 
käkkirurgi, odont dr, Avd 
för käkkirurgi, Folktand-
vården Västra Götaland, 
Södra Älvsborgs Sjukhus, 
Borås; Avd för biomate-
rialvetenskap, Inst för 
kliniska vetenskaper, 
Sahlgrenska akademin, 
Göteborgs universitet, 
Göteborg. 
E-post: cecilia.larsson@
vgregion.se
Bente Brokstad Herlof
son, førsteamanuensis, 
dr odont, specialist i oral 
kirurgi och oral medicin, 
Inst for klinisk odontologi, 
Det odontologiske fak, 
Universitet i Oslo; Avd for 
øre-nese-hals, Tannhelse-
teamet, Radiumhos-
pitalet, 

Läkemedelsrelaterad osteonekros i käkarna, del 1:

Översikt och riktlinjer
prostatacancer och multipelt myelom, jämfört 
med behandling mot benskörhet, osteoporos, där 
en lägre dos används och vid färre tillfällen. En ny 
indikation för bisfosfonatbehandling är intravenös 
zoledronsyra adjuvant till systemisk behandling 
av postmenopausala bröstcancerpatienter för att 
minska risken för återfall av sjukdomen [3]. 

En ny typ av läkemedel som hämmar benresorp-
tion, denosumab, introducerades 2010. Denosu-
mab är en monoklonal antikropp som är riktad mot 
RANKL, en receptor på osteoklasterna, som inakti-
veras och därmed minskar benresorptionen liksom 
vid behandling med bisfosfonater. Bisfosfonater 
lagras i skelettet och har en halveringstid på flera 
år, medan denosumab halveras på cirka 28 dagar 
och är förmodligen helt borta efter 6 månader [4]. 
Denosumab marknadsförs som Prolia® (60 mg) för 
behandling var 6:e månad vid osteoporos och som 
XGEVA® (120 mg) var 4:e vecka vid behandling av 
cancersjukdom med skelettmetastaser. Både be-
handling med bisfosfonater och denosumab kan 
relateras till utveckling av ONJ, oavsett behand-
lingsindikation.

EPIDEMIOLOGI
Sedan de första rapporterna från 2003–2004 [1, 5] 
har det rapporterats tusentals fall med ONJ-tillfäl-
len från hela världen med stigande frekvens fram 
till i dag. En mängd översiktsartiklar har beskrivit 
epidemiologin för ONJ, som bäst kan sammanfattas 
enligt följande: ONJ är generellt mycket sällsynt hos 
osteoporospatienter, i storleksordningen 0,12 pro-
cent, där frekvensen i olika studier varierar mellan 
0 till 4,3 procent [6]. I Sverige fanns det 86 521 per-
soner som under 2014  var under behandling med 

Nordisk sampublicering. Accepterad  
för publicering 1 oktober 2015. 
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Författare (forts)
Oslo Universitetssykehus, 
Norge.
Sven Erik Nørholt, ötdl, 
prof, ph d , Afd for Tand-, 
Mund- og Kæbekirurgi, 
Aarhus Universitetshospi-
tal; Sektion for Kæbeki-
rurgi og Oral Patologi, Inst 
for Odontologi, Health, 
Aarhus Universitet, 
Danmark.
Carina Cardemil, ötdl, 
specialist i käkkirurgi, med 
dr, Käkkliniken, Universi-
tetssjukhuset Linköping; 
Avd för biomaterialve-
tenskap, Inst för kliniska 
vetenskaper, Sahlgrenska 
akademin, Göteborgs 
universitet, Göteborg.
Morten Schiødt, ötdl, dr 
odont, Tand-, mund- og 
kæbekirurgisk klinik, Rigs-
hospitalet, København, 
Danmark.

bisfosfonater eller denosumab (Prolia®). Förekom-
sten av ONJ hos patienter med cancersjukdom och 
skelettmetastaser som behandlas med bisfosfona-
ter eller denosumab (XGEVA) är däremot väsent-
ligt högre och varierar från 0 procent till 27,5 pro-
cent [6–9], och det är huvudsakligen patienter med 
bröstcancer, prostatacancer och multipelt myelom 
som har studerats. 

Den exakta incidensen för skelettmetastaser i 
Sverige är okänd, men uppskattningsvis får cirka 
10 000 nya patienter årligen spridning till skelet-
tet. Utöver detta har det tillkommit information 
att ONJ finns rapporterat i samband med några 
nya typer av kemoterapeutika, de så kallade tyros-
inkinashämmarna [10]. Dessa används dessutom 
vid en mängd andra cancertyper också utan att det 
nödvändigtvis finns skelettmetastaser påvisade, 
som till exempel njurcancer, lungcancer och colon-
cancer. ONJ relaterat till tyrosinkinashämmare är 
fortfarande sällsynt men det finns rapporterat hos 
till exempel flera danska patienter. ONJ finns rap-
porterat både relaterat till behandling med endast 
bevacizumab med en incidens på 0,2 procent, och 
i kombination med zoledronsyra med högre inci-
dens, 0,9 procent [10].

LÄKEMEDEL MOT BENRESORPTION
De antiresorptiva läkemedlen omfattar bisfosfona-
ter och denosumab. Tabell 1 visar bisfosfonat- och 
denosumabpreparat. Tabell 2 visar de viktigaste ty-
rosinkinashämmarna [11–13].

 Bisfosfonater
De mest potenta preparaten är zoledronsyra (Zo-
meta®) och pamidronsyra (Aredia®), medan till ex-
empel alendronsyra (Fosamax®) är mindre potent. 
De två första preparaten ges intravenöst till cancer-
patienter med skelettmetastaser och till cancerpa-
tienter med tumörinducerad hypercalcemi, medan 
alendronsyra framför allt används vid behandling 
av osteoporos och vid osteoporosprofylax och ad-
ministreras per oralt [4]. Som tilläggsinformation 
kan zolendronat (5 mg) administreras intravenöst 

Läkemedelsrelaterad ONJ – ett nytt tillstånd
Läkemedelsrelaterad osteonekros i käkarna (ONJ) är ett nytt tillstånd, som sedan 
2003 har florerat över hela världen med ökande frekvens och som i dag utgör en 
stor och viktig utmaning. Diagnostik och behandling samt förebyggande tandvård 
kräver ett nära organiserat samarbete och en etablerad infrastruktur mellan allmän-
tandvård, specialisttandvård på sjukhus och flera medicinska specialiteter inklusive 
onkologi, hematologi, urologi, endokrinologi och allmänläkare.  Forskning med syfte 
att förbättra diagnostik, behandling och förebyggande åtgärder kräver likaså ett tätt 
samarbete mellan en lång rad kliniska, djurexperimentella och biologiska discipliner 
för att lösa de aktuella utmaningar som ONJ medför.

Läkemedelsrelaterad osteonekros i käkarna (ONJ) kan uppstå efter behandling 
med antiresorptiva läkemedel som bisfosfonater och denosumab, samt tyrosinkinas-
hämmare, en ny typ av cytostatika som är verksam mot en rad cancertyper. 

en gång per år till osteoporospatienter eller till pa-
tienter med Paget’s sjukdom och marknadsförs un-
der namnet Aclasta®.

 Denosumab
Denosumab har marknadsförts sedan 2010 och 
för cancerpatienter administreras preparatet 120 
mg subkutant var 4:e vecka (XGEVA®), medan den 
lägre dosen på 60 mg administreras subkutant en 
gång var 6:e månad (Prolia®), främst till osteopo-
rospatienter och patienter med Paget’s sjukdom. 

 Vad är högdos och vad är lågdosbehandling?
Det famgår i texten ovan att de flesta antiresorpti-
va preparaten kan ges både i högdos till cancerpa-
tienter med skelettmetastaser och i lågdos till osteo-
porospatienter och patienter med Paget’s sjukdom. 
Eftersom preparaten administreras intravenöst, 
subkutant och peroralt i både hög- och lågdos kan 
administrationssättet inte användas för att särskil-
ja hög- respektive lågdosbehandling. Som huvud-
regel ges högdos till cancerpatienter och lågdos 
till osteoporospatienter och övriga, det är det lät-
taste sättet att skilja mellan hög- och lågdos. Man 
ska komma ihåg undantagen, att några cancerpa-
tienter, till exempel bröst- och prostatacancerpa-
tienter, erbjuds lågdosbehandling i förebyggande 
syfte utan förekomst av skelettmetastaser. Tabell 1 
visar en översikt över grupperna samt generell do-
sering av preparaten.

Tyrosinkinashämmare
Tyrosinkinashämmare är anti-angiogena prepa-
rat som verkar som cytostatika och hämmar en 
mängd cancersjukdomar [10, 14–16]. Generiska 
namn och registrerade namn finns angivna i tabell 2. 
De många namnen på läkemedel mot benresorp-
tion och tyrosinkinashämmarna kan vara svåra att 
komma ihåg för  patienterna och det kan också vara 
svårt för tandläkaren och läkaren att identifiera pre-
parat mot benresorption och cancer i samband med 
läkemedelsanamnesen.

HUR SNABBT KAN MAN DRABBAS AV ONJ 
EFTER ATT BEHANDLING MED ANTIRESORPTIVA 
LÄKEMEDEL PÅBÖRJATS?
En längre behandlingstid i kombination med hög far-
makologisk potens ger en ökad risk för patienten att 
drabbas av ONJ, som till exempel efter behandling 
med zoledronsyra (Zometa® och Aclasta®) och pami-
dronsyra (Aredia®), jämfört med mindre potenta pre-
parat, som till exempel alendronsyra veckotablett. 
Man ska komma ihåg att de patienter som behand-
las under lång tid med bisfosfonater intravenöst kan 
vara svårt sjuka och har ofta också nedsatt allmän-
tillstånd. Den genomsnittliga behandlingstiden för 
cancerpatienter i den så kallade Copenhagen ONJ 
Cohort (n = 215, augusti 2015) är 24–30 månader för 
bisfosfonatbehandling (kortare tid för zoledronsyra 
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Tabell 1. Översikt över bisfosfonat- och denosumabpreparat som marknadsförs i Sverige  
och som ordineras vid behandling av till exempel cancer med skelettmetastaser och osteoporos. 

Cancerbehandling

Generiskt namn Behandlingsindikation Adm. sätt

Intervall  
mellan 
varje dos Dos

Zoledronsyra (Zometa®, Zoledronsyra 
Hameln®, Zoledronsyra medac®, 
Zoledronsyra SUN®, Zerlinda®, Zoledronic 
acid Actavis®, Zoledronic acid Fresenius 
Kabi®, Zoledronic acid Hospira®, Zoledronic 
acid Teva®)

● Förebygger skelettrelaterade händelser hos patien-
ter med malignitet i skelettet 

● Reducerar risken för ytterligare spridning av cancer-
sjukdom samt ökar överlevnaden hos patienter med 
vissa typer av cancersjukdom

Intravenöst 3–4 veckor 4 mg

Pamidronsyra (Pamidronat-dinatrium 
Hospira®, Pamidronat Teva®, Pamifos®)

● Multipelt myelom
● Osteolys pga maligna processer
● Tumörinducerad hypercalcemi

Intravenöst 4 veckor 90 mg

Ibandronsyra (Bondronat®, Ibandronate 
Bluefish®, Ibandronat STADA®, Ibandronic 
acid Sandoz®)

● Tumörinducerad hypercalcemi
● Förebygger komplikationer vid osteolytiska skelett-

metastaser

Tablett Dagligen 50 mg

Ibandronsyra  
(Bondronat®, Ibandronic acid Accord®)

● Tumörinducerad hypercalcemi
● Förebygger komplikationer vid osteolytiska skelett-

metastaser

Intravenöst 3–4 veckor 6 mg

Klodronat (Bonefos®) ● Tumörinducerad hypercalcemi 
● Osteolys pga maligna processer

Tablett eller 
intravenöst

Dagligen 1 600 mg

Denosumab (XGEVA®) ● Förebygger skelettrelaterade händelser hos vuxna 
med skelettmetastaser från solida tumörer 

● Ökar överlevnaden hos patienter med vissa typer av 
cancersjukdom

Subkutant 4 veckor 120 mg

Osteoporosbehandling

Generiskt namn Behandlingsindikation Adm. sätt Intervall Dos

Zoledronsyra (Aclasta®) ● Behandling av osteoporos hos vuxna män och post-
menopausala kvinnor

Intravenöst Årligen 5 mg

Ibandronsyratabl. (Bonviva®) ● Behandling av postmenopausal osteoporos Tablett Månadsvis 150 mg

Alendronsyra (Alendronat Arrow®, 
Alendronat STADA®, Alendronat Teva®)

● Behandling av postmenopausal osteoporos samt 
till män med syfte att  minska risken för vertebrala 
frakturer. Profylax av glukokortikoidinducerad osteo-
poros

Tablett Dagligen 10 mg

Alendronsyra (Fosamax Veckotablett®, 
Alenat Veckotablett®, Alendronat Teva 
Veckotablett®, Alendronat Orifarm 
Veckotablett®, Alendronat Mylan 
Veckotablett®, Alendronat Bluefish 
Veckotablett®)

● Behandling av postmenopausal osteoporos Tablett Veckovis 70mg

Alendronsyra + Kolekalciferol (Fosavance®) ● Behandling av postmenopausal osteoporos Tablett Veckovis 70 mg

Risedronat (Optinate Septimum®, 
Risedronat Actavis®, Risedronate Bluefish®, 
Risedronat Jubilant®, Risedronat Sandoz®, 
Risedronat Stada®, Risedronat Teva®)

● Behandling av postmenopausal osteoporos Tablett Veckovis 35 mg

Denosumab (Prolia®) ● Behandling av osteoporos hos kvinnor och män, samt 
förebyggande hos  prostatacancerpatienter med 
förhöjd risk för fraktur 

Subkutant Halvårsvis 60 mg

” Den exakta incidensen för skelettmetastaser i Sverige är okänd, 
men uppskattningsvis får cirka 10 000 nya patienter årligen 
spridning till skelettet.”
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och längre tid för pamidronsyra och ibandronsyra) 
med en variation på 1–114 månader, medan genom-
snittet är 15 månader för denosumab (XGEVA®, in-
jektion subkutant var 4:e vecka). Av de som drabbas 
av ONJ är tiden för att riskera att drabbas om man 
har en benign sjukdom och behandlas med till ex-
empel veckotablett alendronsyra betydligt längre 
jämfört med behandling av malign sjukdom. För 
alendronsyra är medeltiden cirka 86 månader från 
behandlingsstart till klinisk diagnos (variation 13–
142 månader) medan tiden för denosumab vid be-
handling av benigna sjukdomar (Prolia®) är cirka 39 
månader (variation 12–16 månader). Då denosumab 
har funnits relativt kort tid på marknaden är erfa-
renheterna mindre från behandling med XGEVA® 
och Prolia® jämfört med bisfosfonater.

TERMINOLOGI
Sedan de första tillfällena av ONJ som kan relate-
ras till bisfosfonater och rapporterats från 2003 och 
framåt, har det även rapporterats att ONJ kan re-
lateras till behandling med denosumab från 2010. 
Under de senaste åren har det dessutom rapporte-
rats att ONJ även kan relateras till behandling med 
tyrosinkinashämmare. Benämningen har därför 
ändrat sig från ”bisfosfonat-relaterad osteonek-
ros” och liknande, till läkemedelsrelaterad osteo-
nekros, (eng. Medication related osteonecrosis of the 

Tabell 2. Exempel på nya cytostatika/cytotoxiska medel som tros kunna medverka till utveckling av 
osteonekros i käkarna: Tyrosinkinashämmare, som verkar hämmande på kärlnybildning och används 
mot en rad cancersjukdomar. 

Generiskt namn Behandlingsindikation Verkningsmekanism

Sunitinib (Sutent®) ● Pankreascancer
● Njurcellscancer
● Mag- och tarmcancer 

Hämmar en rad tyrosinkinasreceptorer

Sorafenib (Nexavar®) ● Njurcellscancer
● Levercellscancer
● Thyroideacancer

Multikinashämmare, som hämmar 
proliferation av cancerceller in vitro

Bevacizumab (Avastin®) ● Njurcellscancer
● Icke-småcellig lungcancer
● Tjocktarmscancer 
● Bröstcancer
● Ovarialcancer
● Cervixcancer

Hämmar bindning av ”vascular endothelial 
growtht factor” (VEGF) till dess receptorer

Imatinib (Glivec®) ● Kronisk myeloisk leukemi
● Akut lymfatisk leukemi
● Kronisk eosinofil leukemi
● Mag–tarmcancer

Hämmar tyrosinkinas och dess receptorer

Gefitinib (Iressa®) ● Icke-småcellig lungcancer Hämmar tyrosinkinasdomänen av den epider-
mala tillväxtfaktorreceptorn (EGFR)

Erlotinib (Tarceva®) ● Icke-småcellig lungcancer
● Pankreascancer

Typ 1-tyrosinkinashämmare, potent hämmare 
av den intracellulära fosforylering av EGFR 
som återfinns på cellytan av normala celler 
och cancerceller

Kabozantinib (Cometriq®) ● Thyroideacancer Hämmar en rad tyrosinkinaser, som är 
involverade i tumörväxt och angiogenes

Referenser: Guarni et al 2010 [10], Brunello et al 2009 [14], Hopp et al 2012 [15], Marino et al 2014 [16].

jaw) som tar höjd för att olika läkemedel kan sättas 
i samband med käkbensnekros [4].

DEFINITION AV ONJ
Osteonekros i käkarna (ONJ) definieras initialt [13, 
17, 18] som synligt exponerat ben eller som ben som 
kan sonderas genom en fistel eller flera fistlar och 
som förekommer i minst åtta veckors tid hos en pa-
tient som behandlas med bisfosfonater och som inte 
fått strålbehandling mot huvud- och halscancer [13, 
17–20]. Patienter som behandlas med denosumab 
och andra antiresorptiva preparat inkluderas i defi-
nitionen [4]. Utöver ovannämnda patientgrupp fö-
rekommer det en mängd patienter som har så kallat 
”dött käkben”, nekrotiskt ben, men där det nekro-
tiska benet inte är synligt eller kan sonderas genom 

Antiresorptiv behandling
● Antiresorptiv behandling i högdos ges för att behandla en rad cancersjukdomar 

med utbredning i skelettet och medför störst risk för utveckling av osteonekros. 
● Antiresorptiv behandling i lågdos ges för att behandla benskörhet (osteoporos) 

och medför en mycket lägre risk för osteonekros. Även om risken för osteonekros i 
käken är mycket låg för patienter med osteoporos, utgör patienter med osteoporos 
ändå en betydande andel av det totala antalet ONJ-patienter i Sverige. Detta beror 
på det stora antalet personer med benskörhet som får behandling med antiresorp-
tiv behandling i Sverige. 

