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De är kosmopoliter. Nagihan  
Bostanci är från Turkiet, Georgios  
Belibasakis från Grekland. Nu  
forskar de vidare i Sverige.  
SIDAN 48

Porträttet: Implantatforskaren som observerade 

Superparet

METOD 
Gruppbehandling 
kan hjälpa mot 
tandvårdsrädsla 
SIDAN 8

NYHETER 
Väntan på visum 
hotar utbildningar 
SIDAN 16

Debatt:

Uppsökande 

tandvård
SIDAN 26

mopoliter NNagiihan

aret
som ska lyfta  

forskningen
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Vi är vad de andra kallar sig

Våra kunder ställer krav på att få tillgång
till samtliga tandtekniska discipliner, det
bredaste kunnandet och den senaste
tekniken. Dessutom snabba och säkra
leveranser, vettiga priser och jämn kvalitet.

Vi kallar det fullservice på riktigt. Våra
kunder kallar det vardag. Utmana oss
gärna - vi sätter en ära i att lösa
dina problem. Äkta fullservice,
helt enkelt.

Postadress
Box 21026, SE-200 21 Malmö
Besöksadress
ABC-husen, B-huset, John Ericssons väg, 217 61 Malmö
Tel: 040 – 761 15
www.cervident.se
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Tandläkartidningen
Årgång 108 Grundad 1909

Sveriges TandläkarförbundKrönika
Tyckt och 

tänkt av chef-
redaktören

Hej vinterland,  
eller totalt mörker?

D
agen efter att valresultatet i USA 
blev klart slog vintern till med 
full kraft i stora delar av Sverige. 
Stockholm fick en extra dos vinter 
och kaos bröt ut. Min vanliga tim-

me till jobbet blev nästan fyra, medan an-
dra inte kom fram alls. Som en chockad var-
nings- och protestsignal tycktes snökaoset 
peka finger åt oss storstadsbor. Eller var det 
en reaktion på att så många röstat på den me-
gakändis som alla underskattat magnetstyr-
kan hos? Nja, men världen stannade i alla fall 
upp i häpnad. 

Mitt flöde på Facebook svämmade över 
av förbluffade, oroade och ganska skärrade 
kommentarer från alla möjliga håll. Vad hän-
der nu? Hur kommer det att bli? Våra politiker 
stannade förhoppningsvis också upp och lyst-
rade, för vi ser ju samma reaktioner från stora 
grupper på närmare håll än i USA när röster 
räknas samman. Vem minns inte Brexit-
omröstningen och vårt eget senaste riksdags-
val? Många vill värna sitt och känna kontroll 
över sin tillvaro, avskärma sig från konflikter, 
främlingar och marknader man upplever sig 
inte kunna påverka. Det behöver politiker för-
stå och hantera. 

JAG TÄNKTE PÅ DET i snökaoset, att det är så oli-
ka hur vi ser på världen. En del makar på sig, 
hjälper andra, gör plats för fler och rycker lite 
på axlarna åt de olägenheter som snödrivor 
och hala vägar ställer till med. Andra knuf-
fas och armbågar sig in först på tåget, gormar 
och skäller på busschaufförer och snöröjare 
och snäser åt medpassagerare som om snön 
har beställts av oss andra på pin kiv. Man kan 

se världen som en plats att samsas i och värna 
om, eller som en tävlingsarena där var och en 
kör sitt eget race. Där är vi olika.

NÄR DU LÄSER DETTA har årets riksstämma och 
utställningen Swedental redan gått av sta-
peln. Kanske har vi träffats, det hoppas jag, 
och förhoppningsvis var trängseln under 
dessa dagar av det vänliga slaget, den som 
uppstår när man plötsligt stöter ihop med en 
kursare eller arbetskamrat man inte sett på 
länge eller hittar samma intressanta föredrag 
som oväntat många andra. Förhoppningsvis 
blev du vänligt bemött i trängseln. Samman-
lagt gjordes drygt 6 000 besök på riksstäm-
man, en del av er gjorde ett besök medan 
andra deltog under två eller tre dagar. 

Vi valde att lägga det mesta av be-
vakningen på vår webb. Där hittar du 
referat, bilder och intervjuer, men 
lite smått och gott från stämman 
hittar du också här i tidningen. 
Hann du inte anmäla dig till vår 
kommande läsarpanel, finns det 
fortfarande möjlighet. Mejla oss 
och berätta lite om dig själv så 
hör jag av mig! Mejladressen hit-
tar du här nedan. 

 
 

Hilda Zollitsch Grill, chefredaktör

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

Tandläkarförbundets ståndpunkter.
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” Jag tänkte på det  
i snökaoset, att det 
är så olika hur vi ser 
på världen.”

Dessutom …
… vill jag gärna ha din hjälp att utveckla 
Tandläkartidningen! Vi söker dig som kan tän-
ka dig att ingå i vår läsarpanel och svara på en 

kortare webbenkät om innehållet i tidningen 
2–4 gånger per år. Är du intresserad? Mejla 
till: redaktionen@tandlakarforbundet.se
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Essentia™ 

från GC
Öppna dörren till det enkla
3 dentin- och 2 emaljfärger 

är allt du behöver för ett  
perfekt resultat

Kan det bli enklare?
Följ din intuition

Estetik i sin rätta essens

GC NORDIC AB
Tel. +46 8 506 361 85
info@nordic.gceurope.com
http://nordic.gceurope.com 
www.facebook.com/gcnordic

Nyfiken? 
Scanna QR-koden 

och läs mer
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FORSKNING

50 Bruxism i sömnen 
kan bero på gener

51 Fyrdubblad risk  
att ersatt implantat 

fallerar

52 Sex av tio  
röntgen sensorer 

infekterade av bakterier

53 Tandvårds
personal i äldre

omsorgen kan rädda liv

55 Doktorander  
i nya forskarskolan 

presenterar sina projekt

Innehåll
Nr 13 

november
2016

Fem sidor med lediga 
jobb! Sidorna 68–72
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Foto: Jessica Segerberg

l Forskarparet Nagihan Bostanci och Georgios Belibasakis är 
ett bra bevis på att forskarvärlden är internationell. Hon är från 
Turkiet, han från Grekland. 

48
8 Metod
l Ett sätt att jobba med tand vårds
rädsla är i gruppträffar, en metod som 
ofta används för andra diagnoser inom 
sjukvården.

64 KarriŠr
l För Claes Rydevik blev drömmen 
verklighet. Nu jobbar han regelbundet 
som volontär i Kenya genom Rotarys 
Läkarbank.
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Innehåll Susanna Axelsson fyller 60 år den 18 december. 
Personnytt hittar du på sidorna 66–67

8 Gruppbehandling 
mot tandvårdsrädsla
Metod  Birgitta Mossberg 
ville hjälpa tandvårdsrädda. 
Hon hämtade inspiration 
från en modell för grupp-
behandling . 

16 Visumväntan  
hotar utbildningarna
Nyheter  Långa hand lägg-
ningstider för studenters  
ansökningar om visum 
skapar stora problem.

23 Allt från  
riksstämman 
Riksstämman  Vimmel,  
priser och ett sammandrag 
från årets odontologiska  
riksstämma. 

26 Upphandla – 
och gör det rätt!
Debatt  Uppsökande tand-
vård fungerar, om den upp-
handlas. Oral Care kommen-
terar politikeruttalande. 

28 Med implantat 
i fokus
Porträtt  Möt Jan Derks som 
uppmärksammats för sin 
forskning om implantat.

39 Etik
Krönikör i detta nummer är 
Ann Heberlein, en av våra 
fyra krönikörer.

40 Nya perspektiv 
Klinik & praktik  
Möt två studenter som åkte 
på utbyte till Hongkong och 
fick minnen för livet. 

55 Möt forskarskolans 
nya deltagare
Vetenskap  En ny kull 
doktorander i forskarskolan 
presenterar sina projekt.

64 Bli volontär 
Karriär  Tandläkare Claes 
Rydevik förverkligade en 
dröm: att arbeta som volon-
tär. Här får du tipsen!  

73 Nu stundar 
förbundsmötet 
Förbundsledaren  Ordföran-
de Hans Göransson vill inte 
se höga klubbor i debatten.

28
l Tandläkare Jan Derks och tandsköterska Susanne Berglundh, 
Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet.
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Tre medarbetare i detta nummer

EVA NORDIN är 
en norrländ-
ska som bor 
i Göteborg. 
Hon arbetar 
sedan drygt 
20 år som 
frilansskri-

bent inom medicin, psykologi 
och hälsa. 
 I detta nummer har hon inter-
vjuat Jan Derks under vinjetten 
Porträttet. 
 

ROBERT  

HILMERSSON 

är illustratör 
som gärna 
vill locka till 
läsning. Han 
illustrerar 
artiklar i allt 

ifrån kundtidningar till dagstid-
ningar. 
 I det här numret har han 
illustrerat tandvårdsrädsla 
under vinjetten Metod. 

ÅSA OHLSSON 

är frilans-
journalist 
med basen i 
Malmö. Hon 
är samhälls-
journalist som 
oftast skriver 

om arbetsmarknad, politik och
ekonomi. 
 I det här numret har hon 
skrivit om visumproblemen för 
utländska studenter.

1 Kronika_Innehall_bildsida_3-7.indd   6 2016-11-21   14:52



Stort tack  
till alla er som  
besökte oss på 
Swedental!
Hoppas vi ses snart igen. 

Boka tid nu för demonstration 
av vad vi kan göra för din klinik. 
mikael@dentalmind.com. 

BOKA
DEMO!

Mikael Heurén är röntgenexpert och har uppgraderat 
 effektivitet och bildkvalitet på flera hundra svenska kliniker. 
Boka ditt möte med experten och gå igenom tre steg mot 
framtidens röntgenlösning utifrån din kliniks unika behov. 

Tre steg mot framtidens röntgenlösning

STEG 1: BOKA TID MED  
RÖNTGEN-MIKAEL

1 Kronika_Innehall_bildsida_3-7.indd   7 2016-11-21   14:52



8 Tandläkartidningen 13 • 2016

Metod

  

Metod

Träff i grupp 
botar rädsla

Birgitta Mossberg, tandläkare vid Folktand-
vården Norrstrand, ville hjälpa tandvårdsrädda. 

Hon hämtade inspiration från en modell som 
används för flera diagnoser inom sjukvården. 

Det blev både lyckat för patienterna och  
billigt för folktandvården.

TEXT: M AT S K A R L S O N  ILLUSTRATION: RO B E R T H I LM E R S S O N FOTO: Ø Y V I N D LU N D

● Birgitta Mossberg går snart i 
pension. Hon hoppas att någon vill 

ta över efter henne i arbetet med 
att hjälpa tandvårdsrädda.
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Tipsa oss redaktionen@tandlakarforbundet.se
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Metod

ökad kunskap om tandvårdsrädsla är det 
många som inte får den hjälp de behöver 
för att bemästra eller bli fria från sin rädsla. 
Detta resulterar i sin tur i att de i det längsta 
undviker att gå till tandläkaren.

Birgitta Mossberg, som ofta mött patien-
ter med dessa problem, har under åren själv 
försökt förkovra sig på olika sätt för att bli 
bättre på att ta hand om dessa patienter, 
bland annat genom kurser i psykologi, hyp-
nos och kognitiv beteendeterapi, KBT.

– Visst finns det många duktiga kolleger, 
men generellt behöver kunskapen bli bättre 
ute på klinikerna om hur man tar hand om 
och hjälper tandvårdsrädda, säger Birgitta 
Mossberg.

UNDER RESANS GÅNG fick hon upp ögonen för 
den så kallade ”patient- och närståendeut-
bildning” som används inom sjukvården 
för att stötta patienter med olika diagnoser, 
men också för att stötta deras närstående. 
Följden blir också att vårdpersonalens kun-
skap höjs. Men det viktigaste är att ta vara 
på den kunskap som patienterna har om 
sina problem.

– Patienterna vet mer om tandvårdsrädsla 
än några andra, säger Birgitta Mossberg.

Efter att ha presenterat sin idé om hur 
hon med stöd av andra kompetenser skul-
le gå till väga fick hon klartecken från tand-
vårdsledningen att förverkliga detta som ett 
försöksprojekt.

Modellen som användes för tandvårds-
rädda i projektet bygger på att patienterna 
valdes ut bland dem som fanns listade på 

kliniken och tillfrågades om de ville vara med. Grup-
perna kom att bestå av fyra–fem patienter samt en tand-
läkare, Birgitta Mossberg, en psykolog, en kurator samt 
en sjukhusbibliotekarie, som förde minnesanteckning-
ar. Närstående till patienterna fick också delta. 

