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 V ad krävs för att hålla en hög kva-
litet i grundutbildningen? Frågan 
har aktualiserats igen utifrån re-
geringens proposition om kvalitet 
i den högre utbildningen. Man 

anger tre faktorer som ska ingå i kvalitetsutvär-
deringen: självständiga arbeten av studenterna, 
självvärderingar (kombinerat med platsbesök) 
samt enkäter till tidigare studenter. Man kan 
ifrågasätta om detta är rätt sätt att utvärdera 
universitetsutbildning på. En sak vet vi dock 
helt säkert från vårt eget område, nämligen 
att vi är beroende av kompetenta lärare vid 
våra lärosäten. Lärarrollen ställer höga krav på 
kompetens inom flera områden. Läraren ska 
ha goda kunskaper inom ämnet, pedagogiska 
kunskaper och färdigheter, klinisk kunskap och 
erfarenhet och dessutom forskningskompe-
tens. Den som uppfyller dessa krav anses ofta 
tillhöra den kritiska massa som är nödvändig 
för grundutbildningen av tandläkare.
 Hur står det då till med vår kritiska massa? 
Tittar man närmare på flera av våra ämnesom-
råden så ser man tyvärr en del moln på himlen. 
Inom lite för många områden är det, eller för-
väntas det bli, problem att rekrytera nya perso-
ner till befattningar som universitetslektorer 
och professorer. Detta är illavarslande. Det 
finns ett antal faktorer som kan tänkas påverka, 
men här väljer jag att fokusera på forskningens 
betydelse. 

sverige har tidigare innehaft en tätposition 
inom den odontologiska forskningen. Bidra-
gande orsaker var banbrytande upptäckter 
inom bland annat kariologi, parodontologi och 
implantatområdet. Dessa tillkom under en 
period när det fanns relativt gott om resurser 
och medel för odontologisk forskning. I dag är 
det kärvare. Visserligen identifierades området 
odontologi och käkkirurgi som ett av de tio star-
kaste forskningsområdena i utredningen om 

klinisk forskning förra året. Men frågan är om 
vi klarar av att hålla den positionen framöver. 

vad finns det då för problem? Det saknas 
inte forskningsfrågor, tvärtom. Som så ofta 
annars handlar det i stället om resurser. Forsk-
ningen drabbades hårt i samband med bant-
ningen av tandläkarutbildningen på 1990-talet. 
I dag är medelåldern hög bland forskare och det 
är svårt att rekrytera och behålla de yngre. På 
sikt kan detta leda till brist på meriterade lärare. 
Man kan inte bedriva grundutbildning av hög 
kvalitet utan goda förutsättningar när det gäller 
klinik och patienttillgång, men inte heller utan 
en vetenskaplig förankring. Det hänger ihop. Vi 
behöver därför förstärkning när det gäller tjäns-
ter för forskarutbildning, bättre basresurser för 
forskning, bättre möjligheter att kombinera kli-
nisk tjänstgöring med forskning, bättre och fler 
karriärmöjligheter för disputerade tandläkare 
och förstås ekonomi i form av anslag. Det måste 
vara attraktivt att satsa på forskning.

samtidigt som forskarkompetensen i stor 
utsträckning finns vid våra fyra lärosäten så 
finns en stor del av resurserna för FoU på annat 
håll. Trots meriter och kompetens har lärare 
och forskare inte alltid möjlighet att söka dessa 
medel. Här glappar det på ett sätt som är olyck-
ligt för odontologin. Utredningen om klinisk 
forskning föreslog bildandet av ett antal uni-
versitetsmedicinska centra där landsting och 
universitet/högskola skulle samverka kring 
forskning. Idén är intressant även för odonto-
login under förutsättning att man öronmärker 
medel för vårt område. Klinik och akademi be-
höver varandra för att odontologisk forskning 
ska vara framgångsrik även i framtiden och för 
att vi ska kunna öka vår kritiska massa. Fortsatt 
hög kvalitet i grundutbildningen förutsätter 
att vi hittar gemensamma vägar att stärka den 
odontologiska forskningen. n

Framgångsrik forskning 
kräver bred satsning

»Det saknas 
inte forsk
nings frågor, 
tvärtom. Som 
så ofta annars 
handlar det 
i stället om 
resurser.«
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Chefredaktör

Årets största 
godishelg har 
passerat och jag 
antar att plock go-
disförsäljningen 
höll ställningen 
med närmare 40 
procent av mark-
naden. Det förhål-
landevis låga pri-
set bidrog säkert. 
Svenskarnas posi-
tion som världens 
mest godisätande 
folk lär med andra 
ord ha stått sig i 
påsk. Något modi-
gare och mindre 
inställsamt än 
Tandläkarförbun-
dets kampanj mot 
godis och läsk, 
som nu tar nya 
tag, kan jag inte 
komma på. ■
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»De flesta 
av oss klarar 
av att välja 
både bostad, 
bil, yrke 
och part-
ner … Men 
välja bred-
band, det är 
svårt.«

 K vinnan i stolen intill var mycket engagerad; rösten gled 
nästan upp i falsett, allt högre ju ivrigare hon blev. 
»Jag är så trött på att välja«, sade hon gång på gång. 

Jag befann mig hos frisören. Kvinnan intill hade just 
fått en kraftfull färg på håret som nu formades till en fräck frisyr. 
Hennes frisör eldade på monologen om kundens kval genom att 
då och då skratta till och humma instämmande: »Visst är det 
hemskt att behöva välja!« Kvinnan i stolen intill smattrade fram 
exempel på plågsamheter: välja elbolag, teleoperatör, skola, hus-
läkare »som man aldrig behöver besöka« och så vidare. Konstigt 
nog slank också »tandläkare« ur henne av bara farten. Jag note-
rade att hon inte inkluderade några vanliga konsumentprodukter 
bland sådant som hon helst skulle vilja slippa ta ställning till själv.

De flesta av oss har nog någon gång beklagat sig över alla val vi 
tvingades göra när gamla monopol började avskaffas och vi plöts-
ligt måste plöja en massa information för att kunna jämföra den 

ena tjänsten eller produkten med den andra. 
Men vad är det egentligen som är så be-

svärligt med väljandet? Vad var det kvinnan i 
frisörstolen våndades över? Troligen inte alls 
över själva mångfalden. De flesta av oss kla-
rar av att välja både bostad, bil, yrke och 
partner – val som kräver stora ekonomiska, 
tidsmässiga respektive känslomässiga inves-
teringar. Men välja bredband, det är svårt.   

Förmodligen är vi rädda att komma efter i 
en verklig eller inbillad tävling, en tävling 
 där den som alltid lyckas välja »rätt« vinner. 
Då gäller det inte att hitta det som är bäst för 
just mig utan det som framgångsrika, tongi-
vande personer har ansett vara bäst för just 
dem. För vem vill vara en förlorare?

I det här numret berättar en tandläkare 
om ett val: Ska hon eller ska hon inte köpa en 
laser till sin klinik? 

Just det valet är det lätt att förstå våndan 
inför. Det handlar om en stor investering, 
mycket tid för att lära sig tekniken och en ny 
metod att introducera patienterna i. I repor-
taget på sidan 12 beskriver tandläkaren hur 
hon skaffade sig mer kunskap om laseran-
vändning för att kunna göra ett informerat 
val. ■

Väljandets 
vånda
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» I en låda hittar jag 
vad jag önskar mig, en 
liten smidig laser! Den 
ser ut som en sladdlös 
härdlampa, bara lite 
större. Mycket använ-
darvänlig, tänker jag.«
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LASER 
I PRAKTIKEN
– en ny utmaning 

Tandvård till 
fast pris
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Triangelsamarbete 
runt implantat
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• Mycket vassa

• Håller skärpan längre

rekommenderas av 
Parodavdelningar

Vertise™ Flow 

Vertise Flow
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Bonding

➤ Tandläkarstuderande 
får delta gratis i ett urval 
av Tandläkarförbundets 
kurser från och med denna 
termin. Det gäller föreläs-
ningskurser där det finns 
lediga platser när den 
ordinarie anmälningsti-
den har gått ut, i den mån 
kursnämnderna anser dem 
lämpliga för studenter.

Exempel på kurser som 
studenter kan vara med på 
gratis i vår är Implantolo-

Studenter bjuds på utbildning
gins möjligheter i kliniken, 
Växelbettets ortodonti och 
interceptiv behandling, 
Bättre patientrelation med 
rätt kommunikation samt 
Parodontit och periimplan-
tit – teori och klinik. Kur-
serna ges på olika orter.

Studenterna bjuds på 
deltagaravgiften, lunch och 
fika, men får betala eventu-
ella resor, logi och kurslit-
teratur själva.

JS

Lustgas

Digital MDM
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•	Andningssystem	 -	HB-Hytrel
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	 	 -	Matrx-engångs

•	Näsmask,	dubbel	 -	Porter
	 	 -	Anevac	D

•	Punktutsug	 -	X-Vac
	 	 -	Anevac	D

•	Certifierad	service

X-DENTAL AB  (f.d. HB Dental AB)
Kungsportsavenyn 30, 411 36 Göteborg
Tel. 031–20 70 70  •  Fax. 031–16 99 30 

e-mail: hberg@x-dental.se
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I KORTHET

Ideella föreningar ska 
tvingas betala moms. Det 
föreslår finansdeparte-
mentet. Konsekvensen 
kan bli att efterutbild-
ningen och deltagandet 
i den odontologiska 
riks stämman blir dyrare, 
påpekar Sveriges Tandlä-
karförbund och Svenska 
Tandläkare-Sällskapet i 
ett remissvar.

Finansdepartementet vill 
ändra reglerna för mer-
värdesskatt för ideella för-
eningar så att de stämmer 
överens med de regler som 
finns inom EU. Syftet är att 
skapa konkurrensneutrali-
tet vid momsbeskattning.

Sveriges Tandläkarförbund 
och Svenska Tandläkare-
Sällskapet påpekar i sitt 
gemensamma remissvar till 
finansdepartementet att 
nya momsregler kommer 
att fördyra tandläkarnas 
efterutbildning avsevärt. 
Detta kan leda till att färre 
kommer att gå kurserna, 

vilket i sin tur får konse-
kvens för kvaliteten i tand-
vården. 

Man påpekar också att 
momsen kommer att leda 
till att det blir dyrare för 
dem som vill delta i den 
odontologiska riksstäm-
man eftersom momsen 
inte kan dras av. En följd 
av detta kan bli färre delta-
gare på riksstämman.

Nya momsregler 
ger dyrare kurser

Förslaget från finans-
departementet kan också 
leda till att de lokaler som 
Tandläkarförbundet hyr 
i Gamla stan i Stockholm 
blir dyrare. Kostnadsök-
ning för förbundet kan bli 
300 000–400 000 kronor 
per år.

De nya momsreglerna 
är tänkta att införas den 1 
januari 2011.

MATS KARLSSON

➤ Hur många högstadie-
skolor säljer sötsaker till 
eleverna? Det undersöker 
Sveriges Tandläkarför-
bund.

Landets 1  847 högsta-
dieskolor har bjudits in att 
delta i kartläggningen. I ett 
brev uppmanas rektorerna 
också att sprida informa-
tion om en webbaserad 
enkät till de runt 117  000 
elever som går i årskurs 
nio.

Förutom att undersöka 
om skolorna fortsätter att 
sälja sötsaker till eleverna 
vill Tandläkarförbundet ta 
reda på hur eleverna reso-
nerar kring det. Ett annat 
syfte är att få igång diskus-
sioner om kostvanor på 
skolorna.

En kartläggning som 
Tandläkarförbundet gjorde 
för drygt två år sedan vi-
sade att godis, läsk eller 
andra sötsaker som saft, 
kakor och bullar då såldes 
till eleverna på fyra av tio 
högstadieskolor.

JS

Hur tänker 
ungdomar
om godis 
och läsk?
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➤ Verksamhetsförlagd 
utbildning, friskvård för 
studenterna, ledarskapsut-
bildning samt mentorskap 
är frågor som Tandläkar-
förbundets studerandeför-
ening fokuserar på i år.

Det beslutades vid stu-
dentföreningens upptakts-
möte i februari. JS

Studenterna 
vill utbildas 
i ledarskap

➤ På fem år har andelen 
sexåringar utan fyllningar 
ökat med tio procenten-
heter. Det visar en studie 
från folktandvården i Jön-
köping.

Tandborstningsprojektet 
»Tillsammans mot tand-
trollen« startade 2004 som 
ett samarbete mellan folk-
tandvården och länets för-
skolor och familjedaghem. 
Så gott som alla förskolor i 
länet deltar. Folktandvår-

den står för tandborstar 
och tandkräm och försko-
lornas personal ansvarar 
för att barnen borstar 
tänderna efter frukost med 
fluortandkräm.

En utvärdering visar 
nu att sedan starten har 
andelen sexåringar utan 
fyllningar eller hål som 
behöver lagas ökat med tio 
procentenheter, från 74 till 
84 procent.

MK

Tandborstning på förskolan 
ger positivt resultat

➤ En ny käkkirurgisk 
klinik har öppnats på 
Länssjukhuset Ryhov i 
Jönköping. Kliniken tillhör 
Odontologiska institutio-
nen i Jönköping.

Tidigare fanns en del 
käkkirurgisk verksamhet 
vid Länssjukhuset Ryhov 
och en del på Rosenlunds 
vårdcentrum. Nu har 
käkkirurgi och sjukhus-
tandvård flyttat ihop i nya 
gemensamma lokaler. JS

Ny klinik 
för käkkirurgi 
i Jönköping
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➤ I Tandläkartidningen 
nummer 3, sidorna 35–36, 
publicerades lönestatistik 
för chefer i allmäntand-
vård. Tandläkartidningen 
hämtade statistiken från 
Tjänstetandläkarna, som 
tidigare publicerat dem 
tillsammans med annan 
lönestatistik i TT-kanalen. 
Det görs varje år. 
 Tidningen utgick från 
att det var partsgemensam 
statistik. 

Förtydligande 
om chefslöner

➤ Tandsköterskor har bli-
vit ansvariga för sju av Di-
striktstandvården Sveriges 
tio kliniker i Stockholm.

Vid två av dem är tandlä-
kare ansvariga, och vid en 
är befattningen vakant.

De klinikansvariga ser till 
att den dagliga arbets-
fördelningen, schema-
läggningen och tidboks-
planeringen fungerar. 
De rapporterar också till 

Sköterskor 
klinikansvariga

ledningen om ekonomi och 
personal.

Distriktstandvården Sve-
rige tog över tio mottag-
ningar från folktandvården 
i Stockholm den 18 januari. 
Företaget har sammanlagt 
cirka 100 anställda. Ibbe 
Gnem är vd och Marianne 
Westerlund, tidigare kli-
nikchef på folktandvården 
i Tyresö, är tandvårdschef 
och odontologiskt ansvarig.

JS

En läsare hörde av sig och 
påpekade att lönerna var 
framtagna utifrån en med-
lemsenkät, som i vissa fall 
har ett stort bortfall, vilket 
Tjänstetandläkarna be-
kräftar. 

Tandläkartidningen bekla-
gar att uppgiften om att 
siffrorna byggde på enkäter 
inte nämndes i texten.

MK
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➤ För att locka tandhygie-
nister och tandtekniker till 
forskning startar odonto-
logiska fakulteten i Malmö 
två nya ettåriga magister-
utbildningar i höst.

Hygienister och tand-
tekniker kommer att läsa 
vetenskaplig metodik 
tillsammans och det blir 
en individuell fördjup-
ningskurs. Sedan består 
halva utbildningen av ett 
examensarbete med in-
riktning på oral hälsa för 
hygienisterna och på tand-
teknik för teknikerna.

JS

Hygienister 
lockas 
att forska

➤ Personalen på folktand-
vården i Uppsala utbildas 
för att bli bättre på att be-
möta patienter och perso-
nal som är homo-, bi- eller 
transsexuella.

Sammanlagt cirka 550 

anställda på 25 kliniker och 
kansliet utbildas i fyra steg 
i hbt-frågor, som främst 
handlar om alla människors 
lika värde. Steg ett är en 
heldagskurs som följs upp 
av tre halvdagskurser.

Parallellt med utbildning-
en leder en central hbt-ar-
betsgrupp jobbet med att se 
över informationsmaterial, 
blanketter, arbetsmiljö och 
patienternas miljö. Projek-
tet pågår till 2012.

Klinikerna kommer efter 
hand att bli hbt-certifierade 
av Riksförbundet för homo-
sexuellas, bisexuellas och 
transpersoners rättigheter 
(RFSL).

JS

Folktandvården i Uppsala utbildas i hbt

X-DENTAL AB  (f.d. HB Dental AB)
Kungsportsavenyn 30, 411 36 Göteborg

Tel. 031–20 70 70 Fax. 031–16 99 30
e-mail: hberg@x-dental.se

DEPPELER
Titan-cyretter för implantat

För övrigt sortiment beställ katalog 
eller www.x-dental.se

AD 23LDMS
AD 23RDMS

TI IILDMS
TI IIRDMS

TI 67LDMS
TI 67RDMS

SchweiziSk
kvalitet!
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Patienterna i Pålsboda 
och Storå i Örebro län kan 
pusta ut; Europas förmod-
ligen största mobila tand-
vårdsenhet är på plats.

Det var svårt att rekrytera 
personal till klinikerna i 
Pålsboda och Storå, och 
också svårt att få klinikerna 
lönsamma. Detta ledde 
till att politikerna beslöt 
att lägga ner dem. I stället 
utredde de om tandvården 

Mobil gigant på plats
mobila enhet. Den har två 
behandlingsrum, en steril, 
ett väntrum och ett perso-
nalrum. 

Mot förmodan var det 
inga problem att rekrytera 
personal till den mobila 
enheten. Två team bestå-
ende av en tandläkare, 
en tandhygienist och en 
tandsköterska kommer att 
turas om att bemanna den 
mobila kliniken. 

MATS KARLSSON

kunde bedrivas med en 
mobil enhet. Nu är den på 
plats i Pålsboda, och efter 
sommaren också i Storå. 
Både barn och vuxna ska 
behandlas mobilt.

Tandläkaren och projektle-
daren Rahi Arian, som lett 
arbetet tillsammans med 
biträdande projektledare 
Lena Klingvall, berättar 
att kliniken enligt leveran-
tören är Europas största 

 Den mobila tandvårdsenheten innehåller bland annat två behandlingsrum och ett väntrum.



NSK:s sortiment kan även köpas via Svensk 
Dentalservice / www.dentalservice.se

TS Dental är svensk representant för märket NSK.
Box 37, 911 21 Vännäs, Tel. 0935-131 11, info@tsdental.se, www.tsdental.se

X 65L 
• Direktväxlad
• För HST-borrar  
• Max 40 000 v/m

X 25L 
• Direktväxlad
• För VST-borrar   
• Max 40 000 v/m

X 95L
• Uppväxlad 1:5
• För FG-borrar   
• Max 200 000 v/m

X 700L 
• Turbin 
• Torquehuvud

X 500L
• Turbin
• Minihuvud

X 600L
• Turbin 
• Standardhuvud

Koppla till LED
Uppgradera alla dina instrument till LED-ljus, med en LED-koppling eller 

M40 LED-motor från NSK.

LED-kopplingar för instrument med NSK- och KaVo®-fattning.         M40 lågvarvsmotor med LED-ljus.

iPhone på köpet!
Köp ett NSK instrumentpaket och få en 

iPhone utan extra kostnad. Läs mer om 

erbjudandet på www.tsdental.se

Kampanj!

Vi finns på Scandefa
i monter: C3-009 



tel 019-14 02 75 • dental@swededental.se

KURSRESOR
FDI i Salvador, Brasilien

Iguassu-fallen + Rio de Janeiro
Brasilianska föreläsare i Estetik och Laser

31 aug – 18 sept 2010

Skåla in nyåret i

Hua Hin, Thailand
– ett av våra favoritställen –

Lokala föreläsare i Implantat/Estetik

27 dec 2010 – 9 jan 2011

Hawaii – Chicago 16-27 feb 2011
Chicago – Jackson Hole 23 feb-6 mars 2011 

N2 kan användas, men 
med försiktighet. Det 
anser Socialstyrelsen.

– En förutsättning är 
att någon ytterligare 
substans inte tillförs, 
säger Johan Blomgren, 
tandläkare vid den re
gionala tillsynsenheten i 
Göteborg.

Tidigare har Socialsty-
relsen hävdat att N2 inte 
är lege artis, men nu har 
myndigheten svängt i sin 
uppfattning.

N2 är OK – men ska användas med försiktighetOK – men ska användas med försiktighetOK
där metoden kan användas, 
exempelvis vid svåra in-
fektioner. Däremot får inte 
nya substanser tillföras vid 
behandlingen.

Tidigare har Tandläkartid-
ningen skrivit om ett fall 
där N2 användes och där 
hsan gav tandläkaren en 
varning.  I detta fall fanns 
även andra brister i vården. 
Tandläkaren hade också 
tillfört en substans till N2
vid behandlingen. Fallet 
gick till länsrätten, som nu 

konstaterar Socialstyrelsen 
i sitt yttrande att materia-
let har använts på det sätt 
som fabrikanten avsett, och 
man har inget att invända.

I höst kommer I höst kommer I höst kdm, Kun-
skapscenter för dentala 
material, och sbu, Statens 
beredning för medicinsk 
utvärdering, att komma 
med en utvärdering av 
samtliga material för rot-
behandling.

– Efter det kommer So-
cialstyrelsen att slå fast vad 

säkringsodontologisk ko-
ordinator på Försäkrings-
kassan, byggde kassans 
tidigare ställningstagande 
på en dom i länsrätten från 
2009, där tandläkaren hade 
använt en tillsats till N2 vid 
behandlingen. Det betydde 
att ce-märkningen inte 
gällde. 

– I det fall som nu ligger 
i förvaltningsrätten har 
Socialstyrelsen till viss del 
svängt i sin uppfattning, 
men deras ställningsta-
gande är inte glasklart. 

KURS: Behandling av Periimplantit
W&H open på exklusiva 

Bro Hof Slott Golf Club!
W&H Nordic AB arrangerar en heldag med kurs, lunch och golf  för 
tandläkare och hygienister. Tisdagen den 25 maj 2010: 

Pris inkl golf, kurs, kursmaterial samt mat och dryck - 3.200 kr
Priser exkl moms.
* Detaljerat kursprogram skickas efter anmälan.

Anmälan med namn och hcp senast den 24 april 2010 till: 
W&H Nordic, tel: 08- 445 88 30, email: kurs@whnordic.se
 

•	
•	
•	

4	mm	i	ett	svep
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Ur Tandläkartidningen nummer 4 2010

Den nya 
tandvårds-
kliniken 
på Arlanda 
riktar sig i 
första hand 
till de cirka 
15 000 an-
ställda.  
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➤ Arlanda flygplats utan-
för Stockholm har fått sin 
första tandvårdsmottag-
ning.

Kliniken öppnades i 
slutet av februari och har 
en tandläkare. Lisa Lind-
ström, som tidigare var 
tandläkare på folktandvår-
den i Uppsala, arbetar ihop 
med en tandsköterska, en 
tandhygienist och en re-
ceptionist.

Kliniken riktar sig i för-
sta hand till de cirka 15  000 
anställda som arbetar på 
Arlanda, men resenärer är 
också välkomna. Drygt 18 
miljoner personer passe-

Tandvård på Arlanda

 LÄS MER

I Värmland är 39 procent 
av alla 19-åringar kari-
esfria, jämfört med 18 
procent i Jämtland. Det 
visar en ny rapport från 
Socialstyrelsen om karies 
hos barn och ungdomar.

Rapporten visar att det 
finns skillnader i tandhäl-
san i olika delar av landet.

I Örebro är till exempel 
99 procent av treåringarna 
kariesfria, medan siffran är 
93 procent i Västra Göta-
landsregionen, Kronoberg 
och Blekinge.

På det stora hela fortsätter 
tandhälsan att förbättras 
hos barn och ungdomar, 
men förbättringstakten är 
inte lika dramatisk som på 
1980- och 90-talen.

JANET SUSLICK

www.socialstyrelsen.se

Ungas tand-
hälsa varierar 
i landet

Skicka in bilder på din klinik
Hur såg tandvårdsklini-
kerna ut 2010? Vad kän-
netecknade interiörerna? 
Vilken utrustning fanns? 
Framtidens historieskri-
vare behöver hjälp att do-
kumentera detta. Kanske 
kan du bidra med bilder?

Förra året efterlyste Tand-
läkartidningen på uppma-
ning av Svenska föreningen 

för odontologins historia 
bildmaterial från dagens 
tandvårdkliniker. Resul-
tatet blev magert. Kanske 
kan en ny uppmaning från 
föreningen få tandläkarna 
att skicka in bilder från 
sina kliniker.

– Om 50 år kommer det 
att finnas intresse av hur 
klinikerna såg ut 2010. 
Våra efterforskningar visar 

att det finns få bilder från 
kliniker under 1900-talet. 
Det vore synd om dagens 
kliniker inte dokumenteras 
för framtiden, säger Lars 
Frithiof, ordförande i för-
eningen.

De som vill skicka in 
bilder kan ta kontakt med 
Lars Frithiof via e-post: 
lars.frithiof@ki.se

MATS KARLSSON

Socialstyrelsen har inte ändrat 
uppfattning från något tidigare 
uttalande och har inte heller tidi-
gare förbjudit N2. Det är viktigt 
att skilja på produkten N2 och de 
metoder som används, anser So-
cialstyrelsen apropå en artikel i 
Tandläkartidningen nr 4, sidan 10.

Socialstyrelsen har i sitt senaste ytt-
rande till länsrätten uttalat sig om 
materialet N2 som en CE–märkt pro-
dukt.  CE-märkta produkter ska han-
teras enligt fabrikantens anvisningar. 
Socialstyrelsen har i några tillsyns-
ärenden bedömt att N2 inte använts 
i överensstämmelse med vetenskap 
och beprövad erfarenhet, bland an-
nat då det kombinerats med andra 

Förtydligande om N2

rade flygplatsen 2008.
Kliniken tar inte över 

klientel. Lisa Lindström 
vet ännu inte hur patient-
stocken kommer att se ut 
eller hur stor efterfrågan 
blir. Tanken är att så små-

ningom ha öppet även 
kvällar och helger.

Arlanda Sky Clinic drivs 
av Praktikertjänst och be-
står även av en nyöppnad 
vårdcentral.

JS

substanser, varvid CE-märkningen 
upphört att gälla. 

Socialstyrelsen avvaktar att vidare 
kommentera användningen av rot-
fyllningsmaterialet fram till dess att 
de nationella riktlinjerna på tand-
vårdsområdet publiceras.

BIRGITTA CLARIN
Kommunikationsstrateg 

Socialstyrelsen



•	 Flytande komposit som adapterar till kavitetsväggarna
•	 4 mm härdningsdjup – färre lager, enkelt och snabbt
•	 Kan användas med samtliga metakrylatbaserade
	 adhesiver och kompositer

4	mm	i	ett	svep

DENTSPLY DeTrey  |  Box 2024  |  SE-128 21 Skarpnäck  |  Tel 08 685 65 05 |  www.dentsply.se
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 F ör lite drygt tre år sedan gick jag en intro-
duktionskurs i laserbehandling i tand-
vården. Kursen leddes av en av de abso-
lut främsta auktoriteterna inom dental 
laserbehandling. Jag var mycket entusi-

astisk efter kursen och funderade starkt på att 
införskaffa en egen laser, fast jag kände mig lätt 
förvirrad av alla ord som snurrade runt i huvu-
det på mig: Nd-yag-laser, Erbuim-laser, Diode-

Laserbehandling har varit i ropet lite till och från 
de senaste tio åren. Rubriker i kvällspressen som 
»Laga dina tänder utan att borra« drar till sig 
patienternas intresse. Därför beslöt sig tandläka-
ren Hege Stribrny Svendsen för att ta reda på hur 
laser fungerar i praktiken.

REPORTAGET

– så fungerar 
det i praktikendet i praktiken
– så fungerar 

det i praktiken
– så fungerar 
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laser, hårdlaser, terapilaser, monokromatisk, ko-
herent och nanometer. Jag hade inget grepp om 
det hela. Att lasermaskinen dessutom var stor, 
otymplig och hade många knappar att ställa in 
(och säkert en jättetjock bruksanvisning) samt 
kostade ungefär en miljon gjorde sitt till för att 
mina laserinförskaffningsplaner lades på is.

Nu har det börjat komma mindre, smidigare 
och billigare laserapparater på marknaden och 

mitt intresse för laser inom tandvården har 
väckts på nytt.

För att få en bra inblick i användningsområden 
och praktiskt bruk av laser inom tandvården be-
söker jag tandläkare Peter Olsson på hans prak-
tik i Linköping.

Peter Olsson var färdigutbildad tandläkare 
1982. Efter drygt 20 år i yrket började han att 
ledsna lite på att vara tandläkare; han kände att 

TexT: hege sTribrny 
svendsen 
FoTo: lasse sKog

Peter Olsson tröttnade på att enbart vara »vanlig« tandläkare och blev laserman. Han var även med om att 
starta en organisation för tandläkare som arbetar med laser, ndls (Nordic Dental Laser Society).
Peter Olsson tröttnade på att enbart vara »vanlig« tandläkare och blev laserman. Han var även med om att 
starta en organisation för tandläkare som arbetar med laser, 

➤
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han behövde en ny utmaning och göra något 
nytt. Den nya utmaningen blev två nyinköpta la-
sermaskiner. Efter en fyradagars kurs i Los Ang-
eles började han sin bana som »laserman« i Lin-
köping i januari 2003. Entusiasmen och glädjen 
över yrket kom tillbaka. Numera har Peter fem 
eller sex olika lasermaskiner på sin klinik.

I dagsläget är det ungefär 180 tandläkare i Sve-
rige som arbetar med laserbehandling. Av dessa 
har cirka 100 stora lasermaskiner som kan an-
vändas för att exkavera karies. 

Den första maskinen Peter köpte var en Erbi-
um-Cromium-YttriumScandiumGalliumGarnet 
(ErCr-ysgg) laser som används för att exkavera 
karies och preparera kaviteter före fyllningste-
rapi. Våglängden på ErCr-ysgg laser ligger på 
2780 nm. Denna våglängd absorberas i vatten 
och hydroxyapatit. ErCr-ysgg och Er-yag-lasrar 
är pulserande och det gör att tanden får vilopau-
ser mellan varje laservåg. Hårdlaser är utrustad 
med vattenspray som kyler, men om man använ-
der för mycket vatten förlorar man en del av ef-
fekten då laserenergin absorberas i vattnet.