6 Larsson Wexell et al Manus 1 112-123.indd   115 2015-10-23   11:18



Tandläkartidningen 12 • 2015116

Forskning

en fistel. Det här tillståndet kallas ”non- exposed” 
ONJ och skiljer sig inte från de övriga ”exponera-
de” ONJ-fallen [21] och har uppmärksammats i allt 
större utsträckning då det utgör cirka 25 procent 
av alla ONJ-patienter [22, 23]. För att säkert kunna 
ställa diagnosen ”non-exposed” ONJ har det tagits 
fram förslag på kriterier som inkluderar histologisk 
verifiering av att benet är nekrotiskt [21], men dia-
gnosen non-exposed ONJ kan förmodligen i många 
kliniska fall ställas utifrån den kliniska bilden och 
röntgen, dock finns det ingen global konsensus om 
de diagnostiska kriterierna för non-exposed ONJ.

KLASSIFIKATION
Diagnosen ONJ delas in i tre stadier där stadium 
1 är utan symtom, stadium 2 är med symtom och/
eller infektion och exponerat ben, medan stadi-
um 3 utgör de avancerade tillstånden, se tabell 3. 
Fördelningen av ONJ-stadier domineras av sta-
dium 1 (13–45 procent av tillfällena) och stadium 
2 (oftast med 41–60 procent av tillfällena), med-
an stadium 3 är mindre vanligt (8–13 procent) [21, 
22]. Utöver dessa tre stadier har man under 2009 
tillfört ett extra stadium, det vill säga stadium 0, 
som omfattar icke-specifika symtom men som vid 
en del situationer kan vara förvirrande, se tabell 3. 

DEMOGRAFI OCH KLINIK
ONJ förekommer oftast hos kvinnor, som utgör cir-
ka 2/3 av patienterna. Åldersgrupperna varierar från 
35 till 95 år med en genomsnittsålder på 65–68 år 
i de flesta undersökningarna [6, 21, 24]. De yngsta 
personerna som drabbats av ONJ är yngre kvinnor 
med bröstcancer och som tidigt utvecklat skelett-
metastaser och fått behandling med läkemedel mot 
benresorption. Majoriteten av ONJ-patienter är i ål-
dersgruppen 60 till 85 år och inkluderar patienter 
som drabbats av bröstcancer, prostatacancer, mul-
tipelt myelom och (mer sällan) andra cancertyper 
såsom lungcancer, njurcancer, coloncancer och 
thyroideacancer [4]. Det är bröstcancerpatienter 
med skelettmetastaser som är den vanligaste can-
cerformen bland ONJ-patienter, följt av patienter 
med prostatacancer med skelettmetastaser. 

KLINISKA MANIFESTATIONER
Osteonekros i käkarna visar sig kliniskt med expo-
nerat ben eller exponerat ben som kan sonderas via 
en intra- eller extraoral fistel, ofta i anslutning till 
en icke utläkt extraktionsalveol, se figur I–VII som 
visar en mängd typiska manifestationer.

ONJ förekommer vanligast i underkäken (2/3), 
men hos cirka 8–10 procent av patienterna är både 
under- och överkäken affekterade samtidigt. För-
delningen skiljer sig från osteoradionekros som kan 
uppstå efter strålning mot huvud- och halsområdet, 
vilket förekommer nästan uteslutande i underkäken.

Patienter med torus mandibularis, torus palati-
nus och andra exostoser är speciellt utsatta för att 
riskera att drabbas av ONJ (figur II). Exostoserna 
består ofta av kompakt ben med lite sämre blod-
försörjning och täckt av tunn slemhinna. ONJ på 
ett ”exostosområde” kan uppträda spontant eller 
vara inducerat av ett mekaniskt trauma. Traumat 
kan vara en lesion av slemhinnan från en protes, 
från en avtryckssked i samband med ett avtryck, 
subgingival depurering eller till exempel en skada 

Tabell 3. Stadiumindelning av läkemedelsrelaterad ONJ (MRONJ) efter AAOMS koncensusrapport 
2014: Position paper on medication-related osteonecrosis of the jaw – 2014 update [4].

ONJ-stadium Beskrivning

Risk Inget synligt nekrotiskt käkben hos patient som blivit behandlad med läkemedel mot benresorption.

Stadium 0 Inga kliniska tecken på nekrotiskt käkben, men patienten har icke-specifika kliniska fynd, röntgenförändring-
ar och symtom. Patienten behandlas eller har blivit behandlad med läkemedel mot benresorption. 

Stadium 1 Exponerat och nekrotiskt käkben eller en eller flera fistlar varigenom käkben kan sonderas på patient som 
är asymtomatisk och inte har kliniska tecken på infektion och som blivit behandlad med läkemedel mot 
benresorption.

Stadium 2 Exponerat och nekrotiskt käkben eller en eller flera fistlar varigenom käkben kan sonderas på patient som 
blivit behandlad med läkemedel mot benresorption och där området är associerat med infektion, känne-
tecknat av smärta, rodnad omkring det exponerade benet och/eller pusutträde.

Stadium 3 Som stadium 2 samt en eller flera av följande kännetecken: Exponerat och nekrotiskt ben som sträcker sig 
utanför processus alveolaris normala begränsning, det vill säga inferiora gränsen av canalis mandibulae, 
ramus mandibulae, och/eller patologisk fraktur, extraoral fistel eller oro/antral-nasal kommunikation.

Diagnostisering och behandling
● Osteonekros i käkarna (ONJ) känns igen genom blottat ben eller en fistel varige-

nom käkben kan sonderas. En rad patienter har icke-exponerat ben och då är det 
mycket svårare att ställa diagnosen.

● Osteonekros i käkarna kan i dag behandlas framgångsrikt med kirurgi, där mer än 
50 procent kan läka ut helt. 

● Tandextraktion på patienter med antiresorptiv behandling i lågdos kan utföras 
i allmäntandvården, men patienterna ska kontrolleras tills läkning skett. Tand-
extraktion på patienter med antiresorptiv behandling i högdos bör remitteras till 
käkkirurgisk klinik. 

” Diagnosen 
ONJ delas in i 
tre stadier där 
stadium 1 är 
utan symtom, 
stadium 2 är 
med symtom 
och/eller 
infektion och 
exponerat 
ben, medan 
stadium 3 utgör 
de avancerade 
tillstånden.”

Larsson Wexell et al: Läkemedelsrelaterad osteonekros i käkarna:  
Översikt och riktlinjer. Accepterad för publicering 1 oktober 2015
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av ett laryngoskop i samband med intubering vid 
generell anestesi [25]. 

De flesta patienterna uppvisar endast ett fokus 
med exponerat käkben, medan några enskilda 
patienter utvecklar stora och multipla utbredda 
områden med nekrotiskt ben i både över- och un-
derkäken (figur I). Vid en del osteonekrosfall ses 
endast en fistel som kan vara svår att upptäcka för 
ögat, men i samband med undersökning och pal-
pation kan en droppe pus pressas ut eller tömma 
sig genom slemhinnan (figur VI a, b). I andra fall är 
det endast svullnad och smärta utan fistelöppning 
som avslöjar osteonekrosen. De senare är fall som 
identifieras som non-exposed ONJ och kan en-
dast diagnostiseras med hjälp av en kombination 
av symtom och bilddiagnostik. Non-exposed ONJ 
är en diagnostisk utmaning, se tabell 3, och dif-
ferentialdiagnos mot periapikal- eller parodontal 
infektion är ibland svår och måste baseras på rönt-
gendiagnostiska fynd (figur VI c, d) och allra helst 
verifieras med hjälp av histologisk utvärdering och 
PAD av den affekterade benvävnaden.

RADIOLOGI
Osteonekros kan visa sig radiologiskt som sekves-
terbildning, det vill säga ett radiopakt område om-
givet av en radioluscent zon (figur IV b, VII c). Vid 
andra tillfällen visar röntgenutredningen en icke 
läkt extraktionsalveol (figur IV b, V c). Ofta kan 
röntgenförändringarna vara svaga eller icke speci-
fika trots relativt stora kliniska fynd med exponerat 
ben. Det kan finnas såväl område med ökad radio-
pacitet som områden med radioluscens (osteo lys). 

Figur I. Osteonekros med 
multipla områden av ex-
ponerat ben hos en 82-årig 
kvinna med bröstcancer och 
skelettmetastaser. Behand-
ling med Zolendronsyra (Zo-
meta®) under 30 månader. 
Notera pusutträde anteriort. 
Patienten har bortfallssym-
tom från n mentalisområdet 
på höger sida. Osteonekros 
stadium 3.

Figur II. Osteonekros med 
exponerat ben motsva-
rande torus mandibularis 
hos 58-årig kvinna med 
bröstcancer och skelettme-
tastaser behandlade med 
zoledronsyra (Zometa®) och 
ibandronsyra (Bondronat®) 
under 35 månader. 

Figur III a–b. Osteonekros 
och abscess hos 72-årig 
kvinna med multipelt 
myelom som behandlats 
med pamidronsyra (Aredia®) 
under 114 månader.
a) Submandibulär abscess.
b) Intraoralt ses exponerat 

ben i underkäken. 

” Osteonekros i käkarna visar sig kliniskt med 
exponerat ben eller exponerat ben som kan sonderas 
via en intra eller extraoral fistel …”

a b

Figur I.

Figur II.

Figur III.
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Radiologiska tecken på långvarig antiresorptiv be-
handling kan till exempel vara vidgad lamina dura 
runt tandrötterna och generellt ökad ospecifik skle-
ros av käkbenet.

CT/CBCT
ONJ visar sig på CT-bilderna som sekvesterbild-
ning, radiopaka eller radioluscenta strukturer mot-
svarande som vid konventionell röntgen. Ofta kan 
CT-bilden visa avgränsningen av en given osteo-
nekroslesion. Det har särskilt betydelse i överkäken 
att ett eventuellt engagemang av sinus maxillaris 
identifieras. En mängd patienter med ONJ i poste-
riora maxillan har även sinusit med pus i sinus el-
ler en reaktivt förtjockad sinusslemhinna. Den ba-
kre sinusväggen och botten av sinus maxillaris kan 
vara nekrotisk (figur VI d). I underkäken posteriort 
om foramen mentale är det av särskild betydelse att 
kunna identifiera en eventuell involvering av man-
dibularkanalen (figur VII c). Omkring 8 procent av 
patienterna har bortfallssymtom från nervus alveo-
laris inferior som ett uttryck för nekros och inflam-
mation i käkbenet runt nervkanalen [21]. 

SPECT/CT scintigrafi
Vid benscintigrafi sprutas det in en radioaktiv iso-
top i blodet som visar signal i benet på det område 

Figur IV a–i. Exponerat ben 
regio 24–26 hos 62-årig 
kvinna med osteoporos, be-
handlad med alendronsyra 
(Fosamax®) i 84 månader 
efterföljt av denosumab 
(Prolia®) i 18 månader, totalt 
102 månaders antiresorptiv 
behandling. Tanden 25 
extraherades 13 månader 
tidigare. 24 och 26 är lösa. 
Osteonekros stadium 3. 
a) Kliniskt exponerat ben.
b)  Radiologiska fynd. 

Panoramabild som visar 
en icke läkt alveol regio 25 
samt radioluscent process 
(osteolys) regio 24–27 (pil) 
med central sekvester-
bildning.

c)  Cone beam-tomografi. 
Stor sekvester motsva-
rande alveolarutskottet i 
vänster överkäke (pil).

d)  Perioperativ bild. Upp-
klaffning visar demarke-
rad sekvester. Notera den 
grå-gröna färgen på det 
infekterade nekrotiska 
benet.

e)  Extraherade tänder med 
sekvester. Sekvestern 
skickades för histologisk 
undersökning.

f)  Klinisk bild efter att 
granulationsvävnad, 
involverade tänder och 
nekrotiskt ben avlägsnats 
ner till kliniskt friskt ben. 
Det finns en förbindelse 
till sinus maxillaris (pil). 
Notera gomslemhinnans 
exponering.

g)  Primär suturering. 
Patienten behandlades 
med antibiotika tio dagar 
postoperativt. 

h)  Postoperativ kontrollrönt-
gen.

i)  Histologi visar nekrotiska 
ben med tomma osteocyt-
lakuner och ansamling av 
bakterier på ytan.* 

som har pågående aktivitet/remodellering. Denna 
signal är ospecifik och förekommer vid såväl osteo-
nekros, odontogent orsakade inflammationer och 
vid skelettmetastaser. Det kan vara en diagnostisk 
utmaning då cirka 2/3 av ONJ-patienterna är can-
cerpatienter med skelettmetastaser, se figur V d. 
Emellertid är det sällan tvivel om det är ONJ eller 
en metastas utifrån den kliniska och radiologiska 
bedömningen. Finns det tveksamheter ska alltid 
prov för histologisk utredning och analys tas så att 
det finns en verifierad PA-diagnos. Orsaken till den 
kraftiga signalen vid scintigrafi är förmodligen att 
den reaktiva periostala reaktionen med omgivande 
bennybildning runt nekrosen ger signal. Det nek-
rotiska benet ger inte någon scintsignal i sig själv.

Vid SPECT/CT-skanning kombineras en lågdos 
CT med scintigrafi och man får en god 3D-bild av 
ONJ-lesionens utbredning. Det finns ofta ett sam-
band mellan den kliniska bilden, radiologi och 
scintigrafi, men i många fall ses en mycket större 
utbredning av lesionen med scintigrafin än med 
röntgenbilden (figur V d). De här omständighe-
terna, inklusive möjligheten för 3D-rekonstruktion 
med snitt genom käken med värdering av sinus 
maxillaris eller nervkanalens involvering, har stor 
betydelse för operationsplaneringen och patient-
omhändertagandet.

*Tack till prof Jesper Reibel, 
Tandlægeskolen i København, 
som tillhandahållit bilden.

a b c

d e f

g h i

Larsson Wexell et al: Läkemedelsrelaterad osteonekros i käkarna:  
Översikt och riktlinjer. Accepterad för publicering 1 oktober 2015

6 Larsson Wexell et al Manus 1 112-123.indd   118 2015-10-23   11:18



Tandläkartidningen 12 • 2015 119

nus maxillaris (figur VI), och kräver nästan alltid 
en kombination av långvarig antibiotikabehand-
ling och kirurgi [25–27]. På stadium 3-patienter 
med påverkan på mandibeln kan ibland resektion 
med kontinuitetsavbrott och insättning av rekon-
struktionsskena behöva utföras. Hos patienter med 
rimlig förväntad överlevnad, och där patientens 
hälsotillstånd så medger, kan fibulatransplantat 
och mikrovaskulär kirurgi med säkerställande av 
blodförsörjningen användas. Några patienter som 
drabbats av ONJ visar sig första gången med en sub-
mandibulär eller intra oral abcess som tecken på en 
akut infektion, i kombination med exponerat ben 
intraoralt (figur III).

Abscessbildning kan uppstå när som helst under 
sjukdomsförloppet/progressionen.

Över tid uppträder abscessbildning i cirka 30 
procent av fallen och är därför ganska vanligt. Ab-
scessbildning är förbundet med ett högre ONJ-sta-
dium, men operationsresultatet är lika bra oavsett 
om patienten har en abscessbildning eller inte [28].

LITTERATURHÄNVISNING TILL 
ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR ONJ
Det har samlats en betydande mängd kunskap om 
ONJ sedan de första rapporterna 2003. En mängd 
organisationer har publicerat koncensusartiklar 
beträffande diagnostik, behandling och förebyg-
gande vård [4, 13, 17–20]. Det finns en internatio-
nell enighet om behovet av forskning inom om-
rådet. Forskning pågår med stor aktivitet i såväl 
Sverige, Danmark och Norge som i övriga världen 
inom epidemiologi, klassifikation, kliniska mani-
festationer, röntgendiagnostik samt behandlings-
forskning, och flera experimentella studier före-
kommer, både med hjälp av djurstudier men även 
på cellkulturer och genexpressionsnivå [4, 29–38]. 

BEHANDLING
Behandling styrs bland annat av patientens symtom 
samt omfattningen och svårighetsgraden av den nek-
rotiska lesionen. Stadium 1, som är utan symtom, 
behandlas i huvudsak konservativt med etablering 
av god munhygien, regelbunden klinisk kontroll, re-
gelbunden munsköljning med koksaltlösning och, 
vid behov, periodvis sköljning med klorhexidinlös-
ning (figur II). Om det exponerade käkbenet är me-
kaniskt utsatt och ger upphov till trycksår, reduceras 
benytan med fördel. Några enstaka stadium 1-pa-
tienter opereras, men det är inte huvudprincipen. 
Lesionerna hos få stadium 1-patienter läker ut av 
sig själva, med spontan avstötning av sekvestern, 
medan de flesta förblir oförändrade med blottlagt 
ben, eller utvecklas med infektionssymtom i form 
av svullnad och värk, pusutträde och därmed över-
går till stadium 2. Dessa fall kräver alltid behandling 
med dels antibiotika, dels operation. Ofta fungerar 
vanligt penicillin V, Fenoximetylpenicillin (T. Kå-
vepenin® 1,6 g x 3), utmärkt, men i några fall mås-
te behandlingen kompletteras med Metronidazol 
(T. Flagyl 400 mg x 3) i cirka 1–2 veckor varefter in-
fektionssymtomen i regel försvinner. Obehandlad 
recidiverar infektionen ofta och icke sällan ses yt-
terligare progression, speciellt hos cancerpatienter 
som behandlas med potenta preparat med tätare 
intervaller och med hög kumulativ dos. 

Hos patienter med ONJ, stadium 2, har det visat 
sig att kirurgiskt avlägsnande av nekrotiskt ben 
vid blockresektion och sekvestrotomi med primär 
vävnadsförslutning har medfört läkning i över 85 
procent av falllen (figur IV–VI) [26]. 