DELTAGARNA TRÄFFADES I SJUKHUSBIBLIOTEKET eftersom 
det är en neutral plats. Tre till fyra träffar på cirka två 
timmar vardera hölls. Kursen var kostnadsfri. 

Fokus låg dels på att ge deltagarna mer kunskap om 
problematiken kring tandvårdsrädsla, det vill säga de 

Trots

Birgitta  
Mossberg

ARBETE: Tandläkare 
vid Folktandvården 

Norrstrand, Karlstad.
UTBILDNING: Tand-

läkarexamen 1976 i 
Göteborg.

BOR: Karlstad.
FAMILJ: Man och två 

utflugna barn.
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Patienten: Nu kan jag 
hantera rädslan bättre
– Det är fortfarande obehagligt att gå till tand-
läkaren, men numer kan jag hantera rädslan 
bättre. Det säger Axel Boberg, en av de patien-
ter som deltog i projektet.

R edan som barn tyckte han att det var obe-
hagligt att gå till tandläkaren. En utlösan-
de händelse var att han råkade sätta en 

äppelbit i halsen och höll på att kvävas. Detta 
ledde i sin tur till en rädsla för att tandläkaren 
skulle tappa något instrument i hans hals.

Men rädslan eskalerade när han var i tonåren 
och besökte tandläkaren för att rotfylla en tand. 
Det visade sig att tanden inte gick att rädda och 
det blev i stället fråga om extraktion.

Extraktionen misslyckades och han fick re-
miss till specialistklinik följande dag. Där ope-
rerades tanden bort.

– Efter den misslyckade extraktionen ökade 
rädslan, men inför operationen på specialistkli-
niken fick jag lugnande medel, och det kändes 
väldigt bra, berättar han.

UPPLEVELSEN LEDDE TILL att han inte besökte 
tandvården på ett flertal år, men han kände till 
sist att han måste ta itu med sin rädsla, något 
som hans tidigare tandläkare också uppmanat 
honom att göra.

När han så småningom flyttade till Värmland 
fick han kontakt med Birgitta Mossberg och fick 
erbjudande om att delta i projektet för tand-
vårdsrädda.

– Jag är musiker och tycker om att uppträda, 
så min roll i gruppen blev främst att berätta om 
min egen tandvårdsrädsla för att på så sätt få an-
dra att våga öppna sig. Och det fungerade, sä-
ger han.

För hans egen del var kanske det viktigas-
te med kursen att få mer kunskap om de meka-
nismer som ligger bakom rädslan och ångesten 
och hur man kan hantera den, exempelvis att ta 
djupa andetag och slappna av i kroppen. Det var 
också viktigt att besöka en klinik och vara i be-
handlingsrummet.

– Exempelvis berättade Birgitta Mossberg hur 
borren fungerade och hur alla delar sitter fast. 
Det var viktigt för mig eftersom rädslan bottnar 
i tanken på att tandläkaren kan tappa föremål 
ner i halsen.

Axel Boberg har som sagt inte blivit av med 
rädslan, men kan hantera den bättre. Han går 
till tandläkaren regelbundet.

– Jag behöver fortfarande lugnande medel, 
men har kommit en bit på väg att övervinna 
rädslan, säger han. ●

psykologiska och biologiska faktorer som kan spela in 
och dels, och kanske främst, på patienternas egna be-
rättelser och upplevelser av problemet. Patienterna fick 
också information om vad tandvården kan erbjuda för 
stöd för att de ska våga besöka tandvården, exempelvis 
att få hjälp via KBT, hypnos, lugnande medel och söv-
ning samt för- och nackdelar med respektive. 

VIKTIGT VAR ATT PATIENTERNA själva fick lämna förslag på 
vad kurstillfällena skulle innehålla och vilka re-
surspersoner som skulle bjudas in.

08 Metod.indd   11 2016-11-21   14:55
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Metod

– Att endast fyra–fem patienter 
samt i vissa fall närstående, deltog i 

varje grupp beror på att det är lättare att få 
igång samtal om antalet deltagare begrän-
sas. Att skapa en dialog som ger förutsätt-
ningar för lärande var viktigt, förklarar Bir-
gitta Mossberg, och tillägger:

– För många är det väldigt svårt att tala 
om sin rädsla. En liten grupp ger den trygg-
het som kan behövas för att våga öppna sig.

Deltagarna fick också besöka kliniken för 
att i olika steg närma sig och kunna bemäs-
tra sin rädsla.

– Att exempelvis se bedövningssprutan 
tyckte många var otäckt, men de förklarade 
samtidigt att det var bra att kunna erkänna 
att man var rädd.

DEN UTVÄRDERING AV PROJEKTET som gjordes 
visar att det har gjort skillnad för patien-
terna och de anhöriga. För det första var de 
glada över att någon brydde sig om att för-
söka hjälpa dem. Men framför allt visade ut-

värderingen att patienterna fick hjälp med att förstå och 
bemästra sin rädsla. Det framkom dock att det hade va-
rit bättre om de fått gå kursen innan problemen hade es-
kalerat. 

DE SOM DELTOG BLEV TRYGGARE, färre lämnade återbud in-
för tandvårdsbesök och färre uteblev helt.

Tandvårdsledningen ser en möjlighet att starta lik-
nande verksamhet framöver.

– Projekt bygger på ett samarbete mellan flera aktö-
rer inom sjukvården och tandvården. Vi ser en stor po-
tential i metoden och värnar om denna patientgrupp 
som inte har så mycket annat stöd att ta till. Vi plane-
rar för att starta grupper på olika platser i Värmland un-
der kommande år. Då har vi också för avsikt att följa 
upp gruppdeltagarna på längre sikt för att få reda på om 
deras relation till tandvården förändrats och om den-
na form av stöd har någon långsiktig effekt, säger Eli-
sabeth Wennerberg, koordinator vid folktandvårdens 
stab.

– Jag hoppas verkligen att det blir så. Projektet blev 
lyckat, säger Birgitta Mossberg. 

Förutom nöjda patienter är det enligt henne ett billigt 
sätt för folktandvården att locka tillbaka de tandvårds-
rädda till klinikerna. 

– Jag brinner för detta. Det har gett mig själv oerhört 
mycket tillbaka. Det är en fantastisk känsla att få hjälpa 
andra och höra kommentarer som exempelvis från en 
patient som deltog i projektet och sedan kom till klini-
ken: ”Nu är jag här och ringde själv för att få en tid.” ●

Smått och gott om tandvårdsrädsla
● Enligt Socialstyrelsens enkätundersökning 2009 svarade 3 procent 
att de avstod helt från behandling som följd av sin tandvårdsrädsla. 15 
procent avstod delvis.

● Patienter som besöker tandvården oregelbundet uppvisar större rädsla 
än dem som går regelbundet. Frågan är vääl vad som är hönan och vad 
som är ägget.

● Barn som uteblir har oftare sämre tandhälsa och större tandvårdsrädsla 
än andra. Att ha närstående som är tandvårdsrädda kan också utveckla 
rädsla.

● Tandvårdsrädsla förknippas vanligen med negativa tandvårdsupp-
levelser i barndomen. Patienter kan utveckla tandvårdsrädsla efter att 
ha bevittnat traumatiska händelser som inte behöver vara kopplade till 
tandvård. Ett positivt tandvårdsbesök före ett traumatiskt kan minska 
risken att bli tandvårdsrädd.  

Kommentarer från deltagare:
”Kursen har betytt att jag har träffat andra som har 
samma problem. Jag har fått prata om detta. Det 
har blivit lite lättare att gå till tandläkaren.”

”Jag har fått kunskap, säkerhet, trygghet och förtro-
ende för tandvårdspersonalen. Jag önskar att jag 
hade fått gå kursen när jag var yngre för då hade 
både min mun och min ekonomi sett annorlunda ut.”

”Jag har fått veta vilka hjälpmedel som finns mot 
tandvårdsrädsla, exempelvis lugnande medel. Jag 
har fått lära mig hur rädslan fungerar, kemin och 
biologin bakom rädslan och ångestattackerna.”

TLT-0013-A-012-A   12 2016-11-21   14:43
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universal nano-ceramic restorative

Unik teknologi, unik känsla
• Utmärkt adaption och formbarhet
• Poleras snabbt till fantastisk lyster
• Enkelt färgsystem: 5 färger täcker VITA-skalan

www.dentsply.se

www.dentsply-spheretec.com

based on
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HEMMA

PÅ KLINIKEN

Kliniskt dokumenterade  
högfluor-läkemedel för karies-

prevention på kliniken och hemma 

DURAPHAT® 22,6 mg/ml DENTAL  
SUSPENSION

DURAPHAT® 5 mg/g TANDKRÄM

• 22 600 ppm F- 
• För alla patienter med kariesrisk
• Snabb, enkel och riktad applikation
• Kräver inte patientföljsamhet

• 5 000 ppm F-
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• Receptfritt 
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I samband med Odontologisk Riksstämma 
presenterade Sveriges Tandläkarförbund 
och Privattandläkarna var sitt handlings-
program för äldres munhälsa. 

Två färska rapporter på temat äldres mun-
hälsa presenterades under Odontologisk 
Riksstämma i Älvsjö: Sveriges Tandläkarför-
bund lanserade Munnen är allas ansvar – Ett 
handlingsprogram för sköra äldres munhälsa 
och Privattandläkarna presenterade rappor-
ten Privat äldretandvård 2016 – Uppsökande 
tandvård.

Tandläkarförbundets handlingsprogram 
är ett samarbete mellan sex professionsor-
ganisationer, förutom Tandläkarförbun-
det Sveriges Tandhygienistförening, Svensk 
Sjuksköterskeförening, Dietisternas Riks-
förbund samt Akademikerförbundet SSR.
Handlingsprogrammet 
fokuserar på gruppen 
sköra äldre, en grupp 
som har ett allmänt för-
sämrat hälsotillstånd, 

ofta äter läkemedel som påverkar munhäl-
san och ofta har svårt att ta sig till tandvår-
den. De befinner sig i stadiet mellan obero-
ende och omsorgsberoende med ett ökande 
behov av hjälp. För den här gruppen har före-
byggande insatser och tidiga interventioner 
stor betydelse. Fokus i handlingsprogram-
met ligger på samordning av insatser mellan 
tandvård och sjukvård och mellan tandvård 
och kommun, där biståndshandläggare och 
hemtjänst har stor betydelse. 

– DET HANDLAR INTE OM ekonomiska satsning-
ar i första hand, utan om arbetssätt, påpeka-
de Tandläkarförbundets ordförande Hans 
Göransson vid överlämnandet av handlings-
planen till SKL:s tredje vice ordförande Emil 
Broberg. 

– Att flera professioner är inblandade i 
handlingsprogrammet 
är bra. Men det behövs 
initiativ från politi-
ker. Vi på SKL kan inte 
tvinga kommuner och 

landsting att arbeta på ett visst 
sätt, men vi kan sprida kunskap, 
sa Emil Broberg. 

PRIVATTANDLÄKARNAS rapport Pri-
vat äldretandvård 2016 – Uppsö-
kande tandvård handlar om den 
fas i åldrandet då den sköra äldre 
blivit omsorgsberoende och har 
rätt till uppsökande behandling. 
Privattandläkarna lyfter fram 
företagarperspektivet.  

– För att en privattandläkare 
ska kunna ge nödvändig tand-
vård behövs ett beslut från kom-
munens biståndshandläggare. 
Våra medlemmar rapporterar 
om mycket krångel kring det, 
berättade Lars Olsson, närings-
politisk chef på Privattandlä-
karna. 

Ett av Privattandläkarnas för-
slag innebär att tandläkaren 
självständigt ska kunna bedöma 
behovet av nödvändig tandvård. 

Privattandläkarna vill även 
att landstingen upphandlar upp-
sökande tandvård.

– Det är bara 8  av 21 landsting 
som upphandlar, de övriga tyck-
er sig ha bra lösningar genom 
folktandvården. Men det ligger 
en bristfällig analys bakom den 
strategin, tycker Merit Lindberg, 
Privattandläkarnas vd.

Privattandläkarna efterly-
ser  också tydliga riktlinjer kring 
uppsökande tandvård, till exem-
pel vilka som ska få det och vad 
som ska ingå. 

 Hilda Zollitsch Grill
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” Det handlar inte om eko-
nomiska satsningar i första 
hand, utan om arbetssätt.”