Jag börjar med att assistera Peter medan han 

lagar ett primärkariesangrepp på 37. Det låter 
lite som en gammaldags symaskin när laserstrå-
len arbetar sig genom emaljen och in i dentinet. 
Laservinkelstycket ser ut som ett vanligt vinkel-
stycke fast utan borr. Peter håller vinkelstycket 
några millimeter från tanden. En liten röd ljus-
stråle markerar var laserljuset arbetar och man 
ser hur tandsubstansen försvinner; det blir en fin 
kavitet med en matt yta längs alla väggarna. Själ-
va behandlingen tar något längre tid än vid van-
lig kavitetspreparering. Jag har läst någonstans 
att det tar två till tre gånger så lång tid att arbeta 
med laser jämfört med att använda en vanlig 
high speed. Dock sparar man tandsubstans vid 
exkavering med laser och det är sällan patienter-
na behöver bedövning. Laserbehandling reduce-
rar bakteriefloran i tandväggarna och eliminerar 
smear layer på dentinytan. Behandlingen är även 
pulpavänligare. 

➤ Fem Frågor om laser

Statens beredning för medicinsk utvärdering (sbu) har i 
en så kallad alertrapport jämfört erbiumlaser med tradi-
tionell mekanisk teknik vid avlägsnande av karies. Fem 
frågor är besvarade i rapporten.

Är laser en effektiv metod för att avlägsna kariesska-
dad vävnad? 
sbu:s bedömning: Laser är likvärdig med borr för att av-
lägsna kariesskadad tandhårdvävnad.

(Evidensstyrka 3).

Medför metoden risk för biologiska komplikationer? 
SBU:s bedömning: Det vetenskapliga underlaget är otill-
räckligt för att bedöma laserbehandlingens påverkan på 
tandens pulpa.

Upplever patienter behandling med laser som mer 
positiv i jämförelse med borr? 
sbu:s bedömning: Vuxna patienter föredrar behandling 
med laser framför borr (Evidensstyrka 3), medan det 
vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma 
hur barn upplever laserbehandling.

Är metoden kostnadseffektiv? 
sbu:s bedömning: Det vetenskapliga underlaget är 
otillräckligt för att dra säkra slutsatser om metodens 
kostnadseffektivitet. Eftersom metoden bedöms vara 
likvärdig med borr för att avlägsna kariesskadad tand-
hårdvävnad, men är klart dyrare, kan den dock inte med 
dagens kostnader betraktas som kostnadseffektiv.

Källa sbu. Laser vid avlägsnande av karies: Statens 
beredning för medicinsk utvärdering (sbu); 2009. sbu 
Alertrapport nr 2009- 03. issn 1652- 7151. http://www.
sbu.se. Rapporten är framtagen av sbu i samarbete med 
Thomas Jacobsen och Gunilla Sandborgh Englund. Pro-
jektledare: Sofia Tranæus, sbu.

En sammanfattning av rapporten är publicerad i Tandlä-
kartidningen nr 8 2009 och kan läsas på www.tandlakar-
tidningen.se under Vetenskapliga artiklar.

»Det som nog överraskade mig mest /…/ var att 
se hur mycket han använde laser på mjukvävnaden.«

Med hjälp av Nd-
yag-laser frilägger 
Peter runt tanden 
före avtryckstag-
ning. Det blir en 
ren och fin yta. 
Själva laserbe-
handlingen gör att 
gingivan återhäm-
tar sig snabbare 
då laser stimule-
rar de basala cell-
funktionerna.

➤
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Patienterna jag talade med på kliniken sade att 
de inte kände något av själva prepareringen. Pe-
ter understryker dock att laser inte alls är någon 
trollstav och att det visst kan kännas när man 
kommer ner på djupet i kaviteten. 

Erbium-yag-laser absorberas i vatten och kan 
inte användas för att ta bort amalgam eller andra 
metallegeringar då det inte finns något vatten 
i metallen som kan absorberas av laserstrålen. 
Kontakt med metaller kan skada vissa laserma-
skiner där laserstrålen leds ut med en fiber. 

Nu har Peter Olsson precis köpt en ny laser 
som har både en hårdlaser i form av en Erbium-
yag laser med en våglängd på 2940 nm samt en 
mjukvävnadslaser, en så kallad Nd-yag laser 
(Neodymium-doped yttrium aluminium garnet) 
med en våglängd på 1064 nm. Er-yag laserma-
skinen har sju speglar som ledar laserstrålen ut 
till tanden utan att tappa energi på vägen. Den 
har ingen laserfiber som kan förstöras. 

Mjukvävnadslasern (Nd-yag-laser) använder 
Peter alltid i samband med kron-bropreparering 
för att frilägga prepareringarna. Då krävs det gi-
vetvis bedövning. Laserstrålen lämnar en snygg 
och ren yta och det är lätt att ta avtryck. Innan 
Peter rotfyller går han alltid ner med en 0.2 mm 
tjock fiber på Nd-yag lasern. Laserljuset dödar 
bakterier i kanalen och även en bit ut i dentintu-
buli. Våglängden 1064 nm absorberas i pigment 
som hemoglobin och melanin. 

Peter använder Nd-yag lasern även i samband 
med parodbehandlingar. Före depuration går 
han ner i fickorna med laser. Studier av bland 
andra me Neill och rl Finkbeiner har visat att 

Jag får assistera 
Peter när han pre-
parerar en tand. 
Fast han säger att 
laser inte är en 
trollstav, så ser 
det ut som magi! 
Peter går alltid ef-
ter med laser när 
han har preparerat 
en tand för att få 
en bakteriefri rå 
yta utan smear 
layer. 

bruk av laser i samband med parodbehandling 
minskar bakteriefloran i fickorna markant, men 
det kräver även att man gör rent fickorna meka-
niskt. Laserbehandling är bara ett komplement 
till konventionell parodbehandling.

Sparar tandSubStanS
Peter Olsson berättar att laser kan användas i de 
flesta behandlingar man utför inom tandvården. 
Vid exkavering sparar man mycket tandsubstans. 
Man får en bakterie- och smear layer-fri kavitet. 
Det är också behagligare för patienten som slip-
per både ljudet från high speeden och vibratio-
nerna från borren.  

Man kan frilägga fixturer i samband med im-
plantatbehandling utan bedövning, operera 
läpp- och tungband, gingivektomera och stoppa 
blödningar. Laserterapi används även vid herpes 
och afte då laserljuset stimulerar basala cell-
funktioner och påverkar det lokala immunsyste-
met, blod och lymfcirkulation, cellmetabolismen 
och utsöndringen av olika substanser som en-
dorfiner och prostaglandiner. Jag får även veta 
att man kan använda laser på känsliga tandhal-
sar, pulpiter, dry socket och vid känselbortfall 
efter extraktioner och implantatkirurgi. 

Det är spännande att se de olika behandlingar 
som Peter Olsson utför under dagen, men jag ser 
även hur han hela tiden ändrar inställningen på 
displayen före varje nytt moment. Jag skulle öns-
ka att det var enklare och smidigare, helst skulle 
jag vilja ha telepatisk kontakt med maskinen! 

I en låda hittar jag vad jag önskar mig, en liten 
smidig laser! Den ser ut som en sladdlös härd-➤
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lampa, bara lite större. Mycket användarvänlig, 
tänker jag. Den har bara en knapp. Perfekt, då är 
nog även bruksanvisningen minimal! Men, säg 
den glädje som varar evigt. Jag har hittat vad Pe-
ter kallar en terapilaser. Den har riktig bra effekt 
på lårkakor och minskar smärta, ödem och in-

flammation. Hade jag varit fotbollstränare hade 
jag kanske investerat i en, men än så länge har 
inga av mina patienter lämnat praktiken med en 
lårkaka orsakad av mig.

En annan bild än mEdiErnaS
Det som nog överraskade mig mest vid mitt stu-
diebesök hos Peter var att se hur mycket han an-
vände laser på mjukvävnaden. I media fokuseras 
det bara på att man kan laga sina tänder med la-
ser. Jag hade därför föreställt mig att det var så 
dagen hos Peter skulle komma att se ut: Den ena 
exkaveringen skulle avlösa den andra och alla 
patienterna skulle sedan intyga att det var abso-
lut smärtfritt! Att man även kan använda laser 
till friläggning av preparationer, vid kirurgiska 
ingrepp, endodontisk behandling och vid dry 
socket hade jag visserligen hört talats om från 
kolleger, men aldrig sett i praktiken. Dock var det 
denna typ av behandling som jag fick se mest av 
under dagen. Jag har absolut fått ett bättre grepp 
om hur laser fungerar och en större inblick i de 
olika användningsområden för laser. »Nd-yag« 
har blivit något begripligt; en kristall som ger la-
serljuset en våglängd på 1064 nm. Erbium-lasern 
har jag sett i aktion vid exkavering av karies och 
med viss tveksamhet bestämde jag mig för att 
lägga terapilasern tillbaka i lådan igen. n

Det som händer 
när laserstrålen 
träffar tandytan 
är att tandsub-
stansen sprängs 
bort av mikroex-
plosioner. Både 
emalj, dentin och 
även komposit och 
glasjonomerfyll-
ningar innehål-
ler vatten och 
laserstrålen ab-
sorberas i fukten 
på tandytan eller 
fyllningen.

➤

www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AB
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ExciTE® F
För dig som vill etsa med fosforsyra innan 
du applicerar en adhesiv
• Fluoravgivande, ljushärdande bonding 
• Höga bondingvärden 
• Förvaringsstabil i rumstemeperatur 
• Reducerad postoperativ känslighet 

AdheSE® One F
För dig som vill använda en självetsande 
adhesiv 
• Fluoravgivande, ljushärdande bonding 
• Ett steg - ett skikt
• Höga bondingvärden 
• Förvaras i rumstemperatur
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Tetric EvoCeram      Tetric EvoFlow        IPS Empress Direct

Nu med innehållsindikator!
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Vi har ägnat de senaste 20 åren åt att hitta ett 
permanent material som härdar direkt i den 
extrema miljö som munnen utgör. 

Resultatet är Ceramir® Crown & Bridge, ett 
dentalcement baserat på avancerad nano-
teknik (NIB), specialdesignat för att efterlikna 
tandvävnad. Det integreras optimalt i munmiljö 
och är samtidigt mycket lätt att hantera.

Erbjud dina patienter en naturlig, säker och 
miljövänlig behandling med ett imponerande 
och permanent resultat.

Läs mer om Ceramir® Crown & Bridge och NIB, 
Nanostrukturellt Integrerade Biokeramer, på 
www.ceramir.se.

*Läs hela citatet på www.ceramir.se

” ... cementet är lättanvänt 
och snabbt – en protetikers 
dröm!”* STEFAN ELLNER, ÖVERTANDLÄKARE. SPECIALIST I ORAL PROTETIK

Vinnare av  

Frost & Sullivan’s  

New Product  

Innovation  

Award 2010
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Att ändra i föreskrifter och 
allmänna råd i tandvårdsstö-
det är en grannlaga uppgift. I 
genomsnitt tar det ett år från 
att processen startar tills för-
ändringarna börjar gälla.
– Det är ett komplicerat ar-
bete som måste få ta tid, säger 
Barbro Hjärpe, tandläkare på 
TLV, Tandvårds- och läkeme-
delsförmånsverket.

TexT: MaTs Karlsson

tlv är nu inne på upploppet i arbetet 
med de förändringar i föreskrifter och 
allmänna råd som ska träda i kraft den 
1 juli i år. Den processen startade på 
allvar i september förra året med ar-
betsgrupper inom flera odontologiska 
områden involverade. 

Men varför måste det då ta nära ett 
år att göra förändringarna?

– Att ändra i föreskrifterna är att 
jämställa med att ändra i lagar. Varje 
formulering kräver en granskning av 
våra jurister för att hålla, inte minst 
om det skulle uppstå en rättslig tvist. 
Dessutom måste olika myndigheter 
och tlv:s nämnd, se separat ruta, vara 
med i arbetet för att bearbeta försla-

gen. Dessa skickas därefter ut på re-
miss till berörda parter innan de går 
till nämnden för en sista granskning 
och beslut, berättar Barbro Hjärpe 
och tillägger att språket i föreskrif-
terna måste kunna läsas och förstås 
av både tandläkare och jurister, en 
uppgift som inte är alldeles enkel. Det 
blir många diskussioner mellan tlv:s 
tandläkare och jurister.

– Vi tandläkare kan ibland tycka att 
skrivningarna är tydliga för tandläka-
re och annan tandvårdspersonal, men 
det är inte alltid juristerna har samma 
uppfattning som vi om formulering-
arna. Då får vi se över skrivningarna 
igen.

bli tydligarE
Tandvårdsstödet har gällt sedan den 
1 juli 2008, men kompletteringar 
och förändringar behöver göras i re-
gelverket med jämna mellanrum. Så 
kommer det även att bli i framtiden. 
Det finns redan nu sådant som bereds 
för ändringar den 1 juli 2011. När änd-
ringar i författningen görs handlar 
det främst om att skapa tydligare och 
enklare regler. Synpunkter på för-
ändringar kommer från vårdgivare, 
från remissinstanser som exempelvis 
Tandläkarförbundet, Privattandlä-
karna och Tjänstetandläkarna, och 
från tlv. 

I september förra året började tlv 
arbeta med de olika förslagen till för-
ändringar i föreskrifterna i nära sam-
arbete med jurister och ekonomer. I 
arbetet deltar också denna gång ex-
perter inom ortodonti, parodontologi 
och oral protetik. 

tlv:s nämnd kommer alltid in i ett 
tidigt skede och granskar förslagen 
kontinuerligt vid sina möten. Från 
oktober och en gång varje månad har 
tlv haft samråd med Försäkringskas-
san och Socialstyrelsen för att få de-
ras synpunkter, dels för att förbereda 
Försäkringskassan på vilka föränd-
ringar som var på gång, dels för att 
se till så att förändringarna stämmer 
överens med det arbete Socialstyrel-
sen gör med de nationella riktlinjer-
na, se ruta.

I mitten av november började För-
säkringskassan att anpassa sitt it-
stöd till förändringarna

I mitten av februari skickades änd-
ringsförslagen från tlv ut på remiss 

ett års jobb för att  
ändra en föreskrift

Tlv:s arbete med ändringar i föreskrif-
terna pågår i genomsnitt ett år. Ett exem-
pel är att systemet med utbytespaket tas 
bort. En rad aktörer deltar i arbetet och 
kommer in i olika skeden av processen. 
Tlv:s nämnd deltar kontinuerligt i arbe-
tet, som leder till nya föreskrifter den 1 
juli i år.

➤
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till ett 40-tal 
instanser, däri-
bland Tandläkar-
förbundet och 
specialistfören-
ingarna, Privat-
tandläkarna, 
Tjänstetand-
läkarna, tand-
läkarhögskolor-
na, Försäkrings-
kassan och Socialstyrelsen. 
I samband med remissutskicket fick 
systemleverantörerna ta del av änd-
ringsförslagen.

I slutet av mars var det deadline för 
instanserna att lämna sina svar till 

tlv. Därefter vidtog ett omfattande 
arbete för myndigheten med att gå 
igenom synpunkterna innan försla-
gen till de reviderade föreskrifterna 
kunde lämnas till tlv:s nämnd för be-
slut, något som skedde nyligen. Däref-
ter går den till tryck.

I maj–juni kommer tlv att utbilda 
resurspersoner från varje folktand-
vårdsorganisation i de nya föreskrif-
terna, likaså personer från varje 
privattandläkarförening och varje 
tandläkarhögskola. Dessa personer 
utbildar sedan tandvårdspersonal ute 
på fältet. tlv utbildar också Försäk-
ringskassans handläggare och försäk-
ringsodontologiska rådgivare.

tlv:s målsättning är att de nya fö-
reskrifterna ska finnas tillgängliga för 
alla en månad innan de träder i kraft, 
det vill säga omkring den 1 juni.

utbytESpakEtEn taS bort
En av de förändringar som tlv före-
slår utifrån de synpunkter man fått in 
under processens gång är att systemet 
med utbytespaket tas bort.

– I stället föreslår vi utbytesåtgär-
der där varje behandlare rapporterar 
sin del så snart den är utförd. Detta 
leder till att tandläkarnas admini-
stration minskar. Rapporteringen blir 
också enklare och allt tydligare för 
patienterna, förklarar Barbro Hjärpe. 
Utbytesåtgärderna ger fler möjlig-
heter; de kan användas både när en 
krona redan utförts på en granntand 
till luckan och för att sluta luckan vid 
tandreglering.

➤ tanDvårDsstÖDets nämnD 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets 
nämnd för statligt tandvårdsstöd beslutar 
om regler för ersättningsberättigande tand-
vård och referenspriser i det statliga tand-
vårdsstödet. Nämnden består av följande 
ledamöter: 

Ordförande är Stig Nyman, biträdande 
finanslandstingsråd i Stockholms läns 
landsting. Övriga ledamöter: Bengt Franzon, 
privattandläkare, Stockholm, Björn Klinge, 
professor och specialist i parodontologi, 
Karolinska institutet, Ulf Persson, verkstäl-
lande direktör på Institutet för hälso- och 
sjukvårdsekonomi, Solveig Ternström, riks-
dagsledamot för centerpartiet, Kerstin Öhrn, 
tandhygienist och prorektor vid Högskolan 
Dalarna. En plats är vakant.

➤ nationella riktlinJer i oktoBer

Vilka behandlingar ska tandvården använda 
sig av i framtiden? Vilka har högt vetenskap-
ligt stöd och är kostnadseffektiva? Det är 
frågor som Socialstyrelsens prioriterings-
grupp arbetar med just nu. Riktlinjerna kom-
mer att presenteras i oktober och omfattar 
sju olika områden inom tandvården:

n  Karies 

n  Sjukdomar i vävnader kring tänder och 
tandimplantat

n  Sjukdomar i tandpulpan och de periradi-
kulära vävnaderna 

n  Total- och partiell tandlöshet

n  Smärta och funktionsstörningar i mun, 
ansikte och käkar 

n  Bett- och tandpositionsavvikelse

n  Hälsobefrämjande och sjukdomsförebyg-
gande metoder/beteendeförändringar

När förändringsarbetet är avslutat 
börjar processen på allvar med att 
förbereda kommande års förslag till 
förändringar i föreskrifterna.

– Vårt förändringsarbete pågår 
kontinuerligt. När Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer kommer kan det 
innebära att innehållet i tandvårds-
stödet måste ändras, därmed också i 
föreskrifterna, säger Barbro Hjärpe.

Parallellt med detta håller tlv på 
att sammanställa en handbok som ska 
göra det lättare för vårdgivarna att 
förstå de nya föreskrifterna. Hand-
boken kommer att bli tillgänglig på 
tlv:s webb www.tlv.se den 1 juli och 
ska kunna uppdateras kontinuerligt. 
Handboken kommer att innehålla en 
rad kliniska exempel som ska under-
lätta tolkningen av regelverket. n

Barbro Hjärpe

➤
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EndoREZ
It’s Time to be Kind to the Root

As minimally invasive dentistry becomes standard of care, why rely on 
invasive, forceful, iatrogenic obturation methods that could compromise the 
integrity of the root? EndoREZ offers a kinder, gentler way to fill your freshly 
instrumented canals. EndoREZ utilizes passive insertion of gutta percha, and 
allows a flowable, moisture-loving, resin sealer/filler formula to fill the spaces 
that used be filled with extreme force or heat. Use the EndoREZ Obturation 
System. It’s a kinder, gentler approach to filling the canal.

Place EndoREZ to the 
apical constriction with 
precision using NaviTip—
no awkward lentulo spirals 
or coated paper points 
required

Resin-coated gutta-percha 
create a true-bonded 
obturation with traditional 
materials—avoid using 
biodegradable synthetic cores

NEW! Use EndoREZ 
Accelerator to cure the 
resin in moments and 
begin post-and-core 
immediately when needed

Obturation that is always kinder and gentler

·  The ONLY resin-based sealer with five years of clinical proof of success1

·  Hydrophilic chemistry enables penetration deep into dentinal tubules

·  Reduced rate of root fracture in EndoREZ filled canals2

·  Superior flow and wetting for easy handling—no mixing pads, no mess

·  Self-priming chemistry requires no extra steps

·  Rated as non-toxic compared to other leading sealers3

®

Flows easily from unique 
TwoSpense®
Flows easily from unique 

®
Flows easily from unique 

 and Skini®
Flows easily from unique 

®
Flows easily from unique 

syringe delivery system

The EndoREZ obturation system creates a solid, bonded 
obturation* in the canal without lateral/vertical pressure or heat.

EndoREZ Points

Dentin penetration of sealer

EndoREZ Sealer

EndoREZ

NaviTip

EndoREZ  Points

The EndoREZ
®

 System

®

®

1. Zmener O, Pameijer C. Clinical and radiographical evaluation of a resin-based root canal seaer: A 5-year follow-up. J Endod 2007; 6; 676-79.
2. Hammad M, et al. Effect of new obturating materials on vertical root fracture resistance of endodontically treated teeth. J Endod. 2007 Jun;33(6):732-6.
3. Lodiene G, et al. Toxicity evaluation of root canal sealers in vitro. Int Endod J. 2008 Jan;41(1):72-7.

Accelerator™

Call now for your FREE white paper!  
4.0 CE credits available. 
Mention Source Code 8C11

®
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Dags att ta ett varsamt grepp om 
dina rotkanaler.
 

EndoREZ: resinbelagd guttaperka förs passivt ner i den Endo-

REZ-fyllda rotkanalen. EndoREZ är en lättflytande, fuktälskande, 

resinsealer som fyller alla utrymmen som tidigare fylldes med 

extremt tryck eller värme. Använd EndoREZ obturationssystem, 

det är en enklare och skonsammare obturationsteknik.

Klassad som icke-toxisk i jämförelse med andra ledande sealers• 1

Den enda resinbaserade sealern med fem års kliniska bevis för • 
framgång2

Hydrofil kemi möjliggör penetration långt in i dentintubili• 
Rotkanaler fyllda med EndoREZ minskar risken för rotfrakturer• 3

Perfekt konsistens fyller ut och väter ytan – inga mixingblock, inget • 
kladd
Självprimande kemi – kräver inga extra steg• 

1. Lodiene G, et al. Toxicity evaluation of root canal sealers in vitro. Int Endod J. 2008 Jan;41(1):72-7.
2. Zmener O, Pameijer C. Clinical and radiographical evaluation of a resin-based root canal seaer: A 
5-year follow-up. J Endod 2007; 6; 676-79.
3. Hammad M, et al. Effect of new obturating materials on vertical root fracture resistance of endo-
dontically treated teeth. J Endod. 2007 Jun;33(6):732-6.

  

Telefon: 08-646 11 02
www.ahrendental.com

EndoREZ
Flyter lätt från den unika 
dubbelsprutan och appliceras 
med skinnysprutan.
 

NaviTip
Ultradents patenterade unika 
NaviTip gör appliceringen av 
EndoREZ både lätt och enkel. 
Du slipper lentulonål eller en 
mängd papperspoints.
 

EndoREZ points
Resintäckta guttaperkapoints 
skapar en tillförlitlig tät obtura-
tion med traditionella material 
– undvik att använda nedbryt-
ningsbara syntetiska koner.
 

Accelerator
Använd EndoREZ Accelerator 
för att härda resinet på några 
minuter och börja därefter 
stift- och pelaruppbyggnaden 
vid samma behandlingstillfälle.

Varsam och enkel obturation

EndoREZ obturationssystem

av

Köp nya EndoREZ – få ett 20-pack Navi-tippar 
på köpet! Värde upp till 335:-*

*Gäller under april 2010 eller så långt lagret räcker.

Ring för 

gratis prov!

08-646 11 02
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ANSVARSÄRENDEN

Patienten, född 1935, undersöktes av 
tandläkare 1. Implantat i över- och 
underkäken diskuterades. Senare un-
dersöktes hon av tandläkare 2, som 
vid ett följande besök extraherade 
samtliga tänder i överkäken.

Några veckor därefter tog tandläka-
re 1 avtryck av över- och underkäken, 
och en dryg månad senare lämnades 
proteser ut. Tre månader därefter 
opererades över- och underkäken och 
implantatfixturer installerades.

Två månader senare visade det sig 
att en fixtur i överkäken inte hade 
läkt in. Avtryck togs i över- och un-
derkäken. Senare provades tandupp-
sättningen, och det noterades att pa-
tienten var nöjd. Knappt en månad 
därefter provades broar, men de i 
överkäken passade inte. Nya avtryck 
togs, men bitningen stämde inte. Pa-
tienten informerades om att över-
käksbron skulle göras om ett par må-
nader senare. En bro lämnades ut som 
provisorium. Två och en halv månad 
därefter provades delbroar i under-
käken, och ytterligare två och en halv 
månad senare lämnades bron i över-
käken ut och cementerades.

Patienten återkom efter fem må-
nader och hade diffus värk i vänster 
underkäke. Röntgen visade benförlust 
runt tand 35. 

Patienten anmälde de båda tand-
läkarna till HsaN för brister i vården 
och skriver bland annat att tandläkare 
2 överlät extraktionen till en kvinna 
som förmodligen var tandsköterska. 
Patienten fick gå tandlös i över ett år 

och äta mixad mat. »Detta var psy-
kiskt påfrestande och jag gick ner tio 
kilo i vikt.« Hon skriver också att hon 
fick göra avtryck många gånger fler 
än de utlovade tre fyra, och tvingades 
också vänta på den permanenta lös-
ningen till efter sommarsemestern.

De båda anmälda tandläkarna skri-
ver i sina yttranden att de har handlat 
korrekt.

Tandläkare 1 framhåller i sitt ytt-
rande att det var ett svårt fall, dels för 
att förutsättningarna för fixturinstal-
lationen inte var optimal vare sig ur 
protetiskt eller kirurgiskt avseende. 
Det fanns en tidig implantatförlust i 
överkäken, vilket också röntgen vi-
sar. Patienten hade enligt röntgen och 
daganteckningen mycket tunt ben i 
vänster underkäke. »…det är olyck-
ligt att patienten trots avrådan valt ett 
mindre beprövat implantatsystem…«

Tandläkaren påpekar att tandtek-

nikerlabbet hade stora svårigheter att 
lösa fallet. Orsaken var att riktningen 
på implantaten var ogynnsam för den 
konstruktion som planerades. Att pa-
tienten valde porslinständer försvå-
rade framställningen av bron väsent-
ligt jämfört med en konventionell bro, 
något som han hade försökt förklara 
för patienten.

På tandteknikerlabbet bedömde 
man trots detta att det skulle fungera 
med en bro som skruvades fast, men 
som framgår av journalen fick de se-
dan tänka om.

Tandläkaren skriver att man fick 
bron att passa, men att han insåg att 
det fanns svårigheter att skruva den 
på plats. Framför allt var risken för 
framtida porslinsfrakturer stor på 
grund av skruvhålens placering samt 
att man fått löda om götet. Därför be-
stämde man att göra en helt ny bro. 
Genom att göra detta undgick man 
problemet med en ogynnsam riktning 
på implantaten eftersom man lättare 
kunde kompensera de olika riktning-
arna på implantaten.

Tandläkare 2 skriver att han drar 
sig till minnes att patienten hade 
höga och stora förväntningar på be-
handlingen, men var inte villig att ta 
kostnaden som ett mer beprövat im-
plantatsystem skulle innebära. »Hon 
var inte öppen för argument angå-
ende bristen på dokumentation om 
implantatsystemet i förhållande till 

Fel att sätta in mindre  
 beprövat implantatsystem

SAMMANFATTAT  Implantatbehandling i över- och underkäken 
diskuterades med patienten, som undersöktes av två tandläkare vid två 
tillfällen. En rad problem tillstötte efter behandlingarna och de båda 
tandläkarna anmäldes till HSAN.
Av ekonomiska skäl valde patienten ett billigt och mindre beprövat im-
plantatalternativ. Enligt HSAN är det anmärkningsvärt att en av tandlä-
karna lät sig övertalas att använda implantatsystemet, trots att denne 
inte själv var övertygad om att det var den bästa lösningen.
HSAN ger den ene tandläkaren en erinran, den andre en varning.

anSvarSärEndEn i Tandläkartidningen 
är ett urval av ärenden som kommit in till 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. 
Nämnden prövar enbart de anmärkningar 
som patienten haft mot vården och den 
tandläkare som utfört den.
Referaten och kommentarerna bygger på 
nämndens beslut som är offentlig handling. 
Redaktionen har inte tillgång till övrigt 
material, till exempel journaler och rönt-
genbilder, som omfattas av hälso- och sjuk-
vårdssekretessen.
Fallen kommenteras av kolleger med lång 
klinisk erfarenhet. Dessa ingår i Tandläkar-

förbundets expertgrupp. Experter utses av 
Tandläkarförbundets etiska kommitté.

övErklagandE
➤ Ansvarsnämndens beslut kan överklagas 
till förvaltningsrätten både av den anmälde 
tandläkaren och av den som gjort anmälan.
➤ Ett överklagande måste vara inlämnat 
till länsrätten inom tre veckor efter att 
parterna tagit del av rättens beslut. Annars 
vinner beslutet laga kraft.
➤ Förvaltningsrättens beslut kan över-
klagas till kammarrätten, men där krävs så 
kallat prövningstillstånd.

➤
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andra mer beprövade system. Hennes 
fokus låg mer på kostnaden.«

Tandläkare 2 förklarar att han ald-
rig skulle låta en assistent utföra en 
extraktion i sin helhet. »Däremot har 
assistenten sannolikt fått lyfta ut en 
eller flera tänder med tång efter att 
de var helt luxerade i käken. Jag ser 
inget anmärkningsvärt i detta hand-
lande utan snarare som en naturlig 
del i hennes assistans när eller om 
mina händer är upptagna av att till ex-
empel hålla undan annan vävnad eller 
liknande«, skriver tandläkaren.

När det gäller tandläkare 1 konsta-
terar HsaN att det vid implantatbe-
handling krävs en viss tidsrymd för att 
käkbenet ska läka efter extraktioner 
innan fixturerna kan opereras in. I det 
aktuella fallet utfördes fixturoperatio-
nen drygt tre månader efter extraktio-
nerna, vilket är en rimlig läkningstid.

Avtryck för implantatbroarna togs 
tre månader efter fixturoperationen, 
vilket också är en rimlig tidsrymd. 

Under de tider tandläkaren var 
frånvarande tog en annan tandläkare 
över behandlingen av patienten. Det 

kan inte styrkas att detta påverkade 
behandlingstiden menligt.