Stadium 3-patienter, som utgör cirka 10 procent 
av ONJ-fallen, omfattar de mest komplicerade 
fallen med bland annat fistel genom huden (figur 
VII), spontan fraktur (figur VII) eller infektion i si-

Figur V a–f. Exponerat ben 
hos 53-årig kvinna med 
lungcancer och skelett-
metastaser som blivit be-
handlad med zoledronsyra 
(Zometa®) i 16 månader, följt 
av denosumab (XGEVA®) i 15 
månader, totalt 31 månaders 
antiresorptiv behandling. 
Patienten har även behand-
lats med tyrosinkinashäm-
mare: Asatinib.
a) Patienten hade fått tand 

21 extraherad 4 månader 
tidigare.

b) Panoramaöversikt visar 
en icke läkt alveol samt 
rotrester. 

c) CBCT visar tom alveol 
regio 21 samt osteolys 
palatinalt regio11 (pil).

d) SPECT-CT-skanning visar 
ökad signal i anteriora 
delen av överkäken, som 
tyder på involvering av 
hela premaxillan. 

e) Perioperativ bild visar 
omfattande nekros av 
processus alveolaris regio 
12 till 22. Det nekrotiska 
benet avlägsnades (pil). 
Notera avsaknad av blod-
försörjning.

f) Primärsuturering efter re-
sektion av det nekrotiska 
alveolarutskottet regio 
12–22.

a b c

d e f
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RIKTLINJER FÖR TANDLÄKARE OCH LÄKARE
Nedan följer riktlinjer och förhållningsregler för 
omhändertagande av patienter före och under be-
handling med antiresorptiva läkemedel samt rikt-
linjer när ONJ misstänks eller har utvecklats.

Riktlinjer före start av 
antiresorptiv behandling

Patienter som ska påbörja behandling med bisfos-
fonater eller denosumab bör ha informerats av den 
läkare som ordinerar preparatet om att det finns en 
risk att utveckla ”bennekros” (osteonekros), spe-
ciellt om man även fått cytostatika och kortikoste-
roider. Risken bör speciellt beaktas för cancerpa-
tienter med skelettmetastaser som ska få så kallad 
högdosbehandling [4], medan osteoporospatien-
ter och patienter med benigna sjukdomar löper en 
mindre risk att drabbas (se avsnittet om epidemi-
ologi). Risken för att utveckla osteonekros kan re-
duceras avsevärt genom att odontogent orsakade 
infektionsfoci avlägsnas före start av antiresorptiv 
behandling [4, 6, 17–20, 39].

Alla patienter ombeds att konsultera sin ordi-
narie tandläkare med anledning av undersökning 
och behandling av eventuella foci. Idealet är att 
patienterna inte ska ha behov av tandextraktioner 
eller annan dento-alveolär kirurgi när den antire-

sorptiva behandlingen startar. Det är mycket viktigt 
att mjukvävnadsläkningen efter eventuella tand-
extraktioner är fullständig före behandlingsstart 
med det antiresorptiva läkemedlet. Som rutin bör 
uppföljning och ordinarie tandläkarkontroller fortgå 
livslångt, då risken för utveckling av ONJ ökar med 
kumulativ dos av antiresorptiv behandling [4]. I 
Sverige finns det för närvarande inte ekonomiskt 
stöd till sanering eller tandbehandling hos den 
här gruppen av patienter innan behandlingsstart.

Riktlinjer för patienter under 
pågående antiresorptiv behandling

Risken för att utveckla ONJ efter tandextraktion 
hos en patient som fått behandling med bisfosfo-
nater under en period är mycket högre för cancer-
patienter jämfört med osteoporospatienter. Ris-
ken för att utveckla ONJ hos osteoporospatienter 
är mycket låg och tandextraktioner kan vanligtvis 
genomföras utan problem, det vill säga hos allmän-
tandläkare i folktandvården eller hos privattand-
läkare. Osteoporospatienter som får zoledronsyra 
en gång per år som en injektion intravenöst (Aclas-
ta®) eller denosumab två gånger per år som en in-
jektion subkutant (Prolia®), bör inte få några kirur-
giska ingrepp eller tandextraktioner utförda direkt 
i anslutning till att läkemedlet administrerats. Man 

Figur VI a–d. Non-exposed 
osteonekros i överkäken hos 
69-årig man med prostata-
cancer och skelettmetas-
taser som behandlats med 
denosumab (XGEVA®) under 
19 månader. Patienten har 
värk i vänster överkäke. 
Klinisk bild visar normal 
tandlös överkäke. 
a) Inget exponerat ben 

synligt. 
b) Vid palpation kan pus 

tryckas ut genom den lilla, 
nästan osynliga, fisteln, 
genom vilken käkbenet 
kan sonderas.

c) CBCT visar sekvester regio 
24–25 (pil).

d) Infektionen omfattar 
också vänster sinus max-
illaris.

Forskning

a b

c d
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bör om möjligt vänta tills man närmar sig nästa ad-
ministrationstillfälle, och ibland kan man även för-
länga perioden mellan två administrationstillfällen. 

Det finns inga evidens för eller emot antibiotika-
behandling efter tandextraktioner hos osteoporos-
patienter. Det kan vara rimligt vid vissa tillfällen att 
ge antibiotika för att behandla den infektion som 
kan vara andledningen till att tanden eller tänderna 
ska tas bort med Kåvepenin 1,6 g x 3 i 7–10 dagar. 
Extraktion av tänder på osteoporospatienter kan 
ske som en sedvanlig extraktion utan mjukvävnads-
lambå, men det bör ske  så skonsamt som möjligt  
och tandläkaren ska kontrollera att alveolen läker 
samt hänvisa patienten till käkkirurgisk avdelning 
eller sjukhustandvård om det inte skett några teck-
en på mjukvävnadsläkning efter fyra veckor [40].

Patienter som behandlas med läkemedel mot 
benresorption har en förlängd alveolär läknings-
tid jämfört med patienter som inte får den här be-
handlingen [40]. Patienten rekommenderas att 
skölja med 0,1 procent klorhexidinlösning under 
läkningsperioden fram till dess att tandborstning 
kan ske på ett tillfredsställande sätt. 

Tandextraktion på cancerpatienter, så kallade 
högriskpatienter, ska remitteras till käkkirurgisk av-
delning för omhändertagande medan tandextraktio-
ner på patienter med mindre risk kan omhändertas 

inom allmäntandvården. Dock ska alltid en fullstän-
dig anamnes ligga till grund för bedömningen. Det 
finns flera patientgrupper med benigna sjukdomar 
som har en eller flera riskfaktorer och som därmed 
bör betraktas som patienter med högre risk. Annan 
dentoalveolär kirurgi, såsom parodontalkirurgi och 
apikalkirurgi inklusive borttagande av retinerade 
tänder på lågdospatienter utan ytterligare riskfak-
torer, kan genomföras efter ovanstående riktlinjer 
inom allmäntandvården.

 Implantatbehandling
Installation av implantat är en rapporterad riskfak-
tor. Risken för att utveckla ONJ bedöms som låg hos 
osteoporospatienter som behandlas med per orala 
antiresorptiva. Det rekommenderas speciellt att 
man följer dessa patienter noga, då problem runt 
fixturerna kan uppkomma lång tid efter installa-
tion och läkning. Det fanns inte något fall av ONJ 
bland 82 osteoporospatienter som genomgått im-
plantatbehandling [41]. Behandling av tandlöshet 
med implantat verkar således kunna utföras hos 
osteoporospatienter under förutsättning att en in-
dividuell riskbedömning görs från fall till fall, där 
hänsyn tas till benkvalitet och benkvantitet samt 
generella riskfaktorer som rökning, diabetes, mun-
hygien, läkningskapacitet – som kan bedömas till 

Figur VII a–d. Osteonekros i 
höger underkäke hos 67-årig 
kvinna med osteoporos som 
behandlats med alendron-
syra under 60 månader.
a) Patienten fick två titan-

implantat installerade 
två år tidigare och har 
där efter utvecklat den 
aktuella situationen. 

b) Extraoral fistel med 
pustömning. Smärta VAS 
7. Nedsatt sensibilitet av 
höger mentalisområde. 
Osteonekros stadium 3.

c) Panoramaöversikt av 
patient (figur VII a) som 
visar sekvesterbildning 
i höger underkäke och 
som involverar de två im-
plantaten och som omges 
av en radioluscent zon. 
Dessutom har underkäken 
frakturerat.

d) CBCT visar utbredd osteo-
nekros i höger underkäke 
inklusive fraktur. Patien-
ten blev behandlad med 
kontinuitetsresektion och 
rekonstruktionsplatta.

a b

c d
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exempel efter tandborttagning – samt andra risk-
faktorer. Alla patienter bör informeras om att det 
finns en risk för utveckling av käkbensnekros och 
därmed att implantaten kan riskera att gå förlorade. 

Risken är betydligt större för cancerpatienter 
som behandlas med månatlig bisfosfonat- eller 
denosumabbehandling och för den här gruppen 
är implantatbehandling som utgångspunkt kon-
traindicerad. När det gäller bröstcancerpatienter 
som får adjuvant högpotent bisfosfonatbehandling 
(Zometa®) två gånger om året i fem år, har man för 
närvarande ingen speciell kunskap då behand-
lingen inte genomförts under så lång tid. Uppfölj-
ning är viktig och utöver de läkemedelsrelaterade 
riskerna bör man också alltid vara uppmärksam 
på övriga riskfaktorer såsom rökning, pågående 
steroidbehandling och autoimmuna sjukdomar 
inklusive diabetes. Det antas att samma riktlinjer 
kan användas för patienter som behandlas med de-
nosumab som med bisfosfonater, då det inte finns 
någon dokumentation eller validering. Det finns 
inte några systematiska data ännu om behandling 
med implantat på patienter som är under behand-
ling med denosumab (Prolia®).

Riktlinjer för behandling och oral kirurgi 
inklusive tandextraktioner på patienter 
med diagnostiserad osteonekros i käkarna

Patienter med diagnosen ONJ kan behandlas med 
generell tandvård utförd inom allmäntandvården 
inklusive depuration, fyllningsterapi, kron- och 
broterapi, rotbehandlingar med mera, som inte in-
kluderar kirurgi. Patienter som har behov av tand-
extraktioner eller annan kirurgi bör hänvisas till en 
käkkirurgisk avdelning eller klinik som har erfaren-
het av omhändertagande av dessa patienter, såsom 
en del kliniker inom sjukhustandvården.

Tandextraktion bör genomföras under behandling 
med antibiotika före operationen och så atrauma-
tiskt som möjligt, och bör inkludera alveolektomi 
med primär mjukvävnadstäckning för att om möjligt 
undvika att exponera ytterligare ben. Det är viktigt 
att mjukvävnaden är så infektionsfri som möjligt vid 
det kirurgiska tillfället, vilket kan inneböra att pa-
tienten ska behandlas med antibiotika preoperativt.

Data som belyser risken för utveckling av ONJ 
efter tandextraktion med primär mjukvävnadstäck-
ning efter extraktion på patienter som behandlas 
med högdosbehandling väntas av flera pågående 
studier.

Riktlinjer för patienter där man misstänker ONJ
Patienter med nyupptäckt ONJ, eller där det finns 
misstanke om ONJ, bör hänvisas till en käkkirurgisk 
avdelning eller sjukhustandvårdsklinik. Finns det 
exponerat käkben råder det inget tvivel, men om 
det finns fistlar och non-exposed ONJ kan det vara 
svårare att ställa diagnos och man bör primärt för-
säkra sig om att det inte är apikal eller marginal par-

odontit, som kan behandlas i allmäntandvården.

KLINISK RELEVANS
Osteonekros i käkarna (ONJ) efter antiresorptiv 
behandling är en ny diagnos som uppmärksam-
mats globalt och har utvecklats till en av de stör-
re odontologiskt-medicinska utmaningarna i dag. 
ONJ drabbar en mängd cancerpatienter, osteopo-
rospatienter och patienter med autoimmuna sjuk-
domar i stigande antal över hela världen. Nästan 
alla praktiserande tandläkare har patienter som 
behandlas eller har fått behandling med läkeme-
del mot benresorption och kommer att ha eller få 
en eller flera patienter som löper risk att utveckla 
ONJ. Behandlande tandläkare bör vara uppmärk-
samma på att få aktuell läkemedelsanamnes av pa-
tienterna, då en del patienter har svårt att komma 
ihåg namn på preparaten och dessutom inte kän-
ner till att det finns en ökad risk att drabbas av ONJ 
i samband med till exempel tandextraktioner. Ar-
tikeln ger vägledning till tandläkare för att minska 
risken att patienter utvecklar ONJ. 

SAMMANFATTNING
● Osteonekros i käkarna relaterat till antiresorp-

tiv behandling är en globalt ökande odontolo-
gisk och medicinsk utmaning.

● Indikationer för antiresorptiv behandling ökar, 
vilket innebär att fler patientgrupper utsätts för 
risk att utveckla ONJ.

● Det är rapporterat flest ONJ-tillfällen hos cancer- 
och osteoporospatienter.

● All tandvårdspersonal kommer att behöva han-
tera patienter som behandlas med antiresorptiv 
behandling.

● Det är nödvändigt med uppdaterad kunskap om 
antiresorptiva läkemedels effekter på oral hälsa i 
takt med stigande ålder och komplexa sjukdoms-
bilder.

ENGLISH SUMMARY
Medical related ostenecrotic jaws, part 1: Overview 
and guidelines
Cecilia Larsson Wexell, Bente Brokstad Herlofson, 
Sven-Erik Nørholt, Carina Cardemil and Morten 
Schiødt
Tandläkartidningen 2015; 107 (12): 112–23
Osteonecrosis of the jaws (ONJ) is an increasing pro-
blem all over the world, and is a severe complication 
to antiresorptive treatment with bisphos phonate, 
denosumab and certain chemotherapeutic drugs 
used to treat osteoporosis, metastases from certain 
malignant conditions and as an adjuvant treatment 
in postmenopausal women with breast cancer. In 
this paper, the epidemiology, symptoms, diagnostic 
features, clinical findings, and treatment regimes 
are reviewed. Furthermore, guidelines are provi-
ded for dental treatment, surgery and referral of pa-
tients on antiresorptive treatment. l

Forskning

” Patienter som 
har behov 
av tand
extraktioner 
eller annan 
kirurgi bör 
hänvisas till en 
käkkirurgisk 
avdelning …”

Författarna tackar 
Fredrik Haugen Peder-
sen, Fotosektionen, Det 
odontologiske fakultet, 
Universitetet i Oslo, 
Norge, för hjälp med sam-
mansättning av kliniska 
foton. De är alla tagna av 
Morten Schiodt.
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Forskning

Ett skandinaviskt samarbete har etablerats för att 
möjliggöra identifiering av individer med kliniskt 
verifierad osteonekros i käkarna (ONJ) kopplat till 
antiresorptiv behandling. Resultatet av denna ko-
hortstudie förväntas klarlägga riskfaktorer för 
utveckling av ONJ och öka kunskapen bland tand-
vårds- och sjukvårdspersonal för att bidra till ett 
vetenskapligt underbyggt omhändertagande. 

SAMMANFATTNING
Osteonekros i käkarna (osteonecrosis of the jaw, ONJ) 
är en allvarlig biverkning som är relaterad till be-
handling med antiresorptiva läkemedel. Det är 
angeläget att kartlägga förekomsten av drabbade 
patienter i Skandinavien, dels för att biverknings-
rapporteringen till Läkemedelsverket är ofullstän-
dig, men också för att öka vår kunskap för bättre pa-
tientbehandling och omhändertagande. 

Syftet med artikeln är att beskriva etableringen 
av en skandinavisk kohortstudie som syftar till att 
omfatta alla patienter med ONJ relaterat till antire-
sorptiv behandling i Sverige, Norge och Danmark 
2011–2019. Startpunkten för studien var att stödja 
en pågående läkemedelssäkerhetsstudie av deno-
sumab (XGEVA®) och zoledronsyra (Zometa®) vid 
behandling av cancer med skelettmetastaser. Med 
hjälp av den fastställda infrastrukturen utveckla-
des skandinaviska kohorten, som inkluderar alla 
patienter som drabbats av ONJ relaterat till anti-
resorptiv behandling. 

Det totala antalet avdelningar och kliniker för 
oral och maxillofacial kirurgi och sjukhustand-
vård i Danmark, Norge och Sverige är 199. Sättet 
att behandla och remittera ONJ-patienter skiljer 
sig något åt mellan de tre länderna. I varje land har 
det gjorts ansträngningar att förmedla information 
till ämnesföreningarna inklusive framtagning av en 
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webbplats. Datainsamling pågår för närvarande. 
Det förväntas att den här relativt omfattande, sys-
tematiska insamlingen av data om patienter som 
drabbats av ONJ från ett befolkningsunderlag på 
mer än 20 miljoner människor, kan vara en bas 
för en mängd forskningsprojekt och bidra till ökad 
kunskap om tillståndet och därmed bättre patient-
omhändertagande.

INTRODUKTION
ONJ kan vara en allvarlig biverkning till antiresorp-
tiv behandling [1–4]. Kunskapen om epidemiologi, 
patogenes, riskfaktorer, behandling och prognos är 
ofullständig i dagsläget [5–8]. Det finns ett behov av 
epidemiologiska studier för att kartlägga förekom-
sten och analysera samband mellan antiresorptiv 
behandling och ONJ. 

En farmakovigilansstudie är en säkerhetsstudie 
som innebär övervakning av allvarliga biverkningar, 
som av till exempel denosumab och bisfosfonater, 
ur ett enhetligt populationsbaserat perspektiv med 
systematisk uppföljning av alla kliniskt bekräftade 
ONJ-fall. Det finns inget annat sätt att göra detta 
på än att manuellt gå igenom misstänkta fall och 
bekräfta dem i journaldata. 

I epidemiologiska studier kan det vara kompli-
cerat att identifiera ONJ-drabbade patienter som 
inte ingår i kliniska studier eftersom det kan vara 
svårt att påvisa diagnoskoderna retrospektivt [9–
11] samt att det ofta saknas en klinisk verifiering 
av diagnosen [12, 13]. Eftersom huvudsyftet är att 
rapportera förekomsten av ONJ i populationen och 
bland patienter som behandlas med dessa läkeme-
del, är täckningsgraden avgörande för kvaliteten 
på rapporten. Vi är därför mycket angelägna om 
att maximera täckningsgraden. Uppföljningen 
förväntas att bidra till ökad kunskap om tillståndet 
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och en förbättrad behandling av patienterna. Den 
här sammanfattningsartikeln beskriver ett tillväga-
gångssätt och försök att etablera en skandinavisk 
ONJ-kohort med inkludering av ONJ-patienter i 
Sverige, Danmark och Norge mellan 2011 och 2019.