Krafttag för äldres munhälsa

Här hittar du rapporterna 
l Sveriges Tandläkarförbund,  
Munnen är allas ansvar:  
http://bit.ly/2g2dLKZ
l Privattandläkarna, Privat äldre-
tandvård 2016, tema Uppsökande 
tandvård: http://ptl.se

l Rapportpresentation 1: Tandläkarförbundets 
ordförande Hans Göransson och utredare Cajsa 
Johansson, Sveriges Tandläkarförbund.
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l Rapportpresentation 2: Privattandläkarnas vd 
Merit Lindberg och Lars Olsson, näringspolitisk chef, 
Privattandläkarna.
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Extern finansiering genom 
internationella utbildningar 
 är allt viktigare för högsko-
lorna, så även för Tandvårds-
högskolan i Malmö. Men långa 
handläggningstider hos  
Migrationsverket för studen-
ternas visumansökningar har 
blivit ett stort problem. 

TEXT & FOTO: ÅSA OHLSSON

•r 2014 höll Tandvårdshög-
skolan i Malmö sin första 
masterutbildning för ut-

ländska studenter. Då påbörja-
de tjugo studenter, främst från 
Kuwait och Saudiarabien, en  
fyraårig masterutbildning i 
Malmö. Under 2014 och 2015 
kom knappt fyra procent av  
intäkterna från internationella 
masterutbildningen. Det mot-
svarar ungefär 8,7 miljoner per 
år för masterutbildningen med 
20 studenter. 

UTAN UPPDRAGSUTBILDNINGAR 

som den internationella mas-
tersutbildningen skulle ned-
skärningar vara nödvändiga en-
ligt Thomas List, professor och 
ordförande i vidareutbildnings-
nämnden på Tandvårdshögsko-
lan i Malmö. 

Men nya hinder för utbild-
ningen har dock dykt upp längs 

vägen – de allt 
längre hand-
läggningstider-
na hos Migra-
tionsverket. Det 
har gjort att en 
planerad utbild-
ning för en tred-
je grupp mas-
tersstudenter, 

som skulle ha startat efter som-
maren i år, har fått skjutas upp. 
Kursen, nu med framflyttad 
start till början av 2017, riskerar 
dessutom att helt ställas in. 

– Tidigare fick utomeuropeis-
ka studenter till den här typen 
av utbildningar relativt snabbt 
uppehållstillstånd. Nu kan man 

Väntan på visum hotar              u
konstatera att handläggnings-
tiderna blivit så långa att det 
nästan inte går att organisera 
utbildningarna. Vi har ett exem-
pel med en japansk tandläkare 
som skulle gå en master/speci-
alistutbildning här. Alla papper 
är i ordning, men efter åtta må-
nader var hans ärende inte på-
börjat, berättar Thomas List.

SAHLGRENSKA INTERNATIONAL 
Care AB, som är ett dotterbo-
lag inom Västra Götalandsre-
gionen, har haft specialistut-
bildningar för utomeuropeiska 
studenter sedan 1990-talet. Här 
är det folktandvården som tar 
emot studenterna, och dessa 
följer programstart och utbild-
ningen enligt det akademiska 
året tillsammans med de övri-
ga studenterna. Och handlägg-
ningstiderna ställer till det även 
för Sahlgrenska International 
Care.

– Vi känner igen oss i situatio-
nen som beskrivs i Malmö. Och 

vi upplevde att 
det blev längre 
handläggnings-
tider sen hand-
läggningen av 
dessa ärenden 
centraliserades 
till Umeå, sä-
ger Donald Rib-
bentjärn, vd på 

Sahlgrenska International Care. 
Vissa av kursdeltagare har 

fått vänta så länge att de har fått 
problem med sina sponsorer. En 
sponsor kan vara ett universitet, 
en klinik eller en myndighet. 

Det är den som betalar utbild-
ningen för studenten.

– Vi har förstått att sponso-
rerna har börjat ifrågasätta om 
de verkligen ska skicka sina stu-
denter till oss eller om de ska 
välja annan utbildningsanord-
nare, säger Donald Ribbentjärn.

PÅ KAROLINSKA INSTITUTET har 
man inte märkt av problemet. 
En förklaring kan vara att de 
har en mycket mindre omfatt-
ning av uppdragsutbildning till 
utomeuropeiska länder, det rör 
sig bara sex till sju studenter 
vartannat år tror Jan Pettersson, 
chef för enheten för uppdrags-
utbildning vid Karolinska insti-
tutet. 

Migrationsverkets ansökningstider
MIGRATIONSVERKET HAR EN ÖKNING på cirka 10 procent av 
studerandeärenden i år jämfört med 2015. 

Väntetiden hos Migrationsverket för studerandeärenden, 
det vill säga ansökningar om uppehållstillstånd för studier i 
Sverige, ligger på 60–70 dagar. 

Om man lyfter ut den kategori som Migrationsverket kallar 
övriga studier, dit dessa tandläkarutbildningar tillhör, ligger 
väntetiden kring 100 dagar. Det är nästan en fördubbling 
jämfört med föregående år, då väntetiden var 50–60 dagar.

Tomas  
List

Donald 
Ribbentjärn
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ar              utbildningar

Från Migrationsverkets 
sida förklarar man att de läng-
re handläggningstiderna med 
att allt fler ansökningar behö-
ver kompletteras. De komplet-
teringar som begärs kan vara 
intervjuer som hålls på ambas-
saden i den sökandes hemland. 

En av anledningarna till att 
kompletteringar av detta slag 
begärs är att Migrationsverket 
misstänker att flera som ansökt 
om studier i Sverige egentligen 
inte har för avsikt att studera. 
Det gäller gruppen som ansöker 
om visum för studier generellt 
och alltså inte den här gruppen 
specifikt. 

UNDER ÅRET HAR handläggning-

en av den här typen av visum-
ansökningar centraliserats till 
Umeå, men det har i sak inte 
ändrat bedömningen, säger 
Markus Filipsson, processleda-
re på Migrationsverket, utan det 
är snarare så att dessa två saker 
sammanfaller. 

Migrationsverket har en vän-
tetid för den kategori av stude-
randeärende som uppdragsut-
bildningar för tandläkare tillhör 
på cirka 100 dagar, vilket är 
dubbelt så lång tid som förra 
året, säger Markus Filipsson. 

– Denna typ av komplette-
ringar kan ta tid. Det har dock 
inte ställts några nya krav på 
ansökningarna och det är inte 
själva ansökningarna som bli-
vit mer inkompletta. Snarare 
har Migrationsverket blivit mer 
noggranna i sin bedömning av 
denna kategori av ärenden, sä-
ger Markus Filipsson. 

SWEDISH HEALTHCARE är en ut-
bildningssamordnare och är 
bland annat upphandlade av 
Tandvårdshögskolan i Malmö 
för att sköta rekrytering av stu-
denter och administration runt 
mastersutbildningarna. De har 
gjort ansökningar för den här 
typen av studenter i många år, 
mycket för att det är en stor ap-
parat för en utomeuropeisk stu-
dent att komma hit för en flerår-
ig utbildning. 

– Studenten har kanske re-
dan tagit tjänstle-
digt och ibland ska 
hela familjen med. 
Att då inte veta när 
man kan komma 
igång med utbild-
ningen gör vårt ar-

bete svårare och deras situation 
väldigt osäker, säger Nils Pers-
son, vd för Swedish Health Care. 

För Swedish Health Care har 
de längre handläggningstider-
na blivit ett stort problem. Men 
även det faktum att denna för-
ändring skedde plötsligt och 
utan förvarning. 

För Tandvårdshögskolan i 
Malmö är situationen fortfaran-
de osäker. Av de 20 ursprungli-
gen antagna har fem hoppat av 
på grund av väntetiderna. 

Ytterligare några är inte läng-
re säkra på att de kommer att 
påbörja utbildningen. I ett ytt-
rande till Migrationsverket 
från 7 november undertecknat 
av dekanus Björn Klinge upp-
ges intäktsbortfallet vara fem 
miljoner i år på grund av att ut-
bildningen skjutits upp. Skulle 
utbildningen behöva ställas in 
så är det inte bara ytterligare in-
täkter som försvinner, utan ock-
så anställningar på Tandvårds-
högskolan som hotas. 

I yttrandet vill man försäk-
ra sig om att Migrationsverket 
nu arbetar för snabb handlägg-
ning och att det finns tydliga ru-
tiner för att detta ska undvikas i 
framtiden. 

NILS PERSSON, vd för Swedish 
Health Care, är dock försiktigt 

positiv nu. Se-
dan några veck-
or flyter arbetet 
med ansökning-
ar hos Migra-
tionsverket på 
och det finns nu 
en bra kommu-
nikation med 
ansvariga på 

Migrationsverket, till skillnad 
mot tidigare i år, då det har va-
rit svårt att få kontakt med Mig-
rationsverket, något som också 
tas upp i Tandvårdshögskolans 
yttrande. 

– Detta har varit negativt, inte 
bara för oss, men också för Sve-
rige som utbildningsland ur ett 
internationellt perspektiv. Vi be-
höver en diskussion om vilka 
konsekvenser den här typen av 
förändringar med långa hand-
läggningstider får för svenska 
utbildningar, nu när man vill att 
de ska internationaliseras, sä-
ger Nils Persson, vd på Swedish 
HealthCare. ●

Nils Persson

” Migrationsverket har 
blivit mer noggranna i 
sin bedömning av denna 
kategori av ärenden.”
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I KORTHET

KI fällda för 
diskriminering
Karolinska institu
tet (KI) har gjort sig 
skyldigt till indirekt 
diskriminering när 
en tandläkarstu
dent inte tilläts 
använda engångs
ärmar i plast i stäl
let för kortärmat. 
Det har Stockholms 
tingsrätt beslutat. 

KI har tidigare 
bestämt att det 
inte är okej att 
frångå klädreg
lerna på kortärmat 
av religiösa skäl, 
vilket en kvinnlig 
tandläkarstudent 
önskade. Men KI 
har inte lyckats 
bevisa att det skulle 
vara farligare ur 
smittskyddshänse
ende att använda 
engångsärmar än 
de engångshand
skar som redan 
används, anser 
Diskrimineringsom
budsmannen (DO). 
DO hänvisar också 
till att engångsär
mar är ett etablerat 
alternativ i liknande 
situationer, till 
exempel i Storbri
tannien.

KI döms att 
betala 5 000 kronor 
i diskriminerings
ersättning till 
kvinnan.

LP

Kravet på att en delägare 
måste äga minst 4 procent 
av kapitalet i företaget för 
att få tillämpa 3:12-regeln tas 
bort. Det är ett av förslagen 
om ändrade skatteregler 
för delägare i fåmansbolag 
som nu överlämnats till 
regeringen. 

– Förslaget att avskaffa fyra
procentsspärren är mycket po
sitivt för vårar aktieägare. Då 
kan de beskatta sin eventuel
la aktieutdelning som kapital
inkomst i stället för som 
löne inkomst, säger Urban 
Englund, ordförande i Prakti
kertjänst.

Enligt honom innebär det
ta att det inte längre kommer 
att finnas en diskrimineran
de skatt för dem som arbetar 
inom Praktikertjänst AB jäm
fört med att ha ett eget aktie
bolag.

– DET GER FÖRDELAR för oss 
både när det gäller rekrytering 
och möjlighet att behålla prak
tiker som funderat på att läm
na bolaget av skatteskäl, säger 
Urban Englund.

Utredningen, som innehål
ler flera förslag, ska nu ut på 
remiss.

– Jag hoppas att fler aktörer 
på ett tydligt 
sätt beskriver 
det skadliga 
och icke kon
kurrensneu
trala med 
fyraprocents
spärren. Se
dan hoppas jag 

självklart att riksdagen inser 
problemet och väljer att följa 
utredarnas förslag, säger han.

ANDRA FÖRSLAG i utredningen 
är bland annat att en undan
tagsregel införs som medför 
att beskattningen inte påver
kas av om försäljningen av ett 
fåmansföretag sker till nå
gon inom familjen eller till nå
gon utomstående. Dagens möj
lighet att inkomster upp till 
160 000 kronor kan beskattas 
som kapitalinkomst föreslås 
sänkas till 100 000 kronor.