Komplikationerna med dåligt pas-
sande broarbeten berodde på tand-
tekniska problem, och det kan inte 
tandläkaren lastas för.

I journalanteckningarna står det att 
patienten »tycker det blivit bättre se-
dan slipningen«, men uppmanades att 
höra av sig om besvären fortsatte. De 
beskrivna kliniska och röntgenologis-
ka fynden talar enligt HsaN för att pe-
riimplantit höll på att utvecklas. Det 
var då anmärkningsvärt att tandläka-
ren inte gav patienten en kontrolltid.

Tandläkaren uppger att det var 
olyckligt att patienten, trots avrådan, 
valde ett mindre beprövat implantat-
system. Förutsättningarna för fixtur-
installationen var inte optimala. HsaN 
påpekar att det inte är rimligt att för-
vänta sig att en patient ska vara insatt i 
olika implantatsystems för- och nack-
delar. Man anser att det är anmärk-
ningsvärt att en vårdgivare använder 
ett system som han själv inte tror ska 
fungera tillfredsställande.

HsaN skriver att tandläkaren har 

nämnt en mängd olika orsaker till att 
behandlingen blev problematisk. Av 
utredningen framkommer det inte att 
han informerat patienten om detta 
före behandlingen. Om han gjort det-
ta hade hon haft möjlighet att övervä-
ga andra behandlingsalternativ.

HsaN ger tandläkare 1 en erinran.
HsaN slår fast att det inte var rätt av 

tandläkare 2 att låta en tandhygienist 
avlägsna tänder som redan hade los-
sats. Även om tandläkaren var närva-
rande är förfarandet i strid med Soci-
alstyrelsens föreskrifter.

Tänderna 34 och 48 extraherades 
utan att diagnos har angetts. Rönt-
genbilderna visar inte att det fanns 
en indikation för extraktion. Journal-
anteckningarna talar för att tand 34 
var överbelastad, alternativt hade en 
endodontisk diagnos. Detta har inte 
noterats i journalen. Tand 48 är över 
huvud taget inte nämnd i journalen 
förrän den extraherades.

HsaN ger tandläkare 2 en varning. 
Båda tandläkarna har överklagat 

besluten till förvaltningsrätten.
MaTs Karlsson

➤

➤
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En ilande smärta i tänderna när du äter 
eller dricker något varmt eller kallt?
Ilningar i tänderna uppstår på grund av 
blottade tandhalsar och tänderna har 
därför behov av extra skydd och vård. 

 Goda råd om du vill undvika ilningar: 
• Borsta dina tänder skonsamt och grundligt

• Använd en mjuk tandborste

• Borsta med små cirkelrörelser 

• Välj en mild tandkräm för känsliga tandhalsar 
 t.ex. zendium Sensitive

• För extra lindring kan en liten mängd zendium 
 Sensitive appliceras direkt på de känsliga tand-
 halsarna direkt efter tandborstning. 
 
 Har du frågor rörande din munhälsa - kontakta din  
 tandhygienist eller tandläkare. 

zendium Sensitive reducerar ilningar i 
tänderna och innehåller 1450 ppm fluor

Sveriges Tandhygienistförening stöder 
användningen av zendium fluortandkräm 
och munskölj
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ANSVARSÄRENDEN

KOMMENTAR 
När det gäller den bedömning som 
ligger till grund för disciplinpåföljd 
för de båda tandläkarna finns inget att 
erinra. Extraktionsmoment utförda 
av assisterande personal och extrak-
tioner av tänder utan diagnos eller 
motivering är naturligtvis i strid med 
Socialstyrelsens föreskrifter.

Handläggning av symtombild och 
benförlust vid implantatet 35 upp-
visar också brister. Att lämna åt pa-
tienten att höra av sig vid eventuella 
fortsatta symtom är inte tillämpligt 
när det gäller benförlust vid implan-
tat eftersom fortsatt progression ofta 
sker utan symtom och ibland också 
med snabbt förlopp. Patienten borde 
ha fått ny tid för uppföljning. 

informationSbriSt
Vid valet av implantatsystem är det 
anmärkningsvärt att i efterhand för-
klara brister i behandlingsresultatet 
med att patienten valt ett implantat-
system till lägre kostnad.

I det beskrivna fallet är det uppen-
bart att orsaken till anmälan bottnar i 

en, från patientens sida, upplevd brist 
på information. Det förefaller som om 
det saknas dokumentation om vilken 
information som getts om behand-
lingsgång, behandlingsförlopp, ben-
volym, eventuella svårigheter med 
placering och riktning av implantat, 
fördelar och nackdelar med olika im-
plantatsystem och material för supra-
konstruktionerna.

altErnativa bEhandlingar
Vid all behandling och i synnerhet vid 
en så omfattande behandling som det 
var fråga om är information och del-
aktighet av yttersta vikt för patienten. 
Naturligtvis kan undersöknings- och 
behandlingssituationen för patienten 
innebära svårigheter att uppfatta 
muntlig information. Därför kan 
det vara bra att komplettera med ett 
skriftligt informationsmaterial. 

Om det föreligger begränsningar 
och svårigheter som man kan förutse 
ska patienten delges detta och få veta 
hur det påverkar prognosen. Olika 
alternativa behandlingar ska presen-
teras. Om patienten under behand-

lingstiden får upplysningar om hur 
den fortskrider, orsaker till omgör-
ningar, fördröjning et cetera kommer 
hon eller han att känna sig trygg och 
positiv, vilket är en grundförutsätt-
ning för ett helt lyckat slutresultat. All 
given information ska dokumenteras i 
journalen.

I alla behandlingar kan oförutsedda 
problem uppstå. Om man genom god 
information har skapat en god rela-
tion med patienten kan man i de flesta 
fall undvika en anmälan och de svå-
righeter som den innebär.

Den behandlande tandläkaren är 
alltid ansvarig för det implantatsys-
tem som installeras. Tandläkaren är 
inte skyldig att installera ett implan-
tat som han anser saknar vetenskaplig 
dokumentation eller ger sämre be-
handlingsresultat bara för att det har 
ett för patienten förmånligare pris.

siMon dahlgren
Övertandläkare oral protetik

Centrum för oral rehabilitering
Linköping

Ledamot i Tandläkarförbundets expertgrupp

➤
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VAD HÄNDE SEN?

Det lönar sig att annonserna 
i Tandläkartidningen; det är 
annonsen här intill ett bevis 
för. Tandläkare Pia Thorén 
sålde sin praktik i Norrköping 
för att förverkliga en dröm, 
Cleopatra Eriksson köpte för 
att förverkliga sin.

TexT: MaTs Karlsson

I Tandläkartidningen nummer 10 
2009 fanns en annons med rubriken 
»Erbjudande – drömklinik« under 
bilden av kliniken i huset från förra 
sekelskiftet. I annonsen kunde man 
läsa att det rörde sig om en modern 
klinik med 900 patienter mitt inne i 
Norrköping.

Säljare var Pia Thorén.
Hon behövde inte vänta länge på 

svar från en intresserad spekulant, 
Cleopatra Eriksson, som vid det till-
fället arbetade inom folktandvården i 
Norrköping.

– Det var dags för mig att förverk-
liga drömmen om en egen verksam-
het, förklarar Cleopatra Eriksson 

och berättar att hon drev egen klinik 
i Peru i 19 år innan hon flyttade till 
Sverige. Det var 1993. Efter omfat-
tande kompletteringsutbildning och 
praktik började hon sin svenska tand-
läkarbana, bland annat som anställd 
vid en privatklinik i Norrtälje norr om 
Stockholm.

Hon stortrivs i sekelskiftesbygg-
naden och hoppas att så småningom 
kunna utbilda sig vidare för att kunna 
utföra implantatbehandlingar.

intE dö olycklig
Säljaren Pia Thorén stortrivs också 
nu. Efter 36 år i yrket inklusive studi-
erna till tandläkare tyckte hon att det 
fick vara nog. Hon trivdes visserligen 
mycket bra med tandläkarjobbet, de 
senaste åren undantaget.

– Jag har jobbat så intensivt under 
så många år. Jag tyckte att det fick 
räcka. Jag vill inte dö i förtid som en 
olycklig människa, säger hon och be-
rättar att hon nu håller på att bygga 
upp en ny verksamhet; hon ska arbeta 
med glas och keramik och ge kurser i 
dessa konstarter. Intresset har funnits 
under många år, men då endast som 
en hobby.

Drömmarna 
förverkligades

Försäljningen har gett henne eko-
nomiska förutsättningar att bygga vi-
dare på sin nya dröm.

– Skulle det bli ekonomiska pro-
blem kan jag alltid åka till Dubai och 
jobba en tid. Jag har kontakt med en 
tandtekniker som arbetar där och som 
jag tidigare jobbat tillsammans med i 
Sverige under många år, säger hon. n

Ur Tandläkartidningen nummer 10 2009

Tel. 08-96 19 00
info@earfoon.se  
www.earfoon.se

• Extremt bekväma tack vare den personliga ut-
formningen (vi gör ett avtryck av hörselgången)

• Garanterat inga obehag av värme eller tryck 
• Filter som gör att man hör tal, men dämpar

buller
• Hygieniska tack vare medföljande rengöringsset
• Små och nästan osynliga eller färgade och syn-

liga
• EARfoon Sound kan kopplas till telefon eller

radio
• Lång livslängd, allergibehandlade och CE-märkta
• Återförsäljare finns över hela landet.

Hörselskador kan förebyggas – aldrig botas!

Frank Nanning, tandläkare
För mig är det lika självklart att
använda mina EARfoon hörsel-
skydd som att använda skyddsglas-
ögon och munskydd.
Jag är rädd om min hörsel och ljudet
från sug och borr är klart skadligt på
längre sikt.
Med EARfoon hör jag patienter och
kollegor tydligt, dessutom är de
enkla att sätta in och mycket bekvä-
ma och diskreta.
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Tandvård till fast pris, frisk-
tandvård, finns nu i hela 
landet. I praktiken är det 
inget för personer med stora 
vårdbehov; frisktandvård blir 
tandvård för alla först om den 
ingår i högkostnadsskyddet.

TexT: janeT suslicK
illusTraTion: roberT hilMersson

Allt fler väljer tandvård till fast pris. 
Runt 300 000 personer i landet har 
i dag frisktandvård. Det är drygt 65 
procent fler än för två år sedan.

Om ett år finns över en halv miljon 
personer anslutna till frisktandvårds-
systemet, tror Raimo Pälvärinne, 
ordförande i Sveriges folktandvårds-
förening. På sikt kommer ännu fler, 
kanske de flesta, att ha någon form av 
tandvård till fast pris, spår han.

Så gott som alla landsting erbjuder 
nu frisktandvård. En nationell modell 

med tio premiegrupper och treåriga 
avtalsperioder har byggts ut under de 
senaste två åren.

Frisktandvården är ett stort ekono-
miskt experiment, anser Per Rehnberg, 
chef för Praktikertjänst Tandvård.

Han efterlyser en objektiv kost-
nadsnyttoanalys gjord av en forskare 
och inte bara av en ekonom med in-

Frisktandvård   – för de redan friska?

Än så länge saknas forskning om 
»frisktandvården«, den form av abonne-
mangstandvård som finns i dag.
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riktning på verksamhetsstyrning.
Än så länge saknas vetenskaplig 

forskning om frisktandvården i dess 
nuvarande form, men ett stort forsk-
ningsprojekt har påbörjats i Västra 
Götaland.

Tidigare fanns ett lapptäcke av 
system med olika namn, villkor och 
priser. I många landsting kunde bara 
unga vuxna få tandvård till fast pris, 
och i en del kunde inte någon få det.

Så gott som alla har nu infört eller 
övergått till den nationella model-
len, men spår av de tidigare systemen 
finns kvar. Priserna varierar väldigt 
mycket mellan olika landsting och re-
gioner, vilket tyder på skillnader i hur 
patienterna riskgrupperas och vad 
frisktandvården omfattar.

I Örebro ligger till exempel pri-
serna mellan 840 kronor om året i 
premiegrupp ett och 4 500 kronor om 
året i premiegrupp tio. I Sörmland 
är spridningen mycket större, mel-
lan 720 kronor i premiegrupp ett och 
10 080 kronor i premiegrupp tio.

Det är inte så bra samstämmighet 
än, konstaterar Raimo Pälvärinne, 
men ambitionen är att prisskillnader-
na, gruppindelningarna och tolkning-
arna av vad som ingår i frisktandvår-
den ska bli mer lika med tiden.

Så länge landstingen bestämmer 
priserna kommer de att variera ef-
tersom man har olika kostnader för 
att utföra sina tjänster, men det bor-
de handla om tior eller hundralap-
par inom samma premiegrupp, inte 
om flera tusenlappar, tycker Raimo 
Pälvärinne.

»måStE ingå i högkoStnadSSkyddEt«
Frisktandvård finns nu för vuxna i 
alla åldrar och patienter som väljer 
frisktandvård kan i dag använda det 
allmänna tandvårdsbidraget (atb) 
som en del av betalningen. Eva An-
dersson, Privattandläkarnas general-
sekreterare, anser att det gör det stat-
liga tandvårdsstödet neutralt.

Raimo Pälvärinne och andra frisk-
tandvårdsanhängare tycker däremot 
att dagens tandvårdsstöd missgynnar 
frisktandvården jämfört med tradi-
tionell styckepristandvård eftersom 
kostnaderna inte ingår i högkostnads-
skyddet.

– Frisktandvård är i dag inget al-
ternativ för personer med stora vård-
behov. För att den ska kunna bli det 
måste frisktandvården in i högkost-
nadsskyddet, säger Raimo Pälvärinne.

Ett sätt att stimulera frisktandvår-
den lika mycket som styckepristand-
vården vore att räkna ut ett referens-
pris på varje premiegrupp, föreslår 
Christer Stenvinkel, tandläkare och 
utvecklingschef på folktandvården i 
Sörmland. Då skulle frisktandvården 
kunna ingå i högkostnadsskyddet på 
samma villkor som traditionell tand-
vård.

Eva Andersson tycker att det är 
försäkringstekniskt komplext att be-
räkna referenspriser för frisktandvår-
dens premiegrupper. Hon anser att 
systemet som gäller i dag bör utvärde-
ras innan det görs stora förändringar i 
regelverket.

tappar fokuS
Per Rehnberg är kritisk mot sättet 
frisktandvårdssystemet lanseras på, 
bland annat för att patienter med 
stora behov lämnas utanför, utan att 
folktandvården är tydlig med det.

– En risk med frisktandvården är 
att man tappar fokus på den absolut 
viktigaste patienten, den med hög risk 
och ont om pengar, tycker han.

– Har man order uppifrån att 
kränga frisktandvård, fokuserar man 
på patienter med låg risk.

I vissa fall ges tandvårdsteamen lö-
neincitament, enligt Per Rehnberg.

Flest frisktandvårdspatienter finns 
i dag i Västra Götaland (nästan 60 000 
personer) och Skåne (drygt 53 000 
personer), men Stockholm, som helt 
nyligen började erbjuda frisktandvård 
till alla, lär gå om på sikt.

Målet är att 100 000 personer ska 
teckna avtal i Stockholms län inom tre 
år, berättar Mia Åberg, tandläkare och 
projektledare för frisktandvården på 
folktandvården i Stockholm.

Alla vuxna patienter som färdigbe-
handlas inom de kommande tre åren 
ska erbjudas frisktandvård. Mia Åberg 
uppskattar att ungefär en tredjedel av 
länets 350 000 patienter kommer att 
välja frisktandvården.

Men patienterna som har sämst 
munhälsa i Stockholms län kommer 

inte att erbjudas tandvård till fast pris, 
förrän de blir så friska att de hinner 
bli färdigbehandlade inom ett år.

friSka SubvEntionErar intE
Sedan 2004 har de allra flesta pa-
tienter som går som patienter hos 
folktandvården i Stockholms län 
riskgrupperats i samband med revi-
sionsbesök hos tandläkare. Patientens 
allmänna risk samt risken för karies, 
parodontal sjukdom eller tekniska 
problem bedöms var och en för sig 
och läggs samman. Risken kan ligga 
mellan noll och tolv.

De som har noll risk placeras i pre-
miegrupp ett om de väljer frisktand-
vård, de som har ett poäng hamnar i 
premiegrupp två, och så vidare upp 
till en risk på nio poäng som motsva-
rar premiegrupp tio.

– För patienter med tio till tolv po-
äng är förhoppningen att de på sikt 
kan få en minskad risk och bli färdig-
behandlade, för att kunna erbjudas 
frisktandvård. Är man väl inne i sys-

Frisktandvård   – för de redan friska?

➤ Detta är FrisktanDvårD

n  En nationell modell för frisktandvård 
(tandvård till fast pris för vuxna i alla 
åldrar) har införts successivt sedan 2008. 
Den erbjuds nu med något undantag av 
samtliga landsting.

n  »Frisktandvården« är folktandvårdens 
registrerade varumärke.

n  Frisktandvården har tio premiegrupper och 
omfattar treåriga perioder.

n  I de allra flesta landsting måste patienten 
vara »nollställd« för att ansluta sig. All 
vård som behövs vid starten måste göras 
innan avtalet börjar gälla.

n  Undersökningar och utredningar, hälso-
främjande insatser, behandling av sjuk-
doms- och smärttillstånd samt reparativ 
vård inklusive singelkronor ingår. Förebyg-
gande vård betonas.

n  En patient som behöver akuttandvård eller 
som flyttar under avtalsperioden kan få 
vård i ett annat landsting.

n  Frisktandvården omfattar inte vård som 
behövs på grund av olyckor eller arbets-
skador, tandvård som inte ger ersättning 
enligt tandvårdsstödet eller rehabilite-
rande/habiliterande tandvård.

n  Reglerna varierar något mellan landsting/
regioner.

➤
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temet, rullar det på, säger Mia Åberg.
Hon tror att intresset för frisktand-

vården kommer att vara störst bland 
patienter mellan 20 och 40 år och 
bland patienter i prisgrupp tre och 
fyra. Så har det varit i andra landsting, 
berättar hon.

– Varje premiegrupp ska täcka sina 
egna kostnader. Det är inte tänkt att 
de friska ska subventionera de sjuka, 
säger Mia Åberg.

tandläkarbESök vart trEdjE år
Alla frisktandvårdspatienter kallas på 
revision hos tandläkare vart tredje år, 
och de flesta kommer inte att träffa 
tandläkaren oftare än så annat än vid 
akuta besvär eller lagningar.

Frisktandvårdspatienterna besöker 
också tandhygienist, oftast en eller två 
gånger under en treårsperiod, men 
det beror på patientens behov.

Per Rehnberg anser att patienter 
med låg risk överdebiteras. Folktand-
vården har en högre lönsamhet på 
dem som frisktandvårdspatienter än 
om de betalar för den vården de fak-
tiskt får, tror han, men det framgår 
inte när man marknadsför frisktand-
vården.

Han ifrågasätter också graden av 
delegering.

Inför lanseringen av frisktandvår-
den i Stockholm skrev folktandvår-
den i ett pressmeddelande:

»De som tecknar frisktandvårds-
avtal med folktandvården får bättre 
tandhälsa och drar mer sällan ut sina 
tänder, än den som betalar vid varje 
behandling. Det visar en utvärdering 
som gjorts av folktandvården i Sörm-
land.«

I pressmeddelandet säger Mia 
Åberg: »Det är positivt att utvärde-
ringen ger svart på vitt hur fördelak-
tigt det är att teckna avtal, både för 
tandhälsan och för plånboken.«

Kan man verkligen säga så när det 
ännu inte finns vetenskapliga studier 
om den nationella frisktandvårdsmo-
dellen?

Ja, tycker Mia Åberg, och hänvisar 
till utvärderingen som har gjorts i 
Sörmland och till forskning som har 
påbörjats i Västra Götaland.

– Man ser tydliga trender, säger 
hon.

»undErlagEt för tunt«
Per Rehnberg håller inte med.

– Underlaget är för tunt för att gå ut 
och säga att det här är bra för befolk-
ningen. Trots det får man intrycket att 
det redan är studerat, säger han.

– Det finns en risk att man uttalar 
sig i för stora ord utifrån utvärdering-
ar som inte går att återskapa.

Han tycker att man lika gärna 
skulle kunna argumentera för att en 

del frisktandvårdspatienter slutar att 
ta eget ansvar och att munhälsan på 
sikt kan bli sämre av det. De kan till 
exempel vaggas in i en falsk trygghet 
och sluta med tandtråd eftersom de 
kan få en extra behandling hos tand-
hygienisten »gratis« om det behövs, 
resonerar han.

»patiEntErna blir friSkarE«
Christer Stenvinkel, utvecklingschef 
på folktandvården i Sörmland, är den 
som har utvärderat frisktandvården i 
Sörmland under åren 2006 till 2009 
och jämfört den med traditionell 
tandvård.

Han har tittat på ekonomiska as-
pekter och på patienternas orala 
hälsa. Han har jämfört personer med 
samma risk med varandra.

– Det här är ingen vetenskaplig stu-
die, men våra siffror tyder på att pa-
tienterna verkligen har blivit friskare 
av frisktandvården, säger han.

Utvärderingen visar att frisktand-
vårdspatienterna har fått mer förebyg-
gande tandvård men också mer sjuk-
domsbehandling än andra patienter.

Av samtliga patienter 20 till 65 år 
har frisktandvårdspatienterna 33 pro-
cent färre karierade tänder än stycke-
prispatienterna som från början hade 
samma risk, enligt Christer Stenvin-
kel.

Christer Stenvinkel tror att det be-
ror på att frisktandvårdspatienterna 
går på behandling hos tandhygienist. 
Styckeprispatienterna ringer åter-
bud eller uteblir från hygienistbesök 
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i betydligt större utsträckning.
Utvärderingen visar också att frisk-

tandvårdspatienterna får fler rotbe-
handlingar och färre extraktioner än 
styckeprispatienterna.

– På styckepriskunderna verkar vi 
extrahera mer av ekonomiska skäl, sä-
ger han.

Frisktandvården har gett lika bra 
vinstmarginal som styckepristandvår-
den, och på vissa kliniker bättre, visar 
utvärderingen.

Andelen som valde frisktandvården 
var störst bland patienterna i de tre 
grupperna med lägst risk, men även 
i gruppen med störst risk hade frisk-
tandvården stor genomslagskraft un-
der perioden 2006 till 2009.

friSktandvårdEn populär i Sörmland
I Sörmland har 55 procent av folk-
tandvårdens patienter mellan 20 och 
65 år frisktandvårdsavtal. Samtidigt 
skiljer Sörmlands frisktandvård sig en 
del från den nationella modellen.

Bland annat har man inte krävt nå-
gon »nollställning« innan patienterna 
har erbjudits avtal, utan den vård som 

har behövts från att de tackat ja har 
ingått. På så sätt har det varit lättare 
för patienterna att jämföra kostnaden 
med stycketandvården, tror Christer 
Stenvinkel.

Men det kan också ha påverkat 
prognosen att bli friskare under en 
treårsperiod.

Sörmlands frisktandvårdsmodell 
omfattar också viss rehabiliterande/
habiliterande tandvård som inte ingår 
i den nationella modellen.

En annan faktor som kan påverka 
jämförelser av den orala hälsan hos 
frisktandvårdspatienter jämfört med 
styckeprispatienter är att vissa pa-
tienter med väldigt stora behov inte 
har erbjudits frisktandvård.

forSkning pågår
En stor vetenskaplig studie har på-
börjats i Västra Götalandsregionen, 
där professor Magnus Hakeberg gör 
en hälsoekonomisk utvärdering av 
frisktandvård jämfört med traditio-
nell taxebaserad tandvård i regionen.

Han jämför också utvecklingen av 
risk- och friskfaktorer hos patienter 

som får tandvård till fast pris och pa-
tienter som betalar för utförda åtgär-
der. Även tandvårdsbeteende samt 
attityder till tandvården och vårdgi-
varen undersöks.

Frisktandvården infördes på alla 
folktandvårdskliniker i Västra Göta-
landsregionen 2007 till 2008. Drygt 
14 000 patienter som är representati-
va för vuxna i regionen ingår i studien 
som startades vid 20 kliniker i sam-
band med riskgrupperingen. Patien-
terna undersöks igen efter tre och sex 
år. Treårsdatainsamlingen börjar i vår.

Magnus Hakeberg är nyfiken på pa-
tienternas tandvårdsbeteende. Vilka 
väljer frisktandvård och varför? Hur 
utnyttjar de tandvården jämfört med 
styckeprispatienter?

Han vill också ta reda på hur tand-
vården agerar. Finns det ett annat 
vårdbeteende gentemot frisktand-
vårdspatienter än mot patienter med 
traditionell tandvård?

Senare i år startas en liknande stu-
die i ett tiotal landsting. Minst 100 kli-
niker kommer att medverka. n
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För de flesta är 40 timmars arbets-
vecka tillräckligt; inte för Lars 
Ramsköld. Ofta blir det 90 timmar. 
Han är endodontist, docent i pale-
ontologi, forskare, hängiven mynt-
samlare och skriver på en biografi 
om den kontroversielle konstnären 
Robert Lenkiewicz.

TexT: MaTs Karlsson

När jag träffar honom i den stora etagelägenhe-
ten på Östermalm i Stockholm bleknar min tänk-
ta bild av en sönderstressad arbetsnarkoman 
genast bort. Jag möter en avspänd medelålders 
man med hustru och två barn, en man som äls-
kar sitt yrke som tandläkare och sitt forsknings-
arbete på fritiden.

– För mig finns ingen skillnad mellan arbete 
och fritid. Jag gör det jag brinner för och får en-
ergi av det, säger han.

Redan efter sin tandläkarexamen 1979 öppna-
de han en egen praktik i Stockholm. Samtidigt 
förverkligade han en annan dröm: han började 
studera historisk geologi och paleontologi, det 
vill säga vetenskapen om de fossila organis-
merna och deras utvecklingshistoria, på heltid 
vid Stockholms universitet. På lunchrasterna 
kilade han över till praktiken för en patientbe-
handling, sedan tillbaka till universitetet, till-

Fossil – inget stendött

baka till praktiken på kvällen. Det blev också ett 
pass som tandläkare på lördagarna.

Studierna och forskningen inom paleontologi 
ledde till en doktorsavhandling och en docentur 
vid Uppsala universitet.

– Docenturen är mer ärorik än arbetskrävan-
de, konstaterar han.

I ingressen skrev jag att han är endodontist; 
ett halvår innan specialistutbildningen var klar 
hoppade han dock av den av främst ekonomiska 
skäl. Han hade redan etablerat sig som privat-
praktiserande endodontist och var mer lockad ➤

Att arbeta med 
stereomikroskop 
är a och o för Lars 
Ramsköld, både 
när han bedriver 
forskning hemma 
och arbetar med 
endodontisk tand-
vård på kliniken.

Lars Ramsköld vände upp och ner på vetenskaps-
männens syn på Hallucigenia.
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av kliniskt arbete än en formell specialistkom-
petens. Sedan många år arbetar han endast med 
endodonti på remiss och helt med mikroskop.

SkrivEr biografi
Den paleontologiska forskningen har hamnat i 
bakgrunden under senare år. I stället har intres-
set för numismatiken, vetenskapen om mynt, ta-
git allt mer av hans tid. Det handlar främst om 
romerska mynt. Men han har också ett annat 
intresse; han skriver på en biografi om den kon-
troversielle konstnären Robert Lenkiewicz, som 
efterlämnade 10  000 verk. Bland annat väckte 
han uppmärksamhet genom att låta balsamera 
en god väns kropp och ha den i sin studio.

Men åter till paleontologin. Under flera år 
pendlade Lars Ramsköld mellan Sverige och 
Kina, där han tillsammans med en kinesisk kol-
lega fick ansvar för den vetenskapliga publice-
ringen av nyupptäckt fossil, djur med bevarade 
mjukvävnader från den kambriska tiden, det vill 
säga för 520–530 miljoner år sedan. 

Lars Ramsköld och hans forskarkollegers stu-

dier resulterade senare i flera mycket uppmärk-
sammade vetenskapliga artiklar i de ansedda 
vetenskapliga tidskrifterna Nature och Science. 
De upptäckter de gjorde kullkastade teorin om 
att en mängd »experimentella« grundtyper av 
liv uppkom under den kambriska explosionen. 
I stället för dåligt anpassade livsformer som 
snabbt dukade under visade de välbevarade fos-
silen att alla grundtyper – fyla – som finns i dag 
utvecklades under denna tid och att de flesta till 
synes bisarra eller överspecialiserade djurfor-
mer som beskrivits kunde omtolkas som tidiga 
medlemmar av kända fyla.

Ett omtalat exempel är Hallucigenia, en larv-
liknande organism som är några centimeter lång.

Lars Ramsköld visade att Hallucigenias upp-
täckare hade vänt fossilet upp och ner. Spröten 
som man trodde var ben skyddade i själva verket 
djurets rygg, och de unika ryggtentaklerna var 
ben.

På nästa sida finns en bild på Hallucigenia 
och andra exempel på fossil ur Lars Ramskölds 
forskningsmaterial. n

➤

Längst upp till 
vänster ett loss-
nat, ledat ben från 
ett marint leddjur 
med välbevarad 
gäle.
Bilden intill före-
ställer huvud och 
fångstarmar på 
ett halvmeterstort 
rovdjur, och bilden 
längst till höger 
nutida klomaskar 
från Australien.

Lars Ramsköld 
på fältarbete på 
90-talet i Yunnan 
i Kina. Lokal-
befolkningen 
extraknäcker.

Tidskriften Nature, 

med artikeln om 

Hallucigenia, en 

forntida släkting 

till klomaskarna.
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Bilden ovan föreställer en kinesisk art av 
Hallucigenia, mittenbilden Yunnanozoon, 
en nära släkting till människans tidigaste 
förfäder. Man kan säga farfarsfarfarsfar-
farsfarfarsfars kusin.
Högerbilden föreställer Microdictyon, en 
sköldförsedd klomasksläkting.

En fantasifull rekonstruktion av olika kinesiska klomasksläktingar i sin havsmiljö.

En kinesisk rekonstruktion av 
Microdictyon på jakt efter ett byte.



dpgrön
När du väljer dpgrön har du 
tillgång till ett fullservicelab 
med 200 erfarna och duktiga 
tandtekniker. I 60 år har dpnova 
levererat högkvalitativa produkter 
till tandläkare i hela Norden. 

Dpgrön har normal leveranstid.

Här arbetar vi med den senaste 
tekniken. CAD/CAM är ett av våra 
prioriterade områden. Keramer ett 
annat. Lokal produktion vid våra 5 
laboratorier för en grönare miljö. 

dpröd
För dig som vill ha snabba leve-
ranser erbjuder vi dpröd. Beställer 
du dpröd (inom våra budområden) 
kan vi leverera vissa produkter till 
din klinik inom 24 timmar! 