KÄKBENSOSTEONEKROS: DEFINITION, 
EPIDEMIOLOGI OCH RISKFAKTORER
ONJ är en klinisk diagnos som har definierats enligt 
följande; förekomst av exponerat käkben i mer än 
åtta veckor på en patient som behandlas eller be-
handlats med läkemedel mot benresorption eller 
med anti-angiogena preparat och inte har blivit be-
handlad med strålning mot käkarna eller huvud–
halsområdet [14]. Karaktärisering av ONJ har ut-
vecklats och tillståndet delas nu in i stadium 0–3 
[14] i stället för som tidigare 1–3. Stadium 0 har till-
kommit för att beskriva ett tillstånd med symtom 
men utan exponerat ben [15]. Terminologin änd-
ras successivt som ett utryck för ökad kunskap om 
sjukdomsbilden. Non-exposed ONJ har uppmärk-
sammats [16–18] och utgör upp till 29–45 procent 
av fallen i publicerade studier [16]. ONJ är primärt 
förknippat med antiresorptiv behandling med bis-
fosfonater och denosumab, som båda genom en 
osteoklasthämmande effekt används vid behand-
ling av tumörassocierad bensjukdom [19, 20], post-
menopausal osteoporos [21], Paget’s sjukdom [22] 
och hypercalcemi [23]. Därutöver har man funnit 
att ONJ även kan relateras som biverkning till can-
cerbehandling med sunitinib (proteinkinashäm-
mare) [24, 25] och bevacizumab (angiogeneshäm-
mare) [26, 27].

Risken för att utveckla ONJ ökar med den kumu-
lativa dosen av läkemedlet samt med tiden för läke-
medelsbehandling; ju längre tid, desto högre risk 
oavsett dos [28, 29]. Den uppskattade incidensen 
för cancerpatienter varierar mellan 0,2 och 20 pro-
cent [28–32] och för osteoporospatienter från 0,01 

till 0,4 procent [10, 13, 29]. Data saknas för patienter 
med autoimmuna sjukdomar och förekomsten av 
ONJ. Den relativt stora spridningen kan tillskrivas 
skillnader vid diagnostisering och klinisk verifiering 
av ONJ. Risken att en individ drabbas av ONJ be-
döms vara större vid behandling av cancersjukdom 
och vid autoimmun sjukdom jämfört med primär 
osteoporossjukdom. Andra riskfaktorer, som dock 
ännu inte är helt fastställda, är hög ålder, långtids-
behandling med glukokortikoider, cytostatika samt 
dålig oral hälsa [31, 33, 34].

RAPPORTERING AV ONJ 
I SVERIGE, DANMARK OCH NORGE 
Övervägande antal ONJ-fall i Sverige och Skandi-
navien har fram till för något år sedan identifierats 
via inrapportering till Läkemedelsverket, som är 
den enhet i Sverige som tar emot rapporter om lä-
kemedelsbiverkningar (www.lakemedelsverket.
se). Det finns en tydlig underrapportering av ONJ-
fall eftersom inte alla som arbetar inom hälso- och 
sjukvården rapporterar biverkningar [35, 36]. Som 
exempel hade Danmark 95 fall rapporterade den 
28 november 2013. En telefonrundringning till de 
sex käkkirurgiska klinikerna i Danmark resultera-
de i sammanlagt över 300 ONJ-fall (opublicerade 
data, Danmark). Det finns starka indikationer på 
att en motsvarande underrapportering även gäller 
Sverige och Norge. I tabell 1 finns en sammanställ-
ning av det officiella antalet rapporterade fall av 
ONJ till respektive läkemedelsverk i Skandinavien. 

METODER
Etableringen av skandinaviska ONJ-kohorten var 
föranledd av Europeiska läkemedelsverket för att 
säkerställa genomförandet av en postauktorise-
ringssäkerhetsstudie (PASS) av denosumab (XGE-
VA®) i Danmark, Norge och Sverige med kliniskt 
verifierad ONJ som primär säkerhetsparameter. 
Eftersom det inte går att få säkra siffror utifrån 
diag nossökning eller inrapportering av ONJ som 
läkemedelsbiverkning är det nödvändigt att iden-
tifiera alla ONJ-patienter i kontakt med behand-
lande käkkirurg, sjukhustandläkare och allmän-
tandläkare. För att på ett så säkert sätt som möjligt 
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Tabell 1. Officiellt rapporterade ONJ-fall i Skandinavien och kända ONJ-fall fram till slutet av 2013.

Land
Månad och år  
för avstämning Myndighet

Rapporterade 
ONJ-fall

Alla dokumenterade 
ONJ-fall

Dokumenterade  
ONJ-fall 2014-09-01

Danmark November 2013 Lægemiddelstyrelsen  
Sundhedsstyrelsen

95 300 195

Norge Juli 2013 Norske lægemiddelstyrelse 119* 119* 110

Sverige December 2013 Läkemedelsverket i Sverige 156 156 100

Totalt 370 575 405

*Den norska ”lægemiddelstyrelse” og RELIS understryker att spontana läkemedelsbiverkningar inrapporteras vid misstanke men 
kräver inte ett orsakssamband mellan läkemedel och biverkning. 

” Det finns en tydlig underrapportering av ONJ-fall 
eftersom inte alla som arbetar inom hälso- och 
sjukvården rapporterar biverkningar.”

Författare (forts)
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KöpenhamnDANMARK

SVERIGE

NORGE

Stockholm

Oslo

Avdelning för sjukhustandvård/oral medicin 
(Sverige)

Avdelning för oral & maxillofacial kirurgi 
(Danmark och Sverige)
Avdelning eller enhet för oral & maxillofacial 
kirurgi/oral medicin (Norge)

Privat klinik för oral kirurgi och oral medicin 
(Norge)

Figur I. Karta över 
potentiella ONJ-
kliniker i Sverige, 
Norge och Danmark. 
I Sverige finns det 
33 käkkirurgiska 
avdelningar/
kliniker (privata 
mottagningar 
ej inkluderade) 
och 51 kliniker för 
sjukhustandvård 
och oral medicin. I 
Danmark finns det 6 
oral- och maxillofacial 
kirurgiska avdelningar 
och i Norge finns det 
18 avdelningar/större 
kliniker för oral- och 
maxillofacialkirurgi 
och 65 privata 
mottagningar för 
oral kirurgi och oral 
medicin.
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fånga upp alla patienter med ONJ i säkerhetsstu-
dien registreras alla patienter. 
 På längre sikt är målet med kohorten, utöver att 
samla in data till studierna, att databasen blir ett 
forskningsredskap för att identifiera riskfaktorer, 
behandlingsresultat och prognos för dessa patienter. 
Missionen med den skandinaviska ONJ-kohorten 
är således att kunna möjliggöra evidensbaserade 
riktlinjer och praxis för bästa behandling av ONJ-
patienter i Skandinavien men även i andra länder.

ORGANISATION
Säkerhetsstudien hanteras av Avdelningen för kli-
nisk epidemiologi, Århus universitet, Danmark,  
i samarbete med Karolinska institutet, Institutio-
nen för medicin, Solna, Sverige, och Universitets-
sjukhuset Stockholm samt Norska Cancerregist-
ret, Oslo universitetshospital, Norge. I samband 
med att studien initierades, etablerades ett ONJ-
forskningsteam av specialister i käkkirurgi med 
särskilt intresse för ONJ, bestående av tre lands-
koordinatorer och en sammanhållande skandi-
navisk koordinator (alla medförfattare till den-
na artikel). 
 ONJ-teamet har i respektive land etablerat ett 
nätverk via kontakt med kolleger och de nationella 
föreningarna (Svensk käkkirurgisk förening (KKF), 
Svensk förening för orofacial medicin (SOM), Fo-
reningen af specialtandlæger i Tand-Mund-Kæbe-
kirurgi (FSTMK), Norsk Forening for Oral Kirurgi 
og Oral Medisin (NFOKOM) samt den skandina-
viska käkkirurgiska föreningen (SFOMK).

SKANDINAVISKA FÖRHÅLLANDEN: 
POPULATION OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSYSTEM
Sverige, Danmark och Norge har en sammanlagd 
befolkning på mer än 20 miljoner människor. Re-
miss- och behandlingsförfarande för ONJ bestäms 
till viss del av geografiska omständigheter, där till 
exempel Danmark har behandlingen av ONJ-pa-
tienter centraliserad till några få käkkirurgiska kli-
niker, medan Norge och Sverige har betydligt fler 
kliniker och där behandlingen kan ske på andra 
kliniker än käkkirurgiska kliniker beroende på hur 
sjuk- och tandvården är organiserad i just den de-
len av landet (tabell 2). I de enskilda länderna har 
det gjorts en noggrann identifiering av alla klini-
ker, avdelningar och enheter som omhändertar di-
agnostik och behandling av ONJ-drabbade patien-
ter och det är etablerat kontakter för planering och 
upplägg för hur registreringen ska ske. Den geogra-
fiska fördelningen av klinikerna i respektive land är 
illustrerad i figur I.

SVERIGE
Sverige har 290 kommuner belägna i 21 län och 
det finns 31 kommuner där patienter har tillgång 
till sjukhusanknutna käkkirurgiska kliniker och/
eller sjukhustandvård/oral medicin (tabell 1, figur 

I). Diagnostik och behandling av ONJ är i de flesta 
fall centraliserad till de käkkirurgiska klinikerna i 
Sverige men det finns flera exempel där patienter-
na handläggs av sjukhustandläkare som arbetar på 
kliniker för oral medicin och sjukhustandvård och 
även i vissa fall på allmäntandvårdskliniker. De fles-
ta av patienterna som behandlas på specialistkli-
nikerna fångas upp i allmäntandvården (folk- och 
privattandvården) och remitteras därefter till speci-
alistklinik för fortsatt handläggning, men det före-
kommer också att sjukvården remitterar direkt till 
käkkirurgiska kliniker eller till sjukhustandvårds-
kliniker med specialintresse. De allra flesta kliniker 
i Sverige har allokerat en kontaktperson, klinikche-
fen eller en person på kliniken som är intresserad av 
ONJ-patienterna, som säkerställer registrering av 
information, antingen genom att rapportera själv 
via ett internetbaserat frågeformulär eller tillsam-
mans med den nationella koordinatorn. Sverige har 
i nuläget (2015-10-01) 189 patienter registrerade i 
databasen (tabell 3).

DANMARK
Danmark är indelat i fem hälso- och sjukvårdsregi-
oner. Diagnostik och behandling av patienter som 
drabbats av ONJ är centraliserad till sex sjukhusan-
knutna käkkirurgiska kliniker. I Danmark fångas 

Tabell 2. Danmark, Norge och Sverige:  
demografiska och geografiska data.

Land
Befolkning, 
miljoner Areal, km2

Avstånd från  
norr till söder, km

Danmark 5,6 43 000 358

Norge 5,1 324 000 1 790

Sverige 9,6 450 000 1 572

Totalt 20,3 817 000

Läkemedelsrelaterad osteonekros i käkarna, del 2

Tabell 3. Översikt över fördelning av sjukdomar 
bland 189 konsekutiva patienter från Sveriges 
ONJ-kohort den 1 oktober 2015 (några patienter 
återfins i mer än en av grupperna).

Sjukdom/diagnos Antal

Cancerpatienter
● Bröstcancer med skelettmetastaser
● Prostatacancer med skelettmetastaser
● Andra cancertyper med skelettmetastaser
● Andra cancertyper
● Multipelt myelom

99
32
29
12
15
11

Osteoporospatienter (primär) 59

Autoimmuna sjukdomar
● Reumatoid artrit
● Polymyalgia reumatica
● Diabetes
● Temporalis arterit
● SLE

47
22
8
14
2
1
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Forskning

många patienter upp hos privattandläkare, men 
det fortsatta omhändertagandet sker alltid på en 
käkkirurgisk klinik. 

NORGE
Norge är indelat i 19 län, som i sin tur består av 428 
kommuner. Det finns 18 oral- och maxillofacialki-
rurgiska avdelningar som är sjukhus- eller universi-
tetsbaserade (figur I). Majoriteten av specialisterna 
i oral kirurgi och medicin arbetar i privat verksam-
het och kommer då i kontakt med ONJ-patienterna 
och behandlar vanligtvis de patienter som inte är 
så svårt drabbade. Patienter som endast behandlas 
på privata mottagningar rapporteras inte till Nor-
ges motsvarighet till Läkemedelsverket. Samman-
fattningsvis har de tre länderna i Skandinavien eta-
blerat ett arbetssätt som tar hänsyn till de speciella 
förhållanden som gäller i respektive land, vilket be-
skrivs närmare i originalartikeln [37].

PATIENTFLÖDE OCH DATAINSAMLING 
TILL DE NATIONELLA DATABASERNA
Alla avdelningar och kliniker i de tre länderna är 
inbjudna att utse en kontaktperson, för att på egen 
hand eller tillsammans med koordinatorn registre-
ra ONJ-patienter. Proceduren för datainsamling 
varierar mellan länderna och klinikerna till följd 
av olika organisationer (figur II). På respektive kli-
nik identifierar kontaktpersonen tillsammans med 
sina kolleger de patienter som drabbats av ONJ, 
och registreringen sker därefter antingen direkt i 

Larsson Wexell et al: Skandinavisk kohort av patienter med läkemedelsrelaterad  
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det webbaserade frågeformuläret (databasen) (fi-
gur III) eller manuellt för att senare registreras via 
formuläret tillsammans med en supportfunktion. 
Registreringen av data som rör ONJ är relativt om-
fattande och det ingår omkring 60 variabler för att 
beskriva karakteristika för medicinering och sjuk-
domsförlopp, allmänna och specifika kliniska fynd, 
röntgen, behandlingsdata och uppföljning. Studien 
är icke-interventionell, sker helt utan patientkon-
takt och bygger på information från register- och 
journaldata.

KOMMUNIKATION
I arbetet med att etablera forskningsdatabasen för 
ONJ lanserades riktad information om projektet 
med informationsmaterial och presentationer på 
de årliga KKF-mötena 2012, 2013 och 2014 samt på 
det skandinaviska käkkirurgiska mötet (SFOMK) 
2013 i Stockholm. Informationen har också presen-
terats inom andra områden där man kommer i kon-
takt med patientgrupperna i Sverige. Det har publi-
cerats en hemsida (www.onj.nu) med information 
om ONJ, om studiedeltagande, om referenser och 
länkar samt kontaktuppgifter till studieansvariga. 
Vid registrering för att delta i studien uppger man 
e-postadress och kliniktillhörighet och får därefter 
ett personligt lösenord genererat av en IT-tekniker 
som är kopplat till projektet. Efter registrering av 
ett fall avidentifieras patienten i databasen och var-
je klinik ansvarar själv för den egna patientidenti-
fieringen. Den ansvarige på respektive klinik kan 
när som helst logga in och få en överblick över den 
egna klinikens patienter, och även en översikt över 
de andra svenska klinikernas antal registrerade fall.

DATASKYDD
Underhåll och ansvar för databaserna sker i re-
spektive land och i Sverige är Enheten för klinisk 
epidemiologi, Karolinska institutet, Solna, ansva-

” Studien är icke-interventionell, sker helt utan 
patientkontakt och bygger på information från 
register- och journaldata.”

Figur II. Schema som visar 
ett flöde av identifiering, di-
agnostisering och insamling 
av patienter med ONJ i Dan-
mark, Norge och Sverige.

Identifiering av 
patienter med 
potentiell ONJ

Diagnostisering  
av ONJ

Inkludering av 
patienter med ONJ  

på *kliniken/enheten

Databaser i Danmark, 
Norge och Sverige

Scandinavisk  
ONJ-kohort

1. Allmäntandläkare
2. Sjukhustandläkare
3. Specialisttandläkare/

tandläkare på 
käkkirurgisk klinik

Specialisttandläkare/
tandläkare på 
käkkirurgisk klinik

1. Specialisttandläkare/
tandläkare på 
käkkirurgisk klinik

2. Forsknings-
sjuksköterska

3. Nationell ONJ-
koordinator

*Käkkirurgiska kliniker/enheter/avdelningar och Sjukhustandvård/Oral medicin (Sverige)
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rig för databasen i överenstämmelse med gällande 
lagstiftning för dataskydd. Etablering av studien i 
Sverige är granskad och godkänd av den regionala 
etikprövningsnämnden.

DISKUSSION
Med hjälp av den etablerade infrastrukturen för sä-
kerhetsstudien av denosumab har en skandinavisk 
ONJ-kohortstudie etablerats som omfattar alla pa-
tienter som drabbats av ONJ, relaterat till antire-
sorptiva läkemedel. Vi förväntar oss att så många 
ONJ-tillstånd som möjligt som kan relateras till anti-
resorptiv behandling registreras i den skandinavis-
ka databasen under den aktuella studieperioden. 

Genom att ha en kontinuerlig datainsamling ga-
ranteras kontinuerlig uppdatering av information 
om det kliniska förloppet, riskfaktorer och effekten 
av olika behandlingsmetoder. Dessutom förstärks 
samarbetet mellan de käkkirurgiska klinikerna, 
både nationellt och över landsgränserna, vilket kan 
leda till en större insamling och utväxling av kun-
skap och i slutänden ökad kunskap och ett bättre 
patientomhändertagande. 

En viktig utmaning för att säkerställa att dessa, 
emellanåt ganska svårt drabbade, patienter får 
den bästa behandlingen är att trygga en konti-
nuerlig uppdatering av kunskap hos all personal 
inom sjukvården som kommer i kontakt med och 
är involverade i behandlingarna av dessa patienter. 
Kommunikationen mellan käkkirurgiska kliniker 

(där de flesta patienter koncentreras), sjukhustand-
läkare, onkologer, hematologer, urologer, endokri-
nologer, allmänläkare, gynekologer och, inte minst, 
allmäntandläkare är av stor betydelse för att vi ska 
kunna förebygga eller tidigt upptäcka förekomsten 
av ONJ. De specialisttandläkare i käkkirurgi eller 
sjukhustandläkare som, liksom övriga tandläkare, 
träffar patienterna har ett stort ansvar för att vara 
uppdaterade om 
● nya läkemedel mot benresorption och andra lä-

kemedel som kan leda till utveckling av ONJ
● riktlinjer för att förebygga utvecklingen 
● diagnostik 
● den senaste kunskapen och göra den tillgänglig 

för annan tandvårds- och sjukvårdspersonal.