Reglerna ska enligt utred
ningen börja gälla den 1 janu
ari 2018.
 Mats Karlsson

Utredning föreslår  
ändring i 3:12-regeln

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox

Smile expanderar  
i Norrbotten
Tandvårdskedjan Colosseum 
Smile Group expanderar. 
Senaste förvärvet består av 
tandvårds kedjan Tandlagets 
fyra kliniker i Norrbotten. 
Efter uppköpet har Smile 52 
kliniker utspridda i Sverige, 
Norge och Danmark. 

Tandlaget, som bildades 
i sin nuvarande form 2009, 
har 55 anställda och erbjuder 
tandvård till cirka 20 000 pa
tienter i Norrbotten, närmare 
bestämt i Kiruna, Boden, Luleå 
och Piteå. 

– Vi känner att Tand
lagets klinkstorlekar och sätt 
att arbeta passar oss bra. 
Våra kliniker har i regel 7–12 
behandlingsrum och 15–25 
anställda vilket vi tycker är en 
bra storlek, säger Colosseum 
Smiles förvärvschef Tobias 
Wirén. 

Britt Falk, vd för Tandlaget, 
som hon äger tillsammans 
med sin man BengtOlov 
Sundström, anser att samgå
endet kommer lägligt.

– Jag får nu ett bra stöd  
i att fortsätta utveckla verk
samheten och mer tid över 

för klinisk verksamhet och 
mentorskap, till exempel, 

säger hon till Tandläkar
tidningen.

Det nya samarbetet 
startar den 1 januari 2017.

Hilda Zollitsch Grill

Urban Englund

● Nu kommer det inte längre att finnas en 
diskriminerande skatt för dem som arbetar  
inom Praktikertjänst AB, menar Urban Englund.
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● Tobias Wirén från Colosseum Smile 
pekar på Kiruna, där ett av nyförvärven 
finns. Britt Falk, Tandlagets vd, är nöjd 
med samgåendet.
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Stort tack  
till alla er som  
besökte oss på 
Swedental!
Hoppas vi ses snart igen. 

Precision, livslängd, känsla. Det är skillnad på borr och borr.  
Komet är  gedigen, tysk kvalitet och Dentalmind är stolt,  
exklusiv återförsäljare i  Sverige. Just nu har vi fler än  
6 000 innovativa produkter från Komet i vårt  sortiment. 

Borr med äkta stjärnstatus. 

Dentalmind har exklusiv ensamrätt på 
Komets sortiment i Sverige. Kontakta oss 
på dentalmind.com eller tel 0346 – 488 00.
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I SAMARBETE MED

KAMPANJPERIOD VECKA 40–49, 2016   
*KÄLLA: VÄRLDSHÄLSOORGANISATIONEN WHO

TUGGA FÖR SKILLNAD
FÖR FJÄRDE ÅRET I RAD GER EXTRA ETT ÖRE PER TUGGUMMI  
TILL SOS BARNBYAR OCH BARNS TANDHÄLSA. 
Extras mission är att göra verklig skillnad för tandhälsan i världen.  
60–90 procent av världens skolbarn lider av karies* – något som nästan  
helt kan förebyggas genom tillgång till, och kunskaper om, tandvård.  
 
För oss är god tandhälsa mer än att bekämpa karies, det handlar om att inte  
ha ont och om att våga le. Med din hjälp ska vi, i samarbete med SOS Barnbyar,  
ge barn i Botswana en egen tandborste och utbildning om tandvård.  
På så vis sprider vi vanan att på ett enkelt sätt ta hand om sina tänder.  
 
Under hösten 2013, 2014 och 2015 samlade vi in sammanlagt 7,2 miljoner  
kronor till SOS Barnbyars arbete, samt arbetet med barns tandhälsa i Ghana  
och Botswana. I år siktar vi ännu högre. Hjälp oss att bidra till en ännu finare  
framtid för barnen i SOS Barnbyar.

Var med och tugga för skillnad!

LÄS MER OM PROJEKTET PÅ FACEBOOK.COM/EXTRATUGGUMMI ELLER TUGGAFORSKILLNAD.SE

SHARE
A SMILE
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Snart treårig utbildning till tandhygienist
Tandhygienistutbildningen 
ska bli treårig. Processen har 
varit långdragen men nu är 
en ny examensbeskrivning 
på gång från Utbildnings-
departementet.

Regeringskansliet planerar 
att förändra examensbeskriv
ningen för tandhygienist
examen inför att utbildning
en blir tre årig. Nu bildas en 
referensgrupp för att hjäl
pa Utbildningsdepartemen
tet att utforma examensbe
skrivningen. Gruppens första 
möte ska hållas i januari 2017 
och ett par möten till är pla
nerade under vårterminen.

Drygt tio lärosäten och 
organisationer har fått för
frågan om att utse repre
sentanter som ska ingå i refe

Nyheter

Estelite Bulk Fill Flow 
Ett estetiskt komposit för bulkfyllnad!
Nya Estelite Bulk Fill Flow med hög kameleonteffekt smälter in  

med omgivande tandsubstans och tack vare den höga nötnings-

resistensen och de estetiska egenskaperna är ett avslutande lager 

komposit överflödigt.

Inget
avslutande lager 
vanlig komposit 

behövs!

HÖG KAMELEONT- 
EFFEKT 

HÄRDAR PÅ 10 SEK

MARKNADENS  
LÄGSTA 
KRYMPNINGSSTRESS

FÄRGNYANSER   
A1, A2, A3, B1, U

Erbjudande 2+1 
Köp två förpackningar få en 

extra, valfri färg, på köpet. 

Gäller till 24:e dec.

Nyhet!

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

Fakta om dagens 
tandhygienistutbildning

rensgruppen, berättar Malin 
Bolinder, departementssekre
terare på Utbildningsdeparte
mentet, som ansvarar för sak
frågan.

– DET KÄNNS 
fantastiskt 
roligt att vi nu 
ska ta fram en 
ny examens
beskrivning 
för tandhy
gienistutbild
ningen, säger 

Yvonne Nyblom, ordförande 
i Sveriges Tandhygienistför
ening (STHF) och en av dem 
som ingår i referensgruppen.

– Det här är sista pusselbi
ten som ska på plats innan vi 
får en obligatorisk treårig ut
bildning. Det verkar som om 

frågan nu har hög prioritet på 
Utbildningsdepartementet, 
säger Yvonne Nyblom.

I SLUTET AV 2013 BESLÖT riksda
gen att tandhygienistutbild
ningen bör bli treårig. Uni
versitetskanslersämbetet, 
UKÄ, fick i uppdrag att ana
lysera vad det skulle innebä
ra. UKÄ presenterade sin rap
port om för och nackdelar 
med en förlängning av tand
hygienistutbildningen för
ra året.

Fördelarna med en för
längning av tandhygienist
examen från 120 till 180 hög
skolepoäng överväger klart 
nackdelarna, anser UKÄ.

UKÄ anser också att perso
ner som har en tvåårig tand
hygienistexamen bör ges 

möjlighet att komplettera 
sina studier. Redan i dag går 
det att komplettera den kor
tare utbildningen för att få en 
kandidatexamen, men inte på 
alla utbildningsorter.

Det är fortfarande oklart 
när den obligatoriska, treåri
ga tandhygienistutbildning
en kan vara på plats.

 Janet Suslick

● Tandhygienistutbildningarna  
i landet varierar både i längd och 
upplägg. Programmet finns i dag 
på sju orter: Stockholm, Göte-
borg, Malmö, Umeå, Jönköping, 
Kristianstad och Karlstad – men 
utbildningen i Karlstad läggs ner 
efter vårterminen 2018.

Yvonne Nyblom

3 Nyheter 18-21.indd   21 2016-11-21   14:38



Har du fluxat idag?

Vår vision med Flux är att munhälsa ska vara kul! Med en hög 
fluorhalt ger Flux starka tänder och hjälper till att förebygga 
karies. Produktserien har vuxit under åren och omfattar idag 
både fluorskölj, tandkräm och tuggummin för både vuxna och 
barn. Vi vill rikta ett tack till dig som jobbar inom tandvården för 
att du tillsammans med oss jobbar för att förbättra munhälsan 
i Sverige, tack! Visste du att vi även har produkter för god 
andedräkt och mot torr mun. De gör nytta samtidigt som de är 
enkla och roliga att använda.

Flux finns på apotek, i matbutiker och hos många 
tandvårdskliniker och är framtagna i nära samarbete med svensk 
tandvård. Produkterna är helt fria från alkohol, parabener och 
andra onödiga tillsatser.

A
ct

av
is

 A
B

, 1
1

2
 8

9
 S

to
ck

ho
lm

   
w

w
w

.fl
ux

fl
uo

r.s
e 

• 
 F

LU
2

7
_A

pr
2

0
1

6

TACK!
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Riksstämman/Swedental

Schyffert från 
sargkanten:  
Säg ja till alla idéer i 
det första skedet! 

Henrik Schyffert 
gav råd om hur man 
lockar fram kreativi-
teten .  

Folkligt,  
festligt, fullt
Årets odontologiska riks-
stämma erbjöd ett digert 
program och gott om tillfällen 
till möten, nya kunskaper och 
kära återseenden. 

TEXT: H I LDA ZO LLIT S C H G R I LL

• rets riksstämma hölls i 
Älvsjö och som vanligt 
presenterades ett digert 

program med allt från snabba 
forskningspresentationer till 
längre seminarier och sympo-
sier. Ett nytt grepp var att för-
lägga stämman till tre varda-
gar, onsdag till fredag, i stället 

för att ta lördagen i anspråk. 
Hur det föll ut får väl visa sig 

när siffrorna har analyserats, 
men från monterplats verka-
de alla tre dagarna ha varit väl-
besökta. Bulldoft, barristakaf-
fe och färgglada kassar lockade 
många, liksom mackorna som 
delades ut på Tandläkartorget.

På följande uppslag ser du 
ett urval av vad som bjöds. 
Men det mesta i nyhetsväg från 
stämman har vi lagt på web-
ben, precis som förra året. Gå 
in och kika, materialet ligger 
kvar ännu!

● Redaktionen var förstås på plats. Från vänster Jessica Segerberg, fotograf, 
Hilda Zollitsch Grill, chefredaktör och Linda Persson, webbredaktör.

Hon blev prisad  
för sin forskning
Ewa Lampa, forskare i klinisk oral 
fysiologi i Umeå, får Svenska 
Tandläkare-Sällskapets pris till 
bästa forskningsrapport.

 Priset delades ut i samband 
med årets odontologiska riks-
stämma. Förutom blommor får 
Ewa Lampa 10 000 kronor.Rap-
porten handlade om sambandet 
mellan intensitet av nacksmärta 
och långvarig käksmärta.

Whiplashskadade människor 
har, förutom nacksmärta, även en 
hög risk att drabbas av käksmär-
ta. Käksmärtan kan finnas ganska 
tidigt efter traumat och det finns 
ett samband mellan styrkan i 
nacksmärtan och käksmärtan.
De nya forskningsrönen innebär 
att tandläkare som har patien-
ter som nyligen har skadat 
nacken bör kontrollera om de har 
käksmärta. JS
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Riksstämman/Swedental

Varför är du på riksstämmman?

Berätta om ditt samarbete med 
Sverker Toreskog.

– Vi träffades på tidiga 
1970-talet. Han sprang omkring 
på praktiken i strumplästen med 
sitt yviga hår. Han tyckte om 
att tänja gränser och var alltid 
öppen för diskussioner om hur 
vi kunde förbättra teknik och 
estetik.
Hur ökade ert nära samarbete 
kvaliteten?

– Vi var nyfikna och ville 
förbättra tekniken. Sverker tog 
alltid två avtryck för att vara sä-
ker på att allt var med. Vi gjorde 
ofta två uppsättningar med 
tänder för att se om vi kunde få 
fram en bättre tand på ett annat 
sätt. Vi gjorde alltid temporära 

kronor och broar för att testa 
utseendet. Det togs många 
diabilder och oftast träffade jag 
patienterna. Det var noga med 
färgtagningarna. Jag provade 
alltid arbetena på osågade mo-
deller vilket optimerade det 
färdiga resultatet.
Har du ett särskilt minne som 
har med Sverker att göra?

– Det mest tokiga är från en 
kurs vi höll i USA om skalfasader. 
2 000 personer lyssnade på oss. 
Sverker hade fått den galna idén 
att avsluta med Lady in red – och 
jag som inte kan sjunga fick vara 
”lady in red” i damperuk med 
långt blont hår. Trots det blev 
det stående ovationer.

Janet Suslick

Hallå där …

Claes Myrin
en av sex tandtekniker som tog emot Sverker- 
priset, ett pris till Sverker Toreskogs minne, 
i samband med årets odontologiska riksstämma.