Tjänsten finns med 48 och 72 tim-
mars leveranstider för produkter 
som kräver längre produktionstid. 
Nu kan du få t.ex. en Epresskrona 
på 48 tim eller en Helprotes med 
24 tänder på 72 tim!

dpblå
Att välja dpblå är vårt mest pris-
värda alternativ.  

Dpblå har en leveranstid på 12     
arbetsdagar. Priset är lägre. I 
övrigt är allt lika.

När du har valt dpblå kommer 
produkterna att produceras i 
våra samarbetslaboratorier över 
världen. Alla är precis som vi 
ISO-certifierade för din trygghet. 
Garantiarbeten görs av våra sam-
arbetslaboratorier. Eventuella jus-
teringar görs på våra lab i Sverige. 
Enlig lag så slutkontrolleras alla 
arbeten i Sverige innan leverans 
ut till kund.

dpguld
För lite mer än ett år sedan var vi var först med att lansera tjänster som gav dig som tandläkare möjligheten att 
själv sätta priset. Nu lanserar vi dpguld. En ny färg för dig som är beredd att ge mer men kanske framförallt att 
få mer.

Dpguld vänder sig till dig som vill ha prioritet i produktionen (dvs. gå före i kön), få tillgång till ett eget team med 
tandtekniker och dessutom få fördelaktiga rabatter och bonusar. 

Våra krav? Det är inte svårt att skaffa sig guldläge hos dpnova och alla med en normal protetikomsättning kan bli 
guldkund - och få hela vår uppmärksamhet. Det handlar såklart inte bara om omsättning utan framförallt om hur vi 
gemensamt måste arbeta för att få samarbetet framgångsrikt. Vi besöker dig gärna för att berätta mer.

Kontakta oss på 040-17 40 00 och be att få prata med någon på marknadsavdelningen i Malmö, Stockholm eller 
Göteborg. Du hittar alla våra kontaktuppgifter på www.dpnova.se. 
Du kan också skicka ett mail till marknad@dpnova.se.
 
För dig som inte har arbetar med dpnova tidigare: Beställ vår nya dp-startbox där vi sammanställt ett antal 
svårslagna erbjudanden. Kostar inget men ger desto mer! Skicka ett mail till marknad@dpnova.se så kommer 
vi att kontakta dig inom ett par dagar.         (vår dp-startbox innehåller bl.a. Mk för 595:- och helkeram inkl. kärna för 995:-)
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INTERVJUN

Det var en utmaning att 
sjösätta tandvårdsstödet. 
Reformen var omfattande 
och de olika aktörerna nytt-
jade tiden för förberedelser 
olika. Det är beklagligt att 
det uppstod problem, anser 
Sofia Wallström, departe-
mentsråd med ansvar för 
bland annat tandvårdsfrå-
gor på socialdepartementet.

TexT: MaTs Karlsson 
FoTo: Michael Melanson

 s edan tandvårdsstödet in-
fördes den 1 juli 2008 har 
främst Försäkringskassan 
fått utstå massiv kritik från 
vårdgivarna och tandvår-

dens organisationer, men också av 
Statskontoret och regeringen. Främst 
har det varit it-stödet som kritiserats. 
Regeringen har också fått sina slängar 
av sleven; många tandläkare tycker att 
stödet infördes med för kort varsel. 

Ett förenklat resonemang, anser So-
fia Wallström:

– Förutsättningarna fanns för en 
lyckad start. Försäkringskassan fick 
redan hösten 2006 regeringens upp-
drag att förbereda reformen. Därefter 

följde ytterligare re-
geringsuppdrag under 
2007. Försäkringskas-
sans ursprungliga plan 
var att utveckla ett eget 
it-stöd. När kassan i 
slutet av 2007 övergav 
den planen hade vär-
defull tid gått förlorad.

Enligt Sofia Wall-
ström har socialdepar-
tementet styrt aktivt 
och haft en nära dialog 
med Försäkringskas-
san om reformen ända 
sedan förberedelserna 
drogs igång 2006. Re-
geringsuppdragen till 
Statskontoret om att 
följa kassans arbete var 
en viktig del i detta. De 
rapporter som kommit därifrån har 
inte varit nådiga. Förutom allt för 
mycket strul med it-stödet har Stats-
kontoret pekat på att kassans kostna-
der skenat i väg på ett oacceptabelt 
sätt. I juni 2009 bedömde man att de 
var fem gånger högre än beräknat. 
Kritiken gällde också brist på sam-
verkan mellan kassans it-system och 
journalleverantörernas och att vård-
givarnas administrativa börda inte 
hade minskat, vilket var ett mål med 
reformen.

Socialdepartementet uppmanade 
Försäkringskassan att utreda proble-
men och presentera lösningar. I ett 

brev till vårdgivarna 
förra året lovade kas-
sans generaldirektör 
Adriana Lender att 
problemen skulle åt-
gärdas.

Det har skett stora 
förbättringar, men kra-
ven på ett fungerande 
it-stöd är enligt So-
fia Wallström mycket 
höga eftersom det 
handlar om funktioner 
som är livsnödvändiga 
för verksamheterna.

– Vårdgivarnas höga 
krav på Försäkrings-
kassan är berättigade, 
men det gäller i lika 
stor utsträckning kra-
ven på vårdgivarnas 

egna systemleverantörer, säger hon 
och tillägger att hon är övertygad 
om att kassan tar de utmaningar som 
finns kvar på största allvar. Det hand-
lar till att börja med om att se till att 
it-kommunikationen fungerar, men 
även om att utveckla service och kva-
litet inom övriga områden, exempel-
vis kundtjänst och efterhandskontrol-
ler. 

viktig informationSbank
Regeringen har gett Försäkringskas-
san i uppdrag att ta fram ett service-
åtagande inom dessa områden. Hur 
it-stödet fungerar ska redovisas på 

»Pengarna 
måste utnyttjas«

Sjösättning av tandvårds-
stödet i juli 2008.
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kassans hemsida varje månad.
Just nu pågår utredningsarbetet 

med ytterligare ett steg i tandvårds-
stödet. Curt Malmborg, förre gene-
raldirektören på Försäkringskassan, 
leder arbetet, som ska redovisas i 
höst. Han kommer att lämna förslag 
på vilka åtgärder som bör sättas in för 
att ge ökat stöd till patienter med sär-
skilda behov av tandvård på grund av 
sjukdom eller funktionshinder.

De uppgifter som samlats i För-
säkringskassans databas kommer att 
ge svar på hur stödet kan förbättras. 
Frågor att ställa för både regeringen 
och tlv, Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket, är bland annat: Kom-
mer högkostnadsskyddet de mest 

behövande patienterna till del, och 
utnyttjas tandvårdschecken till fö-
rebyggande tandvård? Svarar de be-
handlingsbehov som finns hos patien-
terna mot utformningen av stödet? 

Den rapport som Försäkringskassan 
lämnade till regeringen före jul visar 
att två grupper har fått lägre kostna-
der sedan stödet infördes. Det är pa-
tienter med ett stort eller mycket stort 
tandvårdsbehov, och patienter med 
små behov. Kostnaderna för medelpa-
tientens tandvård har ökat något.

– Rapporten visar att målen med 
stödet totalt sett nåtts. Frågor att fun-
dera vidare på är exempelvis varför 
tandvårdschecken inte har fått avsett 
effekt fullt ut för patienter i ålders-

gruppen 20–29 år. Där har Försäk-
ringskassan ansvar för att informatio-
nen når ut, säger Sofia Wallström.

Den prognos som publicerades i 
regeringens budgetproposition i hös-
tas pekade på att omkring en miljard 
av de avsatta pengarna inte skulle 
komma att utnyttjas under 2009. Det 
har varit svårt att beräkna kostna-
derna för det eftersläpande systemet 
med 65+, men det tycks kosta mindre 
än väntat. Det är nu tlv:s uppgift att 
utforma regelverket så att de avsatta 
pengarna används. tlv ska lämna en 
rapport om detta i höst.

priSportalEn flyttaS
För att informera allmänheten om 
tandvårdspriserna hos offentliga och 
privata vårdgivare lanserade Försäk-
ringskassan på regeringens uppdrag 
en prisportal i höstas. Privattandlä-
karnas organisation har varit mycket 
kritisk till bristerna i portalen; det har 
bland annat varit problem med att 
registrera in uppgifter. Nu har reger-
ingen utrett om det är möjligt att föra 
över prisportalen till Sjukvårdsupp-
lysningen, svr ab, där det bland annat 
finns en nyskapad rådgivningstjänst 
för privat och offentlig tandvård och 
som är riktad till allmänheten.

– Vi undersöker nu om en annan 
placering av prisportalen skulle vara 
effektivare. En flytt skulle också un-
derlätta för Försäkringskassan att 
renodla sina uppgifter. n

Tlv:s regelverk måste utformas så att de avsatta pengarna för tandvårdsstödet ut-
nyttjas fullt ut, anser Sofia Wallström, departementsråd med ansvar för bland annat 
tandvårdsfrågor på socialdepartementet.

»Hon är övertygad om 
att kassan tar de ut-
maningar som finns kvar 
på största allvar.«
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MATERIAL & METOD

Individanpassade implan-
tat, tillverkade vid Mitt-
universitetet i Östersund, 
ökar patientsäkerheten och 
kortar operationstiderna i 
ett unikt forskningssamar-
bete. Tekniken har använts 
några gånger vid komplice-
rade rekonstruktioner för 
cancersjuka patienter.

TexT: FredriK MårTensson 
FoTo: claes jörnsKiöld

Triangelsamarbetet Mittuniversite-
tet, Akademiska sjukhuset i Uppsala 
och Mälarsjukhuset i Eskilstuna har 
växt fram det senaste året på något 
ovanliga vägar.

Per Dérand, käkkirurg vid Mälar-
sjukhuset, har tidigare studerat olika 
sätt att virtuellt bocka rekonstruk-

tionsplattor inför käkoperationer 
för att minska operationstiderna. I 
ambitionen att nå ännu längre kom 
han – i samverkan med professor Jan 
Hirsch vid Akademiska sjukhuset – så 
småningom i kontakt med ett forsk-
ningsprojekt för sportteknologi i Öst-
ersund.

– Ett tag verkade de tekniska hind-
ren för svåra. Jag var i kontakt med ett 
antal mekaniska verkstäder i Sydsve-
rige, men utan att hitta någon bra lös-
ning på den precision som krävs för 
den här typen av implantat.

– Men då fick jag ett tips från ett fö-
retag i Göteborg om att Mittuniversi-
tetet hade specialutrustning. Det var 
i mars förra året och sedan dess har 
allting flutit på extremt smidigt med 
en första operation i Uppsala i okto-
ber förra året.

trEdimEnSionEll printEr
De individanpassade titanplattorna  
tillverkas med så kallad friformstek-
nik. Lasse Rännar, forskare vid Mitt-

implantat, made in Östersund
universitetet, beskriver den som en 
form av tredimensionell printer.

– Ett föremål byggs upp från grun-
den med hjälp av metallpulver. Pulv-
ret smälts med hög energi av en elek-
tronstråle och i 0,1 millimeter tunna 
skikt av smält pulver byggs föremålet 
upp. Tekniken gör det möjligt att helt 
individuellt anpassa implantat och 
andra föremål.

Den så kallade ebm-maskinen var 
den första i sitt slag i världen när den 
levererades till Mittuniversitetet för 
tre år sedan.

Lasse Rännar, Mittuniversitetet, leder 
forskningen.

Käkmodell av de individanpassade implantat som tillverkas 
före operationen vid Mittuniversitetet i Östersund.
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Vad används den till normalt?
– Inom sportteknologi, som är ett 

viktigt forskningsområde för Mitt-
universitetet, kan det handla om att 
snabbt utveckla provmodeller av nya 
skidbindningar eller stavhandtag. 

– Tanken med det pågående forsk-
ningsprojektet var ursprungligen att 
finna tekniska hjälpmedel vid idrotts-
skador, men vi ser mycket positivt till 
att vidga forskningen med det sam-
arbete vi nu har med Uppsala och 
Eskilstuna.

planEring, dESign och tillvErkning
Under vintern har ytterligare två 
patienter opererats i Uppsala enligt 
den samarbetsmodell som växt fram 
mellan Mittuniversitetet och de båda 
sjukhusen. 

– Det är ett samarbete som omfat-
tar planering inför operationen samt 
design och tillverkning av implantat 
utifrån virtuella rekonstruktioner 
gjorda från patientens röntgenbilder, 
säger Per Dérand, som varit ansva-
rig för den virtuella designen av ti-
tanimplantaten. ➤

I den tredi-
mensionella 
printern för 
plastmaterial
tillverkas en 
modell av 
patientens 
underkäke.

•  Självbondande cement med utmärkt retention och mekanisk styrka.
•  Automixspruta för snabb och enkel hantering:

- kontrollerad blandning, direkt applicering, exakt dosering vid varje tillfälle
•  Gelfas för enkel rengöring.

Dentsply DeTrey  |  Box 2024  |  128 21 Skarpnäck  |  Tel. 08-685 65 05

For better dentistry

SJÄLVBONDANDE CEMENT

Enkel rengöring  
av överskotts- 
cement
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MATERIAL & METOD

– Med den logistik vi har i dag krävs 
det fyra dagar från de första under-
sökningarna till att vi har färdiga ti-
tanplattor. Men det går förstås att 
slimma och jag är inte främmande för 
att tekniken går att applicera även för 
traumapatienter om det inte krävs åt-
gärder i akutskedet.

kortat opErationStidErna
De implantat som använts i operatio-
nerna har motsvarat de krav på pre-
cision och kvalitet som krävs. Under 
operationen används en del av vadbe-
net (fibula) för att ersätta den skadade 
käken. Att minska den så kallade hy-
poxitiden – då transplantatet är utan 
syretillförsel – är centralt under ope-
rationen.

– Utvecklingen har gått från att man 
bockat och klippt plattor under ope-
rationen via sågguidsteknik som för-
enklat processen till att man nu kan 

minska operationstiderna ytterligare 
med färdiga implantat. Både ekono-
miskt och för patientsäkerheten finns 
stora fördelar, säger Per Dérand. n

➤

Lager på lager av titanpulver smälts 
i tillverkningsprocessen fram till ett 
individanpassat implantat.

»Både ekonomiskt och 
för patientsäkerheten 
finns stora fördelar.«
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The World’s Fastest Matrix?

Besök www.directadental.com 
för mer information om

Extraction Instruments

Matris

- På plats på mindre än 5 sekunder...

Konvex matrisform 
för naturlig 

kontaktpunkt

Kil med flexibel vinge 
separerar och pressar 

matrisen för tät cervikal 
anslutning

Följer tandens 
kontur vid 
införandet

Tät cervikal 
anslutning förhindrar 

överskott

FenderMate (Registered Design and Patent pending) 
is registered trademark owned by Directa AB.



Tandproblem som tilltar 
med åldern blir allt vanligare1

Ett effektivt skydd för tänder och tandkött är viktigare än någonsin 
Hjälper till att motverka fem ålderstecken2:

1 J Am Dent Assoc 2007; 138; 5S–6S 2 Int Dent J 2009 59: 309–320 3 Int Dent J 2009 59: 325–331
4 Int Dent J 2009 59: 332–337 5 J Clin Periodontol 2005; 32 (bilaga 6: 130–131) 
6 Unilever in vivo data on fi le 7 Unilever in vitro data on fi le

Emaljtillstånd

Anti-age innehåller hydroxyapatit som hjälper till att stärka 
emaljen genom att öka kalciumupptaget och inrikta sig på 
försvagade områden där det behövs som mest3 vetenskapligt

bevisat multiskydd
mot tidens tand…

Innehåller 1450 ppm fl uorid, 
hydroxyapatit, zinkcitrat, 

kaliumcitrat och vitamin E.
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Friska
Demineraliserade

Sveriges Tandläkarförbund
rekommenderar daglig tand-
borstning morgon och kväll
med fl uortandkräm.

signifi kant skydd 
mot erosion av 
tandemaljen3

kliniskt bevisad 
effekt mot
tandkötts-
problem4

kliniskt bevisad 
effekt mot ilningar 

i tänderna6

effektiv 
borttagning av 
missfärgningar, 
ofarlig för emalj 

och dentin7

motverkar 
uppdraget tandkött, 
blottade tandhalsar 
och problem som 

hör ihop med detta5

erosion av 
tandemaljen

gingiva-
retraktion

ilningar 
i tänderna

miss-
färgningar

tandkötts-
problem
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STUDENT

Nära samarbete och ständiga 
bedömningar kan leda till 
missförstånd mellan studenter 
och lärare på studentkliniken. 
Kamratstödjare och ett förtro-
enderåd förebygger och löser 
problem på tandläkarhögsko-
lan i Göteborg.

TexT: janeT suslicK
FoTo: Marie ullnerT

För ett par år sedan gjordes en enkät 
vid odontologen i Göteborg. Den vi-
sade att många studenter inte vågade 
ifrågasätta lärarbedömningar därför 
att de var rädda för repressalier, och 

de visste inte vart de skulle vända sig 
om de blev orättvist behandlade.

– Egentligen är det inte konstigt att 
det blir missförstånd med tanke på hur 
vi arbetar på studentkliniken. Studen-
terna är beroende av lärarnas bedöm-
ningar och vi granskas inför patien-
terna. Det är en hel del praktiska och 
muntliga examinationer där mycket 
står på spel, och det är inte alltid det 
går bra, säger Tina Woo, som går sista 
terminen på tandläkarutbildningen 
och är kamratstödjare (»peer helper«).

– Ibland blir det pressade situa-
tioner. Små problem kan eskalera ef-
tersom de inte kommer upp till ytan, 
säger hon.

Men överlag är det en bra stämning 
på skolan och samarbetet mellan stu-

denter och lärare fungerar i de allra 
flesta fall bra, tycker Tina Woo.

kan få hjälp
Undersökningen ledde till att det bil-
dades ett förtroenderåd på odontolo-
gen hösten 2007.

Studenter som känner att de behö-
ver stöd kan vända sig till förtroende-
rådet utan risk för godtyckliga konse-
kvenser.

Tina Woo är en av två kamratstöd-
jare som ingår i förtroenderådet till-
sammans med tre lärare som har valts 
av studenter. Det ska vara tre studen-
ter i rådet, men en plats står vakant.

Förtroenderådet träffas en gång per 
termin samt vid behov. Tina Woo har 
varit med i förtroenderådet i två år, 

kamratstödjare  
hjälper studenter i kläm

Tina Woo är kamratstödjare och ingår i ett förtroenderåd på odontologen i Göteborg. 
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och under den tiden har ett par fall 
tagits upp varje termin.

Det är oftast en student som tar ini-
tiativet genom att vända sig till någon 
i förtroenderådet.

Förtroenderådet strävar efter att få 
till ett samtal mellan de berörda. Ofta 
kan de lösa konflikten själva. Lyckas 
inte det, tas fallet upp av hela förtro-
enderådet, med eller utan involverade 
parter, för att bestämma vad som ska 
göras.

En representant från förtroende-
rådet kan till exempel fungera som 
medlare mellan en student och en 
lärare. Om en student har blivit un-
derkänd på en examination eller en 
behandling kan en lärare från för-
troenderådet granska, utvärdera och 
göra en egen bedömning.

– Det kan vara bra för studenten att 
få en neutral »second opinion«.

Går det inte att lösa problemet, an-
mäler förtroenderådet fallet till högre 
instans, till exempel studierektorn 

eller klinikchefen. Underlaget som 
förtroenderådet har tagit fram blir då 
vägledande.

För att bli kamratstödjare gick Tina 
en grundkurs på sammanlagt 30 tim-
mar om kommunikation, problemlös-
ning och etik.

– Jag såg kursen som en chans att 
träffa studenter från andra institutio-
ner och tänkte att jag skulle ha nytta 
av den som tandläkare också, berättar 
Tina Woo, som gick kursen under för-
sta terminen på grundutbildningen.

Under tio kurstillfällen varvades 
korta föreläsningar, praktiska övning-
ar och diskussioner. Kursen tog upp 
verbal och icke-verbal kommunika-
tion, empatiskt lyssnande, konfliktlös-
ning och hur man ger feedback, bland 
annat. Beslutsfattande, tystnadsplikt 
och etiska frågor berördes också.

Grundkursen för kamratstödjare 
ges ungefär en gång per termin för 
studenter som går olika utbildningar 
vid Göteborgs universitet. n

»Ibland blir det pressade situationer. Små problem 
kan eskalera eftersom de inte kommer upp till ytan.«

OpenMill är ett nyöppnat, modernt fräscenter där vi 
arbetar med öppenhet som filosofi. Som kund skall 
du inte behöva låsa in dig  i avtal med förutbestämda 
volymer eller gå över ån efter vatten när vi kan tillverka 
allt här i Sverige.  Vi lovar dig en optimal kvalitet och 
passform på frästa konstruktioner i Titan, CoCr eller 
ZiOx, från singlar till fullbroar och vi kan ta emot filer 
från många olika typer av scanners. 

Saknar du scanner kan vi till en rimlig kostnad scanna 
och designa dina jobb, skicka bara dina modeller.

Självklart har vi snabba leveranstider, lämnar 5 års ga-
ranti på våra produkter och erbjuder konkurrenskraf-
tiga priser.

Ring 040- 31 75 45 eller 040- 755 45 så berättar vi 
gärna mer.

Vi ses på Scandefa i monter C3-012B.

Vi arbetar med öppenhet 
som filosofi
Optimal kvalitet och 
passform
Titan, CoCr eller ZiOx
Snabba leveranstider
Konkurrenskraftiga priser

”Bästa alternativet ur alla aspekter...”

o p e n M i l l ® ÄR ETT VARUMÄRKE INOM M-TEC INNOVATION AB, ETT  SYSTERBOLAG TILL M-TEC DENTAL AB
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50 fackpress
56 i korthet
58 böcker

64 oral apparatur värde
full vid behandling av 
sömnapné
Behandling med intraoral 
mandibelframdragande 
apparatur är en värdefull 
metod vid måttligt sömn
apnésyndrom, visar studie. 
Petersson-Skantz, Tegelberg

70 kompositretinerad bro 
med äggformad pontic
Vi presenterar den andra 
artikeln i vår serie av fall
presentationer: 
 17årig kvinna som 
önskar fast ersättning för 
lucka 22 remitteras till 
avdelningen för protetik 
vid Centrum för specialist
tandvård i Helsingborg  
för terapiplanering och 
behandling. En komposit
retinerad bro, 2223, med 
miniomegapreparation 
och äggformad pontic 
utförs.
Martin Janda

KVINNA som önskade fast ersättning för 
lucka 22 remitterades till protetikavdelning 
för terapiplanering och behandling.

Den första linjens försvar
Vänthallen på Stockholm C var fylld till 
bristningsgränsen. Informationsskylten 
meddelade i flimrande text att de flesta tåg 
antingen var inställda eller rejält försena
de. Snön hade lagt sig som ett förlamande 
täcke över både vägar och räls. Trafiken 
stod stilla eller möjligen gled okontrollerat 
in i en närbelägen snödriva. Människor 
isolerades och försvaret mobiliserade 
bandvagnar för sjuktransporter. Det var 
egentligen en bättre kväll för varm dryck 
framför öppen eld, men nu ville vi hem. 

tåget mot göteborg skulle avgå 19:10. 
Från en raspig högtalare gavs regelbundet 
besked om att avgången försenats yt
terligare på grund av rådande väderlek. 
Klockan drog sig närmare midnatt och 
vågskålen började väga över mot ytterli
gare en natt på hotell. Då kom det befri
ande beskedet: Tåget kommer att lämna 
vid 23:30 och ska ta oss mot Göteborg. Ut
tröttade resenärer travade sakta mot spår 
17. Den ensamme tågvärden utlovade inga 
under. Han betonade att de skulle göra ett 
försök men att senaste gången som vädret 
var lika kaotiskt tog resan tre dygn. Efter 
sex timmar hade vi vänt i Hallsberg och 
var nu tillbaka på Stockholm C. 

människor jagar i flock. I sin frustra
tion letar man syndabockar. Mobben sökte 
efter personer i uniform. Städare, väktare 
och anställda på den lokala hamburgerba
ren fick värja sig. De förnekade all skuld 
eller koppling till sj. Men någonstans 

måste personen finnas. Den som bär skul
den, som lierat sig med vädergudarna och 
som ansvarar för krig, fred, trafikpolitik, 
höga skatter och kanske även Försäkrings
kassan.

så kom han, målet för jakten. Han bar 
en sjuniform delvis dold under en gul 
reflexväst. Flocken omringade honom på 
ett ögonblick och så började slakten. En 
medelålders man undrade hur många på 
sj som kommer att få sparken efter denna 
katastrof. Borde inte du känna till det? 
Mannen i den gula reflexvästen försökte 
lugnt svara på alla frågor även om det syn
tes att hans käkmuskler var ansträngda. 
Han argumenterade för att de i första hand 
skulle försöka få tågen att fungera och att 
diskussionen kring trafikpolitiken kunde 
vänta. Ingen tycktes vilja lyssna. Efter att 
kampen pågått under någon timme hördes 
äntligen en förnuftig röst från de bakre 
leden: »Vi kanske inte ska skjuta budbära
ren.« 

uttrycket beskrevs första gången av 
Shakespeare i den andra delen av Henrik 
iv (1598). Vissa hävdar att redan den gre
kiske dramatikern Sofokles skrev: »Ingen 
älskar den budbärare som kommer med 
dåliga nyheter.« Vi känner igen fenomenet 
från telefonväxlar och kundmottagningar. 
Varför är det oftast den första linjen som 
får ta den värsta stöten? Det är sällan som 
ansiktet utåt har ansvaret. 

»Efter att kampen 
pågått under någon 
timme hördes äntligen 
en förnuftig röst från 
de bakre leden: ›Vi 
kanske inte ska skjuta 
budbäraren.‹« 

EftEr

förE

70
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Intraoral kamera

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

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

med exceptionell optik från tyska I.C.Lercher 

Intraoral kamera

CoMMunitY dentiStrY and oral 
ePideMiologY
Det finns en stark kopp-
ling mellan fluorhalten i 
dricksvattnet och före-
komsten av karies, visar 
studie. 

Danska forskare har funnit 
en stark koppling mellan 
fluorhalten i dricksvattnet 
och förekomsten av karies 
bland både femåringar och 
15åringar födda mellan 
1979 och 1999. Detta trots 
en utbredd användning 
av tandkräm med högt 
fluorinnehåll och ökande 
kariespreventiva åtgärder 
inom den danska tandvår
den under den studerade 
tidsperioden.

forskarna har samkört 
register över fluorkoncen
trationen i dricksvattnet i 
Danmark med kariesregist
ret hos den danska Social
styrelsen. De har undersökt 
tre kohorter av barn födda 
1979, 1989 och 1999 med 
mellan 41 000 och 48 000 
barn i varje kohort, vilket 
innebär att ungefär 70 pro
cent av alla danska barn i 

Fluorhalten i vatten påverkar kariesrisken

varje åldersgrupp är inklu
derade i studien. Samman
lagt omfattar studien data 
från över 134 000 barn.

Forskarna finner en tyd
lig dosberoende skydds
effekt av fluorhalten i 
dricks vattnet. Redan vid 
en fluorhalt på 0,125–0,249 
mg/l var skyddseffekten 
20 procent, medan dricks
vatten med en fluorhalt 
över 1 mg/l halverade ris

ken för karies. Detta gällde 
både för mjölktänder och 
för permanenta tänder.

forskarna har kontrollerat 
faktorer som kön, familje
inkomst och de har även 
gjort en separat analys 
av de barn som bodde på 
samma ställe under hela 
studieperioden, något som 
inte förändrade slutsat
serna.

Forskare har 
funnit en 
tydlig dos
beroende 
skydds effekt 
av fluorhalten 
i dricksvatt
net. 
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Källa: Kirkeskov L, Kristiansen 
E, Bøggild H, von Platen-Haller-
mund F, Sckerl H, Carlsen A, 
Larsen MJ, Poulsen S. The 
association between fluoride in 
drinking water and dental caries 
in Danish children. Linking data 
from health registers, environ-
mental registers and adminis-
trative registers. Community 
Dent Oral Epidemiol 2010. doi: 
10.1111/j.1600-0528.2009.
00526.x



FlexCares innovativa funktioner:

•	 Flera	inställningar	för	anpassad	borstning:

	 °	 	Tre	tvåminuters	lägen	–	Clean,	Sensitive	och	Massage	–	säkerställer	
optimal	rengöring	för	bästa	resultat.

	 °	 	Två	tidsinställda	rutiner	ger	mer	alternativ	–	MaxCare,	för	en	
fullständig	treminuters	rengöring	och	GoCare,	för	en	snabb	
rengöring	mellan	de	ordinarie	tandborstningarna.

•	 Två	konturanpassade	borsthuvudstorlekar	är	konstruerade	enligt	
Philips	höga	standard	för	att	passa	med	handtagen	och	maximera	
rengöringsupplevelsen:

	 °	 Standardborsthuvud	för	komplett	allsidig	rengöring.

	 °	 Miniborsthuvuden	för	precisionsrengöring	i	svåråtkomliga	områden.	

Sonicare	FlexCare	är	det	soniska	tandborstmärke	som	rekommenderas	
mest	av	tandläkare	över	hela	världen.	Det	främjar	bättre	övergripande	
munhälsa	och	lämnar	tänderna	med	en	jämn	och	ren	känsla.

Sänd	ett	e-mail	till	Anna.Prybil@philips.com	för	mer	information	och	för	att	
få	din	provborste	till	specialpris.	Du	kan	också	besöka	www.sonicare.se.