KONKLUSION
Vi har etablerat ett skandinaviskt samarbete för att 
möjliggöra identifiering av individer med kliniskt 
verifierad ONJ kopplad till antiresorptiv behand-
ling för inklusion i en skandinavisk kohortstudie. 
En av studierna handlar om övervakning av allvar-
liga biverkningar av denosumab och zoledronsyra 
och var ett krav från Europeiska Läkemedelsverket 
för godkännandet av läkemedlet denosumab. Det 
finns inget annat sätt att göra detta på än att manu-
ellt gå igenom misstänkta fall och bekräfta dem i 
journaldata. Eftersom huvudsyftet med studien 
är att rapportera förekomsten av käkbensnekros i 
populationen och bland patienter som behandlats 

 

 

Figur III. Första sidan på det 
webbaserade svenska ONJ-
registreringsformuläret.

Läkemedelsrelaterad osteonekros i käkarna, del 2
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ENGLISH SUMMARY
Medical related osteonecrosis of the jaws, part 2: 
Scandinavian cohort intend to increase our 
understanding
Cecilia Larsson Wexell, Sven Erik Nørholt,  
Bente Brokstad Herlofson, Karen Marie Giltvedt, 
Vera Ehrenstein and Morten Schiødt
Tandläkartidningen 2015; 107 (12): 124–31
Osteonecrosis of the jaws (ONJ) is a serious compli-
cation related to anti-resorptive therapy. In Scan-
dinavia, there is a significant need to ascertain 
the occurrence of ONJ as reports concerning side- 
effects are lacking and to also improve our knowledge 
when treating the patients. This paper describes the 
establishment of a Scandinavian cohort of new pa-
tients with ONJ related to anti-resorptive treatment 
in Denmark, Norway and Sweden between 2011 and 
2019. The starting point for the study was to support 
an ongoing drug safety study of denosumab (XGE-
VA®) and zoledronate (Zometa®) in the clinical tre-
atment of cancer with bone metastases. Using this 
established infrastructure, a Scandinavian ONJ co-
hort, including patients with ONJ related to any type 
of anti-resorptive treat ment was developed.

There are a total of 199 departments or clinics for 
oral and maxillofacial surgery and hospital dentistry 
in Denmark, Norway and Sweden, and treatment 
regimens and referrals for ONJ patients differs so-
mewhat be tween the three countries. In each country 
efforts have been made to provide information to the 
respective dental associations, including produc-
tion of a web page. Data collection is ongoing and 
it is expected that this comprehensive, systematic 
collection of data on ONJ patients can form the ba-
sis of research leading to a greater understanding of 
the condition and to better treatment appraoches. l

” Organisationen av hälso- och sjukvårdssystemen 
i de skandinaviska länderna … utgör möjliga 
förutsättningar för en bra struktur.”
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Köp Dentalminds intraorala kamera så får du en iPad mini 4 på 
köpet. Välkommen till Dentalmind i monter B02:32 eller beställ 
en direkt på tel 0346 – 488 00.

Lämna inget åt slumpen. 

Dentalminds intraorala kamera 
Stabil och skarp intraoral kamera med autofokus. Hög tröskel för rörelseoskärpa 
ger mycket hög  bildkvalitet. Kameran kopplas enkelt till bildhanteringsprogrammet. 
Kontakta oss på dentalmind.com eller tel 0346 – 488 00.

Tekniska specifikationer
Fokus: autofokus
Bildupplösning: 1024 (H) x 768 (V)
Fokusområde: 1mm till oändlighet
Bildhanteringsprogram: Samtliga förekommande  

på svenska marknaden.
Bildvinkel: 90°
Synfält: 80°
Ljuskälla: 8 vita LED
Videoutgång: USB 2.0
Anslutning: USB 2.0 höghastighetsgränssnitt
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Karriär
Verktyg,  

fakta
och tips

Det är antalet  
medlemmar i Sveriges 
Tandläkarförbund 
som får Tandläkar-
tidningen skickad till 
utlandet.156

1 Välj land. Vilket land vill 
du arbeta i och hur ser  

arbetsmarknaden ut för 
tandläkare där?

2 Trivsel. Hur är arbets-
miljön och arbetsklima-

tet? Finns det bra fysiska 
och psykosociala förutsätt-
ningar för att du ska må bra 
på jobbet i landet som du 
vill flytta till?

3 Anställningsvillkor.  
Vilka anställningsfor-

mer och anställningsvillkor 
är vanliga? Är det kollek-
tivavtal eller enskilda avtal 
som gäller? Är det reglerat 
eller måste du förhandla  
om din lön, semester,  
pension, försäkringar,  
andra löneförmåner med 
mera? Hur lång upp- 

UTLANDSJOBB: En internationell karriär börjar med  
nyfikenhet och att du bjuder på dig själv, berättar Lena 
Hosseinzadeh. Hon gick grundutbildningen på Karolin-
ska institutet och är i dag ortodontist i Danmark.
TEXT : JA N E T S U S LI C K    FOTO: C H R I STI A N B RU U N M Ø LLE R

 frågor att ställa
inför jobb i utlandet
9

Så gör du karriär utomlands
l ”Hur du gör tandläkarkarriär 
utomlands” är namnet på ett ar-
rangemang som ordnas på årets 
odontologiska riksstämma  
i Göteborg.
l Fyra föreläsare ger tips och 
berättar om sina erfarenheter  

fredagen den 13 november 
klockan 10.30 till klockan 12.00.
l Tandläkarförbundets  
studerandeförening ligger 
bakom programpunkten, som 
riktar sig i första hand till blivande 
tandläkare.

sägningstid har du om du 
inte skulle trivas?

4 Beprövad erfarenhet. 
Finns det förutsättning-

ar att arbeta enligt veten-
skap och beprövad erfaren-
het i det nya landet? Hur 
viktigt är det för dig?

5 Byråkrati. Om allt ver-
kar vara bra, är det dags 

att ta itu med det praktiska. 
Vilka vägar finns för att få 

legitimation i landet som du 
vill flytta till? Hur lång tid 
tar det att få legitimation? 
Vilka myndigheter ansva-
rar för legitimationsproces-
sen? Vilka dokument behö-
ver du visa upp för att få din 
nya legitimation och var får 
du tag på dem?

6 Kontaktnät. Finns det 
andra svenska tand- 

läkare i närområdet som du 
kan ställa frågor till innan 

du flyttar och när du har eta-
blerat dig på din nya hemort?

7 Facket. Vilka fackliga och 
professionsorganisationer 

finns? Hur kan de hjälpa dig 
om du har frågor eller om det 
uppstår problem?

8 Fortbildning. Hur gör 
du för att hålla dig upp-

daterad? Vilka krav finns det 
på efterutbildning, och vilka 
möjligheter? Finns det  
kurser, tidskrifter, nätverk  
eller annat?

9 Karriärvägar. Vilka  
karriärmöjligheter finns 

det för dig i det nya landet,  
eller om du skulle vilja flytta 
tillbaka till Sverige?
Källor: Tjänstetandläkarnas webbplats (www.
tjanstetandlakarna.se) samt Stein Björkman, 
ansvarig för tandläkarprogrammet på Karo-
linska institutet och sakkunnig tandläkare på 
Socialstyrelsens behörighetsenhet.
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Så många tandläkar-
studerande repre-
senteras av European 
Dental Students’  
Association (EDSA).65 000

Är du intresserad av att göra en 
internationell karriär? Ta gärna 
de första stegen under utbild-
ningstiden, råder Lena Hossein-
zadeh, ortodontist i Danmark.

Lena Hosseinzadehs intresse 
för utlandsjobb och inter-
nationella kontakter bör-

jade redan när hon var student 
vid Karolinska institutet, där 
hon tog tandläkarexamen 2008.

Under studietiden var hon 
aktiv i Odontologiska förening-
en, som ordförande och i före– 
ningens internationella kom-
mitté. Senare blev hon ordfö-
rande i European Dental Stu-
dents Association (EDSA).

– Jag fick träffa många män-
niskor från andra länder, och 
fick klart för mig hur olika tand-
läkarutbildningarna i Europa 
är och vad man kan göra som 
tandläkare i Europa.

Lena läste också i Paris en 
termin genom utbytesprogram-
met Erasmus, men det finns 
även kortare utbyten. Hon  
tipsar om European Visiting 
Programme (EVP).

– Det är en veckas utbyte. Ta 
kontakt med EDSA och fråga 
om du kan besöka något land 
som du är nyfiken på.

– Var öppensinnad. Studie-
åren är en fantastisk tid att upp-
täcka nya intressen. Tar du  
sidovägar kan det vara värde-
fullt även om det påverkar studi-
erna någon gång, säger hon.

EFTER GRUNDUTBILDNINGEN jobba-
de Lena Hosseinzadeh i Sveri-
ge i drygt ett år, men sedan vil-
le hon uppleva något nytt. Hon 
åkte till Nordnorge där hon var 
klinikchef för flera små kliniker 
i Nordland i drygt ett år.

– Naturen var fantastisk, men 
det var helt svart i två månader. 

”Ta sidovägar under studietiden”

Lena Hosseinzadeh
ÅLDER: 33 år.
JOBB: Ortodontist i Danmark 
och Sverige.
UTBILDNING: Tandläkarut-
bildning på KI – examen 2008. 
Masterutbildning på KI – exa-
men 2012. Specialistutbildning 
i ortodonti vid Köpenhamns 

universitet. – examen 2015.
BOR: I Köpenhamn.
FAMILJ: Fästman som är dansk 
tandläkare samt föräldrar och 
två bröder i Stockholm.
FRITID: Tycker om att resa och 
uppleva kulturer, människor, 
konst och historia. 

Tillbaka i Stockholm arbe-
tade hon på Eastmaninstitu-
tet och på Folktandvården Frid-
hemsplan. Samtidigt skrev hon 
masteruppsats om ett profylax-
projekt som hon genomförde i 
Norge.

DET KAN VARA tillfälligheter som 
avgör livets vägar. I september 
blev Lena Hosseinzadeh klar 
med en treårig specialistutbild-
ning i ortodonti i Köpenhamn. 
Det som motiverade henne att 
söka in i Danmark var kärleken. 

På en resa i Filippinerna hade 
Lena träffat sin fästman Chris-
tian, som är dansk tandläkare.

NU NÄR UTBILDNINGEN är klar 
känner hon sig fri – fri att bli 
långpendlare. Hon arbetar dels 
som ortodontist nordväst om 
Köpenhamn, dels på Ortodon-
ti Akademin,som är en privat-
praktik i Stockholm.

– Jag har lärt mig så otroligt 
mycket av alla mina utlands-
upplevelser. När du är i Sverige 
är det lätt att tro att tandläkare  
i andra länder tänker på ungefär 
samma sätt, men redan i Norge 
och Danmark är mentaliteten 
helt annorlunda, säger hon. l

”Var öppensinnad.  
Studieåren är en  
fantastisk tid att upp-
täcka nya intressen.”

l Lena Hosseinzadeh är 
ortodontist i Danmark. 
Bakom henne syns det 
nya forskartornet vid 
Köpenhamns universitet. 
På riksstämman ger hon 
tips om hur man kan göra 
en internationell karriär.
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manus. På festen hjälps man sedan åt att 
lösa mordgåtan.

Löser gåtor gör annars Hannes Berg-
lund till vardags, i det problembaserade 
lärandet som tandläkarutbildningen vid 
Malmö högskola bedrivs på. Han går femte 
terminen och trivs mycket bra. 

– Det går upp och ner så klart, men det 
är överlag en väldigt bra utbildning. Fram-
för allt är det ju människorna på skolan 
som gör den så bra.

Men det var inte helt lätt att ta till sig 
det nya lärosättet som skilde sig från gym-
nasiets lite mer bekvämt styrda undervis-
ning. Nu känner han att det är ett bra sätt 
att lära sig på och han älskar de praktiska 
momenten.

– Jag trodde 
att det skulle vara 
en mer teoretisk 
utbildning men 
det känns kul att 
det faktiskt är ett 
hantverksyrke jag 
har gett mig in på.

Innan Hannes 
Berglund började 
läsa till tandläkare 
hann han med att jobba som lärarvikarie i 
Ulricehamn och sjuksköterska i Norge, utan 
utbildning i något av yrkena. På fritiden 
har kickboxning varit en stor del men i 
nuläget ägnas lediga stunder helst åt dans 
med dottern.

                      Linda Persson

Personnytt

Födelsedagar
30 år
Johannes Malmberg Jans, Göteborg 16/11
Sara Lennartsson, Stockholm 19/11
Rebecca Harle, Malmö 21/11
Isabella Dahlstrand Rudin, 
Stockholm 22/11
Hannes Berglund, Svedala 24/11
Aleksandar Milosavljevic, Malmö 30/11
Josefin Enesten, Karlstad 1/12
Evan Nouri, Växjö 1/12
Maria Karlberg, Karlstad 3/12

40 år
Farah Fanoos, Tibro 14/11
Anders Johansson, Umeå 29/11
Firas Yaacoub, Södertälje 3/12

50 år
Ingrid Nilsson, Enköping 16/11
Patrik Cetrelli, Norge 20/11
Annica Rudin Hemmingson, 
Karlstad 25/11

60 år
Gülay Gerecci, Stockholm 13/11
Mats Axelsson, Helsingborg 13/11
Helene Palaghias, Bromma 14/11
Lotta Wassen, Sollentuna 17/11
Lisbeth Hahr, Täby 18/11
Björn Ekbom, Limhamn 19/11
Mona Dahlström, Nacka 19/11
Lillemor Björnstad, Mariestad 20/11

Grattis

Hannes Berglund
– Det är roligt att fylla år men samtidigt 
lite jobbigt att börja bli gammal. Så 
sammanfattar Hannes Berglund sina 
känslor inför den kommande trettio-
årsdagen. 
Men firande och åldersnojor hamnar i 
skymundan, i stället är det den två måna-
der unga dottern Annabelle och hennes 
namngivningsfest som tar fokus i Hannes 
liv just nu. Hans födelsedag ska ändå firas – 
med ett mordmysterium.

– Det är första gången vi gör det men vi 
har hört av andra att det ska vara kul så vi 
tänkte testa.

Det är alltså inget riktigt mord det hand-
lar om utan ett mysterium som skickas ut 
på pdf. Gästerna blir tilldelade olika roller 
och får komma till festen utklädda enligt 

● Hannes Berglund fyller 30 år den 24 november.

” Jag trodde att 
det skulle vara 
en mer teo-
retisk utbild-
ning men det 
känns kul att 
det faktiskt är 
ett hantverks-
yrke ...”

Meddela om du inte vill att din födelsedag ska uppmärksammas
elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

Dr Christian Coachman 
26-28 november i Stockholm.

The Virtual Lab. 
The Future Now!
Tandtekniker/tandläkare från Brasilien. 
Föreläser över hela världen om
estetisk tandvård, tandfotografering, 
oral rehabilitering och implantat. 

I samarbete med

Info och anmälan på SACD.se

Världens bästa*... 
Ortodontist och Pedodontist 
Specialisttandvården, Umeå 
Möt vår värld på www.vll.se/ledigajobb 

*Hälsa 2020
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Som medlem i Sveriges Tandläkarförbund  
och våra medlemsorganisationer får du stöd 
av experter som verkar för att du ska bli så 
stark som möjligt i ditt yrke. Dessutom får 
du Tandläkartidningen, kurser, seminarier, 
omvärldsnyheter och skriftserien Kunskap  
& kvalitet.  

Välkommen till Sveriges 
Tandläkarförbund

Vi får Sveriges 
tandläkare att utvecklas

I år har vi stöttat 
medlemmar både 
yrkesmässigt och 
personligt.

Vi finns här om 
även du skulle 
få problem.
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Har du nytt jobb eller uppdrag? Tipsa oss!
elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

Sällskapets internationella pris
Stina Syrjänen, professor 
och chef för avdelningen 
för oral patologi och oral 
radiologi vid Åbo univer-
sitet, tilldelas Svenska 
Tandläkare-Sällskapets 
International Prize 2015.

Hon får priset för sina 
epokgörande insatser när 

det gäller humant papillomavirus och dess 
betydelse för utveckling av premaligna 
och maligna förändringar i huvud- och 
halsområdet.

Svenska Tandläkare-Sällskapets Interna-
tionell Prize tilldelas den person som gjort 
en banbrytande insats inom odontologisk 
forskning eller inom andra områden av be-
tydelse för odontologin.                                 MK

Forssbergs pris
Martin Janda tilldelas 
Forssbergs Dentals 
Stipendiefond 2015 för 
sitt engagemang i att 
inspirera unga kolleger att 
utvecklas i sin yrkesroll. 
Han visar detta på många 
sätt, bland annat genom 
att skriva böcker och att 

föreläsa. Han är också en kliniker som med 

Personnytt

Davood Moosavi, Örnsköldsvik 22/11
Agneta Lauritzohn, Varberg 24/11
Marina Magnusson, Vissefjärda 25/11
Carina Magnusson, Visby 26/11
Leif Hagne, Schweiz 29/11
Jan Sundkvist, Karlstad 2/12

65 år
Anders Kumlin, Brämhult 14/11
Madeleine Nielsen, Viken 23/11
Per Hyltefors, Kåge 30/11

70 år
Staffan Gustafsson, Falkenberg 14/11
Anette Lindström, Vimmerby 30/11
Stefan Helbro, Stockholm 30/11

Avlidna
Ingrid Anneroth, Stockholm f -32
Lina Zahra, Umeå f -80

Disputationer
Umeå
Ali Kassem, den 11 november 2015, kl 
09.00, sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan.
Avhandling: ”Toll-liknande receptorer och 
inflammatorisk benmodellering”.
Fakultetsopponent: Professor Timothy R 
Arnett, London.

gedigen kunskap och erfarenhet alltid är 
villig att dela med sig till andra med målet 
att patienten ska få god vård. Därmed är 
han en förebild för många kolleger.