Felaktiga 
råd kan  
vara farliga
Råd inom vården 
kan motverka 
hälsa. Problemet 
bör få större 
uppmärksam-
het, anser Agnes 
Wold, professor 
i bakteriologi vid 
Göteborgs univer-
sitet.

Att det behövs 
vetenskapliga 
bevis innan nya 
läkemedel lan-
seras anses vara 
självklart, men 
detsamma borde 
gälla även ”goda 
råd” som ges av 
myndigheter 
och inom vården, 
menar hon.

Sanningar är 
dynamiska. De va-
rierar över tid och 
i olika grupper. 
Att lägga späd-
barn på magen för 
att sova var ett 
råd som framför-
des som sanning 
som visade sig 
vara farligt och 
innebar att onö-
digt många barn 
dog i plötsligt 
spädbarns död 
under ett antal 
år, enligt Agnes 
Wold.

Folkhälsoinsti-
tutets tidigare 
råd om allergi var 
också felaktiga, till 
exempel att späd-
barn bör helam-
mas så länge som 
möjligt och att de 
ska undvika hus-
djur för att minska 
risken för allergier, 
berättade hon.

Det är viktigt 
att få bort gamla 
felaktiga råd och 
behandlingar, an-
ser Agnes Wold.

JS

Anders Norin
Tandläkare,  
folktandvården

– För att träffa bekanta 
och få idéer. Det är in-
spirerande att möta till 
exempel gamla kursare 
och höra vad de har för 
sig nuförtiden. 
Är det något särskilt 
du är ute efter på 
mässan?
– Jag passar på att 
fråga säljare till vissa 
produkter om problem 
som vi har stött på 
med utrustningen. Det 
handlar till exempel om 
maskinell rotbehandling 
där systemet inte passar 
för yngre patienter, 
vilket vi har flera idag. 
Det är praktiskt att få 
svar direkt på plats, alla 
är ju här.

Nickolas Khorasani
Tandläkarstudent

– Jag är här för att ta in 
så mycket som möjligt. 
Det är första gången jag 
är här och jag vill bara 
utnyttja tiden till max 
och lära mig allt jag kan 
för att bli en så bra tand-
läkare som möjligt. 
Ska du gå på semina-
rier?
– Ja jag ska gå på Tand-
läkare utan gränsers 
seminarium, det verkar 
intressant. Och det om 
snus. 
Får ni ledigt från sko-
lan för att gå hit?
– Vi har självstudier i dag 
och det är värt att gå hit. 
Plugga kan man göra när 
som helst men riksstäm-
man händer bara nu, det 
får man inte missa!

Awara Amin & 
Ghazaleh Golestani
Tandläkare,  
folktandvården

– För att träffas. Vi bor 
så långt ifrån varandra 
numera så det här är ett 
perfekt ställe att hinna 
umgås och så passar vi 
på att gå på mässan.
Tittar ni efter något 
särskilt?
Awara: – 3D-skannrar är 
intressant.
Ghazaleh: – Jag är här 
för att prova stolar.
Varför är det bra att 
titta på utrustning just 
här på Swedental?
– Här finns allt och man 
kan jämföra mellan 
olika leverantörer. Det 
är bra att kunna se själv 
och inte bara läsa om 
sakerna.

Tinnitus är omkring tre gång-
er vanligare bland patienter 
med käkfunktionsstörningar 
än hos befolkningen i stort.

 

Det visar en systematisk 
litteraturöversikt som 
Malmöstudenterna Jes-

per Fjellner och Caroline Pers-
son presenterade på årets 
odontologiska riksstämma.

Hälften av befolkningen har 
någon form av käkfunktions-
störning (temporomandibu-
lär dysfunktion, TMD) med-
an mellan 10 och 15 procent av 
befolkningen hör ljud som inte 
har någon känd källa (tinni-

Ofta tinnitus                

Värdiga           vinnare
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Ta bort  
vattenpipan 
som att 
förbjuda fika
FÖR ATT lyckas i det 
tobaksförebyggan-
de arbetet bland 
nyanlända behöver 
tandvårdspersonal 
lära sig mer om hur 
olika kulturer ser 
på tobak. Att röka 
vattenpipa är till 
exempel vanligt i 
en del länder. Det är 
ett sätt att umgås 
och att ta bort det 
är som att ta bort 
fikat för svenskar.

Ett sätt att 
lära sig mer om 
andra kulturer 
är att satsa på 
språkpraktikanter, 
berättade Birgitta 
Enmark, asyl- och 
tobakssamordnare 
inom Folktand-
vården Gävleborg 
AB i samband 
med symposiet 
”Nya utmaningar 
på nya arenor”. 

Deltog i sympo-
siet gjorde även 
Tammouz Obeid, 
tandtekniker från 
Syrien som jobbar 
i receptionen på 
folktandvården 
i Sandviken. Han 
berättade om kul-
turella skillnader i 
synen på tobak. JS

Tandvårdskonst  
på riksstämman
Tandvårdspersonal ställde ut 
konst på riksstämman. Eric Jensen, 
tandläkare på Folktandvården 
Östergötland, deltog i konstut-
ställningen med akrylmålningen 
”Hommage à la prothèse dentier”.

– Jag målar i mån av tid, men 
som småbarnsförälder blir det på 
sin höjd ett par tavlor om året. Jag 
har inte gått någon konstnärlig 
utbildning, men min pappa är 
bildlärare och konstnär, så jag har 
det väl hemifrån, berättar han.

Han har även gjort illustratio-
nerna i den senaste upplagan av 
boken ”Protetik i det försvagade 
bettet: en resa i Henry Beyrons 
fotspår” av Annika Torbjörner och 
Bo Fransson. JS

Birgitta Enmar och 
Tammouz Obeid.

Ny student på  
ordförandeposten
Umeåstudenten Adrian Borhani 
tar över posten som ordförande 
för Tandläkarförbundets Stude-
randeförening. Han valdes vid för-
eningens årsmöte och efterträder 
Helen Taheri.

Adrian Borhani är 22 år och läser 
sjätte terminen vid tandläkarut-
bildningen i Umeå. Han har redan 
erfarenhet av att vara ordförande.

– Jag har suttit i styrelsen för 
Norra Studerandeföreningen i 
två år och det senaste året som 
ordförande. Nu känns det som att 
jag har samlat på mig tillräckligt 
med erfarenhet för att våga ta 

mitt engagemang vidare.
Vad gör dig till en bra ledare?

– Jag försöker alltid att vara 
öppensinnad och lyhörd, efter-
som jag tycker det är lärorikt och 
givande att höra olika åsikter. 
Har du några hjärtefrågor?

– Utbildningens kvalitet och 
lika villkor för studenterna är två 
saker som jag brinner för. LP

s                hos TMD-patienter

a           vinnare

tus), enligt studenterna.
De har varit nyfikna 

på om det finns ett 
samband mellan 
TMD och tinnitus. 
De har hittat 187 
vetenskapliga ar-
tiklar som är rele-
vanta och har läst 
37 av studierna or-
dentligt. 19 ingår i de-
ras översikt.

Precis som de trodde 
visar det sig att tinnitus 
är vanligare hos TMD-patien-
ter. Andelen TMD-patienter 
med tinnitus varierar mellan 
runt 33 och 76 procent i olika 

studier. Medianen är 37 pro-
cent, jämfört alltså med 10 

till 15 procent i normal-
befolkningen.

– Behandling av 
TMD kan lindra tin-
nitus hos vissa pa-
tienter, och ingen 

studie har visat att 
tinnitus försämras 

av att behandla TMD, 
säger Jesper Fjellner.

Studierna varie-
rar för mycket att kun-

na säga vilka TMD-patienter 
som har fått lindrigare tinni-
tusbesvär av TMD-behand-
ling. Janet Suslick

Ett antal pris delades ut i samband med årets odontologiska riksstämma. Här är 
några av pristagarna (från vänster): Maryam Khatibi Shahidi, bästa avhandling. Björn 
Klinge, Forssbergs Dentals pris. Kosovare Shala (Malmö), Emelie Åström (Umeå), Sara 
Hellgren (Stockholm) och Linnea Sollén (Göteborg), årets bästa studenter.

Jesper Fjellner och 
Caroline Persson.
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Debatt Vill du debattera? Skriv till: 
redaktionen@tandlakarforbundet.se

Gör din  
röst hörd

Landstingets agerande  
drabbar de sjukaste äldre

A nnika Ryd, sektionschef 
vid regionkansliet i Jön
köping, uttrycker i artikeln 
i Tandläkartidningen för
våning över att äldre inte 

får den tandvård som de är berättiga
de till. Men eftersom hon själv har age
rat för ett begränsande regelverk så är 
Ryd orsaken till den uppkomna tand
vårdsbristen.

En hög andel äldre i Region Jön
köping får inte den tandvård de är  
berättigade till enligt lag. Ryd avser 
nu, enligt artikeln, att satsa på mer in
formation till bland annat omsorgs
personal. Orsaken till att äldre inte får 
tandvård är dock inte brist på informa
tion. Oral Care kan utifrån sin verk
samhet i regionen rapportera att poli
tikerna under våren 2016 uppmanades 
av Annika Ryd att godkänna hennes 
förslag på ”förtydligande” av regelver
ket för nödvändig tandvård. Utan att 
förstå konsekvenserna av förslaget, att 
hemtandvård i princip bara skulle om
fatta akuta behandlingar, klubbade 
Hälso och sjukvårdsnämnden igenom 
det, vilket kvävde möjligheterna för de 
äldsta och sjukaste medborgarna att få 
tandvård utförd.

ORAL CARE STARTADE under hösten 2015, 
efter samtal med Ryd, uppbyggnaden av 
hemtandvård i Region Jönköping. Oral 
Care besökte då samtliga kommuner 
i länet och intresset för hemtandvård 
var mycket stort. Personal inom äld
reomsorgen berättade hur de svagaste 
äldre hade mycket små eller obefintliga 
möjligheter att ta sig till en tandvårds
klinik. Samtidigt kunde man i medier 
läsa om folktandvårdens svåra resurs

brist som omöjliggjorde hembesök av 
tandläkarteam. Oral Care kunde snabbt 
förse regionen med efterlängtade tand
vårdsresurser och antalet äldre som fick 
behandling ökade i snabb takt.

Men efter ett drygt halvår avsluta
des framgångssagan. Utifrån det av Ryd 
framtagna nya regelverket begränsa
des hemtandvård till att i princip enbart 
omfatta akuta behandlingar. Detta trots 
att Ryd mycket väl känner till att denna 
patientgrupp nästan aldrig kan förflyt
ta sig. Därmed kan de inte få sin berät
tigade icke akuta tandvård utförd. Oral 
Care tvingades därför efter förändring
en att avveckla verksamheten i Region 
Jönköping, vilket ledde till bestörtning 

” Vi efterlyser nu en  
över syn av regelverket  
för nödvändig tandvård  
i Region Jönköping …”

hos patienter, anhöriga och omsorgsper
sonal.

I FÖRSTA HAND DRABBAR Ryds agerande 
de sjukaste äldre. Karies är ett stort pro
blem hos omsorgsberoende äldre och le
der till lidande som kan förebyggas. För
bättrad munhygien hos äldre minskar 
även insjuknande och dödlighet i vård
relaterad lunginflammation. Hemtand
vård är en patientsäker vårdform som 
kan nå ut till de äldre i Region Jönkö
ping. Oral Care är Sveriges största tand
vårsföretag inom hemtandvård och ge
nomför mer än 70 000 behandlingar 
per år i åtta landsting. Vi efterlyser nu 
en översyn av regelverket för nödvändig 
tandvård i Region Jön
köping för att möjliggö
ra hemtandvård för regio
nens sjukaste äldre. l

Christoffer Heleander
verksamhetschef, Oral Care

I Tandläkartidningen nummer 11/2016 intervjuades Annika Ryd, sektionschef för 
bedömning av tandvård vid regionkansliet i Jönköping, om behovet av nödvändig 
tandvård i området. Här kommenterar Oral Cares verksamhetschef artikeln. 