1		Holt,	J.,	McGrady,	M.,	Jenkins,	W.,	Schmitt,	P.,	Sturm,	D.	and		
Hefti,	A.,	J.	Dent	Res	87	(spec		Iss	A):	1153,	2008

2	Master	A,	Jenkins	W,	Putt	M,	et	al.	Dent	Res	.	2009;	88:sIA
3	Holt	J,	Sturm	D,	Master	A,	et	al.	Compend	Contin	Educ	Dent.	2007;28:s1	
4	Kumar	P,	DeJager	M.,	Aspiras	M.,	J	Dent	Res	88	(spec	Iss	A):	2528,	2009

Tandläkare	upptäcker	ofta	att	deras	patienter	behöver	hjälp	när	det	gäller	
rätt	tandvård.	Felaktiga	borstvanor	(tidslängd	eller	borststil)	kan	leda	
till	en	ohälsosam	mun,	vilket	i	sin	tur	kan	innebära	plackbildning,	gingivit	
och	kanske	till	och	med	paradontit.	En	teknik	som	tandläkare	över	hela	
världen	rekommenderar	är	att	börja	använda	Philips	Sonicare	FlexCare	
för	att	hjälpa	patienterna	att	bättre	vårda	tänderna	och	tandköttet.	
Med	toppmodernt	nytänkande	hjälper	Philips	Sonicare	FlexCare	till	
att	säkerställa	att	patienterna	uppnår	god	tandhälsa.	Det	är	riskfritt	
eftersom	Philips	garanterar	att	dina	patienter	blir	nöjda.	Annars	får	de	
pengarna	tillbaka.	

”Tandläkarna	upptäcker	ofta	att	de	flesta	människor	
inte	borstar	tänderna	effektivt”,	säger	Dr	Joerg	Strate,	
VD,	Philips	Oral	Healthcare,	Clinical	&	Scientific	Affairs.	
”FlexCares	avancerade	teknologi	ger	patienterna	vad	
de	behöver	för	att	göra	det	bästa	av	tandborstningen	
och	de	ser	verkliga	resultat	på	bara	några	veckor.”

Philips	Sonicare	Flexcare	ger	patienterna		
vad	de	behöver	för	att	förbättra	tandhälsan

FlexCare	har	inspirerats	av	den	soniska	tekniken	som	används	på	
tandläkarmottagningen	och	den	patenterade	dynamiska	rengörande	
verkan	rengör	på	djupet	både	mellan	tänderna	och	längs	tandköttskanten.	
Jämfört	med	manuella	tandborstar	har	det	kliniskt	bevisats	att	upp	till	
83	%	mer	plackbiofilm	avlägsnas	totalt	och	i	interproximala	utrymmen.	
Den	har	bevisats	vara	säker	och	varsam	mot	tänder	och	munvävnad1.	
FlexCares	avancerade	teknologi	har	bevisats	reducera	missfärgningar	
och	producera	upp	till	två	nyanser	naturligt	vitare	tänder	på	bara	två	
veckor2.	Med	FlexCare	kommer	du	att	se	en	förbättring	av	dina	patienters	
tandköttshälsa	eftersom	den	hjälper	till	att	reducera	gingivit	och	blödande	
områden	–	och	hjälper	till	att	förhindra	att	tandköttet	drar	sig	tillbaka3.	
FlexCare	hjälpte	även	till	att	reducera	inducerad	gingivit	hos	rökare		
med	84	%	på	bara	två	veckor4.

FlexCare	kombinerar	en		
UV-steriliserare	med	tandborst-
laddaren	för	att	sterilisera	dina	
patienters	borsthuvuden	ända	ner	
till	borsten.	UV-rengöringsteknologin	
dödar	upp	till	99	%	av	vissa	
bakterier	på	bara	tio	minuter.
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Bruxism ökar  
när ungdomar  
blir unga vuxna
journal of oral  
rehabilitation
➤ Frekvensen av tand
gnissel och pressning, 
bruxism, minskar gene
rellt från runt 15 procent 
bland barn till tre procent 
hos äldre, enligt tidigare 
studier. Nu kan dock fin
ska forskare visa att över
gången mellan ungdom 
till unga vuxna innebär en 
ökning av problemen.

Forskarna har följt 125 
14åringar under nio års 
tid och genomfört fyra 
utvärderingar under tiden 
vid 14, 15, 18 och 23 års 
ålder.

Andelen individer som 
rapporterade tandgnissel 
ökade från drygt 13 procent 

till drygt 21 procent och 
andelen som rapporte
rade tandpressning ökade 
från drygt nio procent till 
knappt 15 procent mellan 
14 och 23 års ålder.

Men fluktuationen av pro
blemen var stor och det var 
väldigt sällan samma indi
vider som hade problem 
med bruxism. 

I den aktuella studien 

I den finska studien ökade antalet individer som 
rapporterade tandgnissel från drygt 13 procent 
till drygt 21 procent.

var det endast en indi
vid som rapporterade 
tandgnissel vid alla fyra 
utvärderingarna och ingen 
rapporterade tandpress
ning vid samtliga utvär
deringar. Samtidigt rap
porterade cirka var femte 
individ både tandgnissel 
och pressning vid någon 
mätpunkt.
Källa: Strausz T, Ahlberg J, 
Lobbezoo F, Restrepo CC, Hublin 
C, Ahlberg K, Könönen M. 
Awareness of tooth grinding and 
clenching from adolescence to 
young adulthood: a nine-year 
follow-up. J Oral Rehabil 2010. 
doi:10.1111/j.1365-2842.2010. 
02071.x

foto:  colourbox
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Simvastatin 
kan hjälpa mot 
tandlossning
journal of PeriodontologY
➤ Kolesterolsänkaren 
simvastatin är inte bara 
bra på att sänka blodfet
terna, den kan också hjälpa 
mot tandlossning. 

Det visar en indisk 
studie som jämfört effek
ten på 60 patienter med 
kronisk parodontit som 
lottades till att blindat få 
antingen simvastatin i en 
subgingival gel med kon
trollerad frisättning eller 
en placebogel.

Gelbehandlingen gavs 
som tillägg till den ordi
narie behandlingen som 
består av mekanisk rotin
strumentering (scaling och 
rotplaning). 

Resultatet följdes upp 
och utvärderades efter 

1, 2, 4 och 6 månader. De 
patienter som fått simvas
tatingelen hade signifikant 
bättre resultat vid varje 
mättillfälle. 

Deras tandkött blödde 
mindre, de hade fastare 
tandkött och en högre kli
nisk fästenivå.
Källa: Pradeep AR, Thorat MS. 
Clinical effect of subgingivally 
delivered simvastatin in the 
treatment of patients with 
chronic periodontitis: A 
randomized clinical trial. J 
Periodontol 2010;81:214–22.

Reumatism 
kopplas till 
ökad risk för 
tandlossning
journal of PeriodontologY
➤ Mer än varannan reu
matiker var drabbad av 
måttlig till svår parodontit 

jämfört med var fjärde 
artrospatient. 

Det visar en amerikansk 
pilotstudie av sambandet 
mellan reumatism och 
tandlossning genomförd på 
69 reumatiker och 35 ar
trospatienter som tjänade 
som kontroller. 

Sambandet var oberoende 
av ålder, kön, ras, rökning 
eller diabetes.

Senaste 
nytt 
alltid på 
tandlakartidningen.se

Reumatiker med reu
matoid faktor och med 
anticcP antikroppar hade 
extra hög belastning av 
tandlossning.
Källa: Dissick A, Redman RS, 
Jones M, Rangan BV, Reimold A, 
Griffiths GR, Mikuls TR, Amdur 
RL, Richards JS, Kerr GS. 
Association of periodontitis 
with rheumatoid arthritis: A 
pilot study. J Periodontol 
2010;81:223–30.

iso9001
iso13485

nu finns det en röntgensensor som uppfyller alla 

krav och förväntningar utan att kompromissa med något. 

Du sätter bara in den med en sladd direkt i datorn via USB. 

Hörnen är rundade för extra patientkomfort.  

Som specialister inom digital röntgen kan vi erbjuda den 

senaste tekniken, det vill säga den högsta bildkvalitén på 

marknaden idag. Då vi är tillverkare av sensorn kan vi den 

utan och innan. Vår verksamhet är koncentrerad mot Sverige 

och det gör att vi tillverkar produkter som kan möta den 

svenska marknadens höga krav. Som nationell tillverkare har 

vi mer att bevisa till skillnad från internationella stortill-

verkare. Vi anstränger oss helt enkelt lite mer. Vi ger dig 

högsta tänkbara service då vi, precis som sensorn, är här för 

att underlätta för dig. 

Kontakta oss för en demonstration på din klinik. 

När en kompromiss 
inte är ett alternativ

ViNdåkersVägeN 10, 311 50 FalkeNberg
0346-488 00 • www.deNtalmiNd.com
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Tungpiercing 
kan orsaka 
cellförändringar
oral diSeaSeS
➤ Bruket av piercing är 
vanligt hos tonåringar och 
unga vuxna. Ett av de stäl
len där det är vanligt att 
placera ett piercingsmycke 
är i tungan. Men det är 
långt ifrån ofarligt visar en 
italiensk undersökning av 
30 personer mellan 20 och 
29 år gamla, 15 med och 15 
utan tungpiercing.

Studien visar tydligt att det 
verkar vara svårt att hålla 
området kring piercingen 
rent. Tio av de 15 med ett 
piercingsmycke i tungan 
hade en bakterietillväxt 
i området runt smycket. 
Detta kan jämföras med att 
en av de 15 utan piercing i 
munnen uppvisade en svag 

bakterietillväxt i munhå
lan, den enda av alla funna 
problem som drabbade en 
person utan piercing.

Tre av de 15 personer 
med piercing i tungan 
hade även svamp invid sin 
piercing.

Men forskarna fann 
inte bara mikrobiologiska 
förändringar utan de pier
cades celler i tungan hade 
också förändrats. Åtta av 
15 hade parakeratos, sex 
uppvisade kalciumbildning 
i cellerna, fem hade omfat
tande granulocytinfiltra
tion och fyra hade drabbats 
av cytolys i epitelcellerna.

Samtliga problem drab
bade rökare i klart högre 
utsträckning än ickerö
kare.

Vid granskning i elektron
mikroskop fann forskarna 
dessutom små metallbitar 
från undermåliga piercing
smycken av icke godkänt 
material i cellerna hos 
tre av de 15 tungpiercade. 

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

Något som kan resultera i 
systemisk exponering av 
metaller som i sin tur kan 
leda till allergier.
Källa: Lupi SM, Zaffe D, Baena 
RR, Rizzo S, Botticelli AR. 
Cytopathological and chemico-
physical analyses of smears of 
mucosa surrounding oral 
piercing. Oral Diseases 2010; 
16: 160–6.

Det är svårt att hålla området 
kring piercingen rent, visar 
studie.
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NYHET!
Flux Klorhexidin Flux Klorhexidin 

NYHET!

Innehåller både 

klorhexidin och 

natriumfluorid!

Actavis AB, 112 89 StockholmActavis AB, 112 89 Stockholm

Flux-familjen har fått en ny medlem! Nu lanserar vi Flux 
Klorhexidin som innehåller 0,12% klorhexidin som verkar 
mot plack. Dessutom innehåller Flux Klorhexidin 0,2% 
natriumfluorid som stärker tandytan och förebygger karies. natriumfluorid som stärker tandytan och förebygger karies. 

Flux Klorhexidin har en fräsch smak av Coolmint och är utan Flux Klorhexidin har en fräsch smak av Coolmint och är utan 
alkohol. Flux Klorhexidin är därför skonsamt mot irriterat tandkött.  alkohol. Flux Klorhexidin är därför skonsamt mot irriterat tandkött.  

Flux Klorhexidin finns receptfritt att köpa på apoteket och Flux Klorhexidin finns receptfritt att köpa på apoteket och 
på tandvårdskliniker.

För mer information och för att beställa patientmaterial besök För mer information och för att beställa patientmaterial besök 
gärna www.fluxfluor.se 

Starka tänder är inte flax – det är flux!Starka tänder är inte flax – det är flux!



Ilningar i tänderna är ett vanligt problem och över hälften av 

de drabbade talar inte med sin tandläkare eller tandhygie-

nist om sina problem.1 Undersökningar visar att detta kan 

bero på rädsla att smärtan kan vara tecken på allvarligare 

problem.2 Andra orsaker kan vara att smärtan varierar över 

tid eller att man använder tekniker för att försöka undvika 

smärtan. Tandvården kan här spela en viktig roll genom att 

uppmärksamma problemet, ge förebyggande information 

och rekommendera en effektiv lösning. Genom att använda 

Sensodyne vid den dagliga tandborstningen lindras ilningar 

hos 9 av 10 patienter.3

”Det känns positivt att kunna föreslå en så enkel lösning:  

allt de behöver göra är byta tandkräm till Sensodyne.”
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“ Många patienter lider av
 ilningar helt i onödan”
	 Tandläkare	Johan	Bramberg,	Rådhuskliniken,	Stockholm
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➤ Databaser där tecken 
och symtom hos personer 
med ovanliga diagnoser 
registreras skulle öka 
kunskapen om förekoms
ten i befolkningen samt 
om vårdbehov vid olika 
diagnoser. Likaså skulle 
kvalitetsregister för upp
följning av behandling med 
tandimplantat öka möjlig
heterna att tidigt upptäcka 
risker vid behandling av 
personer med ovanliga 
diagnoser, skriver Birgitta 
Bergendal i sin avhandling 
»Oligodontia  and ectoder
mal dysplasia – on signs, 
symptoms, genetics and 
outcomes of dental treat
ment«.  

Oligodonti, det vill säga 
medfödd avsaknad av sex 
eller fler tänder förutom 
visdomständerna, före
kommer hos 1–2 per tusen 
individer. Avsaknad av 
tandanlag är också ett av 
flera kliniska tecken vid en 
grupp av ovanliga ärftliga 
tillstånd som kallas ekto
dermala dysplasier (ed). 

»Databaser och kvalitetsregister  
förbättrar vården vid ovanliga diagnoser«

Vid ed förekommer tecken 
och symtom från bland an
nat hår, tänder, naglar och 
svettkörtlar.  

Birgitta 
Bergendal 
har un
dersökt 
hur ofta 
ekto
dermala 
symtom 
förekom
mer hos 
personer 

med oligodonti. 123 barn 
och ungdomar deltog i en 
klinisk undersökning och 
en strukturerad intervju 
om symtom. Nio barn hade 
ett redan känt ärftligt syn
drom, vanligast var Downs 
syndrom. Bland individer 
som inte hade ett syndrom 
svarade endast 10 procent 
att de hade avvikande hår, 
naglar eller svettförmåga. 
Låga salivvärden konstate
rades hos cirka 30 procent.  

Den genetiska orsaken 
till oligodonti studerades 

därefter genom en screen
ing av sex gener hos 93 
av de tidigare undersökta 
barnen med oligodonti. 
Mutationer påvisades hos 
14 individer (15 procent) i 
fyra av de testade generna. 
Mutationer i tre av dessa är 
kända som orsak till oligo
donti, medan mutationer 
i genen edaradd tidigare 
endast var kända för att 
orsaka hypohidrotisk ed, 
som är den vanligaste 
formen av ed och innebär 
att förmågan att utsöndra 
svett dessutom är nedsatt. 
De påvisade mutationerna 
förklarar således endast en 
liten del av den genetiska 
bakgrunden till avsaknad 
av tandanlag.  

Via ED-föreningen rap
porterades att några barn 
med hypohidrotisk ed 
förlorat tandimplantat kort 
tid efter att de opererats 
in. Därför inventerades 
barn som fått implantat
behandling upp till 16 års 
ålder i Sverige genom en 
enkät till specialistkliniker. 

Totalt hade 26 barn be
handlats under en period 
av 20 år. Hos fyra av fem 
barn med hypohidrotisk 
ed, som opererats vid 5–12 
års ålder, hade 64 procent 
av de insatta implantaten 
förlorats kort tid efter att 
de installerats jämfört med 
6 procent av implantaten 
hos övriga barn. Orsaken 
till implantatförlusterna i 
edgruppen tolkades vara 
liten benvolym och ovan
ligt hårt ben. Nyligen har 
en direkt genetisk effekt på 
benvävnad beskrivits vid 
hypohidrotisk ed, vilket 
också kan bidra till att för
klara en ökad risk för tidiga 
implantatförluster.  
Källa: Umeå universitet

cf

http://urn.kb.se/resolve?urn=ur
n:nbn:se:umu:diva31798

Birgitta  
Bergendal
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Mycket matnyttigt
i Axelssons livsverk

minimally inVasiVe 
treatment, arrest and 
control oF periodontal 
diseases
P Axelsson
Förlag: Quintessence, 2009
Antal sidor: 300
isbn: 9780867153651

Detta är volym 5 (av 6) i 
»The Axelsson Series on 
Preventive Dentistry«.

Serien representerar ett 
livsverk i bokform, om man 
så vill. Denna volym inne
håller fem fylliga kapitel: 
� Minimalt invasiv meka

nisk rotinstrumentering
� Initial intensivbehand

ling 

Om datorstyrd 
implantatbehandling

tHe art oF computer-guided 
implantology
PB Tardieu, AL Rosenfeld (red)
Förlag: Quintessence, 2009
Antal sidor: 230
isbn: 9780867154771

Elva kapitel och nästan lika 
många författare beskriver 
konsten med datorstyrd 
implantatbehandling. Är 
man intresserad av den 
aktuella vetenskapen inom 
området, får man leta på 
annat håll. I boken beskrivs 
ett paradigmskifte inom 
implantatbehandling, där 
en behandlingsplanering 
utförd i en dator överförs 
till en kirurgisk operations
mall, för att kunna placera 

� Tilläggsbehandling 
� Reparation och regenera

tion 
� Orsaksinriktad preven

tion och stödbehandling
 
Avslutningsvis en fyllig re
ferenslista som innehåller 
omkring 500 artiklar, varav 
24 med Axelsson som för
ste författare. Boken är rikt 
illustrerad. 

Det mesta inom området 
finns här och det är mitt 
intryck att Per Axelsson 
själv har provat och ibland 
utvecklat de metoder han 
beskriver. Det är alltså 
ingen teoretisk skrivbords
produkt, som man ibland 
annars stöter på. Det här är 
irl (in real life). 

Boken har förstås sin givna 
plats i kursbiblioteken på 
tandhygienist, tandläkar 
och specialistutbildningar
na och i klinikbiblioteken i 
allmäntandvården. 

Visserligen gör sig serien 
bra som imponeringsfak
tor i bokhyllan, men den 
förtjänar än mer att bli 
bläddrad i och läst. Ofta. 
Här finns mycket matnyt
tigt.

björn klinge

implantat och utföra prote
tik på ett mer optimalt sätt. 

På något ställe i boken 
hänvisas till studier, som 
analyserat teknikerkost
nader för felplacerade im
plantat med konventionell 
»mentalt styrd« operations
teknik. Det är onekligen en 
intressant jämförelse, även 
om beräkningsunderlaget 
kanske är lite magert. 

I boken framhålls att 
denna nya teknik ger möj
lighet att involvera patien
ten i behandlingsplane
ringen på ett annat sätt än 
tidigare och det kan säkert 
vara sant. 

Boken är upplagd för att 
både ge en bakgrund till 
tekniken och för att stimu
lera kritiskt tänkande kring 
begränsningar med ny tek
nik. Författarna tycks alla 
dela övertygelsen att denna 
nya teknik inte kan ersätta 
klinisk erfarenhet och ett 
gott omdöme. Om man 
läser boken mot den bak
grunden är det en vacker 
introduktion till ett nytt 
område som sannolikt har 
framtiden för sig, för den 
som förstår vilka begräns
ningar som gäller.

björn klinge
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bokfronten? 

Se tandläkar tidningens  
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IT-produkter som förebygger
smittspridning

Ett nyutvecklat tangentbord.
Finns med larm som
påminner användaren
om rengörning.

Medigenic tangenbord kombinerar
rätt tangenbordskänsla med
enkel desinficering av plan yta.
Tangentbordet finns i tre ut-
föranden. Tvättbar mus i samma
material.

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

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

ergonomisk,  s tab i l  och dr i f t säker

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

UNIT: Optimus
Behandlingsstol: 3002 & 3010
Operationsbord: 3020
Data-arm: 3096

Vällovligt men  
spretigt om  
implantatbehandling

osseointegration  
and multidisciplinary  
treatment
CE Francischone (red), förord 
av professor P-I Brånemark
Förlag: Quintessence, 2008
Antal sidor: 354
isbn: 9788587425768

Undrar just om tandlä
kare läser fackböcker med 
vackra illustrationer som 
andra läser kokböcker. Det 
lär vara så att många mest 
beundrar maten i kokböck
er, men själva lagar ganska 
få rätter. Kanske får man 
för patienternas skull hop
pas att det är på samma 
sätt med denna kokbok i 
implantatbehandling. 

Om man som läsare ser 
många avsnitt som exem
pel på vad experter kan 
åstadkomma så är det 
vällovligt. Däremot är det 
många beskrivna ingrepp 
som inte lämpar sig som 
introduktion till praktiska 
övningar i ämnet.

Redaktör och förlag 
har samlat 16 skribenter 
som i 15 kapitel redovi
sar mycket från mikro
biologisk kolonisation via 

mjukvävnadsplastik, olika 
belastningssituationer och 
bentransplantation för att 
sluta med klassifikations
system för implantatpro
tetik.

I sitt förord skriver nestorn 
professor PerIngvar Brå
nemark att den tandlösa 
patienten är en oral inva
lid. Det är därför absolut 
nödvändigt att respektera 
de funktionella konsekven
serna av tandförlust och 
inte enbart göra en anato
misk ersättning. Har man 
dessa kloka ord ringande 
i öronen när man läser 
boken kan det bli en spän
nande resa. 

Den röda tråden får väl an
ses vara implantatbehand
ling, men det är en ganska 
spretig resa med många 
avstickare på i sig intres

santa sidospår. Som titeln 
anger redovisar boken att 
behandling med käkbens
förankrade vävnadsersätt
ningar ofta är multidisci
plinär till sin natur. Sällan 
har man tillgång till alla 
dessa experter. Men visst 
kan man bläddra i boken 
och låta det vattnas i mun
nen när alla dessa stjärn
kockar har lagat estetiskt 
lockande anrättningar.

björn klinge
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Om konsten 
att bränna porslin 
på metall

introduction to metal-
ceramic tecHnology, 
second edition
WP Naylor
Förlag: Quintessence, 2009
Antal sidor: 232
isbn: 9780867154603

Detta praktverk om kons
ten att bränna porslin på 
metall, full av illustrativa 
figurer och detaljrika färg
bilder lämnar verkligen 
ingenting åt slumpen. För
fattaren går systematiskt 
igenom alla de moment 
som ingår i framställningen 
av en metallkeramikkon
struktion och teoretiserar 
dessa parallellt med att 
de praktiska momenten 
beskrivs ingående. Boken, 
som är en andraupplaga, 
har blivit omarbetad och 
utökad jämfört med första 
upplagan. Den inleds med 
en kort historisk beskriv
ning av keramer i allmän
het och användningen 
av dentala keramer och 
porslin i synnerhet. Den är 
lättläst, väcker intresse hos 
den initierade läsaren och 
känns verkligen gedigen 
vid en första anblick. 

Efter inledningen följer 
åtta kapitel och boken av
slutas med en ordlista med 
teknologiska termer och 
appendix med brännsche
man, omräkningstabeller 
och utrustningslistor.  Bo
ken är pedagogiskt skriven 
och avhandlar områden 
som hur man vaxar, gjuter 
och förbehandlar metalle
geringar för porslinsbrän
ning, hur porslin binder till 
metall och hur man lägger 
upp, bränner och efterbe
arbetar porslin. Ett avsnitt 
handlar även om färg och 
färgtagning. 

Boken skulle kunna bli en 
bibel för tandtekniker och 
protetikintresserade tand
läkare om det inte vore för 
en detalj. Det ambitiösa 
upplägget till trots dras 
helhetsintrycket ner av att 
mycket känns gammalt och 

inaktuellt. Materialhante
ringen är inte uppdaterad 
och att ägna många sidor åt 
gjutning med öppen låga, 
medan moderna gjutappa
rater bara nämns med fyra 
rader, känns i vart fall inte 
anpassat till svenska för
hållanden. Detsamma gäl
ler porslinsuppläggnings
scheman och synen på 
färglära som känns mycket 
föråldrad och inte anpas
sad till moderna porslin. 

Har boken då något 
berättigande? Ja, för de 
som kan läsa med kritiskt 
öga och skilja agnarna 
från vetet kan den säkert 
skänka både en hel del be
kräftande och även mycket 
ny kunskap. Men då bör 
läsarna vara så erfarna och 
kunniga att de kan sålla 
bland godbitarna – för de 
finns där onekligen.     

per vult von steYern

Swedental och Odontologisk Riksstämma är 
en unik mötes- och marknadsplats där ny 
kunskap växer fram och som tillsammans 
med de bästa produkterna och metoderna 
utvecklar svensk tandvård. 

... engagerad i ditt yrke och 
utvecklingsbenägen. Givetvis
måste du vara stolt över att 
jobba med tandvård. Om 
du dessutom värnar om att 
utveckla hela tandvårdsteamet 
och har ett brett tandvårds-
perspektiv – då är det dig vi 
vänder oss till med årets Riks-
stämma och Swedental. 

Kom och ta del av ny kunskap,
nya produkter och nya sätt att 

lösa gamla problem! Odontolo-
gisk Riksstämma och Swe-
dental är den största gemen-
samma mötesplatsen för alla 
i tandvården. Allt ni behöver 
under samma tak: klinik, 
forskning och utställning. 

Läs mer om det vetenskapliga 
programmet, festen, hotellbok-
ning, avgifter, utställare och 
allt annat du behöver veta på 
våra hemsidor.

www.tandlakarforbundet.se
www.swedental.se

Vi söker dig som är nyfiken ...
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BIOMAIN TAR BÅDE SINA EGNA 
OCH ANDRAS IMMATERIELLA 
RÄTTIGHETER PÅ STÖRSTA 
ALLVAR.

Samhället gynnas av tekniska innovationer. För att det ska vara lönsamt
att satsa på forskning och utveckling har uppfinnaren möjlighet att skydda 
sina idéer. Rikard Roos är patentingenjör med inriktning medicinsk teknik
på patentbyrån Ström & Gulliksson. Han ansvarar för Biomains patent-
portfölj såväl i Sverige som internationellt.

B iomain är ett ungt bolag som 
redan hunnit utveckla flera smarta 
lösningar till gagn för både kunder 

och patienter. Implantatbroar med vinklade 
skruvkanaler är en sådan lösning som 
möjliggör optimal placering av implantaten 
utan fördyrande distanser. Teknologin 
används till både I-Bridge och I-Butment, 
Biomains senaste produktnyhet för individ-
uella distanser. Europeiska patentverket 
har meddelat att de kommer att bevilja 
Biomains patent för vinklade skruvkanaler. 
Endast formalia återstår.

Patentprocessen är en kvalitetssäkring 
eftersom den tekniska lösningen genom-
går flera års granskning. Med en stark 
patentportfölj och spetskompetens inom 
individanpassad protetik har Biomain lagt 
grunden för en ledande marknadsposition 
en lång tid framöver. Jag har följt bolaget 
sedan 2005 och i mina ögon har Biomain 
utvecklats från en spännande nykomling till 
en etablerad aktör som tar både sina egna 
och andras immateriella rättigheter på 
största allvar. De kommande fem åren blir 
garanterat minst lika intressanta. ▪
Läs hela Rikards berättelse på www.biomain.se

Fler tänder på Biomain

VINKLADE SKRUVKANALER 

ÄR EN PATENTLÖSNING.

RIKARD ROOS
Patentingenjör, vice vd och
delägare i Ström & Gulliksson

Ålder 35 år

Familj Gift och ett barn

Bor Bjärred

Utbildning Civilingenjör i kemiteknik
vid Lunds Tekniska Högskola

Karriär 8 år som patentingenjör med
inriktning medicinsk teknik på patent-
byrån Ström & Gulliksson, där han idag
även är vice vd och delägare. Har tidigare
arbetat med forskning och utveckling på
AstraZeneca.
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SAmmANfATTAT Behandling med intra-
oral mandibelframdragande apparatur 
är en värdefull metod vid måttligt sömn-
apnésyndrom, visar studie.

 O bstruktiv sömnapné och snarknings-
problematik har under de senaste 
decennierna blivit alltmer uppmärk-
sammade. Kring det medicinska pro-
blemet med andningsstörningar har 

olika behandlingsmetoder utvecklats. Tandläka-
rens behandlingsmetod med en oral apparatur 
där mandibeln förs fram har visats sig vara fram-
gångsrik i randomiserade kliniska studier. Skulle 
dessa resultat även kunna gälla när behandlingen 
sker i allmäntandvård? Denna undersökning vi-
sar att det är möjligt.  

sammanfattning 
Studien omfattar en prospektiv konsekutiv serie 
av 60 vuxna patienter som behandlats för ob-
struktiv sömnapné (osa) hos allmäntandläkare 
med intraoral mandibelframdragande apparatur 
(oral apparatur, oa). 

Syftet var att kvalitetsutvärdera behandlingsef-
fekter och eventuella biverkningar av oa-behand-
ling. Patienterna besvarade enkäter före behand-
lingsstart och efter en respektive sex månaders 
behandling. 55 av de ursprungliga 60 patienterna 
svarade på samtliga enkäter, varav 41 var män och 
19 var kvinnor med en medelålder på 54 år.  

Efter sex månaders behandling rapporterade 
47 procent att deras allmänna välbefinnande var 
mycket bättre, 65 procent att deras sömnkvali-
tet blivit mycket bättre och hos 74 procent hade 
snarkningsbesvären minskat mycket. Andelen 
personer som uppgav att de aldrig hade huvud-
värk var före behandling 23 procent som ökade 
till 75 procent efter behandling. Hos två av tre 
patienter förelåg ingen trötthets-/stelhetskänsla 
i käksystemet och detta förändrades inte under 
behandlingstiden. De som intermittent upplevde 
trötthets-/stelhetskänsla vid käkfunktion ökade 
från 18 procent till 27 procent efter behandling-
en. Rörelsesmärtan vid käkfunktion ökade något 
efter oa-användning, men denna biverkning var 
låg (5 procent). Majoriteten av patienterna (67 
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procent) upplevde inga bettförändringar i sam-
band med behandling, dock uppgav 4 procent att 
de fått en stor bettförändring i och med använ-
dandet av oa.

Sammanfattningsvis kan sägas att oral appara-
tur är en värdefull behandlingsmetod vid lätt till 
måttligt osa med få biverkningar av oftast mind-
re omfattning avseende käkfunktionen eller and-
ra komplikationer. 

inledning
Obstruktivt sömnapnésyndrom, osas, karakteri-
seras av ett flertal fullständiga och/eller delvisa 
förträngningar i farynx, som ger minskat luftflöde 
under sömn samt förekomst av uttalad dagtrött-
het [1]. Snarkning, den ljudliga delen av syndro-
met, har tidigare ansetts som mer harmlöst. Den 
kan störa omgivningen och vara en del av osas. 
Snarkning kan ge upphov till andra problem, till 
exempel trötthet. I en studie [2] redovisas de 
mest frekventa symtomen hos kvinnliga snarka-
re oberoende av apné-hypopnéindex: ökad dag-
sömnighet, ofrivilligt insomnande under dagen, 
inte utvilad, fysisk trötthet, morgonhuvudvärk, 
muntorrhet och täta vattenkastningar (nocturi). 
Dessa symtom överensstämmer i hög grad med 
dem som ses hos män. 