Forssbergs pris delas ut årligen och 
pristagaren utses av en styrelse med före-
trädare från Svenska Tandläkare-Sällskapet 
och Plandent.                                                       MK

Stina Syrjänen

Gunnar Dahlén

Martin Janda

Millerpriset 
Gunnar Dahlén, profes-
sor, tilldelas Millerpriset. 
Han har under mer än 30 
år starkt bidragit till att 
höja kunskapsnivån om 
mikroorganismer och 
deras relation till den orala 
miljön. Hans forskning har 
en tydlig klinisk förankring 

och forskningsresultaten har förändrat sy-
nen på uppkomst, diagnostik och behand-
ling av karies, parodontit, periimplantit och 
apikal parodontit.  

Gunnar Dahlén har publicerat mer än 
200 vetenskapliga arbeten som fått stort 
internationellt genomslag. 

Han var tidigt en förespråkare för den 
ekologiska plackhypotesen som speglas 
i hans läroböcker om oral mikrobiologi.     

                          MK
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Har du nytt jobb eller uppdrag? Tipsa oss!
elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.sePersonnytt

Blacks pris
Anders Gustafsson, 
professor, får Blacks pris. 
Han har under mer än 
två decennier varit en 
ledande parodontologi-
forskare med ett forsk-
ningsfält som har spänt 
mellan epidemiologi till 
patogenes. 

Speciellt fokus har koncentrerats på 
den neutrofila granulocyten där profes-
sor Gustafsson har gjort banbrytande 
fynd rörande neutrofilens roll i parodontal 
patogenes. 

Han har också gjort viktig och innovativ 
forskning kring parodontitsjukdomens 
påverkan och koppling till allmänsjukdo-
mar såsom hjärt–kärlsjukdom – ett forsk-
ningsområde där hans forskargrupp är 
ledande i Skandinavien – med bland annat 
publikationer i European Heart Journal och 
Arterosclerosis.       MK 

Anders 
Gustafsson

Gita Gale

Karin Magnusson

Hampus Eksell

Emma Johansson

Rachel Duhan

Anders 
Wänman

Årets avhandling
Gita Gale får priset för 
årets avhandling. Hon 
har i sin multidisciplinära 
avhandling kunnat visa på 
genetiska och immuno-
logiska skillnader hos pa-
tienter som har orofacial 
granulomatos i kombi- 
nation med Crohns sjuk-

dom i jämförelse med patienter som bara 
har ett av sjukdomstillstånden. 

Avhandlingen är resultatet av ett nära 
samarbete mellan oralmedicinare och gast-
roenterologer. 

Det viktigaste resultatet av avhandlings-
arbetet är att patienter som samtidigt 
har orofacial granulomatos och Crohns 
sjukdom fordrar en aggressivare behand-
lingsstrategi för att sjukdomarna ska kunna 
kontrolleras.       MK

Henry Beyrons fond
Mats Trulsson tilldelas 
pris ur Henry Beyrons 
fond. Han har genom sin 
nydanande forskning 
ökat kunskaperna om 
regleringsmekanismer av 
bitkrafter och påverkan av 
tandlöshet och bärande 
av olika protetiska kon-

struktioner för muskulär kontroll. Vidare 
har Trulsson handlett flera doktorander till 
disputation. 

Mats Trulsson har även under en längre 
period genom sitt engagemang i grundut-
bildning och specialistutbildning bidragit 
till viktig kunskapsöverföring inom det 
protetiska ämnesområdet.

Anders Wänman tilldelas 
också pris ur Henry Bey-
rons fond. 

Anders Wänman blev 
tandläkare 1977 och spe-
cialist i bettfysiologi 1993. 

Han disputerade 1987 
med avhandlingen ”Cra-
niomandibular disorders 

in adolescents: A longitudinal study in 
an urban Swedish population”. Anders 
Wänmans forskning är inriktad på smärta 
och käkfunktionsstörningar samt fakto-
rer som påverkar utvecklingen av dessa 
tillstånd. Dessutom belyser hans forskning 
sambandet mellan käk- och nackfunktion. 
Genom att pröva och utveckla modeller för 
motorisk aktivering av käksystemet samt 
forskning om riskfaktorer vid käkfunktions-
störning har det medfört att ny, angelägen 
och viktig kunskap utvecklats inom ämnes-
området bettfysiologi.      MK

Mats Trulsson

Föreläsarstipendium
Martin Janda och Lisbeth Dahlström får 
Tandläkarförbundets kursnämnders förelä-
sarstipendium.       MK

Årets studenter får pris
Dentatus pris till årets studenter 2015 
går till en student vid varje utbildnings-
ort. Priserna delas ut den 12 november 
vid årets odontologiska riksstämma 
i Göteborg. 

Rachel Duhan, Göteborg, 
får pris för att hon är 
duktig på att förena teore-
tiska och praktiska kunska-
per. Hon är bra på att ta 
hand om patienterna och 
trevlig mot personal och 
de andra studenterna. 
Hon är väl förberedd och 

jobbar med stor noggrannhet.

Emma Johansson, Umeå, 
får pris för att hon har ”ett 
naturligt enkelt och för-
domsfritt förhållningssätt 
gentemot både patienter 
och personal”. Hon visar 
också mognad i sitt ar-
bete med unga patienter 
och deras föräldrar.

Hampus Eksell, KI, får 
pris för att han tillämpar 
teoretiska och kliniska 
kunskaper på ett ”synner-
ligt moget och omdömes-
gillt sätt” och för att han 
parallellt med studierna 
har varit ordförande i 
Tandläkarförbundets 

studerandeförening.

Karin Magnusson, 
Malmö, får pris för att hon 
är ”ödmjuk, eftertänksam 
och ansvarstagande”. Hon 
bemöter patienter, kurs-
kamrater och personal 
med ”lugn, tålamod och 
vänlighet”. Hon har också 
goda teoretiska kunska-

per och har visat skicklighet och mognad 
på kliniken.                                                              JS                                                           
                                                                                                                         Följ oss på Twitter! 

@Tandlakartidnin
STS förtjänstmedalj
Stein Björkman får Tandläkare-Sällskapets 
förtjänstmedalj. Läs mer på sidan 94.    MK
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Platsannonser

Tandläkare sökes
Renoverad, fräsch klinik i Vännäs utanför Umeå söker en 
tandläkare för anställning alt. övertagande av kliniken.
Anställningen är flexibel, heltid eller deltid, kom med löne-
anspråk.
God tillströmning av patienter som enda privata på orten. 
Trevlig klinik med lika trevliga arbetskamrater och patienter 
söker dig som är glad, positiv och noggrann.
Pendlandet mellan Umeå-Vännäs tar ca 20 min med bil 
eller tåg så det är inget problem.
Välkommen med din ansökan till umetand@gmail.com

Dags för nya 
utmaningar?

Vi söker dig som  
är intresserad 
av att arbeta i  
Norrbotten.

Välkommen med din 
intresseanmälan!

www.nll.se/jobb

Ortodontist 
Ortodontister søkes til Oslo og omegn i hel eller deltidsstillinger

For ytterligere informasjon og søknad med CV sendes til

e-post: ortodontist@oslo-tannregulering.no

Mer information om 
tjänsterna hittar du på 
www.regionhalland.se/jobb

region halland söker

Distriktstandläkare 
till Folktandvården Nyhem, Halmstad
Vi söker dig med tandläkarlegitimation giltig inom EU 
för arbete med barn- och vuxentandvård. Vi ser gärna 
att du har några års erfarenhet från tandläkaryrket.

Två Tandläkare 
till Folktandvården Falkenberg
Vi söker legitimerade tandläkare till Folktandvården 
Falkenberg och Ullared/Vessigebro. 
Arbetslivserfarenhet i området är meriterande

Var med  
och skapa Sveriges  
bästa tandvård.

JUST NU SÖKER VI:

Colosseum Smile Group är Nordens största privata tandvårdskedja med 42 
kliniker i Norden varav 26 i Sverige fördelade på 21 orter. Vi har målet att skapa 
Nordens bästa tandvård och vara  branschens bästa arbetsplats. www.smile.se

 LÄS MER OCH SÖK  

www.smile.se/karriar.  

Du är också välkommen att  

skicka in en spontanansökan. 

 FRÅGOR 

Kontakta rekryterings chef  

Tobias Seger 

tobias.seger@smile.se 

070-541 34 91 

 TANDLÄKARE 
Jönköping 

Kumla 
Linköping 
Sundsvall 

Växjö

 SPECIALIST  
I ORTODONTI  

Arboga/Västerås
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Annonsera i Tandläkartidningen 
platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se

Just nu söker vi: 
n Tandläkare 
n Klinikchefer 
n Tandläkare för forskartjänst

Är du redo för  
nya utmaningar?

Våra medarbetare är nyckeln till framgång. Har 
du ambitioner finns det möjligheter att växa med 
oss. Bredda dina kliniska kunskaper, utveckla ditt 

ledarskap eller satsa på att forska. 

Ltkalmar.se/folktandvarden

På Ltkalmar.se/folktandvarden kan du läsa mer om 
och ansöka till våra tjänster. Där kan du även läsa 
några av våra medarbetares berättelser.  
Satsar du på oss - satsar vi på dig! 

www.mah.se

Malmö högskola,  
Odontologiska 
fakulteten och  
Södra ST-regionen

utlyser utbildningsanställning som

ST-TANDLÄKARE 
I ORAL PROTETIK
placering vid Odontologiska fakulteten, 
Malmö och Specialisttandvården Kalmar.

3 år med start 1 januari 2016 
eller enligt överenskommelse. 
Sista ansökningsdag 
är 2015-11-30 
Ref nr ODPA 2015/103.

För mer information om anställningen, anställningsförfarande  
samt kontakt med fackliga företrädare, se www.mah.se/platsannonser

Folktandvården Värmland söker 

Klinikchef 
Käkkirurgiska kliniken i Karlstad 

 Vill du veta mer kontakta klinikchef  
Monica Gordh, tfn 054-61 53 71 eller  
tandvårdschef Birgitta Haglund, tfn 054-61 96 68. 
 
Sista ansökningsdag 22 november 2015. 

Läs mer om tjänsten på 

www.liv.se/jobb 
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Tandläkare till 
klinik i Luleå 
Tandkliniken Hermelinen i Luleå söker en eller flera 
tandläkare som är intresserade av att ta över hela eller 
delar av vår verksamhet då vi närmar oss pensionering.
Den väletablerade gruppraktiken ligger mycket  
centralt beläget i ett hus med privatläkare, sjuk- 
gymnaster, gym mm.
Praktiken är välplanerad och rymlig med  
13 behandlingsrum, reception samt stora biytor.
Kliniken är digitaliserad och vi använder Opus  
journalsystem.
Panoramaröntgen finns.
För närvarande är vi tre heltidsarbetande tandläkare, 
samt 9 medarbetare.

Kontakt:
Åsa   asa@tandkliniken.com
Calle  calle@tandkliniken.com

Vi söker ny 
medarbetare
Specialisttandläkare endodonti 
Specialistkliniken för bettfysiologi, endodonti,
parodontologi, pedodonti och protetik, 
Uddevalla

Tillsvidare. Heltid/deltid. Tillträde enligt 
överenskommelse.

Ref.nr: 2015/4824

Upplysningar: 
Klinikchef Ove Bertilsson
070-557 59 13, ove.bertilsson@vgregion.se

Sista ansökningsdag: 2015-11-26

Vi ses på vgregion.se/jobb

Vill du vara den mest efterlängtade 
medarbetaren – varje dag?  
Efter ett framgångsrikt pilotprojekt  
satsar Folktandvården Stockholm nu  
stort och skapar en intern resurspool.

Välkommen att läsa mer på vår hemsida 
www.folktandvardenstockholm.se  

Nu söker vi  
tandläkare till  
Resurspoolen!

Platsannonser
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Tandläkare sökes till 
privat klinik i Örebro
Vi söker en engagerad, driven och självständig tandläkare 
med några års erfarenhet.
Kliniken är väletablerad med ett bra patientunderlag. 
Anställningsvillkoren består av grundlön på god nivå samt 
provisionbaserad ersättning. 
Vi är öppna för alternativa anställningsformer
Omfattning och anställningsvillkor enligt överenskommelse.
Maila din ansökan till karoline.erdinc@hotmail.com

Är det Dig vi saknar i vårt team?
Bli en av oss!
Vi söker en tandläkare för fortgående anställning  
till Korsnäs hälsogård.
Mera info hittar du här: www.malax.fi/jobbahososs 
Ansökningstiden utgår 27.11.2015 kl. 15.
Välkommen till Österbotten, Finland!

Fylld av livsenergi 
och vill fortsätta så?

F Ö R  AT T  L I V E T  Ä R  V I K T I G T !

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att 
livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta 
förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. 
Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, 
boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.

Tandläkare
Folktandvården, Blekinge
Vill du vara med och utveckla allmäntandvården i Blekinge? 
Hos oss får du goda möjligheter till professionell och person-
lig utveckling. Vi erbjuder dig handledning, vårt omtyckta 
introduktionsprogram samt möjlighet till auskultation på 
specialisttandvården. Välkommen att bli en av oss!

Vi söker nu tandläkare till Ronneby och Olofström.

Läs mer på www.ltblekinge.se

Vi söker ny 
medarbetare
Specialisttandläkare 
odontologisk radiologi
Specialistkliniken för odontologisk radiologi, 
Göteborg

Tillsvidare. Heltid/deltid. Tillträde enligt 
överenskommelse.

Ref.nr: 2015/5004

Upplysningar: 
Klinikchef Sara Lofthag-Hansen, 0705-74 44 93 
sara.lofthag-hansen@vgregion.se

Sista ansökningsdag: 2015-11-26

Vi ses på vgregion.se/jobb

Annonsera i Tandläkartidningen 
platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se
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*Hälsa 2020

Sissel

Världens bästa*…
Studierektor för ST-tandläkare
Uppdraget vid specialisttandvården i Västerbotten 
är på 25 procent. På Tandläkarhögskolan i Umeå 
utbildar vi närmare 40 ST-tandläkare inom alla specia-
liteter. Din uppgift blir att planera och samverka och 
delta i det nationella ST-nätverket, N-SATS.
Tjänsten är heltid. Övrig tid arbetar du som övertand-
läkare i din egen specialitet.
Vill du vara med och skapa den bästa ST-verksam-
heten i Sverige?
Läs mer om tjänsten och vår värld på www.vll.se/ledigajobb

Privatkliniken ”Min Tandläkare” 
i Göteborg söker tandläkare
Vi är en privat klinik som söker en engagerad, driven och 
självständig tandläkare med några års erfarenhet som vill 
utvecklas inom protetik. 
Kliniken är väletablerad med ett stort patientunderlag.  
Vi utför mycket protetik och ligger i framkant med digitala 
avtryck och har eget tandtekniskt laboratorium.  
Vi lägger stor vikt vid att erbjuda våra patienter den bästa 
och modernaste tandvården. Teamet är väl inarbetat  
och består av tolv personer varav fyra tandläkare. 
Vi söker en tandläkare som vill utvecklas inom protetik  
och som tycker om att arbeta med våra patienter.  
Vi tror att du har några års erfarenhet och tycker om att 
göra behandlingar som förbättrar patientens hälsa lång-
siktigt. Det finns stora möjligheter för dig att utvecklas.  
Som person är du glad och nyfiken och gillar att arbeta  
i team.
Maila din ansökan till maria.zachrisson@mintandlakare.com 
Sista ansökningsdatum 26 november  

Inspirational smiles
Inspirational dentistry
Southern Dental is one of the largest providers of 
dentistry in the UK. We have over 850 staff and treat 
over 750,000 patients. We are the only corporate  
owned solely and operated by Swedish dentists.
We have many years’ experience of recruiting  
Swedish dentists.
We provide full support including return flights and 
both accommodation and a guaranteed income 
during your first 3 months in the UK.
We specialise in recruiting for dentists requiring  
VT equivalence in order to practice Dentistry under 
the NHS in the UK.
Och vi talar svenska!
You can find our vacancies on 
www.SouthernDental.co.uk
For more on this, please contact Lisa on
Lisa.g@southerndental.co.uk 

+44 (0) 1293 577845

Associate Opportunities
Various Locations in  
the United Kingdom

Platsannonser
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För mer information se www.tandlakarforbundet.se

Postadress: Box 1217,
111 82 Stockholm
Besöksadress: Österlång-
gatan 43
Tel: 08-666 15 00 (växel) 
Fax: 08-662 58 42
www.tandlakarforbundet.se 

Ordförande 
Hans Göransson, 076-761 00 82 
hans.goransson@ 
tandlakarforbundet.se 
Vice ordförande 
Peter Schulz, 070-592 90 73 
peterschulz@ 
tandlakarforbundet.se
Styrelseledamot 
Stein Björkman, 08-524 880 54,  
070-213 80 54 
stein.bjorkman@ki.se 

Ordf i efterutbildningsrådet 
John Bratel, 010-441 78 08 
john.bratel@vgregion.se
Styrelseledamot 
Gunilla Carlsson,  
0920-717 10, 0920-716 10
gunilla.carlsson@nll.se
Styrelseledamot 
Kenth Nilsson,  
070-658 78 86 
kenth@tjanstetandlakarna.se

Styrelseledamot 
Peter Franzen, 070-677 17 31 
peter.franzen.tev@gmail.com
Adjungerad styrelseledamot  
Helen Taheri, 076-375 38 03 
helen.taheri@ 
tandlakarforbundet.se

Förbundsstyrelsen
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   Hans Göransson, ordförande,   
 Sveriges Tandläkarförbund

Dags att uppdatera sig
” … stämman  

med sitt rika 
utbud ... är en 
av kårens bästa 
källor till en  
bred kunskaps-
uppdatering.”

Du är välkommen till Göteborg, till ett glitt-
rande glatt Göteborg. Så skrev Lasse Dahl-
quist i en sång som känns som en natur-

lig inledning på ledaren till det här 
numret av Tandläkartidningen.

Tiden går fort ibland, när man blir 
äldre säger man också att tiden går 
snabbare, fast det är nog en sanning 
som inte håller för en matematisk 
granskning. För mig känns det i alla 
fall som om det var i går vi lämnade 
riksstämman och åkte hem från Älv-
sjö, och nu är det dags igen för en av 
de stora årliga begivenheterna inom 
svensk tandvård.