Endast hälften av dem som är berättigade till nödvändig tandvård i region Jönköping får den vården. Nu satsar regionen på infor-mation och uppsökande verksamhet.
I region Jönköping finns cirka 7 000 personer som är berättigade till nödvändig tandvård. Nu visar statistik som tagits fram att endast hälften utnyttjar denna möjlighet, trots att den funnits i många år.– Nu sätter vi in resurser för att alla som vill och behöver ska få hjälp, säger Annika Ryd, sektionschef för bedömning av tandvård id k

de är berättigade till. Får de inte hjälp att sköta sin munhygien kan det få konsekvenser, bland annat kan bakterier tränga ner i lungorna och leda till lunginflammation, de kan få infektioner som slår ut immunförsvaret eller få svårt att äta på grund av värk.
ATT SÅ MÅNGA INTE UTNYTTJAR sin rätt till nödvändig tandvård kan ha flera orsaker: Personerna kan vara alltför sjuka och har därför inte förstått att de har rätt till stöd, de anhöriga kanske inte är informerade om rättigheterna, och kanske inte heller vårdalen.

men också boenden som kan bli mycket bättre. Här måste vi gå in och informera, säger Annika Ryd, som berättar att man från tandvårdens sida nu har skickat ut brev till dem som ännu inte är listade för nödvändig tandvård.– Framöver komi att genomfö ntrol

Annika Ryd

Många missar  nödvändig tandvård

l Bara hälften av dem som är  
berättigade till nödvändig tandvård i region Jönköping  
får den vården. Ur Tandläkartidningen nummer 11/2016.
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Upptäck Prime&Bond active™ – en universalbonding med patenterad 
Active-Guard™ teknologi. Prime&Bond active™ säkerställer en 
heltäckande adhesivyta, med mycket låg risk för postoperativ sensibilitet, 
oavsett om dentinet är lite för fuktigt eller lite för torrt.1

• Aktiv blandning med fukt i kaviteten
• Aktiv spridning och självutjämning
• Aktiv penetration av dentin tubuli
• Tunn filmtjocklek och låg viskositet

www.dentsplysirona.eu

Prime&Bond active™

Aktiv kontroll för
säkrare fyllningar

1 Data on file.Data on file.
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Med fokus  
på implantat

Efter några år som allmäntandläkare  
i Tyskland valde Jan Derks att göra sin 

specialistutbildning i Göteborg. Förra året 
disputerade han på en uppmärksammad 

avhandling om tandimplantat. 
TEXT: E VA N O R D I N FOTO: J E S S I C A S E G E R B E RG
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● Jan Derks forskargrupp har 
beskrivit ett problem genom 
observationer. Nu går de vidare 
med interventionsforskning.
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en gråmulen och regnig måndag. Jan Derks är 
förkyld och den ena foten ömmar. En envis slem-
säcksinflammation vägrar släppa greppet. Kan-
ske är det kraftansträngningen efter Lidingö-
loppet två veckor tidigare som tar ut sin rätt?

– Jag och min sambo sprang 30 kilometer 
och jag blev förbisprungen på slutet. Vi brukar 
inte tävla, men på något plan är det ju en tävling 
ändå, säger han med ett leende.

I maj sprang de Göteborgs halvmaraton ihop 
och några veckor senare var det dags för Stock-
holm maraton, Jan Derks första.

– Det var en tuff, men kul upplevelse.
Regelbunden löpning, menar han, är ett ut-

märkt sätt att hantera stress och att stärka för-
mågan till balans mellan forskning, handled-
ning, undervisning och arbetet med patienter. 

– Jag orkar mer när jag tränar, och jag är myck-
et piggare när jag träffar mina patienter.

DET HAR BARA GÅTT en dryg vecka sedan han flyt-
tade in i sitt nya, högt belägna arbetsrum med 
en enastående utsikt över Medicinareberget, ett 
stenkast från Sahlgrenska universitetssjukhuset. 
Rummet är sparsamt möblerat och än så länge är 
det luftigt i bokhyllorna. Bakom den ena besöks-
fåtöljen står en färgglad, tecknad tavla lutad mot 
väggen. Den föreställer en icke-skalenlig karta 
över Jan Derks hemort, Emmerich am Rhein; en 
stad med cirka 40 000 invånare som ligger i väs-
tra Tyskland, på gränsen till Nederländerna. 

– Även om jag trivs väldigt bra i Sverige kan 
jag ibland sakna den speciella krogkulturen i 
Tyskland, ölen, schnitzeln och det enkla sättet 
att träffas efter jobbet. 

Han är uppvuxen i en familj med en pappa 
som är tandläkare och som driver en egen privat 
mottagning. När Jan Derks föreläser i Tyskland 
dyker inte sällan hans pappa upp som åhörare.

Efter avslutad skolgång, militärtjänstgöring 
och universitetsstudier, arbetade han som all-
mäntandläkare i södra Tyskland. Några år se-
nare ville han söka sig utomlands för att göra 

sin specialistutbildning. Valet stod 
mellan Schweiz, USA och Sverige.

– Det blev Göteborg. Avdelning-
en och specialistkliniken för pa-
rodontologi har ett internationellt 
mycket gott rykte.

DET HAR GÅTT DRYGT ETT ÅR sedan han disputera-
de vid Göteborgs universitet med avhandling-
en ”Effectiveness of implant therapy in Sweden” 
(Tandläkartidningen 2015;13:52). 

Intresset för forskningsområdet är stort; åhö-
rare från hela landet hade bänkat sig till sista 
plats i aulan för att lyssna när Jan Derks försva-
rade sin avhandling. 

– Jag har fått stor respons, många nationella, 
men också internationella forskare har hört av 
sig. Jag får en hel del förfrågningar om att förelä-
sa och presentera våra forskningsfynd.

Dagen efter vårt möte ska han åka till Japan 
och sedan vidare till Tyskland. Avhandlingen 
baseras på fyra publikationer som presenterats i 
högt rankade internationella tidskrifter och be-
skriver en populationsbaserad fältstudie med 
nära 4 800 slumpmässigt utvalda patienter som 
behandlats med tandimplantat och som hämtats 
från Försäkringskassans register. I korthet visar 
resultaten att patienterna över lag var nöjda med 
behandlingen och att män och äldre patienter 
var mer nöjda än kvinnor och yngre patienter. 

Utvärdering efter nio år visade att 7,6 procent 
av alla patienter förlorat minst ett implantat, och 
14,5 procent har drabbats av en allvarlig form av 
periimplantit. Den visade även att parodontit-
känsliga individer hade en ökad risk för kompli-
kationer.

UNDER DET ÅR SOM HAR GÅTT sedan disputatio-
nen har Jan Derks fortsatt inom sina forsk-

ningsområden som handlar om parodontit och 
periimplantit. Hans avhandling, som bygger på 
observationsforskning, lämnar inga klinis-
ka rekommendationer. Det kräver ytterli-

Jan Derks
ÅLDER:  

39 år.
FAMILJ:  
Sambo.

ARBETAR:  
Göteborgs universitet 

och Folktandvården  
Västra Götalands-

regionen.
FORSKNINGS- 

OMRÅDE:  
Parodontit  

och periimplantit.
DRIVS AV: 

 Intresse för ämnet  
och stämningen i vår  

forskningsgrupp.
GILLAR:  

Löpning och basket.
OGILLAR: 

 After Eight.
DRÖMMER OM: 
 Att springa milen  
under 40 minuter.

Det är
s
m

e
r
m

Forskning
Tipsa oss redaktionen@tandlakarforbundet.se

Vanligt med komplikationer  

vid tandimplantat

Munbakterie orsakar  

både cancer och 

åderförkalkning

I en forskargrupp vid Örebro 

universitet och Universitets-

sjukhuset Örebro har Boxi 

Zhang, under ledning av 

professor Torbjörn Bengts-

son, kartlagt på cellnivå hur 

en bakterie som kopplas till 

parodontit, Porphyromo-

nos gingivalis, kan leda till 

åderförkalkning och andra 

hjärtsjukdomar. Forskningen 

gav också ett mer oväntat 

resultat : 
– Vi såg att gener från bak-

terien kan kopplas till cancer  

i munhålan och bukspotts-

cancer, kommenterar Boxi 

Zhang som klargjort mekanis-

merna i sin doktorsavhand-

ling vid Örebro universitet.  
CLF

Källa: Örebro universitet

Läs mer: http://bit.ly/1S2Ic0h

Nästan 8 procent av patien-

ter med tandimplantat har 

förlorat minst ett implan-

tat inom tio år. Ännu fler 

drabbas av periimplantit. 

Patienter med parodontit 

löper större risk för implan-

tatförlust och periimplan-

tit. 

Det visar en avhandling av 

Jan Derks, forskare vid 

Sahlgrenska akademin.
I ett natio-

nellt projekt 
har behand-
ling med im-
plantat utvär-
derats med 
avseende på 
patientupp-
levd nytta, 

implantatförluster och före-

komst av periimplantit, tidi-

gare beskrivet i en artikel av 

Berglundh et al i Tandläkar-

tidningen nummer 9 2015.

– RESULTATET AV DEN inledan-

de enkätundersökningen, 

med 4 716 slumpmässigt ut-

valda patienter, visade att 

patienterna överlag var nöj-

da med behandlingen och 

att män och äldre patien-

ter var mer nöjda än kvinnor 

och yngre patienter, säger 

Jan Derks i ett pressmedde-

lande från Göteborgs uni-

versitet.
Nio år efter behandling-

en med tandimplantat under-

söktes närmare 600 patienter 

vid 37 olika kliniker i Sverige.

– 7,6 procent av patienter-

na hade efter nio år förlorat 

minst ett implantat och 14,5 

procent av patienterna hade 

drabbats av periimplantit 

med uttalad benförlust, säger 

Jan Derks.

RÖKARE OCH PATIENTER med 

parodontit visade en ökad 

risk för tidiga implantatför-

luster, och parodontitpatien-

ter visade även en ökad risk 

för svår periimplantit.

– Periimplantit förefaller 

debutera redan några år ef-

ter installation och utveck-

las snabbt i ett accelererande 

mönster, säger Jan Derks.
CLF

Källa: Göteborgs universitet

Läs mer: http://bit.ly/1Mg5rjR

Jan Derks

essionell?
15 apri

TLT-0013-A-030-A   30 2016-11-21   14:44



31Tandläkartidningen 13 • 2016

● Jan Derks löptränar  
för att skapa balans mellan 

forskning, undervisning, hand-
ledning och kliniskt arbete.
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gare forskning, menar Jan Derks.
– Vi har beskrivit magnituden av proble-

men. Men vi har i vår forskning inte förklarat or-
sakssambanden, det kräver interventionsforsk-
ning, vilket vi nu satsar på. Det finns dock vissa 
etiska begränsningar med interventionsforsk-
ning. Vi kommer inte ifrån att vi i vissa fall också 
måste förlita oss på observationsforskning.

DET FINNS FORTFARANDE frågeställningar i projek-
tet som behöver besvaras och som rör tekniska 
komplikationer, till exempel orsaker till att pors-
lin spricker eller att implantatdelar lossnar och 
behöver skruvas fast. 

En viktig fråga för forskningsgruppen vid av-
delningen för parodontologi i Göteborg är be-
handlingen av periimplantit. 

– Vi bedriver randomiserade kontrollerade 
studier, det vill säga behandlingsstudier med 
kontrollgrupper, för att ta reda på hur vi ska upp-
nå bättre resultat och med vilka metoder. 

Jan Derks vill gärna lyfta fram en studie av 
kollegan Olivier Carcuac som publicerades i 
Journal of Dental Research i januari i år.

– Detta är den hittills största behandlingsstu-
dien i fältet där patienter randomiserats, ope-
rerats och sedan följts upp efter ett år. Studien 
visar att behandlingen fungerar, men att implan-
tatets ytegenskaper påverkar resultatet.

Resultaten från studien, menar Jan Derks, kan 

vara ett viktigt steg mot bättre behandlingspro-
tokoll.

Forskning visar att nästan 50 procent av alla 
vuxna lider av parodontit. Cirka 10 procent har 
en allvarlig form. Om Jan Derks får önska sig ett 
vetenskapligt genombrott, skulle han gärna vilja 
se en testmetod, ett salivprov eller blodprov som 
på ett tidigt stadium skulle kunna prediktera för 
allvarlig parodontit.

– Det vore fantastiskt. Då skulle vi på ett tidigt 
stadium och i unga år kunna hitta riskpatienter 
och kunna sätta in lämplig behandling. Under ti-
den får vi lita på de riskindikatorer som vi har till 
hands.

JAN DERKS STORTRIVS I SVERIGE och med sitt arbe-
te. 

– Jag jobbar i en fantastisk grupp, i en extremt 
givande miljö. 