Ständiga uppvaknanden och syresänkningar 
i samband med andningsuppehåll leder till ett 
flertal subjektiva symtom och dålig sömnkvalitet. 
De vanligaste nattliga symtomen är snarkning, 
svettningar, torr och sårig hals, panikattacker 
(svårt att få luft), livliga kroppsrörelser och noc-
turi [3]. Dagtid är de vanligaste symtomen onor-
mal dagtrötthet, morgonhuvudvärk, minnesstör-
ningar och koncentrationssvårigheter.

Kardiovaskulära och cerebrovaskulära sjukdo-
mar och ökad dödlighet är exempel på medicin-
ska konsekvenser av mångårigt snarkande och 
förekomst av frekventa andningsuppehåll. Den 
ökade risken för stroke är 2–10 gånger högre jäm-
fört med friska personer som inte snarkar och 
har apnéer [4, 5]. Hypertoni är vanligt förekom-
mande hos patienter med sömnapnésyndrom [6, 
7].

De bakomliggande patofysiologiska mekanis-
merna vid snarkning och sömnapné är ofullstän-
digt klarlagda [8]. En förklarande faktor är till ex-
empel att muskelaktiviteten i de övre luftvägarna 
påverkar luftflödet. Normalt föreligger det en 

Referentgranskad Accepterad för publicering 29 januari 2010
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koordination mellan bland annat tungans musk-
ler och den övre faryngeala muskulaturen vid 
inandning som gör att luftvägen inte faller ihop. 
Vid obstruktiva apnéer minskar emg-aktiviteten 
i genioglossus-muskulaturen och detta kan leda 
till vävnadskollaps i farynx, det vill säga obstruk-
tiv apné [9]. Snarkningarna gör att det blir mer 
ansträngande att andas, sömnen blir ytligare med 
trötthet som följd under dagen samt andra nega-
tiva konsekvenser. Det finns därför anledning att 
försöka minska på snarkandet.

För att kunna säkerställa diagnosen osas krävs 
en sömnanalys/registrering utöver verifiering av 
uttalad dagtrötthet. I dag utförs den oftast med 
portabel analysutrustning i hemmet, som mä-
ter antal apnéer/sovtimme (ai), antal apnéer + 
hypopnéer/sovtimme (ahi), antal episoder av 
syremättnadssänkningar ≥ 4 procent/sovtimme 
(odi) och snarkljud.

En av behandlingsformerna är att använda 
oral apparatur, oa, som gör att underkäken hålls 
i framskjutet läge för att skapa friare luftvägar. 
Tungan hålls borta från mjuka gommen och 
svalgväggen och oa ökar muskeltonus i mjuk-
vävnaderna i mun och svalg. Genom de friare 
luftvägarna minskar andningsuppehållen och 
syresättningen blir bättre, vilket ger minskad 
dagtrötthet. Dessutom minskar snarkningarna 
ofta i intensitet och frekvens.

En stor andel av patienterna förefaller vara 
nöjda och upplever sig må mycket bättre efter 
några månaders behandling med oa [10, 11].

Studiens syfte var att genom en uppföljning av 
behandlade patienter värdera om en allmäntand-
läkares behandlingsresultat avseende effekter 
och eventuella bieffekter avviker mot de forsk-
ningsresultat som finns i dag.

material och metod
Undersökningen är en prospektiv studie av 60 
patienter som behandlats 2006–2007, godkänd 
av etikprövningsnämnden (epn) i Linköping. 
Undersökningen genomfördes med hjälp av en-
kät före behandlingsstart samt efter en respek-
tive sex månaders behandling av oa.

Patienter
Patienterna var remitterade från öron-näs-hals-
specialist (önh) vid regionsjukhuset i Linköping 
med önskemål om oa-behandling efter verifierad 
diagnos obstruktiv sömnapné genom sömnana-
lys med ett apné-hypopnévärde > 10. Både män 
och kvinnor har deltagit i studien.

Behandling med OA
Före behandlingsstart utfördes en klinisk un-
dersökning av käkfunktionen samt tand- och 
bettförhållanden. 53 patienter fick en mono-
block-skena utförd i varmpolymeriserad akrylat, 
sammanbunden lingualt och buckalt om under-
käksfronten med två metallbarer [13] (figur i). 

Figur I. Oral apparatur av monoblock-typ i varmpolymeriserad akrylat.

Sju patienter med mycket omfattande fyllnings-
terapier och/eller implantat fick en elastisk 
skena (elastomer) med retention runt om alveo-
larutskotten. 

Mandibeln protruderades från interkuspida-
tionsläge till 50–75 procent av patientens maxi-
mala protrusionsförmåga beroende på andnings-
störningens svårighetsgrad.

Enkäter
Enkäterna bestod av två delar med frågor inom 
följande huvudområden: allmän medicinsk, 
sömn och käkfunktion. Patienterna rapportera-
de före behandlingsstart enligt en 4-gradig skala 
kring sömn (mycket bra, ganska bra, ganska då-
ligt och mycket dåligt) samt enligt en 6-gradig 
frekvensskala kring käkfunktion (aldrig, någon/
några gånger i månaden, cirka en gång i veckan, 
flera gånger i veckan, varje dag/natt samt vet 
inte). Frågorna som ställdes presenteras i tabell 
1. Dessutom skattade de sin dagtrötthet före och 
efter sex månaders behandling genom Epworth 
Sleepiness Scale (ess), ett internationellt välan-
vänt och validerat självskattningstest av sömnig-
het i olika situationer. Skalan omfattar åtta frågor 
som ska bedöma hur troligt det är att man slum-
rar till i stället för att bara känna sig trött (skala 
0–4, max 24 poäng) [17, 18]. 

I uppföljningsenkäten efter en respektive sex 
månaders behandling svarade patienterna på en 
6-gradig frekvensskala (minskat mycket, mins-
kat något, ingen skillnad, ökat något, ökat myck-
et, vet inte). 

TABELL 1. Enkätfrågornas lydelse

Sömn (4-gradig skala) Käkfunktion, sömn (6-gradig skala)

n Egenskattning av allmänna välbefin-
nandet

n Egenskattning av sömnkvaliteten

n Är du trött i kinderna/käkarna?
n Är käken låst/låser sig?
n Har du smärtor eller värk i ansikte och 

käkar?
n Hur ofta har du huvudvärk?
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Patienterna beskrev sin adaptation till behand-
lingen i frågan som illustreras i figur ii. Dessut-
om kunde de också avge öppna svar/synpunkter 
kring behandlingen.

resultat
Patienternas medelålder var 54 år, med medi-
anvärdet 57 år med variation från 28 till 78 år. 
Andelen män var 68 procent och 32 procent var 
kvinnor. Samboende var 85 procent. 

Övriga allmänmedicinska data
Utöver osa angavs andra sjukdomar/tillstånd. 
De mest frekventa var nack-/skulderbesvär (28 
procent), hypertoni (27 procent), överkänslig-

het/allergi (27 procent), tidvis nedstämdhet (25 
procent) samt oro/ångest (18 procent).

Mer än var tredje patient (37 procent) medici-
nerade regelbundet, vanligen mot höga koleste-
rolvärden och hypertoni.

Av de 60 som påbörjade behandlingen avbröt 
fyra före enmånadsuppföljningen. De kontak-
tades per telefon angående orsakerna. Följande 
anledningar angavs: panikkänsla, svår hosta, 
kväljningskänslor samt pågående omfattande 
tandsanering. En femte person avbröt behand-
lingen senare genom att oa störde sömnen för 
mycket. 

OA-användning
Patienterna fick, efter en respektive sex måna-
ders användning av oa, svara på hur det gick att 
använda oa (figur ii). Efter sex månaders oa-an-
vändning hade den positiva bilden (mycket bra/
bra/ganska bra) ökat till 91 procent från 84 pro-
cent efter en månads användning.
 De som inte regelbundet använde sin oa, an-
gav tre skäl: 
n Svårighet att acceptera oa.
n oa störde sömnen.
n Behandlingen med oa orsakade smärta. 

Sömn/välbefinnande
Före behandlingsstart rapporterade 72 procent 
av patienterna att de snarkade högt och störande 
varje natt. Efter sex månaders behandling rap-
porterade 74  procent att snarkningarna hade 
minskat mycket och 4 procent noterade ingen 
skillnad. Dagtröttheten minskade i samband 
med behandlingen. ess var före behandling i 
medel 11,9 som minskade till 8,4 efter sex måna-
ders behandling. 

Patienternas egenskattning av sitt allmänna 
välbefinnande och sömnkvalitet, före och efter 
sex månaders behandling visas i tabell 2 och 3. 

Käkfunktion
Symtom från käkfunktionen, före och efter sex 
månaders behandling, beskrivs i tabell 4.

Huvudvärksfrekvensen förändrades påtagligt 
genom behandlingen. Före behandling uppgav 
23 procent av patienterna att de aldrig hade hu-
vudvärk, vilket ökade till 75 procent efter sex må-
naders behandling. 

Två av tre patienter rapporterade vid be-
handlingsstart ingen trötthets-/stelhetskänsla 
i käksystemet och detta förändrades inte under 
behandlingstiden. Efter en månads användning 
av oa svarade 63 procent att de inte upplevt 
trötthets-/stelhetskänsla vid käkfunktion och 4 
procent upplevde besvär dagligen. Efter sex må-
nader hade ingen längre dagliga besvär.

Före behandling angav 12 procent förekomst 
av smärta i ansikte/käkar. Denna andel ökade till 
21 procent efter sex månaders oa-användning. 
En majoritet av patienterna, 70 procent, hade ef-

 Mycket Bra Ganska varken Ganska Dåligt Mycket
 bra  bra bra eller dåligt  dåligt
    dåligt 
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Figur II. Den orala apparaturens användarvänlighet/komfort:  
Att använda »bettskenan« går …

TABELL 2. Procentuell fördelning (antal patienter) av egenskattat allmänt 
välbefinnande, före och efter sex månaders behandling. 

Allmänt välbefinnande; 
% (n)

Mycket 
bra

Ganska 
bra

Ganska 
dåligt

Mycket 
dåligt

Före (n = 60) 17 % (10) 70 % (42) 13 % (8) 0 % (0)

Efter 6 mån (n = 55) 47 % (26) 40 % (22) 13 % (7) 0 % (0)

TABELL 3. Procentuell fördelning (antal patienter) av egenskattad sömn-
kvalitet, före och efter sex månaders behandling. 

Sömnkvalitet;
 % (n)

Mycket 
bra

Ganska 
bra

Ganska dålig/
ingen skillnad

Mycket
dålig

Före (n = 60) 2 % (1) 33 % (20) 52 % (31) 13 % (8)

Efter 6 mån (n = 55) 65 % (36) 15 % (8) 20 % (11) 0 % (0)
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ter en månads användning av oa ingen smärta vid 
käkfunktion vilket ökade till 78 procent efter sex 
månaders behandling.

En hög andel av patienterna upplevde inga 
käkledsljud alls efter en månads användning (79 
procent). Detta ändrades inte nämnvärt efter sex 
månader (78 procent). Upphakningar eller lås-
ningar i käkled var sällsynt. Efter en månad och 
sex månader rapporterade 5 procent respektive 7 
procent sådan förekomst.

Passar bettet dåligt?
Efter sex månaders oa-användning rapporterade 
67 procent att de inte upplevde någon skillnad vid 
sammanbitning, 29 procent hade noterat en liten 
skillnad och 4 procent upplevde en stor skillnad. 

diskussion 
I denna kvalitetsutvärdering rapporterade ma-
joriteten av patienterna att det var positivt att 
använda oa. Endast ett fåtal biverkningar och 
komplikationer förelåg under aktuell behand-
lingsperiod. Ett litet antal patienter fick bett-
förändringar, vilket är i överensstämmelse med 
andra studier [12, 13]. 

Efter en tids användning av oa, längre än en 
månad, ökar också andelen personer som upple-
ver att det går bra att använda apparaturen. Det 
är således en viss tillvänjningstid i användningen 
av oa som patienten måste informeras om, vilket 
man måste räkna med i sin behandling. 

Även i denna studie fanns det personer som av-
bröt behandlingen, vilket markerar att inte alla 
tolererar en intraoral apparatur där underkäken 
hålls i en framskjuten position. Trots allt var det 
endast 5 av 60 patienter som avböjde fortsatt be-
handling med oa. Majoriteten har använt skenan 
regelbundet, vilket kan ses som att acceptansen 
för behandlingsformen är god. Detta resultat är i 
samstämmighet med tidigare forskningsresultat 
[14, 15].

Inom all vård är det av vikt att behandlingen 
inte skadar patienten eller försvårar tillståndet. 
Då denna typ av behandling är en påtaglig pro-
vokation på käkfunktionen, var vår ambition att 
undersöka eventuella negativa effekter orsakade 
av oa-behandling. Andelen patienter med käk-
funktionssmärta ökade något efter sex månaders 
behandling jämfört med före behandlingsstart, 
vilket kan vara ett mått på behandlingens provo-
kation. Studien visade även att patienterna upp-
levde varierande grad av bettförändringar. Hu-
ruvida dessa var av den dignitet att patienterna 
skulle avbryta sin behandling mot osa kan inte 
värderas i detta korta uppföljningsperspektiv. 
Detta är dock observandum till vikten av upp-
följningskontroller i den ofta livslånga behand-
lingen.

Över 60 procent av patienterna upplevde inte 
efter sex månader någon trötthets-/stelhets-
känsla vid käkfunktion av att använda oa. Detta 
skulle kunna bero på att vävnaden/muskulaturen 

TABELL 4. Procentuell förekomst av huvudvärk och käkfunktionella symtom före behandling 
och efter sex månaders behandling. 

Huvudvärk
Trötthet 
i kinder/käkar

Käken låst/
låser sig

Smärta/värk 
i ansikte/käkar

Före behandling
(n = 60)

Aldrig   23   63   88   83

Någon/några gånger 
i månaden

  43   18   3   12

En gång/vecka   13   5   2   0

Flera gånger/vecka   15   5   2   0

Varje dag/natt   2   3   0   0

Vet inte   3   5   5   5

Efter 6 månaders behandling
(n = 55)

Aldrig   75   65   93   78

Någon/några gånger 
i månaden

  16   27   5   16

En gång/vecka   0   0   0   0

Flera gånger/vecka   7   7   2   5

Varje dag/natt   2   0   0   0

Vet inte   0   0   0   0
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har successivt anpassat sig genom den intermit-
tenta provokationen som användandet av oa är.

Det mest frekvent rapporterade symtomet före 
behandling var huvudvärk, som troligen är rela-
terat till koldioxidansamlingen snarare än käk-
muskelspänning. Detta var dock ett infrekvent 
fynd. Våra resultat är i paritet med andra studier, 
där huvudvärksfrekvensen reducerades signifi-
kant [13, 16]. 

Dagsömnigheten (mätt med ess-frågorna) 
minskade med en tredjedel efter sex månaders 
oa-behandling. Detta kan förklaras med att an-
talet andningsuppehåll sannolikt har minskat 
liksom fragmenteringen av sömnen och därige-

nom har sömnkvaliteten förbättrats, vilket även 
visats i andra studier [17, 18]. Den egenskattade 
sömnkvaliteten uppgavs hos 65 procent av pa-
tienterna ha blivit mycket bättre i och med be-
handling, sannolikt beroende på att andelen 
djupsömn har ökat, vilket inte har verifierats i 
denna studie.

Samarbete mellan olika discipliner är av stor 
betydelse för att få optimal behandlingseffekt av 
oa. I vår studie gjordes sömnregistrering och ana-
lys av specialist i klinisk neurofysiologi och dia-
gnos ställdes av önh-specialist som dessutom var 
medicinskt ansvarig. Det är viktigt att eventuella 
medicinska kontraindikationer utesluts. Tandlä-
karen gör käkfunktionell undersökning, bedöm-
er parodontala, kariologiska och endodontiska 
förhållanden samt tar hand om framställandet 
av en individuellt utformad oa. Studier har visat 
att en tredjedel av patienterna som remitterats 
till sömnlaboratorium för misstänkt sömnapné-
syndrom har odontologiska kontraindikationer 
för oa-behandling, till exempel otillräckligt antal 
tänder, parodontal sjukdom eller tmd-symtom 
[15, 19]. Efter att oa framställts och tillvänjning 
skett, måste uppföljningar, kontroll av subjektiva 
effekter och förnyad sömnregistrering ske för att 
kunna utvärdera behandlingsresultatet. Det är 
därför av största vikt med ett bra samarbete med 
medicinskt ansvarig läkare för att kunna optimera 
vårdkedjan och utvärdering av behandlingarna.

slutsatser
Denna studie har visat att en klar majoritet av 
de behandlade patienterna har fått förbättrad 
sömnkvalitet, minskade problem med snark-

RESuLTAT EFTER SEx MåNADER MED ORAL APPARATuR MOT SÖMNAPNÉ

Positiva iakttagelser:
n	Det gick bra att använda oral apparatur för 80 procent av patienterna.
n Det allmänna välbefinnandet blev mycket bättre för 47 procent.
n Sömnkvaliteten hade blivit mycket bättre hos 65 procent.
n Snarkningarna hade minskat mycket hos 74 procent.
n 46 procent kände sig mycket oftare utvilade när de vaknade.
n Dagtröttheten hade minskat något till mycket hos 84 procent.
n Frihet från huvudvärk ökade från 23 procent före behandling till 75 procent 

efter sex månaders behandling.

Negativa iakttagelser:
n Bettförändringar förekommer. Fyra procent upplevde en stor skillnad. 
n  Andelen patienter som upplevde trötthets-/stelhetskänsla vid käkfunktion 

någon/några gånger i månaden ökade från 18 procent till 27 procent. 
n  Andelen patienter med smärta i käkar ökade något efter användning av oral 

apparatur mot sömnapné. Det handlar dock om ett fåtal patienter (5 procent 
med smärta någon gång i veckan). 
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Tandläkare med intresse  
för sömnforskning söks

Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin 
(SFSS) söker i denna insändare tandläkare intres se rade 
av att delta i certifieringsarbete och fort bild nings
aktiviteter.

Under de senaste decennierna har tandläkares intresse för 
behandling av sömnapné och snarkning vuxit. Den behand-
ling som tandläkare utför berör en del av det medicinska 
grundproblemet: andningsstörningen. En samverkan med 
läkarkåren är därför angelägen för att hålla god kvalitet på 
tandläkarnas behandlingsformer.

I Sverige har tandläkarkåren fått en välrenommerad plats 
i den medicinska föreningen sfss <www.swedishsleepre-
search.com>, där olika professioner på den medicinska sidan 
möts och utvecklar området sömn och sömnstörningar. Inom 
denna förening har ett certifierings- och ackrediteringsarbe-
te startat för att skapa kravspecifikationer för standarden på 
diagnostik, behandling och utvärdering. Detta arbete startade 
2008 för läkare och biomedicinska analytiker liksom fysiolo-
giska laboratorier. En arbetsgrupp för tandläkare startar nu, 
parallellt med övriga grupper, ett arbete med samma syfte.

Vi vet att det finns tandläkare som vill förkovra sig inom 
området och som har intresse för certifieringsarbete och 
fortbildningsaktiviteter. Du som har sådant intresse kan kon-
takta oss på nedanstående e-postadresser.

 
Att kommunicera våra specifika odontologiska spörsmål med 
medicinsk personal kan vara svårt då vi många gånger an-
vänder olika namn för samma eller liknande sak. Det finns 
till exempel ett dussintal termer för den intraorala appara-
tur med mandibelframdragning som vanligen används vid 
behandling av sömnapné. För att förenkla nomenklaturen 
föreslår vi samlingsbegreppet oral apparatur, vilket har en 
överensstämmelse med engelskans oral appliance (oa).

Som tandläkare är vi ansvariga för det vi lämnar ut eller 
sätter in i munnen. Det innebär naturligtvis att vi måste ställa 
krav på tandteknikernas arbete. Även här kommer en kvali-
tetsaspekt in. Vad ska få klassas som godkänd oa i framtiden? 

Denna insändare vänder sig till dig som vill vara med och driva 
utvecklingen av en kvalitativ vård och formandet av en fram-
tida nationell standard som leder till bättre vårdsamverkan i 
detta tvärprofessionella arbete.

För tandläkarnas arbetsgrupp inom 
Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin

åke tegelberg (ansvarig), Malmö 
E-post: ake.tegelberg@mah.se

marie marklund, Umeå
E-post: marie.marklund@odont.umu.se

anette fransson, Örebro
E-post: anette.fransson@orebroll.se

ningar och huvudvärk och något minskad dag-
trötthet.

Studien har visat att oral apparatur utförd av 
allmäntandläkare är ett värdefullt behandlings-
alternativ vid lätt till måttligt sömnapnésyn-
drom. Den ger få käkfunktionella biverkningar 
och få komplikationer i övrigt.

english summary
Helen Petersson-Skantz and Åke Tegelberg
Oral appliance treatment effects of sleep apnea in 
general dental practice
Tandläkartidningen 2010; 102 (5): 64–9
The study includes a prospective consecutive se-
ries of 60 adult patients treated for obstructive 
sleep apnoea (osa) among general dentist with 
a nocturnal oral appliance for mandibular ad-
vancement. The study was designed to evaluate 
self-reported treatment effects and possible side 
effects of oral appliance treatment. The patients 
answered the questionnaires before the start 
of treatment, after one and six months of treat-
ment. 55 of the original 60 patients responded to 
all questionnaires, of which 41 were male and 19 
were female with an average age of 54 years.

 After six months of treatment 47 percent re-
ported a much improved general well-being, in 
65 percent the sleep quality had become much 
better and in 74 percent the snoring symptoms 
had decreased. The proportion of people who 
said they never had headaches before treatment 
was 23 percent and increased to 75 percent after 
treatment. In two of three patients there was no 
tiredness and/or stiffness of the jaws and mus-
cles and this did not change during treatment. 
Those who experienced intermittent tiredness/
stiffness of the jaws and muscles increased from 
18 percent to 27 percent after treatment. 

Of those subjects who experienced pain in the 
jaw the frequency slightly increased after oral 
appliance use, but the side effect rate was low (5 
percent), the majority of patients experienced no 
changes requested in connection with treatment. 
However, 4 percent of the patients reported a big  
change in occlusion after use of oral appliance.

 In summary, the nocturnal oral appliance with 
mandibular advancement is a valuable tool for 
treatment of mild to moderate osa with few ad-
verse reactions to a lesser extent on jaw function 
or other adverse events.

Den finns på www.tandlakartidningen.se 

Söker du en vetenskaplig artikel  
ur Tandläkartidningen?
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SAMMANFATTAT 17-årig kvinna 
som önskar fast ersättning för lucka 22 
remitteras till avdelningen för protetik 
vid Centrum för specialisttandvård i 
Helsingborg för terapiplanering och 
behandling. En kompositretinerad bro, 
2223, med miniomegapreparation och 
äggformad pontic utförs.

BAKGRUND
Allmän anamnes
Patienten uppger sig vara fullt frisk. Inga aller-
gier, tar inga mediciner, varken röker eller snusar.

Lokal anamnes (figur I–II)
Patienten har vid tio års ålder fått en intern re-
sorption på tand 22 (figur II a). Patienten får re-
miss till pedodonti som beslutar att extrahera 22. 
Patienten fick initialt en plåt som ersättning för 
22, men har aldrig trivts med denna: hon säger 
sig läspa lätt. Hon har därefter haft en plåt med 
frontal påbitningsvall för att höja bettet inför 
kommande protetisk behandling. Patienten har 
haft svårt att acceptera plåten och ingen betthöj-

Martin Janda
ötdl i oral protetik, 
odont dr, Centrum för 
specialisttandvård, 
Folktandvården Skåne, 
Lund
E-post: martin.janda@
skane.se

Godkänd för publicering 18 mars 2010

 FALLPRESENTATION

ning har skett. Patienten blev retad i skolan både 
för tandluckan och läspningen.

Patienten önskar en fast ersättning för tand 
22 med ett så gott estetiskt resultat som möjligt. 
Hon är inte intresserad av någon mer ortodon-
tisk behandling.

STATUS
� Luckan för tand 22 mäter 4,4 mm på det sma-

laste området.
� Tand 23 är något mesialroterad samt buckal-

ställd. 
� Tand 37 saknas efter extraktion på grund av 

karies. 
� Tand 27 är elongerad.
� Bettet är neutralt horisontellt men något djupt, 

dock ingen slemhinnepåbitning.

Röntgen (figur II)
Ingen patologi finns.

Diagnos
� K 08.1  Förlust av tänder till följd av olycksfall, 

extraktion eller parodontal sjukdom 
� K 07.23  Djupt bett

BEDÖMNING
Luckan för tand 22 mäter på det smalaste om-
rådet 4,4 mm. Tandbredd för tand 12 är 5,4 mm. 

Figur II a–b. (a) Röntgen tagen vid tio års ålder när rotresorptionen upptäcktes. (b) OPG tagen vid undersökningstillfället.

Kompositretinerad bro 
med äggformad pontic

a b
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Figur I a–e. Kliniska 
bilder vid undersöknings-
till fället.
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b

c

d
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Luckans bredd samt det djupa bettet gör att en 
implantatinstallation inte är möjlig. Om patien-
ten är intresserad av implantat måste ortodonti 
utföras, dels för att häva det djupa bettet men 
också för att bredda tandluckan. 

Då patienten inte vill ha ytterligare ortodon-
tisk behandling är en kompositretinerad bro ett 
alternativ. En konventionell bro anses inte vara 

REFERENSER
1. Saunders WP. Resin bonded 

bridgework: a review. J Dent 
1989;17(6):255–65.

2. Hussey DL, Linden GJ. The 
clinical performance of 
cantilevered resin-bonded-
bridgework. J Dent 
1996;24(4):251–6.

3. Bergendal B, Hallonsten AL, 
Koch G, Ludvigsson N, 
Olgart K. Composite retai-
ned onlay bridges. A follow-
up study in adolescents. 
Swed Dent J 1983;7(6):217–
25.(c) Sätet utfört med elektrotom. 

lämplig på grund av patientens ålder samt att 
hennes tänder är intakta.

BEHANDLING (FIGUR III–IV)
Patienten valde den kompositretinerade bron. 
En miniomegapreparation (endast i emalj) utför-
des på 23. Först provades en bro med sadelfor-
mad pontic, vilket gav dåligt estetiskt resultat. En 
ny bro med äggformad pontic framställdes. Ett 
litet säte i gingivan gjordes med hjälp av elektro-
tom. Sätet utfördes något palatinalt så att när re-
konstruktionen cementerades trycktes gingivan 
buckalt åt för att få mer vävnad.

Prognosen för den kompositretinerade bron 
anses vara god. Den är inslipad så att inga arti-
kulationsinterferenser mot ponticen finns. Bron 
bedömdes ha en god egenretention när den pro-
vades. Prognosen för mukosan är svårbedömd. 
Dock koopererar patienten bra med hygien.

Vid tvåårskontrollen är patienten mycket nöjd 
med sin rekonstruktion. Inga komplikationer, 
varken på bro eller gingiva kan upptäckas.

DISKUSSION
Kompositretinerade broar bondade på två stöd-
tänder lossnar inte sällan från det ena stödet. 
Dock håller den kompositretinerade bron ofta 
bra på endast ett stöd. Detta överensstämmer 
med litteraturen där det visat sig att komposit-
retinerade broar på ett stöd för överkäkstvåor 
har god prognos. Utför man dessutom en mindre 
preparation så ger det
� färsk emalj att bonda till
� mer plats för metall
� bättre parallellitet så att bron får god egenre-

tention vid provning. 
Detta bör förbättra prognosen ytterligare.  
Enligt litteraturen är det störst risk för avbond-

ning de första månaderna. Om en avbondning då 
sker, bör en helt ny konstruktion utföras efter 
sakanalys och eventuell justering av preparatio-
nen utföras. En recementering av samma kon-
struktion ger sämre styrka och risken för en ny 
avbondning är stor.

SAMMANFATTNING
Kompositretinerade broar för överkäkstvåor och 
även i underkäksfronten bör vara ett alternativ 
när implantat inte är lämpligt. Den kan även ses 
som ett långtidsprovisorium tills en eventuell 
konventionell bro utförs. God estetik kan nås ge-
nom att hänsyn tas till ponticutformningen.

Figur III a–c 

(a) Provning av den sadelformade ponticen – svart triangel mesialt.

(b) Bild till tekniker för att 
förklara ponticutformningen. 
En liten »hylla« för mukosa-
kanten tillverkas.

b

c
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Figur IV a–e. Tvåårskontroll. 

(c) Lägg märke till hur mukosan kring 
ponticen efterliknar den fria gingivan 
kring en naturlig tand.
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c
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I slutet av januari förvärvade Tic – Tandteknik i cen
trum – genom systerbolaget Hellasvägen Invest AB 
en stor fastighet i centrala Malmö med en totalyta på 
ca 3 500 m2 i tre plan. Här kan vi ta emot nya kunder.
 Den stora anledningen till att Tic nu får denna 
möjlighet att flytta och expandera är självklart det 
stora förtroende som så många kunder har visat 
oss sedan labbet startade i maj 2009.
 Nya kunder tillkommer i en strid ström och vi 
hade faktiskt växt ur våra nuvarande lokaler redan i 
början av hösten 2009. 
 Fastigheten på Bellevuevägen hyser i dag kontors
verksamhet, men ett av planen (till att börja med) 
kommer under våren att byggas om till tandtekniskt 

laboratorium. På översta planet finns konferensloka
ler samt en vacker personalmatsal med servering. 
 Fastigheten är strategiskt lokaliserad – den är 
lättillgänglig för både personal och kunder med 
mycket goda parkeringsmöjligheter och utbyggd 
kollektivtrafik.  
  Vi är mycket glada och tacksamma för att vi nu 
får möjlighet att bygga och inreda ett toppmodernt 
laboratorium.
 Tic är full service företaget när det gäller metall
keramik, helkeramik, avtagbar protetik och implantat, 
med drygt 50 erfarna tandtekniker. Vi finns – än så 
länge – i Sverige och Danmark och har redan många 
av länder nas ledande praktiker på kundlistan.

Box 50106 SE-200 11 Malmö 040-642 12 00 www.ticab.eu info@ticab.eu

Tic skapar utrymme
för nya kunder.