DET ÄR DAGS FÖR Svenska Tandläkare-Sällskapet 
och Riksstämmenämnden att än en gång arran-
gera Odontologisk Riksstämma, som alltid en 
självklar samlingspunkt för tandläkarkåren. 

I denna ledare vill jag slå ett slag för stämman, 
både som återkommande företeelse och just årets 
upplaga av den.

Jag ska medge att jag upplever årets tema, Se 
hela människan, som speciellt tilltalande. Det är 
ett tema vi talat mycket om de senaste åren men 
det blir inte mindre angeläget för det.

Att tandvård och munhälsa påverkar krop-
pen och välbefinnandet, och vice versa, och att 
god livskvalitet börjar med munnen, det vet vi. 
Men hur kopplingarna ser ut och vad som är de 
viktiga länkarna finns fortsatt mycket att fors-
ka om och att diskutera. Det är spännande och 
utmanande områden. På riksstämman 2015 ser 

vi hela människan och tar ett steg närmare att 
göra munnen till en del av kroppen. Det blir häl-
sa, samhälle, teknik, forskning, miljö och fram-

tid. Alltså en bred mix, men precis 
så brett är det. Munhälsan avgörs av 
så många faktorer; från klassikerna 
måltidsfrekvens och tandborstning 
till sociala faktorer, som hur välut-
bildad man är och var man har vux-
it upp.

DESSUTOM HANDLAR STÄMMAN, med 
sitt rika utbud av föreläsningar, om 
så mycket mer: den är en av kårens 
bästa källor till en bred kunskaps-

uppdatering. 
Samlingen av så många tandläkare ger ock-

så möjligheter att återknyta gamla kontakter 
och skapa nya. Och är man ändå på stämman 
ska man inte missa tillfället att besöka den stora 
dentalmässan Swedental och Tandläkartorget, 
där Tandläkarförbundet och riksföreningarna 
finns på plats tillsammans med efterutbildnings-
verksamheten, Kamrathjälpen och Tandläkar-
tidningen.

Kom gärna och hälsa på oss och berätta vad 
du tycker om förslagen till förbundsmötet – 
bland annat de nya stadgarna som du hit-
tar på vår hemsida –  och inte minst hur du 
upplever förbundets arbete: Vad gör vi 
bra? Vad kan vi göra bättre?

Jag kommer att finnas på torget så 
mycket jag kan för att träffa er. Välkom-
na till Göteborg!

FÖRBUNDSORDFÖRANDEN
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Hallå där…

Annika Bouvin
projektledare för Odontologisk 
Riksstämma. 

Vilken är din roll i arbetet 
med Riksstämman?

– Det är jag som är den där 
spindeln i nätet och håller 
koll på det mesta. Jag gör  
annonser, uppdaterar på 
webben, fixar så det går att 
anmäla sig, kommunicerar 
med föreläsarna, gör 
program boken, deltar i pla-
neringsmöten och mycket 
annat. 

Vad sysslar du mest med 
såhär innan Riksstämman?

– Svarar på frågor i telefon 
och per mail. Mellan frågor-
na håller jag koll så det inte 
blir överbokat i salarna,  
planerar logistiken för själva 
stämmodagarna och tusen 
andra saker. 

Hinner du gå på några pro-
grampunkter i Göteborg?

– Jag brukar hinna vara 
inne en liten stund på någ-
ra få föreläsningar. I år är 
jag lite sugen på att kolla in 
Pär Holmbergs miljöföre-
läsning och Top Research-
föreläsningarna om stam-
celler, genetik, demens och 
livmoders transplantationer. 

Vad är det första du gör när 
Riksstämman är över för i år?

– Jag tänker alltid att jag 
ska fira med champagne, 
men i verkligheten brukar jag 
vara rätt trött. Och så känns 
det lite tomt när det är slut. 
Så i år tar jag nog en liten lur 
på tåget hem till Stockholm. 
Och det är ju inte så illa. 

● Håll utkik efter denna monter på mässgolvet! Står 
på plats B04:42. 

Välkommen till Tandläkartorget 
– din mötesplats på mässan
Snart är det dags för Riksstämman och 
Swedental i Göteborg. Som vanligt kan du 
träffa dina organisationer på Tandläkartor-
get.

RIKSSTÄMMAN: Riksstämman och Sweden-
tal äger i år rum i Göteborg den 12–14  
november. På det gemensamma Tand-
läkartorget kan du som vanligt träffa repre-
sentanter både från Sveriges Tandläkarför-
bund, från förbundets riksföreningar och 
olika verksamheter. Där kan du också få kaf-
fe och macka medan du vilar benen. För att 
få ditt fika använder du den kupong som du 
får per post eller mail från din riksförening. 

– Tandläkartorget är den självklara mö-
tesplatsen för alla tandläkare, både nya och 
gamla, medlemmar och de som ännu inte är 
medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund, 
säger Tandläkarförbundets ordförande 
Hans Göransson.

På Tandläkartorget kan du även vara med 
i en frågesport med fina priser och passa på 
att göra en löpsedel hos Tandläkartidning-
en. Även Kursnämnder och Kamrathjälpen 
finns på plats för att svara på frågor om sina 
verksamheter.

Så stäm träff med gamla eller nya kolle-
gor och möts på Tandläkartorget. Vi ses där!    
www.tandlakarforbundet.se
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Bli medlem i Sveriges Tandläkarförbund
Sveriges Tandläkarförbund är landets enda organisation för alla tandläkare. Vi välkomnar 
alla tandläkare att vara med och påverka professionens frågor och framtid. Vi erbjuder 
bland annat kurser och kompetensutveckling av hög kvalitet. Som medlem får du  
Tandläkartidningen, Swedish Dental Journal och skrifterna Kunskap & kvalitet.

så många medlemmar har  
Sveriges Tandläkarförbund
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Kalender
12–14 november 
Odontologisk Riksstämma 
& Swedental i Göteborg

14 november 
Studerandeföreningens 
årsmöte

20 november 
CED General Meeting i 
Bryssel

26 november 
Saco Studentmässa  
i Malmö

2–4 december 
Saco Studentmässa  
i Stockholm

3 december 
Möte i förbundsstyrelsen

4 december 
Tandläkarförbundets 
förbundsmöte på IVA 
konferens i Stockholm

3–4 februari 
Möte i förbundsstyrelsen

Remisser
De senaste remisserna vi 
har svarat på är:

● Förslag till föreskrifter 
om anmälan av allvarliga 
vårdskador (lex Maria) 
IVO

● Vägar till ett effektivare 
miljöarbete 
Miljö- och energideparte-
mentet

● Förslag till föreskrifter och 
allmänna råd om behandling 
av personuppgifter och 
journalföring i hälso- och 
sjukvården 
Socialstyrelsen 

Svaren finns att läsa på vår 
hemsida under Bibliotek/
Remissyttranden.

” Studenter ska 
kunna fokusera 
på sina studier 
och slippa oroa 
sig för att få tak 
över huvudet.”

Tandläkarförbundets stude-
randeförening med ordfö-
rande Helen Taheri i spetsen 
gillar Näringsdepartemen-
tets förslag om ett statligt 
investeringsstöd till den som 
anordnar mindre bostäder 
och studentbostäder.

Vik fredagen den  
15 april 2016 för etik 
Etikdagen har denna gång 
titeln ”Alltid professionell? 
Etikdagen om dina arbetsre-
lationer”.  
    Behövs vett och etikett 
på arbetsplatsen? Kan ditt 
beteende vara en patient-
säkerhetsrisk? Vem skapar 
egentligen arbetsplatsklima-
tet? Och vilka förväntningar 
har vi i det mångkulturella 
mötet? Det är några av de frå-
gor vi kommer att diskutera 
på vårens Etikdag, den  
15 april. Läs mer och anmäl 
dig på hemsidan. 

Anmäl dig nu till  
vårens kurser
Nu är anmälan 
till vårens kurser 
öppen. Denna 
gång innehåller 
kurskatalo-
gen en hel del 
nyheter som 
vi hoppas är intressanta för 
dig. Kurskatalogen hittar du 
digitalt på www.tandlakar-
forbundet.se/kurser. Den 
har också skickats ut till alla 
medlemmar och kliniker. Som 
medlem får du kraftig rabatt 
på alla kurs avgifter så missa 
inte möjligheten att fortbilda 
dig redan i vår! 

Migrationsverkets änd-
rade praxis för medicinska 
åldersbedömningar gör att 
asylsökande nu själva får ta 
initiativ för att låta genom-
föra en medicinsk åldersbe-
dömning.

REGLER: Det har fått som 
konsekvens att asylsökan-
de kontaktat tandvårdsklini-
ker med en begäran om att 
bli röntgad. En sådan begä-
ran ska som rutin föregås av 
en läkarundersökning och 
en remiss från läkaren krävs 
för att en röntgenundersök-
ning som ett led i medicinsk 
åldersbestämning ska kun-
na göras.

Strålsäkerhetsmyndighe-
ten påpekar i sin information 
att röntgen som metod för 
att bestämma en persons ål-
der bara är berättigad som ett 
led i en medicinsk helhetsbe-

dömning och ska endast ge-
nomföras om en läkare el-
ler tandläkare bedömt att en 
röntgenundersökning kan 
tillföra fakta som påverkar 
åldersbedömningen.

Röntgenbilder kan inte en-
samma användas för ålders-
bestämning. Tolkningen av 
den radiologiska informatio-
nen är förenad med stor osä-
kerhet och bör därför endast 
utföras av läkare eller tand-
läkare med lämplig specia-
listkompetens och erfarenhet 
av åldersbestämning. Enligt 
Socialstyrelsen har åldersbe-
stämning av personer i övre 
tonåren med hjälp av radio-
logiska metoder en felmargi-
nal på mellan ±2 och ± 4 år, så 
det är inte berättigat att en-
dast använda röntgenunder-
sökning som underlag vid ål-
dersbestämning av personer  
i övre tonåren.

Sveriges Tandläkarförbunds 
förbundsmöte äger rum den 
4 december i Stockholm. 
Ombuden är kallade och 
handlingarna gick ut via  
e-post den 20 oktober. 

HÖGSTA BESLUTANDE  
ORGAN: Du som inte är om-
bud kan också läsa handling-
arna om du loggar in på hem-
sidan. Du hittar dem under 
Om oss, Förbundsmöte 2015. 

Sveriges Tandläkarför-
bund står nu inför en ny tre-
årig mandatperiod och för-
bundsmötet ska ta ställning 
till nya verksamhetsmål och 
val ska förrättas för den nya 

mandatperioden. Verksam-
hetsberättelse och rapporter 
från innevarande år redovi-
sas och för kännedom finns 
berättelser och redovisningar 
från alla andra organisatio-
ner som har anknytning till 
Sveriges Tandläkarförbund.

 I handlingarna hittar du 
även förslag till nya stadgar 
för Sveriges Tandläkarför-
bund, en motion och tre  
propositioner. Passa på att 
sätta dig in i vad som föreslås 
och diskutera frågorna lokalt  
innan förbundsmötet! 

Läs mer på
www.tandlakarforbundet.se

Användning av röntgen 
för åldersbestämning  

Diskutera handlingarna 
till förbundsmötet!

Boka plats på Riksstämman!
Det kommer många besökare på årets Riks-
stämma och det kan bli fullt på föreläsningarna. 
Se därför till att boka plats på de föreläsningar 
du verkligen vill se! Läs mer på: www.tandlakar-
forbundet.se/Riksstamman/boka-din-plats
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Medlemssidor
För mer information se www.tandlakarforbundet.se

Ladda hem vår logga
Du som är medlem kan hämta  
din medlemslogotyp på hemsidan under 
Min sida/Hämta medlems logotyp. Logga  
in med person nummer och lösenord.
www.tandlakarforbundet.se

Medlemssidor

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

Kanslichef 
Jeanette Falk, 08-666 15 53

Administration 
Anna Ekmer, 08-666 15 07

Efterutbildning, Riksstämman 
Pia Säävälä, 08-666 15 10

Ekonomichef 
Swedish Dental Journal 
Raija Strömberg, 08-666 15 12

Ekonomi 
Ylva Liljeson, 08-666 15 04

Ekonomiska frågor 
NordÖstra kursnämnden,  
Riksstämman 
Jenny Hoffström (tjl)

Jeanette Silfverberg (vik) 
08-666 15 36

Etik, kvalitet, patientsäkerhet 
Cajsa Johansson, 08-666 15 31

Kamrathjälpen, ansvarsfrågor, 
kollegastöd 
Pia Kollin, 08-666 15 45  
Kommunikationsansvarig 
Lena Munck, 08-666 15 52

Kurser NordÖstra kurs- 
nämnden, Riksstämman 
Sofia Ekenberg, 08-666 15 44

Kurser södra regionen 
Södra regionens kansli 
Jenny Di Rolfo, 08-666 15 43 
srk@tandlakarforbundet.se  
Kurser västra regionen 
Västra regionens kansli  
Margareta Jonsson, 031-15 69 22

Riksstämman, Efterutbildning 
Annika Bouvin, 08-666 15 34

Utbildnings-, forsknings- och 
studerandefrågor 
Hanna Bjuggren, 08-666 15 22

Tjänstetandläkarna
Kansli  
Postadress och besöksadress: 
Bredgränd 5, 111 30 Stockholm 
Tel: 08-54 51 59 80 (växel) 
Fax: 08-660 34 34 
www.tjanstetandlakarna.se 
E-post direkt till en person:  
fornamn@tjanstetandlakarna.se

Kanslichef  
Björn Petri, 08-54 51 59 81

Ombudsman 
Susanna Magnusson  
08-54 51 59 84
 

Ombudsman 
Mats Olson, 08-54 51 59 83 
 

Informatör  
Eva Dovresjö, 08-54 51 59 82 

Ekonomi  
Aino Landes, 08-54 51 59 85

Adressändrings-   
och fakturafrågor 
08-54 51 59 88 
medlemsservice@ 
tjanstetandlakarna.se

SOL - Riksföreningen för 
utbildning, forskning 
och specialisttandvård
Ordförande 
Per Vult von Steyern  
040-665 85 83, 0709-65 54 83 
per.vult@mah.se

Studerandeföre ningen
Ordförande 
Helen Taheri  
0763-75 38 03 
helen.taheri@ 
tandlakarforbundet.se

Tandläkare - 
Egen Verksamhet (TEV)
Kansli  
Postadress: Box 1217 
111 82 Stockholm 
Besöksadress: Österlånggatan 43 
Tel: 08-666 15 30  
www.tandlakare- 
egenverksamhet.se 
Kommunikatör:  
Madelene Lundin 
E-post: info.tev@stlf.se

Tandläkarförbundets 
stöd till enskilda  
medlemmar
Vid patientklagomål till IVO, 
Inspektionen för vård och  
omsorg/anmälan till HSAN
En anmälan ska besvaras inom 
viss tid och anstånd kan begäras 
hos respektive myndighet. 
Tandläkarförbundets medlem-
mar kan få hjälp att besvara en 
anmälan: 

Odontologisk hjälp via Tand-
läkarförbundets expertgrupp. 
Kontaktperson:  
Pia Kollin, 08-666 15 45 
pia.kollin@ 
tandlakarforbundet.se 

Juridisk hjälp ges till tjänste-
tandläkare av Susanna  
Magnusson, 08-54 51 59 84

Kamrathjälpen
Stiftelsens syfte är att hjälpa 
tandläkare 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).  

Gunnar Bringman,  
035-10 31 20, dag  
gunnar.bringman@ptj.se

George Estlander, 070-644 33 16 
george.estlander@ptj.se

Lars Frithiof, 08-96 42 55 
r.lars.frithiof@gmail.com

Margit Gabrielson, 070-881 01 77 
margit.gabrielson@vgregion.se

Bita Ghorani, 072-206 51 94 
bita.ghorani@ftv.sll.se 

Gunnel Johansson, 070-585 30 41

Anneli Olsson Lundgren,  
042-22 06 44  
anneli.olssonlundgren@skane.se

Peter Stade, 0498-21 39 04 
peter.stade@ptj.se

Kontaktperson:  
Pia Kollin, 08-666 15 45,  
pia.kollin@ 
tandlakarforbundet.se
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Svara på annons?
www.tandlakartidningen.se

Annonsera i Tandläkartidningen 
elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.seKöp & sälj

Praktiker säljes
Praktiker i Gävle/Skutskär
Två praktiker med tillsammans 1500–1600 
patienter som drivs i full fart med fin eko-
nomi och låga omkostnader. Två modernt 
utrustade och rymliga behandlingsrum på 
respektive plats. Bara 10–15 minuters resa 
mellan båda som har gemensam dataser-
ver. Luftig miljö med fin utsikt – Gävle-
bocken inom synhåll (om den inte brunnit). 
Båda PTJ-anslutna. 
Svar till: hakan.schon@hotmail.se

Praktik överlåtes Östermalm
3 rum, 1 beh rum. Pat. stock ca 100. 0 kr i 
hyra pga 2 seriösa hyresgäster som i dag 
hyr varsitt rum i praktiken. Mer info:
Rbm.stockholm@gmail.com, ”T3T9”

Klinik 5 mil norr om Göteborg
Modern tandklinik säljes pga tidsbrist. 
Svar till: naser.r@hotmail.com

Praktiker köpes
Praktik köpes i Linköping
Tandläkare söker praktik i Linköping.

Tandläkarpraktik
Tandläkarpraktik i Linköping. ”RU76”

Praktik köpes
Erfaren tandläkare söker praktik i Stock-
holm eller Nyköping med 2–3 (ev fler) 
beh rum.

Patientstock Östermalm köpes
Patientstock köpes av erfaren kollega. 
Företrädesvis Östermalm, Gärdet eller city. 
Allt av intresse.