En dag i veckan träffar han patienter, övrig tid 
delar han mellan forskning, handledning och 
undervisning. På frågan vad han är mest stolt 
över, svarar han dröjande:

– Jag är såklart stolt över min avhandling, men 
också över samarbetet med våra studenter. Un-
der min utbildning blev jag inspirerad av lärare 
som tog oss studenter på allvar, jag lovade att om 
jag själv en dag blev lärare skulle jag visa mina 
elever samma engagemang.

Det löftet tycks han ha omsatt i den praktiska 
undervisningen; för cirka två år sedan fick han 
Odontologiska hedersmedaljen som studenterna 
tilldelar en uppskattad lärare.

– Det var förstås väldigt kul. Det jag verkli-
gen gillar med Sverige är den närhet som finns 
mellan lärare och studenter och avsaknaden av 
hierarkisk positionering. När jag var ny i Sveri-
ge tog det en stund innan jag vande mig vid att 
man kunde dua sin professor, det var väldigt be-
friande.

På frågan var han befinner sig om tio år svarar 
han snabbt:

Jag är kvar i Göteborg, i den grupp där jag är 
nu. Och kanske har jag nischat mig inom ett eget 
forskningsfält med egna doktorander. Här finns 
fantastiska möjligheter till interdisciplinära och 
translationella samarbeten. ●

● Tandläkaren Jan Derks och sköterskan Susanne Berglundhag samråder. En dag i veckan 
träffar han patienter.

Skanna QR-koden för 
att komma till Olivier 

Carcuacs studie:

Adjunctive Systemic 
and Local Antimicro-

bial Therapy in the 
Surgical Treatment 
of Peri-implantitis:  

A Randomized  
Controlled  

Clinical Trial.

” Jag är såklart stolt över  
min avhandling, men också  
över samarbetet med  
våra studenter. ”
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Varje droppe konstruerad för att hjälpa 
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Listerine Professional Fluoride Plus ger 100% ökat 
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Etik
35 Lex Maria  36 Lex Maria  39 Krönika av Ann Heberlein

Kontakta etikreportern: 
mats.karlsson@tandlakarforbundet.se

Tandvård, 
patienter, 
rätt & fel

2016-09-06   11:11

LEX MARIA

Tänderna 38 och 48 skulle opereras 
bort, men tandläkare tog fel på tand 
och opererade bort 47 i stället.

Patienten kom till den käkkirurgiska 
kliniken på remiss från specialist-
tandvården för ortodonti. Anled-

ningen till besöket var att två visdoms-
tänder skulle avlägsnas. Detta skulle 
ske vid två olika tillfällen.

Vid det första tillfället avlägsnades 
tand 38. Vid det andra skulle tand 48 
opereras bort, men tandläkaren tog fel 
på tänder och opererade i stället bort 
tand 47.

Konsekvensen för patienten blev att 

man inte vet om tand 48 kommer att 
växa fram och ersätta 47 och på så sätt 
ge ett fullgott bett.

I sin utredning skriver vårdgivaren 
att misstaget hade kunnat undvikas om 
tandläkaren hade tittat noggrannare 
på röntgenbilderna. I detta fall trodde 
tandläkaren att tand 47 var en visdoms-
tand.

EFTER HÄNDELSEN informerades persona-
len på kliniken om rutiner inför opera-
tion. Startkontroller inför varje opera-
tion har införts, och bättre information 
om rutiner ska ges till nyanställda. I 
startkontrollen ingår att alla i opera-

tionssalen går igenom vilken operation 
som ska utföras. Ingen operation får in-
ledas utan startkontroll. Detta ska göras 
innan första snittet läggs. Sjuksköter-
skan är ansvarig för att dokumentera att 
checklistan följs. I denna ingår kontroll 
av patientens namn och personnummer, 
röntgenbilder, vad som ska opereras, 
koll om detta stämmer med remissen, 
och att fråga om patienten vet vilken  
eller vilka tänder som ska opereras.

Enligt IVO, Inspektionen för vård och 
omsorg, har vårdgivaren utrett händel-
sen på ett fullgott sätt och vidtagit de åt-
gärder som krävs för att höja säkerhe-
ten. Mats Karlsson

Fel tand opererades bort

tel: 08 564 373 70 
www.bigmandental.se

Biopaketet som  
bevarar våra tänder.

Vetenskapligt bevisat!

Biodentine : dentinersättning

BioRoot RCS : sealer
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* Vi utför service.

Vi har mer än 20 års 
erfarenhet inom området 
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Tel: 08-410 320 80   info@keydental.se   www.keydental.se
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0705-20 70 70   info@x-dental.se

Allt inom lustgas & service!

Etik

Vid flera tillfällen missades bettutveck-
lingen, vilket senare ledde till en omfat-
tande bettutvecklingsbehandling. 

När patienten var åtta år noterade 
tandläkaren platsbrist i överkäks-
fronten samt postnormalt bett på 

höger sida. Man planerade att en tand-
läkare skulle följa upp bettutvecklingen 
ett år senare.

Det gick dock två år innan patien-
ten åter kallades, då för undersökning 
hos tandhygienist. Vid besöket utförde 
tandhygienisten bettdiagnostik och bo-
kade tid för kontroll hos ortodontist.

Vid det besöket beslutade ortodontis-
ten om fast tandställning, men att man 
skulle avvakta tills tänderna 14 och 24 
hade erupterat.

NIO MÅNADER SENARE undersöktes pa-
tienten av tandläkare, men från detta 
tillfälle saknas notering om status på 14 
och 24. Det finns heller ingen anteck-
ning om palpation av tänderna. 

Drygt ett år därefter noterade en 
tandläkare att bettet var normalt.

15 månader senare konstaterade 
tandhygienist att bettet var trångt i både 
över- och underkäke, att tand 13 inte 

kommit fram samt att tand 12 var rörlig. 
Röntgenbilden visade att tand 12 var re-
sorberad. Tandhygienisten bokade tid 
för visning hos ortodontist ett år senare.

Vid besöket hos ortodontisten konsta-
terades det att det enligt behandlingsin-
dex fanns ett mycket stort behov av or-
todontibehandling. Denna påbörjades 
en kort tid därefter.

VÅRDGIVAREN UTREDDE det inträffade och 
fann en rad brister, bland annat: Tand-
hygienisten var relativt oerfaren och 
hade inte fått tillräcklig introduktion 
när det gäller kompetensområde och 
rutiner. Det fanns en oklar ansvarsför-
delning mellan allmäntandläkare och 
ortodontist angående framtagning av 
nödvändigt röntgenunderlag. Återkopp-
lingen var otillräcklig till behandlaren 
när det gällde ansvaret för att följa upp 
tidigare journalanteckningar, i detta fall 
från ortodontist. Rutinerna vid tandreg-
lering och berättigandebedömning in-
för röntgenundersökning var otydliga. 
Patienten hade kallats för sent. Tand-
hygienisten ställde bettdiagnos trots 
att det ligger utanför tandhygienistens 
kompetensområde. Tandläkaren hade 
inte antecknat status på tänderna 14 och 

24. En tandläkare hade dokumenterat 
att bettet var normalt, vilket sannolikt 
inte stämde.

VÅRDGIVAREN GENOMFÖRDE en rad åt-
gärder efter händelsen, bland annat: 
Återkoppling av händelsen på klini-
ken. Genomgång av tandhygienistens 
kompetensområden. Genomgång av 
behandlarens ansvar att tillvarata ti-
digare information i journalen, såväl 
anteckningar som röntgen. Genomgång 
av aktuella rutiner såsom bettutveck-
lingskontroller, retinerade hörntänder, 
journalföring, konsultation för efter-
granskning av röntgenbilder tagna av 
tandhygienist. Uppdaterade rutiner för 
bettkontroller; dessa ska göras i tre be-
stämda åldersgrupper av tandläkare. 
Tandläkarna ska vid varje bettkontroll 
ta aktiv ställning till behov av behand-
ling, samt kontroll eller visning för spe-
cialist inom tandreglering.

 IVO, Inspektionen för vård och om-
sorg, konstaterar att de slutsatser som 
vårdgivaren dragit av händelsen är 
adekvata och rimliga och att vårdgiva-
ren har vidtagit de åtgärder som krävs 
för att förhindra att något liknande in-
träffar igen. Mats Karlsson

Bettkontroller missades
LEX MARIA
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Jobba på distansnivå,  
det lönar sig!
För fem år sedan lanserade vi Atlantis® Suprastructures implantatbroar. Sedan dess har 
Atlantis® Suprastructures växt sig stor på svenska marknaden och vi ser allt fler kunder som drar 
nytta av dess erkänt precisa passform och möjligheter med vinklade skruvkanaler upp till 30°. 

För att få bästa möjliga passform med Atlantis® Suprastructures på Astra Tech Implant System® 
rekommenderar vi att arbeta på distansnivå. Studier* visar att användandet av distanser vid 
installation av implantatbroar resulterar i en bättre passform med färre komplikationer. 

VISSTE DU ATT 
tandvårdsstödet 

omfattar distanser där 
distanskostnaden är en 

separat åtgärd 858?

Atlantis®

 *Referenser 
1. Göthberg, C. On loading protocols and 
abutment use in implant dentistry. Clinical studies. 
Göteborgs Universitet, Mars 2016, Thesis 
frame & abstract tillgängligt via GUPEA, 
http://hdl.handle.net/2077/41239

2. Hjalmarsson L, Smedberg JI, Pettersson M, 
Jemt T. Implant-level prostheses in the edentulous 
maxilla: A comparison with conventional 
abutment-level prostheses after 5 years of use. 
Int J Prosthodont 2011;24(2):158-67.

3. Jimbo R, Halldin A, Janda M, Vandeweghe S, 
Wennerberg A. Implant fracture as a result 
of misfit and misusage of cast-to abutments: 
Reported clinical cases and finite element analysis. 
2012:Poster presentation Astra Tech World 
Congress, May 9-12 2012, Gothenburg, Sweden.

www.dentsplysirona.com
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Nyhet

Lindring av ilningar,  
nu i en daglig munskölj

 Sensodyne® munskölj, innehållande 3% kaliumnitrat och fluor, är kliniskt bevisad  
 att ge smärtlindring av ilningar vid användning två gånger dagligen1–4*

*Vid användning två gånger dagligen, efter borstning med en fluortandkräm.
References: 1. Gillam DG et al. J Clin Periodontol 1996:23:993–997. 2. Morris A et al. Efficacy of a Potassium Nitrate Mouthrinse for Relieving Dentinal Hypersensitivity, 
IADR/AADR/CADR 87th General Session and Exhibition, April 1–4 2009. 3. Pereira R et al. J Periodontol 2001:72(12);1720–1725. 4. GSK Data on File (Study RH01751): A 
Clinical Study Investigating the Efficacy of a Mouthwash in Providing Long Term Relief from Dentinal Hypersensitivity. Prepared March 2014. CHSE/CHSENO/0008/16.
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Etik

03/03/16   14.53

I nästa nummer är Gunilla Nordenram vår etikkrönikör

Ann Heberlein:   

Döden drabbar alla,  
förr eller senare

KRÖNIKAN

Ann Heberlein är författare,  
debattör, teolog och lektor  
i etik vid Lunds universitet.Innerst inne är varenda människa 

övertygad om att just hon är undan-
taget – att just hon är undantaget 
från dödens oundviklighet, att just 
hon är den första människan som 

aldrig kommer att dö.” Så skriver Freud 
om människans förhållande till döden; 
och visst är döden otänkbar. Trots att vi 
lever våra liv i vetskap om att det kom-
mer att ta slut, så är den egna döden 
nästan omöjlig att föreställa sig. Tanken 
att världen kommer att fortsätta utan 
mig är på något sätt orimlig. Inte bara 
den egna döden är otänkbar. Också de 
näras, de älskades död är omöjlig att fö-
reställa sig, omöjlig att acceptera – och 
ändå är den en realitet, döden. Ingen 
av oss kommer undan. Döden drabbar 
alla, förr eller senare.

MIN SVÄRMOR DOG PÅ Alla helgons af-
ton. Hon fick en stroke – den fjärde i ra-
den – på måndagen och i fem dagar på-
gick hennes övergång från liv till död. 
Min man och jag vakade vid hen-
nes sida. Första dagen svarade hon 
”ja” eller ”nej” på frågor. Andra 
dagen tryckte hon våra händer. 
Tredje dagen fick hon svårt att an-
das. Fjärde dagen kom febern. På 
den femte dagen dog hon i sitt rum 
på Borrbyhemmet där hon bott se-
dan hon fick sin andra stroke i novem-
ber förra året. 