Här kan vi ta emot nya kunder. Kontakta oss så berättar vi mer.
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 D et finns en besynnerlighet i 
den nuvarande tandvårds-
försäkringen som borde på-
talas. En lucka bakom 5:an 

ersätts inte även om det finns stöd-
tänder att bygga på längre bak, till ex-
empel en 7:a. Naturen har utrustat oss 
med molarer och det är väl bevis nog 
för att molarerna också behövs i bet-
tet. De torde vara minst lika viktiga för 
tuggfunktionen som premolarerna.

Estetiskt sett är framför allt den främ-
sta molaren mycket viktig. Ett skratt 
eller ett leende förfulas av en lucka 
bakom 5:orna, framför allt i överkä-
ken. Hur motiverar de som har ansva-
ret för regelverket denna brist i syste-
met? De ansvariga borde träda fram 
och förklara sig. Jag ser det som ett 

»Regel i försäkringen
ett hån mot patienterna« 

hån mot patienterna att låta dem gå 
omkring med luckor bakom 5:orna för 
att de inte har råd att med egna medel 
betala en lämplig behandling.

Anser de som bestämt regelverket att 
det är en lyxbehandling att ersätta 
felande 6:or med en brokonstruktion 
när det finns stödtänder att bygga på? 
För patienternas skull ber jag dem 

som bestämmer över regelverket i 
tandvårdsförsäkringen att göra en 
ändring i enlighet med ovanstående 
tankegångar. En sådan ändring skulle 
dels förbättra de drabbades tuggför-
måga, men också medföra ett tryggare 
socialt liv för dessa.

LENNART MÖLLERSTEN
Leg tandl, odont dr  

Stockholm

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

�

Sök vetenskaplig dokumentation om  
implantat på hemsidan!  

www.tandlakarforbundet.se

Gör så här:
• Logga in som medlem
• Välj Sök implantatdokumentation
• Godkänn användarvillkoren
• Sök ett implantat med hjälp av   
  menyer eller fritextfält
• Läs den vetenskapliga  
 dokumentationen på skärmen eller  
 som utskrift 

För mer information -  
kontakta Åsa Hultén,  
asa.hulten@tandlakarforbundet.se  
eller Lena Munck,  
lena.munck@tandlakarforbundet.se
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 T  andvårds- och läkemedels-
för månsverkets (TLV) mål 
är att ge mesta möjliga 
tand hälsa för skattepeng-

ar na. För att lyckas med detta krävs 
det att vi prioriterar. Av det statliga 
tandvårdsstödet på totalt sex miljar-
der avsätts fem miljarder till högkost-
nadsskyddet. Dessa fem miljarder ska 
räcka till mycket och TLV:s uppgift är 
att fördela dessa resurser på bästa sätt. 
Tandvårdsstödet ses ständigt över och 
vi kommer ibland att behöva göra nya 
prioriteringar om vad som ska omfat-
tas av subvention. 

Lennart Möllersten frågar sig hur mo-
tiveringen att inte prioritera behand-
ling av luckor bakom 5:an lyder och 
om beslutet kan omprövas.

När regeringen initialt utformade 
detaljerna för högkostnadsskyddet tog 
den hjälp av en expertgrupp med bred 

TLV svarar Lennart Möllersten:

»Regeln frigör resurser för större behov«
representation från hela tandvården. 
TLV har sedan fortsatt att tillämpa 
detta arbetssätt. Tandvårdsföreträ da-
re har och är fortfarande delaktiga i 
ar betet med att utforma och utveckla 
tandvårdsstödet. 

När det statliga tandvårdstödet utarbe-
tades var den etiska plattformen och 
de prioriteringsprinciper som lades 
fram i proposition 1996/97:60 Priori-
teringar inom hälso- och sjukvården, 
vägledande för arbetet. 

Deras praktiska utformning har gett 
avtryck i 3 § lagen (2008:145) om stat-
ligt tandvårdsstöd. 

Tandvårdsstöd beviljas dels förebyg-
gande tandvård och dels tandvård 
som syftar till att åstadkomma frihet 
från smärta och sjukdomar, förmåga 
att äta, tala och tugga utan större hin-
der samt ett utseendemässigt godtag-

bart resultat. Tandvården ska syfta till 
att så långt möjligt bevara munnens 
vävnader och behandlingens kvalitet 
och hållbarhet ska vägas mot kostna-
derna.

Avtagbar protes är ersättningsbe-
rättigande vid alla tandluckor, även 
bakom tandposition 5.

Gränsen för statlig subvention för fast-
sittande protetik drogs vid tandluckor 
långt bak i munnen. Genom att en 
tandlucka i tandposition 6 och bakåt 
inte är ersättningsberättigande blir det 
resurser över för behov som bedömts 
vara större. Exempelvis är fast sitt ande 
implantatförankrade kon   struk  tio  ner 
er sättningsbe rät ti  gan  de i tandluckor 
då tre eller fler tänder saknas och även 
vid helt tandlösa käkar.

GUN-BRITT LUNDIN
Chef för avdelningen 

för tandvårdsstöd på TLV

�

Ska du köpa eller sälja 
praktik och utrustning? 
Hyra ut sommar huset? 
Söka arrende?

Nu kan du få ut din radannons 
på nätet – direkt!

www.tandlakartidningen.se
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Återvinn gamla tidningar med stil i en papperskasse specialdesignad av konstnären Peter Dahl. 

Du kan beställa kassen, samt se var din närmaste återvinningsstation fi nns, på PappersKretsen.se

Peter Dahl Recycled

VI SOM INGÅR I PAPPERSKRETSEN ÄR HOLMEN, SCA, M-REAL, STORA ENSO, MEDLEMSFÖRETAGEN I TIDNINGSUTGIVARNA, SVERIGES TIDSKRIFTER OCH GRAFISKA FÖRETAGENS FÖRBUND.
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platsannonser
Aktuella stop- och utgivningsdagar
Nr 7 Stopp 29/4 Utgivning 27/5
Nr 8 Stopp 24/5 Utgivning 17/6

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

Adress: Tandläkartidningen, Box 1217
111 82 Stockholm

Landstinget Kronoberg är det lilla landstinget med de stora möjligheterna. 
Vi erbjuder hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god tillgänglighet.  

Tillsammans bidrar vi till att nå visionen om ett gott liv i ett livskraftigt län. 

Vi söker klinikchef till 
allmänkliniken i Lagan  
Vi söker nu en klinikchef till vår 
allmänklinik i Lagan. Som klinik-
chef hos oss erbjuder vi dig ett 
stimulerande och utvecklande  
arbete med stor frihet och goda 
påverkansmöjligheter. I din roll 
som klinikchef ingår att du leder 
och utvecklar kliniken utifrån Folk-
tandvårdens mål och vision, du 
har också ett övergripande ansvar 
för ekonomi- och personalfrågor 
samt kvalitets- och verksamhets-
utveckling. Du är direkt under-
ställd tandvårdsdirektören.  
 
Vi söker dig som har ett intresse, 
engagemang och erfarenhet av 
att leda och utveckla en verksam-
het. För att lyckas i uppdraget ska 
du som chef verka för ett aktivt 
och lyhört ledarskap där du  

engagerar och entusiasmerar 
dina medarbetare.  
 
Då tjänsten är en tillsvidaretjänst 
med tidsbegränsat förordnande 
som chef vill vi att du har odonto-
logisk utbildning och erfarenhet. 
Tillträde sker enligt överenskom-
melse. 
 
Totalt arbetar 4 tandläkare (mot-
svarande 2,4 tjänster) och 3 tand-
sköterskor på kliniken. 
 
Folktandvården Kronobergs  
vision är att vara det främsta 
tandvårdsalternativet för länets  
invånare. I vår verksamhet foku-
serar vi på kvalitet, service, till-
gänglighet och kostnad.  
 

Eventuella frågor kring annonse-
ring och rekryteringsarbetet  
besvaras av personalchef Lisen 
Blomdahl, 0470-58 88 65 alt 
0709-844 959. Frågor kring  
tjänsten besvaras av tandvårds- 
direktör Annika Kahlmeter, 
470-58 89 30 alt 0709-844 844. 
Fackliga kontaktpersoner är  
Fabiana Morales-Shahrestani 
Azar (SRAT), Carina Ljung 
(SKTF), 0470-58 88 60 samt  
Marianne Dahlberg (TT),  
0472-59 43 30.  
 
Välkommen med din ansökan 
senast den 30 april via  
www.offentligajobb.se 
 

Medf yttarservice - ring 0470-74 50 05 eller www.medak.se l

General Dentists Holland
NL. Dentists 1–20 yr exper. Scand atmosphere, ultra 
modern prac no amalgam. High visit %. Excellent 
children & adult coverage. 5.000–9.000 eur net/mth.
Scandinvian mother tongue pre. 

CV+Pic vansleen@home.nl 
+31611362751 Drs.Z.Tischler

NyTT jobb? 
Kontakta alltid den lokala företrädaren för Tjänstetandläkarna för aktuell löneinformation innan du börjar ett nytt jobb.

Söker du efter lediga tjänster 
inom Folktandvården? 

www.folktandvarden.se
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Vi söker

TANDLÄKARE
Till Broby/Lönsboda, Bromölla och Klippan 
Läs mer om tjänsterna och ansök online på www.skane.se/platsnytt. Ansökningstiden utgår 2010-04-28.

ArbeTA uTomlANDs?
Då ska du gå ur AEA. När du återvänder till Sverige 
ska du gå med direkt igen annars går du miste om 
inarbetade försäkringsperioder. 
Läs mer på www.aea.se

FDI Annual World Dental Congress
Salvador de Bahia, Brazil

2-5 September 2010
www.fdiworldental.org

För mer information om respektive 
tjänst se kau.se/ledigatjanster

KAU.SE

Karlstads universitet sökerKarlstads universitet söker

Två universiTeTs- 
lekTorer i oral 
hälsa
100% dnr POE 2009/175

Sista ansökningsdag: 2010-05-06

Sveriges stoltaste ortodontist?

Har du specialistkompetens och brinner för 
yrkesmässiga utmaningar och spännande möten 

med kunder och medarbetare? 

Vill du bli en av oss? Tandregleringskliniken Falun, 
söker två Övertandläkare inom Ortodonti.

 
Kontakta Birgitta Björs, klinikchef 023-49 26 34 

birgitta.bjors@ltdalarna.se

Mer information finns på www.ltdalarna.se 
under fliken Arbeta hos oss/Lediga tjänster/Tandvård.
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ASSISTENT STILLING 
(100%) i travel privat praksis 
i FLEKKEFJORD, Norge

Nye lokale med pent beliggenhet på brygge-
kanten i idylliske Flekkefjord på sydspissen 
av Norge. Flinke hjelpepersonell. Opus. 
I tillegg til heltids allmenpraksis er det 
deltids periodontist og tannpleier. 
Søknader fra nyutdannede velkommen!

Flere opplysninger: 
jane.fardal@gmail.com

L a n d s t i n g e t  B L e k i n g e  s ö k e r

TANDLÄKARE
Folktandvården Karlshamn
Välkommen till vår klinik i karlshamn. Vi är 23 medarbe-
tare varav sju tandläkare och tre tandhygienister.

Vi erbjuder dig ett individuellt anpassat introduktionspro-
gram med handledare. Vi ser fram emot din ansökan.

Anställning: Heltid.

Upplysningar: klinikchef Jan Bläckberg 0454-73 27 05.

Facklig företrädare: tt, alexsandra ioannidis Olsson 
0457-73 17 15.

Sista ansökningsdag: Välkommen med din ansökan senast 
den 3 maj 2010 via www.ltblekinge.se

För mer information om tjänsten: www.ltblekinge.se

För mer information se: 
Lediga anställningar på vår hemsida www.hkr.se

Tandläkare
med intresse för klinisk 
och teoretisk forskning

Övertandläkare i Ortodonti
Tandregleringen Kungsbacka

•  På kliniken  nns två ortodontister, två tandsköterskor 
och sex ortodontiassistenter. 

•  I samma byggnad  nns en större allmäntandvårdsklinik.

•  Journalsystem, remisshantering och röntgen är digita-
liserat.

•  Kliniken kännetecknas av ett långt drivet delegerat 
arbetssätt.

•  Kliniken är, i samarbete med Odontologen, Göteborg, 
utbildningsklinik för en ST-tandläkare.

Arbetsuppgifter
Tjänsten som övertandläkare omfattar sedvanlig 
ortodonti, konsultationsverksamhet och handledning.

Hallands läns landsting har en omfattande FoU verksam-
het varför det  nns goda möjligheter till forskning och 
utvecklingsarbete.

Kvali kationer
Specialistkompetens i ortodonti. Klinisk skicklighet inom 
området är meriterande. Stor vikt läggs vid samarbets-
förmåga och intresse att driva och utveckla den orto-
dontiska verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt med 
bibehållen kvalitet. 

Heltid, tillsvidareanställning. refnr. NSV 37/10.

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse

Ansökan senast 2010-05-16.

Kontaktpersoner:
Stefan Robertson/Verksamhetschef, tfn 0300-56 53 30.
Sven-Åke Nilsson/Fackl repr, tfn 070-674 74 99.

Skicka din ansökan via www.offentligajobb.se

Övertandläkare i Ortodonti
Tandregleringen Kungsbacka

•  På kliniken  nns två ortodontister, två tandsköterskor 
och sex ortodontiassistenter. 

•  I samma byggnad  nns en större allmäntandvårdsklinik.

•  Journalsystem, remisshantering och röntgen är digita-
liserat.

•  Kliniken kännetecknas av ett långt drivet delegerat 
arbetssätt.

•  Kliniken är, i samarbete med Odontologen, Göteborg, 
utbildningsklinik för en ST-tandläkare.

Arbetsuppgifter
Tjänsten som övertandläkare omfattar sedvanlig 
ortodonti, konsultationsverksamhet och handledning.

Hallands läns landsting har en omfattande FoU verksam-
het varför det  nns goda möjligheter till forskning och 
utvecklingsarbete.

Kvali kationer
Specialistkompetens i ortodonti. Klinisk skicklighet inom 
området är meriterande. Stor vikt läggs vid samarbets-
förmåga och intresse att driva och utveckla den orto-
dontiska verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt med 
bibehållen kvalitet. 

Heltid, tillsvidareanställning. refnr. NSV 37/10.

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse

Ansökan senast 2010-05-16.

Kontaktpersoner:
Stefan Robertson/Verksamhetschef, tfn 0300-56 53 30.
Sven-Åke Nilsson/Fackl repr, tfn 070-674 74 99.

Skicka din ansökan via www.offentligajobb.se



tandläkartidningen årg 102 nr 5 2010

platsannonser

82

E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se

Landstinget Kronoberg är det lilla landstinget med de stora möjligheterna.  
Vi erbjuder hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god tillgänglighet.  

Tillsammans bidrar vi till att nå visionen om ett gott liv i ett livskraftigt län. 

Vi söker sjukhustandläkare till vår 
nya folktandvårdsklinik i Ljungby  
Vi söker en sjukhustandläkare till 
den klinik som just nu är under 
uppbyggnad i Ljungby. Kliniken 
beräknas stå färdig för inf yttningl  
årsskiftet 2010/2011 och här ska 
allmäntandvård och sjukhustand-
vård arbeta tillsammans under en 
gemensam ledning.  
Totalt kommer cirka 20 personer 
att arbeta här. Regelbunden  
specialistverksamhet kommer 
också att bedrivas på kliniken.  
 
Vi söker dig med erfarenhet som 
sjukhustandläkare eller en all-
mäntandläkare med intresse för 
patienter med särskilda behov.  
Hos oss får du goda utvecklings-
möjligheter genom kontinuerlig 
kompetensutveckling där din och 
klinikens framtida utveckling är i 
fokus. Vi erbjuder ett gediget  

introduktionsprogram med en  
personlig mentor som är ett stöd 
under inledningen av din anställ-
ning. Du erbjuds också att vara 
med i vår Frukostklubb för ny- 
anställda medarbetare. 
 
Vi söker dig som är positiv, har 
lätt för att samarbeta och tycker 
det är viktigt med ett gott patient-
bemötande. Du bör ha god data-
vana då vi arbetar med digital  
datajournal (T4). Vi lägger stor 
vikt vid personlig lämplighet. 
 
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 
heltid där tillträde sker enligt över-
enskommelse. Provanställning 
kan komma att tillämpas. 
 
Vår vision inom Folktandvården 
Kronoberg är att vara det främsta 

tandvårdsalternativet för länets  
invånare. I vår verksamhet  
fokuserar vi på kvalitet, service, 
tillgänglighet och kostnad.  
 
Eventuella frågor kring annon- 
sering och rekryteringsarbete  
besvaras av personalchef Lisen 
Blomdahl, 0470-58 88 65 alt 
0709-844 959. Frågor kring  
tjänsten besvaras av tandvårds- 
direktör Annika Kahlmeter,  
0470-58 89 30 alt 0709-844 844.  
Facklig kontaktperson för TT:  
Marianne Dahlberg,  
0472-59 43 30.  
 
Välkommen med din ansökan  
senast den 30 april via  
www.offentligajobb.se  

Medf yttarservice - ring 0470-74 50 05 eller www.medak.se l

Tandläkare – Halmstad
Vi söker dig som vill arbeta på privatklinik i centrala 
Halmstad. Är du positiv, flexibel och har god sam-
arbetsförmåga är du kanske den vi söker till vår lilla 
härliga arbetsgrupp. Vi är väl uppdaterade och fort-
bildning sker ständigt för att främja utveckling 
av klinik och individ.

Du som är intresserad hör av dig till Åke Carlsson 
på 035-10 33 00. Ansökan vill vi ha snarast.

Åke Carlsson Tandläkarpraktik Ab
brogatan 3, 302 43 Halmstad

 dnalmräV nedråvdnatkloF

 erakäldnaT
 datslraK i nekinilkagaH

rem atev ud lliV   fehckinilk atkatnok 
 .04 37 16-450 nft ,ybesäW naJ

 
 .0102 lirpa 03 gadsgninkösna atsiS

 åp netsnäjt mo rem säL

 bboj/es.vil.www



83tandläkartidningen årg 102 nr 5 2010

platsannonser
E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se

T A N D V Å R D

baldetorp

tandläkare 
i centrala Helsingborg. Det är en fördel om 
du som söker har några års erfarenhet. 
Baldetorp Tandvård AB är en privat tand-
vårdsklinik med en fantastisk arbetsmiljö, 
modern design, digital röntgen samt Opus.

Vi erbjuder all typ av tandvård med inriktning 
på kirurgi och implantat. Tillträdet kan om 
möjligt individ anpassas och samarbetsformer 
diskuteras.

Välkommen med din ansökan till oss. 
Alla ansökningar behandlas med diskretion.

Baldetorp Tandvård AB
Gasverksgatan 9, 252 25 Helsingborg
042-13 62 32
mats@baldetorptandvard.se

Vi behöver stärka vår verksamhet 
med ytterligare en

Vi söker en tandläkare till en modern privat-
praktik i Borlänge. På kliniken utförs även 
implantatkirurgi och implantatprotetik. Vi är 
övertygade om att du som söker har en god 
kommunikationsförmåga, fungerar bra 
i grupp och behärskar svenska språket i tal 
och skrift. 

Vi erbjuder ett spännande och utvecklande 
arbete. Anställningsvillkoren innefattar, 
förutom en grundlön på god nivå, även en 
prestationsbaserad ersättning. Omfattning och 
anställningsvillkor enligt överenskommelse.

För vidare information: Reza mahjouri
reza.mahjouri@gylletandvard.se 

 Tandläkare 

Orthocenter Ltd is an established orthodontic company 
expanding since 28 years, nowadays with 30 centers  
specialized in orthodontics. Highly standards are 
essential for Orthocenter, so it is ISO 9001-2000 certified. 

Working at Orthocenter in the Netherlands is working in an up 
to date practice within a nice atmosphere, as well as working 
in a beautiful small country with a lot of opportunities. 
The Netherlands offers a variety of landscapes, like a nice coast 
with large beaches and the forest. Old and new city’s and on
the other hand the countryside with the sheep and the cows. 
The Islands in the North, the famous Delta Works in the South 
and Amsterdam as a cultural centre. The main airport, Schiphol 
is central located in the Westside of the Netherlands close to 
Amsterdam. Within a few hours you will be in other parts of 
Europe. It takes 1-2 hours to get to Copenhagen/Stockholm 
by plain, and in 3,5 hours you will be in Paris by train. In the 
Netherlands you will live in a multicultural and friendly country 
with a no-nonsense mentality and a lot of things to do in your 
spare time. The expat will get fully support from Orthocenter 
with the immigration and settling in the Netherlands. 

Orthocenter requires for several regions in the 
Netherlands the services of an

ORTHODONTIST
The orthodontist is responsible for the patient care. Financial and 
general administrative matters as well as management support 
are taken care by the central administration of Orthocenter.

Qualified:
Applications must be fully qualified to practice orthodontics, 
be able to communicate well and be quality conscious. As an 
orthodontist you will be responsible for patient care in one 
of the centers. Orthocenter gives apart from an excellent nett 
income, the opportunity for research and publications. 
Part-time employment may be discussed. 

For an appointment or further information please contact: 
Dick Zijderlaan, Director (general) at +31(0) 650 240 111
E-Mail: d.zijderlaan@orthocenter.nl
If you are interested, please visit our website: 
www.orthocenter.nl

Vi emotser gärna Ert svar på engelska. Skulle intesse finnas för 
tjänsten, finns möjlighet att komma i kontakt med en svensk
ortodontist, som sedan länge arbetar inom Orthocenter.

NyTT jobb? 
Kontakta alltid den lokala företrädaren för Tjänstetandläkarna för aktuell löneinformation innan du börjar ett nytt jobb.
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Distriktstandläkare
Mullsjö Folktandvård

Vi söker distriktstandläkare. Vill du veta mer om
tjänsten och kliniken? Välkommen att ringa
klinikchef Anna-Karin Johansson, 0392-143 31, eller
läs mer på www.lj.se/jobb
 
Läs mer på www.lj.se/jobb

Swedish Medical Centre (SMC) är en ledande 
sjukvårdsgrupp i Förenade Arabemiraten. SMC 
söker tandläkare med minst 5 års erfarenhet 
efter examen (allmäntandläkare, protetiker, 
ortodontister, implantologister och pedodon-
tister) och tandtekniker för arbete i städerna 
Abu-Dhabi och Al-Ain, Förenade Arabemiraten.

Work as a Dentist with the Swedish Medical Centre, 
United Arab Emirates

Arbeta som tandläkare hos Swedish Medical Centre, 
Förenade Arabemiraten

En utmärkt lön med ytterligare förmåner 
(inklusive fri bostad, årlig semester med fri 
flygresa till hemlandet och ersättning baserad 
på prestation) erbjuds.

För fler detaljer om behörighetskriterier 
och ansökningsprocessen, var god kontakta:
Dr Fawad Javed, email: fawjav@gmail.com

The Swedish Medical Centre (SMC) is a leading 
medical group situation in the United Arab 
Emirates. The SMC is seeking Dentists with at 
least 5 years of experience after graduation 
(General Dental Practitioners, Prosthodontists, 
Orthodontists, Implantologists and Pedodon-
tists) and Dental technicians to work in the 
cities of Abu-Dhabi and Al-Ain, United Arab 
Emirates.  

An excellent salary with further benefits 
(including free accommodation, yearly vacation 
with free return air-tickets to home country 
and allowance based on performance of the
candidate) are being offered.

For further details regarding the eligibility 
criteria and job application process, please 
contact:
Dr Fawad Javed, email: fawjav@gmail.com

             Nr               Utgivningsdag         Materialdag

Platsannonser 
utgivningsplan 2010

5 15/4 18/3

6 6/5 12/4

7 27/5 29/4

8 17/6 24/5

9 19/8 26/7

10 9/9 16/8

11 30/9 6/9

12 21/10 27/9

13 11/11 12/10

14 2/12 8/11

15 16/12 23/11
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Vad blir det av alla 
tidskrifter som 
cirkulerat färdigt?

De recirkuleras och blir till nytt papper.  På så 
sätt sparar vi både energi och miljö. Tack för 
att du också bidrar till återvinningen när du 
läst klart dina tidskrifter.

I samarbete med PappersKretsen. Vi som ingår i PappersKretsen är Holmen, M-Real, SCA, Stora Enso samt medlemsföretagen  

i Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter och Grafiska Företagens förbund. För mer information, gå in på www.papperskretsen.se
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RADANNONSER
Aktuella stopp-  och utgivningsdagar
Nr 7/10  Stopp 29/4  Utgivning 27/5 
Nr 8/10  Stopp 24/5  Utgivning 17/6

E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  
Tel: 08-666 15 13
Fax: 08-666 15 95

Hemsida: www.tandlakartidningen.se
Adress: Tandläkartidningen, Box 1217,
111 82 Stockholm 

 PRAKTIK KÖPES

 ARBETE SÖKES

 PRAKTIKER SÄLJES

Privat tjänst/anställning sökes
Välmeriterad och noggrann tandläkarkollega 
söker intressant privat anställning i Malmö/Hel-
singborg med omnejd. Svar till »100501«.

Praktik i Eskilstuna säljes
Praktik, centralt belägen med två behandlings-
rum säljes. För mer information, kontakta Eva 
Barrén, 070-789 39 81.

I Stockholm/Huddinge Centrum
(pendeltåg) säljes – helst per slutet juni 2010, 
ev senare – en fullt igångvarande praktik med 
amalgamsanerade rör och två behandlingsrum. 
Omsättning 2009: 1 138 000. Ej ptj. För info och 
foton: www.nomm.se

Praktik i Skärholmen
Modern praktik, 2 beh rum, låg hyra, lågt pris, 
med pat, säljes alt arrenderas. 073-905 48 42.

Lönsam PTJ-praktik
Överlåtes pga pensionering. Nära Göteborg 
(1 tim) och Borås (30 min). Tel arb 0325-101 14, 
bost 033-13 76 22. Se praktikformedlaren.se

muligheter for spesielt interesserte i protetikk 
og implantat. www.alfazdentist.com. Kontakt 
tannlege Einar Röskeland, tlf 004722181923, fax 
004722181873, 0034966860700, er@epost.no

Praksis i Konsvinger, Norge
Godt innarbeidet tannlegepraksis, god belig-
genhet. Mulighet for å overta assistent. Pa-
sientene (over 1 000 recall) venter på tannlege. 
Inneholder resepsjon, venterom, pauserom, di-
gital röntgen, röntgenrom lab, to behandlings-
rom (et er utrustet). Henvendelse Therese Marie 
Duesund, tlf 004790037899, tmd@online.no

Brönnöysund, Norge
Travel praksis, sentralt, 1 etg på Hurtigrutekaia. 
Små lokaler, Planmeca 2004, Opus digitaljour-
naler. 1 300 pasienter, recall 600. God tilgang 
nya pasienter. Selges grunnet pensjonering. 
Mer info: lisletne@dcpost.no

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

Göteborg med omnejd
Praktik sökes, allt av intresse, gärna ptj-anslu-
ten. tdlpraktik@yahoo.se

Tandläkarpraktik Södermalm
Praktik med tre behandlingsrum. God lönsamhet 
och låg hyra. Hygienist finns. Praktiken belägen 
i egen br med garageplatser. Svar till 
stefan.horwath@ptj.se

Stockholm, Skanstull
2 beh rum i mycket fräscha lokaler. Perfekt läge. 
Bra hyra. Säljes utan pat pga flytt. God pat till-
strömning eftersom man bedrivit tandvård här 
sedan 30-talet. Tillträde hösten 2010. För info: 
0709-64 96 50.

Vänersborg 
Större fastighet med praktik säljes till som-
maren 2010. Tre beh rum, digital rtg, ca 1 600 
patienter. Bra läge och nära till Vänern och 
friluftsliv. 073-813 87 28 efter kl 17.00.

Göteborg centrum
Tvåtandläkarpraktik. Mycket bra läge och ut-
vecklingsmöjligheter. Övertag med personal och 
patienter för två tandläkare. Säljes som en eller 
två enheter. Svar till signatur: 06/2010.

Tannlegepraksis i Spania
Godt innarbeidet tannlegepraksis i Alfaz del Pi, 
(Benidorm) Alicante, selges grunnet pensjo-
nering. Driftet av eier siden 1999, nye lokaler i 
2006. To behandlingsrom, Opus og Digora. Ve-
sentlig norske og skandinaviske pasienter. Gode 

➤

Tandläkarna Filip Glasenik och Martin Jarvin, som tillsammans 
tar över verksamheten på en befintlig Praktikertjänstmottagning i 
Stockholm, samt Jeff Sultan som gör detsamma i Jönköping. 
Alla tre kommer närmast från Folktandvården.

Tandläkarna Amin Ghannadi och Amanjh Hamed som båda tar 
över driften av en privatmottagning i Handen där de tidigare 
arbetat.  

Tandläkare Anna Fridman, som efter att ha arbetat privat, nu tar 
över verksamheten på en Praktikertjänstmottagning i Täby.

Tandläkare Stellan Bergert, som tidigare jobbat på Folktand-
vården, nu arrenderar på en privat mottagning i Karlskrona.

Specialisttandläkarna Annette Mohei Fjellson (parodontologi) 
som kommer från Specialisttandvården i Västervik och tar över  
en befintlig Praktikertjänstmottagning i Jönköping,  
Ann-Christin Grevér (pedodonti), tidigare verksam på en specia-
listklinik i Uppsala, som arrenderar på en Praktikertjänstmottag-
ning i Sundbyberg samt Majid Mirabdolbaghi (pedodonti) som 
har drivit en privat mottagning som nu tas över i Tyresö.

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

Tandläkarna Anna och Patrik Andrén i Västerås – två av 1 400 tandläkare i Praktikertjänst.

Välkomna i Praktikertjänst- 
familjen hälsar vi våra nya kolleger:

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

 KÖPES

 ARRENDE

 UTHYRES/PRAKTIK

 SÄLJES

 BEMANNINGSFÖRETAG

 UTHYRES/PRIVAT

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

➤ Praktik köpes
Mellersta Sverige och västkusten, helst i eller 
nära en stad. Minst 2 behandlingsrum och bra 
patientstock önskas. praktiksokes@yahoo.se

Privatpraksis
Tannleger sökes til privatpraksiser i Sandnes-
sjöen og Mosjöen. Ring Per på 0047-91 888 222 
etter kl 19.00 eller gå inn på www.tannboden.no

Tandläkare sökes
Vi söker nu en driftig och duktig tandläkare till 
modern, digitaliserad imlantatklinik i centrala 
Helsingborg. Bra patientstock finns. Öppen för 
olika anställningsformer. 
Svar till mats@baldetorptandvard.se

Hyra/arrende
Tandläkarpraktik med två behandlingsrum eller 
ett av rummen uthyres. Alma, digital rtg, fräsch 
modern utrustning. Toppenläge på nedre Kungs-
holmen. Skriftliga svar önskas till »2010/08«.