Arrende
Arrende i Kista
Del i specialistklinik, centralt i Kista intill 
gallerian, nära bussterminal och tunnelba-
na, arrenderas ut till allmäntandläkare med 
egna patienter. ”0D4Q”

Arrendator sökes
Arrendator sökes, ev senare övertagande. 
Söker driven kollega med några års 
erfarenhet som kan arbeta självständigt 
som arrendator. 
Om fungerande personkemi, kan senare 
övertagande av kliniken bli aktuellt. 
Till mottagning med stort patientunderlag 
som kan delas på två tandläkare. 
Centralt Göteborg. ”EO86”

Praktiker uthyres
Tillfälle Zinkensdamm
Arrende till seriös kollega m patienter och/
el hygienist. Ett beh rum. 
Svara till: oliveraspraktik@gmail.com

Solna 

Mitt i Solna finns en klinik till 
försäljning pga pensionering. 
Strategiskt bra läge med stor 
potential att utveckla patient-
underlaget. 
Toppmodern, nyinredd klinik 
med två behandlingsrum, 
personal- och ombyteslokaler 
samt steril och två toaletter. 
Genomströmning av drygt 
2 000 patienter under ett 
års tid. 
Hyra 49 000 kr per kvartal, 
yta 80 kvm.

Norra Uppland
Klinik överlåtes pga pensionering 
under 2015/2016.
Kliniken har öppet alla dagar 
i veckan. 
Omsätter 2,8 Mkr/år. 
Två behandlingsrum 
med väntrum, steril och 
personalrum. 
Drygt 800 aktiva patienter. 
Hyra 8 000 kr per månad, 
yta 96 kvm. 

Vid intresse kontakta:

Tel: 073-655 39 93, carina@celindental.se, www.celindental.se

Kungsgatan i Stockholm
Med mycket centralt läge mitt 
på Kungsgatan, finns nu möjlig-
het till förvärv av en privatklinik, 
pga pensionering. 
Allmän tandvård med huvud-
saklig inriktning på kron- och 
broterapi. 
I dagsläget finns ett behand-
lingsrum som kan utvecklas 
till två om så önskas, väntrum, 
två toaletter, arbetsrum samt 
förvaringsutrymmen. 
Privat hyresvärd, hyra 38 000 kr 
per kvartal, yta 51 kvm.
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Här annonserar kolleger som åtar sig 
remisshantering. Rubriker markerade 
med asterisk* kräver specialistkompe-
tens. Tandläkartidningen påtar sig inte 
ansvar för att kolleger som annonserar 
under denna rubrik besitter nödvän-
diga kvalifikationer.

Bettfysiologi*

Dan Ström
Södra Allégatan 1, 413 01 Göteborg
Tel: 031-13 36 72
www.danström.se
Utredning och behandling av smärtor
i tuggsystemet

Oral Protetik*
Eric Lothigius 
PROTETIK + IMPLANTAT
Kungsgatan 54, 111 35 Stockholm
Tel 08-411 16 11 
E-post: info@e2kliniken.com
www.e2kliniken.com

Remisser

Ortodonti*                                                
www.bernholdortodonti.se 
Tandreglering för alla åldrar
Mats Bernhold, spec ortodonti
Anna Brechter, spec ortodonti, med dr
Ekslingan 10, 254 67 Helsingborg
Tel 042-14 69 27
info@bernholdortodonti.se
Även lingual ortodonti (Incognito,           
WIN) och Invisalign/Orthocaps 
C-takt link för digital kommunikation

Spec. ortodonti Cecilia Lindstrand
Konsultation och behandling för barn 
och vuxna
Poppelvägen 9, 459 31 Ljungskile                 
Tel 0769-41 64 99
E-post: info@cl-tandreglering.se
www.cl-tandreglering.se 

Röntgen*
Eastmaninstitutet, Folktandvården
Tar emot remisser på vuxna och barn
för odontologisk radiologisk utredning
t ex implantat, trauma och käkleder
med CBCT, CT, MRT
Olivecronas väg 5 (tillfällig adress 2014–
2015) 113 82 Stockholm
Tel: 08-123 165 60
E-post: rtg.eastmaninstitutet@ftv.sll.se

Specialiströntgenundersökningar
med CBCT-teknik
Spec tdl Anders Frykholm, Klara Rangne
EBF dentalröntgen AB
Rådmansgatan 48, 113 57 Stockholm
Tel 08-545 940 35

Kompetens I Kvalitet I Kontinuitet

ENDODONTI NORRORT

Välkommen att remittera till 
Anders Harnesk 

Specialisttandläkare i Endodonti
anders.harnesk@dentalkompaniet.se

Tel: 08-768 51 50
Dentalkompaniet Ljungmyrsvägen 2  

187 46 Täby

Maryam Pourmousa
Parodontolog

Tar emot remisser för:

Parodontal terapiplanering 
och behandling

CBCT rtg

Sinuslyft

Estetisk parodontal kirurgi

Fullständig implantatbehandling

Implantatoperation

I vår nya större och modernare
mottagning

WASA TANDKLINIK
TEGNÉRGATAN 8, BV
113 58 STOCKHOLM
TEL 08-21 01 85
wtk@wasatandklinik.com

Sjövägen 20, 169 55 Solna
Tel. 08-730 08 80  info@willa.se

Fyra tandläkare, fyra mikroskop 
och en CBCT...
Välkommen att remittera patienter för 
endodonti och apikalkirurgi. 
Vi har mer än tio års erfarenhet av 
remissendodonti. 
Läs mer på: www.willa.se

Willa Endodonti
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Vi erbjuder även 
tandhygienist behandling och 
hjälp med terapi planering. 

Annika Sahlin-Platt 
Specialist Parodontologi 
Camilla Löwén och 
Jenny Sandin 
Tandhygienister 

Välkommen till oss med 
era remisser för:

Skånegatan 67, Stockholm
08-21 20 01
info.tandlossning@ptj.se
tandlossning.praktikertjanst.se

Parodontit
Periimplantit 
Mucogingival- och 
Implantatkirurgi

Annonsera i Tandläkartidningen 
elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

Nyheter och nytta  
i Tandläkartidningen

Din privata specialistresurs 

www.aurakliniken.se | info@aurakliniken.se | 08-545 111 00 | Brunnsgatan 8, 111 38 Stockholm.

Kompetent och serviceeffektiv 

Protetik, Endodonti, Parodontologi, 
Implantat och Kirurgi 

Välkommen! 

Funderar du över dina alkoholvanor?
Ring 020-844448

Intubations - NARKOS 
Lustgas - Terapi - Hypnos - KBT  

Landstingens högkostnadsskydd  
Implantat under Narkos 

 

Snabb behandling av remisser! 
Leg.tdl Joakim Skott 
Leg.tdl Pia Lif-Bimer 

Leg.tdl Sigrid Schumann 
Leg.tdl Louise Sidenö 
Leg.tdl Lennart Hübel 

Leg.tdl Saba Saad 
Leg.tandhygienist Anna-Lena Brandvold 

Leg.psykolog, leg.psykoterapeut Sven-Erik Levin 
Leg.läkare, spec.anestesi Ivan Kohn 

Narkoskliniken 
 

 RÅLAMBSVÄGEN 10A 
112 59 STOCKHOLM 

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

Specialistkliniken för 
Narkos och behandling 

av Tandvårdsrädsla 
Ortodonti
Välkommen med remisser
för barn och vuxna!

Eastmaninstitutet, Dalagatan 11
113 24 Stockholm. 08-123 165 10
ort.eastmaninstitutet@ftv.sll.se

Handen, Handenterminalen 3
136 40 Haninge. 08-123 162 03
ort.handen@ftv.sll.se

Mörby, Golfvägen 2 
18211 Danderyd. 08-123 159 30
ort.sollentuna@ftv.sll.se

Sollentuna, Tingsvägen 17
191 61 Sollentuna. 08-123 159 30
ort.sollentuna@ftv.sll.se

Södertälje, Lovisinsgatan 3
151 73 Södertälje. 08 123 158 41
ort.sodertalje@ftv.sll.se
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Till sist
Smått

&
gott

Nästa nummer kommer 
den 26 november

Har du något tips eller roligt 
minne du vill dela med dig av? 
Skriv och skicka till oss: redaktio-
nen@tandlakarforbundet.se,  
så kan du bli publicerad här.

”Välj rätt protes!”
Löständer ska inte bara vara 
funktionella – det ska se snyggt 
ut också. Varför inte kosta på 
sig Anatoform? Åtminstone 
ansåg återförsäljaren av märket 
i Sverige att det var den bästa 
lösningen. I Sveriges Tandlä-
kare-Förbunds Tidning nr 2 
1926 gör företaget reklam för 
protesen Anatoform med bland 
annat rubriken: ”De se bättre ut 
emedan de äro bättre.”

I reklamtexten påpekar 
företaget att patienterna ofta 
ser mer till utseendet än till 
hur effektiva proteserna är vid 
tuggning. ”Då Ni valt Anatoform 
tänder, som harmonierar med 
hennes ansiktskonturer och 
proportioner, kan Ni med glad 
förväntan avbida hennes dom.”
Längre fram i reklamtexten 
heter det: ”De flesta patienter 
anse, att varje tandläkare kan 
framställa proteser som passa 
och funktionera tillfredsstäl-
lande – de taga detta för mycket 
för givet – men då deras fruktan 
för löständernas utseende mild-
rats genom ett tilltalande urval 
och arrangering av Anatoform 
tänder anse de det vara ett  
utförande på vilket de voro  
oförberedda och på vilket de 
endast hoppats.” MK

l Snygga löständer var viktigt 1925.

Tandpastereklamen har 
fått tandläkare Erik Arvids-
son att ilskna till. I Sveriges 
Tandläkare-Förbunds Tid-
ning nr 4 1925 ställer han 
frågan ”Huru skola vi ställa 
oss gentemot tandpastere-
klamen?”.

Han konstaterar inled-
ningsvis att det har 
börjat höra till ordning-

en att tandläkarna löper risk 
att dränkas i en flod av  
reklamtuber och reklamflas-
kor med tandpastor, tandpul-
ver och tinkturer och mun-
vatten med vidunderliga 
namn. 

”Än gäller det alkalis-
ka pastor, än sura, än sal-
ta, än söta, än är det fråga 
om dylika med vätesuper-
oxid i fast form, ”… än, höll 
jag på att säga, apelsinsaft i 
grötform, osv. Alla hava det 
gemensamt, att de äro till-
verkade på absolut modern 
vetenskaplig basis”.

FORTSÄTTNINGSVIS SKRIVER

han: ”Alla dessa skrivelser 
vädja så bevekande till oss, 
att vi i vår verksamhet böra 
hålla oss av niveau med det 
vetenskapliga tandpasteri-
ets sista skrik – det vill säga 
sticka en liten reklamlapp 
eller en liten provtub i pa-
tientens hand och säga, i det 
vi påtaga oss all den pon-
dus vi äro mäktiga: Här har 
ni tandhälsan som i en liten 
ask, här har ni frälsningen 
från tandrötans och tand-
lossningens demoner, men 
kom ihåg, det är den dagliga 
lilla dosisen som gör ét.”

LÄNGRE FRAM I texten ställer 
Erik Arvidsson frågan hur 
tandläkarna med gott sam-

vete kan stå och göra reklam 
för preparat vars värde man 
inte vet och som genom-
snittstandläkaren knappast 
kan ta reda på.

HAN HAR INGET emot att fa-
brikanterna tillverkar sina 
pastor och munvatten. 
”Men låt dem inte komma 
och söka förmå oss tandlä-
kare att giva affären någon 
nimbus av att vara en in-
tegrerande del av tandvår-
den. Då böra vi av anstän-
dighetskänsla inte vara med 
längre”.

Han avslutar sitt inlägg 

med en uppmaning till alla 
kolleger: ”Låt oss enigt och 
bestämt taga avstånd från 
varje medverkan i den tyd-
ligen hårda konkurrensen 
mellan hrr tandpastfabri-
kanter. 

Vi äro tyvärr tillräckligt 
stämplade med merkanti-
lismens slavmärke i allmän-
hetens ögon detta schack-
erskap förutan. Det är min 
tro, att detta är den riktiga 
ståndpunkten i frågan, den 
enda ståndpunkt, som är 
oss såsom ärliga tandvårds-
företrädare värdig.” 

Mats Karlsson

l Var vaksam – reklamen håller inte alltid vad den lovar, skrev tandläkare  
Erik Arvidsson i tidningen 1925. 

     För 90 år sedan …

”Vi måste stå emot reklamen!” Fo
to

: D
re

am
st

im
e
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Välkommen till

Dentalmind Digital X-ray 3 
Sensorerna i storlek 1 och 2 innehåller följande: 
•	 2 års garanti 
•	 Sensorkabellängd: upp till 20 meter
•	 Ansluts direkt till datorn via USB 2.0
•	 Förstärkt kabelinfästning för lång livstid
•	 Fullt vattentålig med förseglad kabelinfästning

•	 Stor aktiv yta
•	 Hög upplösning, bilden har exceptionellt god skärpa
•	 Sensorteknologi: Nästa generation fiberoptiska

CMOS-sensorer 
•	 Pixelstorlek: 20x20 µ
•	 Maximal gråskala: 4096 (12-bit)
•	 CE-märkt i klass IIa CE 0088

Sensor i storlek 1, specifikationer
•	 Bildstorlek: 1500 x 1000 pixlar 
•	 Yttre dimensioner: 22 x 35 mm
•	 Aktivt område: 20 x 30 mm

Sensor i storlek 2, specifikationer
•	 Bildstorlek: 1300 x 1700 pixlar
•	 Yttre dimensioner: 30 x 42 mm
•	 Aktivt område: 26 x 34 mm

Dentalmind Digital X-ray 3 är här. Uppgraderad med 
senaste fiber optiken och teknologin för högsta möjliga 
bildkvalitet samt  snabbare och säkrare bild överföring. 
Boka demo nu på  dentalmind.com eller tel 0346 – 488 00.

PS. Glöm inte att ta med 
din iPad mini du hittar här 
i tidningen. Du kan vinna 
en alldeles riktig hos oss.

Vinn nya 
iPad mini 4! 

1. Ta loss denna låtsas-iPad med de två unika  koderna ovan.

2. Ta med till vår monter B02:32 på Swedental. 

3. Knappa in koderna i Dentalminds iPad mini och se om just du har vunnit. 

100 st iPad Mini lottas ut under mässan. Du kan tävla med hur många koder 
du vill, så länge du kan visa upp tryckta och äkta koder som är godkända.

Här är två koder och dubbelchans 
att få en riktig iPad:

00120 25935

Välkommen 
och lycka till!

Välkommen med 
Din remiss till oss!

KVALITET GENOM SPECIALISERING

Värmdövägen 121, 131 37 Nacka

Tel 08-718 30 50, Fax 08-718 00 13 

Vrinnevisjukhuset, 601 82 Norrköping

Tel 010-104 36 80, Fax 010-104 36 87 

SpecialiSter Oral prOtetik 
Pär Almqvist 
Fredrik Blomqvist 
Jakob Christensen 
Per Ekenbäck 
Claes Ellgar 
Peter Göthe 
Arne Holmgren 
Kurt Holmgren 
Maud Hultin 
Johan Segerström

SpecialiSter kÄkkirUrGi 
Sten Andersson 
Daniel Danielsson 
Robert Heymann 
Sten Holm 
Peter Ohannessian

SpecialiSt endOdOnti 
Brita Skyttner

SpecialiSt parOdOntOlOGi 
Juhani Fischer

SpecialiSter Oral radiOlOGi 
Inger Eklund 
Frida Nordh

SpecialiSt aneSteSiOlOGi 
Gunilla Caneman

SpecialiSt BettfySiOlOGi 
Kurt Holmgren

allmÄntandlÄkare 
Hans Borgström 
Charlotte Erhardt 
Olle Lindwall 
Angelica Nilsson Andersson

tandHyGieniSter 
Marina Henriksson 
Marie Ljungberg 
Kristiina Paulander 
Carina Sahlin

Vid Sophiahemmets sjukhus

Valhallavägen 91, 114 86 Stockholm

Tel 08-406 27 80, Fax 08-406 22 18

BÄSTA KOLLEGA! Vad kan vi hjälpa Dig med? Vår 

samlade kompetens står till Ditt förfogande. Som Sveriges 

största privata producent av specialisttandvård har vi alla 

nödvändiga resurser, både mänskliga och tekniska.

Vår tro är att specialisering ger kvalitet. Därför är nästan 

samtliga vårdgivare ämnesspecialister som samarbetar för 

dig och din patient.

Välkommen med din remiss!

Läs mer om oss på        www.specialisttandlakarna.se
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WWW.TANDLAKARTIDNINGEN.SE

 Ekonomi Så går de tio största tandvårdsbolagen
TANDLÄKARKUNSKAP SEDAN 1909  NR 12 2015

– Jag har trivts 
väldigt bra i folk-
tandvården och 
haft förmånen att få
vara med och driva 
utvecklingen, säger 
Hans Östholm. 

Rekordstort nummer  

med 156 sidor!

Inför Swedental/Riksstämman

Han styrde över tandvården i Värmland under tolv år. 
Nu är Hans Östholm pensionär men jobbar halvtid med 

SkaPa och vill förändra tandvårdsstödet.    
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NU LANSERAS NYA LISAN!

W&H Nordic AB, t: 08-445 88 30, e: office@whnordic.se,  www.wh.com       
       Följ whnordic på Instagram!

PRESTANDA a
Program från 13 minuter! 
”Eco dry” teknik anpassar 
torktiden efter lasten.

NYHET

ANVÄNDARVÄNLIG a
Stor lättläst display 
med videoguide direkt 
på skärmen.

ERGONOMI a
Ny smart design - 
befriad från handtag, 
spakar och vred!

FULL SPÅRBARHET a
USB, Wi-Fi, ethernet, seriellt? 
App till mobil eller platta? Lisa 
har alla möjligheterna – kom 
till oss så visar vi, det är 
busenkelt!

KOM FÖRBI OSS 
PÅ SWEDENTAL 
12 -14 NOVEMBER! 
MONTERNR C03:12

EKONOMI a
Förebyggande service 
var 4000:e körning! Det 
blir pengar i sparbössan, 
räkna efter själv!

Få en demo i vår monter B02:32 på Swedental!

Skarpare: Fiberoptiska sensorer för exceptionell skärpa.

Smartare: Producerar konsekvent och jämn bildkvalitet.

Snabbare: Senaste teknologin för snabbare överföring.

Starkare: Tåliga, hållbara komponenter ökar livslängden.

Skrytsensorn är här. 

Dentalmind Digital X-ray 3 är här. Uppgraderad med 
senaste fiber optiken och teknologin för högsta möjliga 
bildkvalitet samt  snabbare och säkrare bild överföring. 
Boka demo nu på  dentalmind.com eller tel 0346 – 488 00.

Han vill ändra
STÖDET
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