Stockholm city, Östermalm
Del i tvåtandl praktik, nyrenoverad, uthyres till 
specialist, allmän tdl eller hygienist med egna 
patienter. aster.h@hotmail.com

OPG digitalt
OPG Digitalt Instrumentarium (2004). 
Ring 070-277 67 45, Munhälsan.

Omfältsbelysning
3 st d-tec, 658 eli, 100–168 cm. Billigt vid snabb 
affär. Tel 08-664 64 85.

2 st unitar
Flex Integral -01: 20 000 kr, Flex Integral -97: 
0 kr. 2 st stolar: CanCan 2100 E: 5 000 kr styck. 
Nedmonteras 29/4. Finns i Simrishamn. 
Ola Liljenborg, 0414-107 05.

Implantatmotor 
Implantatmotor samt instrument för Straumann 
implantat köpes. 
Svar till: dent.cb@hotmail.com

Villa Pierrette, Fayence
45 min fr Nice flygpl nv om Cannes. Centralt 
beläget hus i villagen. Ogenerat läge, 4 000 
kvm tomt, pool. Plats för sex plus fyra pers i två 
våningar. Separata kök o badr. Stort uterum m 
grill. Nära till golfbanor. Uthyres veckovis 
v 22–35. Upplysn på tel 090-12 10 25, 
070-687 58 25, 0033-494 84 17 30.

Västkusten – Tjörn – Kyrkesund
Genuint skärgårdshus i Kyrkesund. Ca 50 m från 
hamnbryggan. Plats för 10 personer. Normal 
standard. Nära restaurang Magasinet och 20 
min till Skärhamn. Uth veckor/helger maj–okt. 
Mer info, skicka mail till
christina@baldetorptandvard.se

Tavira, Portugal
Underbar lägenhet uthyres 15/5–15/9. 
Information: solbjorby@hotmail.com

N2–lege artis
Garanterat infektionsfri rotfyllning! Kurs i centr 
Stockholm 23/4 kl 13–17. Cederblom, Nord-
ström, Norrsell. Avg 2 100 kr. Tel 046-12 98 80.

Namnbyte
Tandläkare Heléne Almqvist har bytt namn till 
Heléne Mirjamsdotter. Narvakliniken, Narva-
vägen 12, 115 22 Stockholm, 08-611 94 11.

e-Quality 
är ett auktoriserat bemanningsföretag inom 
tandvård. Vi har duktiga tandläkare, tandhygie-
nister och tandsköterskor tillgängliga för inhyr-
ning och/eller rekrytering. Vi söker även perso-
nal inom dessa kategorier. Kontakta oss gärna 
för mer information och offert. Kontaktperson: 
Cilla Nordqvist, telefon 08-54 55 12 80,
mail: cilla.nordqvist@e-quality.se, 
web: www.e-quality.se

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

  
Ska du sälja 
utrustning?

Nu kan du få ut 
din radannons 
med bild och allt 
på nätet – direkt!

www.tandlakartidningen.se
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www.tandlakartidningen.se

Här annonserar kolleger som åtar sig remiss-
hantering. Rubriker markerade med asterisk* 
kräver specialistkompetens. Tandläkartidningen 
påtar sig inte ansvar för att kolleger som annon-
serar under denna rubrik besitter nödvändiga 
kvalifikationer.

Bettfysiologi*
Odont dr Thorvald Kampe
Bettfysiologi, protetik, implantat
Sveavägen 13–15, 9 tr
111 57 Stockholm
Tel 08-10 73 83

Narkos/Tandvårdsrädsla
SPECIALKLINIKEN FÖR TANDVÅRDSRÄDDA
Narkos – Hypnos
Fobi/korttidsterapi inom landstingens 
högkostnadsskydd
Leg tandläkare Margareta Forsberg
Leg tandläkare Jennifer Samec
Leg tandhygienist Anna Quarterman
Leg psykolog, leg psykoterapeut
spec klin psykologi Janna Strömberg
Leg läkare spec anestesi 
Karl-Henrik Fridblom
Sveavägen 83, 113 50 Stockholm
Tel 08-32 60 80

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

Oral kirurgi*
Göran Ulfenberg
Jakobsbergsgatan 8, 2 tr
111 44 Stockholm 
Tel 08-21 01 43, 0709-79 49 60
Även remisser för rutinendodonti mottages

Oral protetik*
Eric Lothigius
PROTETIK + IMPLANTAT
Kungsgatan 54, 111 35 Stockholm
Tel 08-411 16 11 
E-post: info@e2kliniken.com
www.e2kliniken.com

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

Maryam Pourmousa
Parodontolog

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

WASA TANDKLINIK
TEGNÉRGATAN 15, 3 TR
111 40 STOCKHOLM

TEL 08-21 01 85
wtk@wasatandklinik.com

Wasa75.indd   1 07-11-19   10.41.40

Specialistkliniken för
Narkos och behandling

av Tandvårdsrädsla

Narkoskliniken

Narkos - Sedering - Lustgas
Terapi - Hypnos - KBT

Implantat under Narkos
Landstingens högkostnadsskydd

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

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

Specialist käkkirurgi Björn Johansson
Leg tandhygienist Anna-Lena Brandvold

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

Leg läkare, spec anestesi Bo Lundblad

RÅLAMBSVÄGEN 10A, KUNGSHOLMEN
112 59 STOCKHOLM

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

Narkoskliniken75NY.indd   1 07-06-28   10.10.27

Röntgen*
Eastmaninstitutet, Folktandvården
Tar emot remisser på vuxna och barn
för odontologisk radiologisk utredning
t ex implantat, traumata och käkleder
Dalagatan 11, 113 24 Stockholm
Tel 08-123 165 60, fax 08-729 78 73

EBF dentalröntgen AB
Spec tandl Anders Frykholm
Rtg tsk Barbro Berggren, Mona Edsta
Barn och vuxna tas emot för undersökning 
av tänder, käkar inkl käkleder 
och utredning inför implantat m m.
Rådmansgatan 48, 113 57 Stockholm
Tel 08-545 940 35, fax 08-545 940 36

FDI Annual World Dental Congress
Salvador de Bahia, Brazil

2-5 September 2010
www.fdiworldental.org
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KURSER & KONFERENSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

    
Välkommen till 

Barntandvårdsdagar 2010 i Norrköping 
 

Lokal:  Louis de Geer Konsert & Kongress, Norrköping.  www.louisdegeer.com 
Moderator: Tandvårdsdirektör Raimo Pälvärinne 

Tema: Livsstil och Oral Hälsa 
 

Torsdag den 23 september kl 08.50 – 17.45 
 

Registrering och kaffe 08.00 – 08.50 
 

Livsstil 
 

• Hur mår barn i Sverige? Marie Köhler, Barnhälsovårdsöverläkare, Malmö 
• Barn som far illa – barntandvårdens roll Fredrik Malmberg, Barnombudsman, Stockholm 

 
 

Motiverande samtal 
• Tobaksprevention – något för tandvården?  Lena Sjöberg, Tandläkare, Norrköping 
• Motiverande samtal Barbro Holm Ivarsson, Psykolog, Trosa 
• Rollspel Motiverande samtal Barbro Holm Ivarsson och A Non Smoking Generation 

Kvällsunderhållning 
 
 

Fredag den 24 september kl 08.30 – 13.30 
 

Oral hälsa och livsstil 
• Miljöfrågor i munnen Christina Stecksén-Blicks, Docent, Umeå 
• Oral hälsa och livsstilsfaktorer hos unga vuxna Helen Isaksson, Övertandläkare, Jönköping 
• ”Godis åt folket” Thomas Hedlund, Författare, Stockholm 
 

 

Kursavgift: 4085:-. I kursavgiften ingår för- och eftermiddagskaffe, lunch och kvällsarrangemang torsdag, samt förmiddagskaffe 
fredag. Kursavgiften kommer att faktureras vid anmälan.  
Sista anmälningsdag: 15 juli 2010. Vid betalning efter 16 augusti, förhöjd avgift 4385:-.  
Logi: Bokas genom MCC. Hotellkostnaden kommer att faktureras och skall betalas före kongressens början. 
Priset är per rum och natt med frukost inkluderad. 
 

Hotell Enkel 22 sept Dubbel 22 sept Enkel 23 sept Dubbel 23 sept 
Elite Grand hotell 1160-1465 1765 1160-1465 1765 
Best Western Princess 1200-1300 1500-1600 1200-1300 1500-1600 
Scandic City 1240 1360 1240 1360 

Upplysningar om hotell: MCC Meeting Congress Consulting: tel 040-369090 fax 040-369099 e-post: wb@mccmeeting.se  

Anmälan skickas/faxas senast 15/7 till: MCC Meeting Congress Consulting AB, Geijersgatan 2A, 216 18 Malmö. 
Anmälan kan också göras på Internet – se Svenska Pedodontiföreningen www.spf.nu  
Anmälan är bindande. Erlagd avgift återbetalas ej vid återbud senare än 16/8
Jag är:    Tandläkare �         Tandhygienist �        Tandsköterska �        Tandvårdsadministratör �  

Hotell……………………………….        Alternativt:………………………………       22-24 sept �  23-24 sept  � 

Enkelrum �    Dubbelrum �    Önskar ej hotell �   Delar rum med……………………………………………….. 
Namn……………………………………………….. Telefon…..…………………… Fax…….…….……………….. 
Klinik……………………………………Landsting…………………………E-post…….………………………….…
Adress………………………………………………  Postnr………………  Ort…………………….……………….. 
Faktureringsadress……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….Kostnadsställe………………………………..
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E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  
PERSONALIA

 FÖDELSEDAGAR

 AVLIDNA

30 år
Nils Löfgren, Lund 23/4 
Andreas Fischer, Göteborg 24/4
Jan Gudmundson, Östersund 29/4
Maria Gibsand, Stockholm 29/4
Martin Ekström, Mölndal 30/4
Daniel Hellberg, Ytterby 30/4
Karl Eriksson, Stockholm 2/5
Erik Helander, Trollhättan 3/5
David Karapetjan, Örebro 5/5

40 år
Maria Modig, Västerås 23/4
Jörgen Gustafsson, Åseda 24/4
Ebba Sörensson, Umeå 28/4
Anna Fridman, Enebyberg 29/4
Malin Sjöstedt, Stockholm 29/4
Dominique Bilang, Hällekis 1/5
Louise Hjelmgren, Västra Frölunda 4/5
Henri Bofaisal, Järna 8/5
Henrik Ellfors, Malmö 10/5

50 år
Kristian Hellgren, Viken 23/4
Lars Holmgren, Växjö 25/4
Nobuko Sakai-Inglund, Norrala 26/4
Annelie Eriksson, Alingsås 29/4
Pontus Ljunggren, Arvika 29/4
Renata Nova, Tyresö 29/4
Lena Kager, Höllviken 30/4
Ola Bernstrup, Karlskrona 3/5
Susanne Nilsson, Höllviken 6/5
Marie Troberg, Nyköping 6/5
Carina Dahlström, Göteborg 6/5
Christin Wiglen, Näsåker 8/5
Monica Rollsby Bergqvist, Bromma 8/5
Ingela Sidbrant, Lidköping 8/5
Eva Örth, Helsingborg 9/5
Erik Baecklund, Askersund 13/5

60 år
Hans-Erik Rahm, Hässelby 23/4
Marianne Överby, Piteå 25/4
Camilla Önnby, Sölvesborg 26/4
Tonny Ekstrand, Älvsjö 26/4
Sören Andersson, Linköping 27/4
Eva Ohlsson-Sax, Västra Frölunda 27/4
Ulf Claesson Edgren, Stockholm 28/4
Eva Alehem, Staffanstorp 30/4
Hans Forsberg, Luleå 30/4
Roland Landin, Limhamn 3/5 
Sven Hejderup, Borås 5/5
Kerstin Jönsson, Skövde 7/5 
Gustaf Kåre Holmgren, Lidingö 10/5 
Alf Hötzel, Svedala 11/5
Svante Bjerner, Partille 12/5 

65 år
Lars Von Konow, Haverdal 23/4
Olle Ericksson, Brunflo 24/4
Eleanor Zetterstedt, Haninge 28/4
Hans Ritsinger, Stockholm 1/5
Sture Rydström, Hedemora 7/5
Birgitta Laséen, Sollentuna 7/5
Uno Stenlund, Skövde 7/5
Carl Henrik Grevfors, Stockholm 12/5
Göran Stroh, Alingsås 13/5

70 år
Ulf Lafveskans, Löttorp 25/4
Lennart Askervi, Surte 27/4

75 år
Nils Andersson, Stockholm 12/5

Anders Stubben Eriksson, Skänninge, f -41 

  
Önskar du ej 
publicering av 
din födelsedag? 
Meddela det 
senast åtta veckor 
i förväg. 

elisabeth.frisk@
tandlakarforbundet.se

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

cancerfonden.se   
tel 020-78 11 79   pg 90 1986-0

Tänk på Cancerfonden

Gå in på cancerfonden.se och läs mer om hur du kan hjälpa till i kampen mot cancer! 

• om du vill ge ett bidrag till kampen mot cancer

• om du vill hedra minnet av någon som gått bort

• om du vill stödja cancerforskningen i ditt testamente

• om du vill ha chans att vinna fina priser i vårt lotteri
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PERSONALIA

Urban Allard 65 år

vi gratulerar Urban Allard, övertand-
läkare och inspektör vid den regionala 
tillsynsenheten i Örebro. Den 29 mars 
fyllde han 65 år.

Åren går fort efter 
40, väldigt snabbt 
efter 60. Lite väl 
snabbt, tycker 
Urban Allard, som 
arbetade sin sista 
dag på tillsynsen-
heten i Örebro 
den 12 april. Visst 
har han sett fram 
emot att ha da-

garna fria, men hade gärna haft några 
år kvar till 65-årsdagen.

– Främst hade jag velat vara med 
om att förbättra tillsynen för de svaga 
patientgrupperna, det vill säga barn 
och unga, äldre, psykiskt sjuka och 
funktionshindrade, säger han och 
förklarar att han är nöjd med att läns-
styrelsernas tidigare tillsyn för dessa 
grupper integreras i Socialstyrelsens 
nya tillsynsorganisation. Det kommer 
att få positiva följder. Han är också 
nöjd med att han fått vara med och 
utveckla tillsynsarbetet vid myndig-
heten.

Men det finns också smolk i bäga-
ren; han är inte nöjd med att den nya 
organisationen kan medföra en risk 
för en urholkning av den odontolo-
giska kompetensen på tillsynsenhe-
terna. 

– Man resonerar som så att det 
är inte självklart att handläggarna i 
framtiden ska vara tandläkare.

– Vi har skrivit brev till ledningen 
för att påtala detta. Åtminstone på de 
stora enheterna i Stockholm, Örebro, 
Göteborg och Malmö bör handläg-
garna/inspektörerna vara tandlä-
kare i grunden. På de mindre skulle 
odontologisk kompetens åtminstone 
behövas på halvtid, resterande kom-
petens kunde köpas in från de stora 
enheterna.

Ett arbetsliv är slut, men han tän-
ker inte sitta med armarna i kors 
framöver.

– Det finns alltid saker att göra, 
inte minst ägna mer tid åt jakt och 
arbetet i skytteklubben, säger han.
                  mats karlsson

 GRATTIS

Urban Allard

Marie Lennell

Smile får
ny chef
marie lennell, tidigare verkställande 

direktör på Thea 
Tandhälsa ab, är 
ny vice vd och 
operativ chef på 
Smile. 

Företaget har 
åtta tandvårds-
kliniker på olika 
orter i Sverige.

Hittills har 
Smiles strategi va-

rit att köpa befintliga privatkliniker. 
Nu planerar företaget att även bygga 
nya kliniker, en affärsidé som Thea 
Tandhälsa har haft sedan tidigare.

Marie Lennell är tandhygienist och 
var tidigare områdeschef inom folk-
tandvården i Örebro län.                      js

TLT rättar
Lars Bondemark medlem
i ortodontisällskap
lars bondemark, professor och dekan 

på Malmö högsko-
las odontologiska 
fakultet, har valts 
in som fullvärdig 
medlem i ortodon-
tisällskapet The 
Angle Society of 
Europe.

I förra numret 
av Tandläkartid-
ningen stod det 

tyvärr fel namn.                                       js

Lars Bondemark

Karolina Mikkelä Stange
ny specialist i ortodonti
karolina mikkelä stange blev ny spe-

cialist i ortodonti 
den 8 april.

Hon tog tand-
läkarexamen på 
Karolinska in-
stitutet 1998 och 
arbetade sen på 
folktandvården 
Aneby och Le-

keryd 1998–2000 
och på folktand-
vården Bankeryd 

2000–2006. 
Karolina Mikkelä Stange började 

sen sin st-utbildning vid Odontolo-
giska institutionen i Jönköping. Delar 
av den kliniska tjänstgöringen var 
förlagd till ortodontiavdelningen i 
Nässjö, där hon efter examen fortsatt 
att arbeta.                                                  ef

Karolina Mikkelä 
Stange

Gunnar Warfvinge
ny professor
gunnar warfvinge är nyutnämnd 
professor vid Malmö högskolas av-
delning för oral patologi. Han instal-
leras vid Malmö högskolas årshögtid 
den 10 september.

Gunnar Warfvinge forskar om in-
flammatoriska slemhinnesjukdomar 
och är speciellt intresserad av hur 
immunsystemet aktiveras i munslem-
hinnan.

Han blev tandläkare 1984, dispute-
rade 1990 och blev docent 1994.        js

Pris för 2009 års 
bästa poster

Svenska Tandläkare-Sällskapet har  
utsett två pristagare för bästa poster 
som ställdes ut på riksstämman 2009:
cecilia koskinen et al får priset för 
postern »Skelettpåverkan hos möss 
som saknar genen för cd47«.
wedad hammoudi et al får priset för 
postern »Clinical evaluation of Pro-
cera Maryland Bridge«.

Själva prisutdelningen kommer 
att äga rum under invigningen av 
rikstämman 2010.   ef

Cecilia Koskinen Wedad Hammoudi

Ny chef 
på Försäkringskassan
stig orustfjord är ny överdirektör 
på Försäkringskassan. Han kommer 
närmast från länsstyrelsen i Stock-
holm. Tidigare var Stig Orustfjord 
försäkringsdirektör vid Försäkrings-
kassan där han bland annat arbetade 
med tandvårdsfrågor.                           cm
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kansli

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

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

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

Kanslichef
Jeanette Falk 08-666 15 53

Efterutbildning, Riksstämman
Annika Hodgson 08-666 15 34

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

Utredare, studenthandläggare
Pia Leden 08-666 15 22

Ekonomichef
Bo Lidholm 08-666 15 12

Kurser södra regionen, 
Riksstämman, fdi
Ylva Liljeson 08-666 15 43

Informationsansvarig
Lena Munck af Rosenschöld
08-666 15 52
lena.munck
@tandlakarforbundet.se

Sekreterare
Anna-Maja Necander 08-666 15 07

Ekonomi
Ann-Sofi Olsson 08-666 15 02

Efterutbildning, Riksstämman,
Swedish Dental Journal
Pia Säävälä tjl
Eva Nylander vik 08-666 15 10

Kurser västra regionen
Västra regionens kansli 
031-15 69 22

tandläkarförbundets 
stöd till enskilda 
medlemmar

Vid anmälan till HSAN/
Socialstyrelsen
En anmälan ska besvaras inom tre 
veckor. Anstånd kan begäras 
på tel 08-508 861 00. Tandläkar-
förbundets medlemmar kan få 
hjälp att besvara en anmälan: 
Odontologisk hjälp via Tandläkar-
förbundets expertgrupp. 
Kontaktperson: Pia Kollin, 
08-666 15 45, 
pia.kollin@tandlakarforbundet.se 
Juridisk hjälp ges av respektive 
riksförening.
Privattandläkarna: Dan Nilsson, 
08-555 44 604 
Tjänstetandläkarna: Susanna 
Magnusson, 08-54 51 59 84

Stiftelsens syfte är att hjälpa tand-
läkare med ekonomiska problem. 
Vi kan enbart stödja individer, inte 
företag. Ansök med ett brev med 
bakgrund och önskemål om hjälp 
samt kopia på senaste deklaration, 
egen och make/makas. 
Kontaktperson: Pia Kollin, 
08-666 15 45, 
pia.kollin@tandlakarforbundet.se 

Alna (alkohol, läkemedel och 
narkotika i arbetslivet) 
08-564 407 70
Alna hjälper företag och organi-
sationer att hantera alkohol- och 
drogfrågor på ett professionellt 
sätt. Du kan kostnadsfritt och 

under sekretess ringa Alnas råd-
givning. Mer information:  
www.alna.se.

Kollegastöd
Kollegastöd riktar sig till dig 
som behöver stöd för problem 
på arbetet eller i privatlivet. 
Du kan i förtroende och under 
sekretess vända dig till någon av 
nedanstående kolleger (kvällstid 
om ej annat anges, e-post för att 
boka tid för samtal).  
Bengt Adèrn, 016-244 56
Ahmad Aghazadeh, 0707-70 80 21
ahmad.aghazadeh@telia.com
Katt Sören Andersson, 
070-663 84 18, 0243-122 80 
soren.andersson.00@ptj.se
Gunnar Bringman, 
035-10 31 20, dag 
gunnar.bringman@ptj.se
George Estlander, 070-644 33 16
george.estlander@ptj.se
Lars Frithiof, 08-96 42 55
lars.frithiof@ofa.ki.se
Margit Gabrielson, 031-69 16 00
margit.gabrielson@vgregion.se
Bita Ghorani, 070-746 86 82
bita.ghorani@ftv.sll.se
Lennart Hernell, 060-214 92
lennart.hernell@swipnet.se
Gunnel Johansson, 070-585 30 41
Margareta Jonsson, 0708-27 26 26
margareta@ajonsson.se
Peter Stade, 0498-21 39 04
peter.stade@ptj.se
Claes Svärd, 0498-48 25 46
claes.svard@gotland.se

Kontaktperson: Åsa Hultén, 
08-666 15 31, asa.hulten@
tandlakarforbundet.se

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

Logga in med 
personnummer 
och lösenord.  

www.tandlakarforbundet.se

Medlemslogotyp

förbundsstyrelse

Gunilla Klingberg
Ordförande
031-750 92 08, 0707-80 00 44  
gunilla.klingberg@
tandlakarforbundet.se

Hans Sandberg
Vice ordförande
070-590 54 69 
hans.sandberg@ki.se

Louise Ericson 
Ordf i efterutbildningsrådet
08-85 56 00, 070-687 50 60
louise.ericson@ptj.se

Per Tidehag
090-785 62 57, 070-307 62 57
per.tidehag@vll.se

Kenth Nilsson
018-611 09 80/90, 070-658 78 86 
kenth@tjanstetandlakarna.se

Hans Göransson 
076-840 83 50 
hans.goransson@dll.se

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

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

Amir Al-Adili
Adjungerad styrelseledamot 
070-777 21 60
Amir.al-adili@
tandlakarforbundet.se

Tandläkarförbundets serie  
Kunskap & Kvalitet:
n Kvalitetssäkra din journal-
föring
n CE-märkta medicin-tekniska 
produkter
n Medicinsk riskbedömning 
för tandläkare
n Tandläkarens ansvar och 
skyldigheter
n Försäkring för patient och 
tandläkare
n Hygien i tandvården
n Avvikelser – lär av misstag, 
egna och andras
n Etiska riktlinjer
n Tobaksprevention

Medlem beställ upp till 10 st 
utan kostnad, icke-medlem      
50 kr per st.
kontakt@tandlakarforbundet.se
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kontor
Postadress:
Box 1217, 111 82 Stockholm
Besöksadress: 
Österlånggatan 43, 2 tr
Tel: vx 08-555 44 600
Fax: 08-555 44 666
Hemsida: www.ptl.se
E-postadress: info@ptl.se
E-post direkt till en person: 
fornamn.efternamn@ptl.se

Sveriges Privattandläkarförening                        
Eva Andersson, generalsekreterare
08-555 44 665
Dan Nilsson, sakkunnig och 
pressekreterare
08-555 44 604, 070-984 40 99 

Svensk Privattandvård AB
Jan-Åke Zetterström, vd 
08-555 44 690
Ingela Andrée, personalchef 
och reception 
08-555 44 605
Daniella Bahgat, medlemsservice 
08-555 44 699 

August Liljeqvist, jurist
08-555 44 644
Maria Bjurö, informationschef
08-555 44 651
Tina Fredriksson, kommunikatör 
08-555 44 610
Merit Frost, ekonomichef 
08-555 44 620
Carina Berg, ekonomiassistent
08-555 44 660
Anders Wikander, odontologisk 
konsult 
070-648 63 03
Förtroendenämnden
Ann-Catrin Almespång 
08-555 44 635
Privattandvårdsupplysningen
020-662 800

sveriges privata 
specialisttandläkare

Per Jesslén, ordförande
08-23 20 00, 070-789 20 20
per@karlakliniken.se

kansli 
Postadress:
Box 2287, 103 17 Stockholm
Besöksadress: Österlånggatan 43 
Tel: vx 08-54 51 59 80
Fax: 08-660 34 34
www.tjanstetandlakarna.se
E-post direkt till en person: 
fornamn@tjanstetandlakarna.se

Ombudsmän
Björn Petri, kanslichef
08-54 51 59 81

Susanna Magnusson
08-54 51 59 84

sveriges odontologiska 
lärare

Per Tidehag, ordförande
090-785 62 57, 070-307 62 57
per.tidehag@vll.se

Mats Olson
08-54 51 59 83

Inger Wass, sekreterare
08-54 51 59 82

Aino Landes, ekonomi
08-54 51 59 85

Medlemsregister  
och medlemsförmåner
08-54 51 59 88
medlemsservice@
tjanstetandlakarna.se

studerandeföre ningen

Amir Al-Adili, ordförande
070-777 21 60
Amir.al-adili@
tandlakarforbundet.se

Ghazaleh Sadian Golestani
vice ordförande
070-638 67 67
ghazalehg@hotmail.com

Patientens ställning i vården stärks - då behöver 
patienten kunskap och information.

Hur ska patientens kunskap öka? Hur och vad ska 
tandläkaren mäta? Hur ska uppgifter om kvalitet 
sammanställas och redovisas?

Dessa frågor och många fler kommer att belysas 
på Tandvårdsforum den 18 maj av företrädare från 
regeringen, Socialstyrelsen samt tandvårdens egna 
aktörer. Bl a kommer Tobias Nilsson, sakkunnig 
åt socialminister Göran Hägglund, att tala om den 
politiska visionen.

Välkommen!

Läs mer och anmäl dig på tandlakarforbundet.se

Patientens ställning ska stärkas 
– vad betyder det för tandvården?

Tandvårdsforum 18 maj i Stockholm
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om evenemang till kalendariet. Kontrollera 
datum innan du bokar, uppgifterna i kalendariet 
kan ha uppdaterats efter pressläggning. 
elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

 TIPSA OSS

Hygien i praktiken
Tid: 23 april 2010
Plats: Halmstad
www.tandlakarforbundet.se

Föreningen för Integrativ Medicin (FIM)
Årsmöte
Tid: 24 april 2010
Plats: Stockholm
www.integrativ-medicin.se

Orka hela dagen
 – en må bra kurs
Tid: 6–7 maj 2010
Plats: Nynäshamn
www.tandlakarforbundet.se

Hela kliniken på kurs
Tid: 8–15 maj 2010
Plats: Turkiet
www.tandlakarforbundet.se

Annual Meeting 
European Society 
of Dental Ergonomics
Tid: 4–5 juni 2010
Plats: Gent, Belgien
www.esde.org

16th World Congress 
on Dental Traumatology
Tid: 11–13 juni 2010
Plats: Verona, Italien
www.iadt-dentaltrauma.org

10th International Congress 
of The Turkish Endodontic Society
Tid: 23–25 september 2010
Plats: Istanbul, Turkiet
www.endoistanbul2010.com

38th International Expodental 
Tid: 7–9 oktober 2010
Plats: Rom, Italien
www.expodental.it

American Dental Association
Annual Session
Tid: 9–12 oktober 2010
Plats: Orlando, USA
www.ada.org/goto/session

The 2nd Future Trends 
in Implantology
Tid: 11–13 november 2010
Plats: Florens, Italien
www.ftidental.com
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Örestad Dentallab  2
Kerr  6
X-dental AB  6, 8
Swede Dental i Örebro AB  6, 10
Digitales AB  7, 19, 30, 50, 58
Keydental                                            8
Bigman AB                       8
NSK Sweden,TS Dental  9
Dentsply DeTrey  11, 43
Ivoclar Vivadent  16
Doxa  17
Åhren Dental Consult  20
Sun Dental Lab 22
Opus Health Care  23
Hultén & Co AB  24
AristoDent  25
Umec Earfoon                                   26
Straumann AB 27
Denzir                                                  31

Ekulf  32
Astra Tech AB  33
3M Espe  34
DP Nova  38, 39
Directa                                          44
Pepsodent  45
M-tec  47
Dentan  48
Philips                                    51
Tandia Laboratoriet AB      52
Dentalmind 53
Actavis AB  54
GlaxoSmithKline  55
Sveriges Tandläkarförbund 56, 75
Biomet 3i  57
Praktikertjänst Tandvård 59, 89
Multiergonomi                                     60
Support Design  60
Solident  60

Sv Tandläkare-Sällskapet  61
Biomain    62, 63
Tandteknik i Centrum  74
Teknodont 76
Folktandvården Stockholm           88
Maryam Pourmousa 88
Narkoskliniken 88
Svenska pedodontiföreningen  89
Hådéns Dental Återvinning 90                          
Specialistkliniken för Dentala
Implantat                            95
W & H Nordic AB  96
DFI  bilaga
GC Nordic AB bilaga
Kent Nyman i Göteborg AB  bilaga
Kerr  bilaga
SBU bilaga
Unident  bilaga
Voco GmbH    bilaga

Protetisk 
behandling
med TIY  

Handla rätt 
i akuta
situationer

Äntligen 

DOKTOR! 

Resan till doktors-
avhandlingen har 
varit lång. Annika 
Julihn har passerat 
många stationer: 
tandsköterska, 
tandhygienist, 
tandläkare, 
pedodontist.  
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