I somras fyllde hon nittio år. Vi fira-
de henne med tårta, sång och bloms-
terkrans. Hennes bästa väninna sedan 
barndomen i Dalarna kom ända från 
Stockholm för att fira henne. Det var en 
fin dag i ett långt liv, ett liv som har varit 
rikt på både innehåll, lyckliga stunder, 
familj och arbete. Ändå är det sorgligt 

när ett liv släcks. Trots att livet var långt 
och gott lämnar varje människa ett omät-
bart tomrum efter sig. ”Det var väl skönt 
att det gick fort” och ”hon blev ju så gam-
mal, över nittio år” säger människor för 
att trösta – och det är på sitt sätt sant. Men 
också en mycket gammal människa mås-
te man få lov att sörja. 

JAG KOM IN SENT i min svärmors liv och 
har lärt känna henne genom min man. 
När jag träffade min man var hon re-
dan en mycket gammal kvinna som hade 
svårt att höra, inte längre kunde röra sig 
obehindrat och hade svårt med närmin-
net. Ändå blev hon en viktig människa i 
mitt liv. Hon påminde mig ständigt, ge-
nom sin blotta existens, om att livet är 
både värdefullt och sårbart. När jag iakt-
tog min mans omsorg om henne förstod 
jag att hon varit en mycket god mamma 
till sina söner.

Oändligt försiktigt förde han kaffekop-
pen till hennes läppar, ömsint pussade 
han hennes kind och höll hennes hand, 
noggrant skar han smörgåsen i små bitar 
så att hon lättare skulle kunna äta den. 
Jag blev alltid lite extra kär i min man när 
vi besökte hans mamma. Värmen och 
kärleken mellan honom och hans mam-
ma fick mitt hjärta att svälla.

Det är så mycket lättare att klaga än att 
tacka, tänker jag, det är kortare väg till att 
gnälla än att tacka. Jag tror att det är vik-
tigt att minnas att tacka, och mitt i sor-
gen känner jag också tacksamhet – över 
att min svärmors sista tid var så bra, att 
hennes död var lugn och värdig, över alla 
vårdbiträden och sköterskor som tagit så 
fint hand om henne. Tack, svensk sjuk-
vård som tar hand om oss in i döden. ●

Ó

TLT-0013-A-039-A   39 2016-11-21   14:44



40 Tandläkartidningen 13 • 2016

Klinik & Praktik
Hälsa,  

miljö och  
inspiration

Vistelsen som  
förändrade livet

UTLANDSSTUDIER

Svenska studenter deltog 
i ett utbyte i Hongkong i 
somras. Tina Honnér och 

Bruce Pishdari, som båda går 
termin 7 på Tandvårdshögsko-
lan i Malmö, åkte till Prince 
Philip Dental Hospital på Uni-
versity of Hongkong i två veckor 
tillsammans med fem tandlä-
karstuderande från Karolinska 
institutet.

Tandläkarutbildningen i 
Hongkong är snarlik Malmös 
utbildning. Båda använder sig 
av problembaserat lärande, men 
utbildningen i Hongkong är nu-
mera sex år lång.

– Den följer det upplägg vi har 
i Malmö fram till kurs 10. I kurs 

Att studera utomlands under tandläkarutbildningen 
ger nya upplevelser och minnen för livet. Det kan 
också påverka karriärens utveckling.
TEXT: JANET SUSLICK

11 och 12 får studenterna mer 
praktisk träning före tandläkar-
examen, berättar Bruce Pish-
dari.

UNDER UTBYTET auskulterade 
Tina och Bruce med tandläkar-
studerande på studentkliniken. 
De deltog även i ett par terapi-
planeringsseminarier.

– Att få använda kunskaperna 
som jag hade fått på utbildning-
en i Malmö och ta ställning i te-
rapidiskussionerna i Hongkong 
var otroligt givande, säger Tina 
Honnér.

De fick vara med en grupp på 
åtta studenter som också hade 
gått tre år på sin tandläkarut-
bildning. På så sätt kunde de 
lära känna dem.

– Studenterna i Hongkong be-
mötte oss på ett otroligt öppet, 
omhändertagande och välkom-
nande sätt. De inkluderade oss 
direkt i olika aktiviteter och vil-
le lära känna oss. Studenterna 
var även betydligt mer discipli-
nerade i sina studier än vad de 
flesta i Sverige är. Där var de all-
tid otroligt pålästa och visade en 

stor respekt mot sina lärare, be-
rättar Tina Honnér.

EN KVÄLL SOM HON MINNS extra 
tydligt är när de gick på restaur-
ang tillsammans med klinik-
gruppen.

– Maten var fantastiskt god 
och efteråt tog de oss till ”The 
Peak” där det fanns en väldigt fin 
utsikt över en stor del av Hong-

Tandläkarutbildning i Hongkong
● Tandläkarutbildningen vid University of Hong Kong är nu sex-
årig, men har tidigare varit femårig. Sista kullen på den kortare 
utbildningen går ut 2018.

● Utbildningen ges vid Prince Philip Dental Hospital i området 
Sai Ying Pun.

● Utbildningsmetoden är problembaserat lärande (PBL) och 
liknar den vid Tandvårdshögskolan i Malmö.

● Utbildningen leder till titeln Bachelor of Dental Surgery.

TLT-0013-A-040-A   40 2016-11-21   15:09



41Tandläkartidningen 13 • 2016

kong, som är otroligt vackert.

FÖR TINA HONNÉR GAV erfarenhe-
terna i Hongkong mersmak.

– Det var otroligt givande och 
jag blev inspirerad till att ut-
veckla de internationella rela-
tionerna som vi har på vår sko-
la. Att skapa fler internationella 
kontakter och söka mig utom-
lands senare i min yrkeskarriär 

känns tilltalande efter utbytet, 
berättar hon.

Veckorna i Hongkong gav 
henne ett större intresse för hur 
tandvård och utbildning bedrivs 
i olika delar av världen. Utbytet 
gjorde även att hon fick större 
intresse för sitt kommande yrke, 
och hon tror att det kommer att 
ha betydelse även i ett längre 
perspektiv.

– Mina ögon öppnades för vil-
ka valmöjligheter som finns ef-
ter examen, som forskning och 
specialistutbildningar. Lärare, 
professorer och forskare i Hong-
kong som kom från alla möjliga 
delar av världen berättade om 
sina karriärer och det fick mig 
att börja tänka i ett större per-
spektiv än vad jag tidigare 
har gjort.

Det är antalet studenter som  
gick tandläkarutbildningen  
i Hongkong 2015.323

● Bruce Pishdari och 
Tina Honnér (i vita 
rockar) auskulterade 
med en grupp tand-
läkarstuderande 
i Hongkong i två 
veckor.
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SE_2016_Partnerskapslaboratorium_TandlŠkartidningen nr 13_ASC.indd   1

Häng med till Jamaica!
Res som volontär under tre veckor och förbättra tandhälsan för barn i utsatta områden. 

Du som är tandsköterska, 
tandläkare eller tandhygienist,

ansök på achildssmile.com

– Att fördjupa sig och 
arbeta internationellt 

skulle vara otroligt spännande 
och jag insåg att det en dag ock-
så kan vara möjligt.

HON UPPLEVDE OCKSÅ en person-
lig utveckling till följd av resan, 
och tycker att hon har blivit mer 
självständig sedan dess.

– Jag har fått bättre insikt i 
vad jag kan och vill göra med 
min karriär och jag ser ännu fler 
möjligheter nu jämfört med ti-
digare.

Hon fick även större insikt 
om, och tacksamhet för, vilka 
möjligheter som finns i Sverige.

– Här kan vi följa våra dröm-
mar och utbilda oss till vad vi 
vill, oavsett vilken ekonomisk 
situation familjen har, då vi inte 
behöver betala för vår utbild-
ning.

ÄVEN BRUCE PISHDARI är nöjd med 
utbytet och ser bestående följ-
der av resan.

– Utbytet har gett mig stor 
glädje och motivation som jag 
kan använda mig av dagligen 
för att uppnå mina mål. Studen-
terna och personalen i Hong-

kong är väldigt målinriktade 
och det tror jag har smittat av 
sig på mig. Mina ambitioner har 
höjts och jag är mer positiv till 
mitt yrkesval än någonsin. Mitt 
tips till studenter som vill åka på 
ett utbyte är att inte tveka, sä-
ger han.●

● Ett utbyte  
i utlandet består 

inte endast av jobb 
och studier. Det ger 
också möjligheter 
att lära känna nya 

människor och prova 
nya saker.
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NobelProcera 

Abutment

Vinklad skruvkanal (ASC) 

- möjliggör skruvretinerad lösning även vid utmanande implantatplacering

- unik OmniGrip-mejsel med ett säkert och stabilt grepp om distansskruven

- förbättrad åtkomlighet och plats för mejseln vid låg vertikal höjd

- cementfritt även i det estetiska området tack vare den flexibla skruvkanalen

Fullkonturkrona

- stark homogen krona för hållbart och långsiktigt resultat

- 8 olika grundnyanser för ett naturligt utseende

- inget porslin, ingen risk för chipping

- inget cement, minskad risk för biologiska komplikationer

Beställ NobelProcera®-produkter från våra Partnerskapslaboratorier

JM Dental Lab 019-107737

SDIC Tandteknik 08-7837860

Sjöholm & Möller Tandteknik 08-832520

SML Dentallaboratorium 031-166750

Vara Dental 0733-820229

GMT 49041 © Nobel Biocare AB 2016. All rights reserved. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype and all other trademarks are, if nothing else is stated or is evident from 

the context in a certain case, trademarks of  Nobel Biocare. Please refer to nobelbiocare.com/trademarks for more information. Product images are not necessarily to scale. 

Almérs Dentallaboratorium  031-243840

B & J Dentallaboratorium 031-121380

Darths Dentallab 023-22685

Dental Keramik Stockholm 08-7029925

Engströms Dentallaboratorium 031-7112642

Grafström Tandteknik 046-142489
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Med kirurgisk precision. 
På riktigt. 
Den ger en ny definition av hårdvävnadskirurgi. Den är  
enkel, stressfri och selektiv. Den höjer behandlingskvalitén  
och lyckandet för dig och dina patienter. 

Tack vare de kontrollerade tredimensionella ultraljudssvängningarna 
i original PIEZOSURGERY® tekniken, börjar en ny era inom områdena 
käkkriurgi, implantologi, parodontologi och endodonti.

Dentalmind bjuder på genuin kunskap och 
smarta produkter som gör kliniken bättre. Se 
sortimentet på dentalmind.com eller kontakta 
oss på telefon 0346 – 488 00, så hjälper vi dig.

Stort tack  

till alla er som  
besökte oss på 
Swedental!
Hoppas vi ses snart igen. 
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Piezosurgery touch har en exklusiv, intelligent pekskärm, ergonomiskt 
handstycke med roterbart LED-ljus. Boka demonstration på din klinik  
och se möjligheterna inom Piezokirurgisk teknik.
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Vi ses på Stockholmsmässan!

www.ors2016.se

ODONTOLOGISK RIKSSTÄMMA & SWEDENTAL

TACK
Tack för att du kom till Odontologisk Riksstämma & Swedental!

Vi hoppas att du hade några riktigt givande dagar. 
Nu startar planeringen för nästa gång, så boka redan nu in 
nästa Odontologisk Riksstämma & Swedental som genomförs 
den 15-17 november 2017 på Stockholmsmässan.
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Forskning
Tandläkartidningen  

är Sveriges enda förmedlare  
av originalvetenskap på svenska 

inom dentalforskning.
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48 Superparet ska lyfta KI:s forskning 
Tandläkar- och forskarparet Nagihan 
Bostanci och Georgios Belibasakis träffades 
i Storbritannien, flyttade vidare till Schweiz 
och bor nu i Sverige. Sedan i somras arbetar 
de på institutionen för odontologi vid 
Karolinska institutet.

50 Bruxism i sömnen kan ha genetisk orsak 

51 Fyrdubblad risk att ersatt implantat  
 fallerar 

52 Sex av tio röntgensensorer infekterade  
 av bakterier 
 
53 Tandvårdspersonal i äldreomsorgen 
 kan rädda liv 

Vetenskapliga artiklar 
 
55  Doktorander i nya forskarskolan  
 presenterar sina projekt 
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Visst angår  
det oss

”Nu tänker 
vi lyfta vår 

forskning till 
nästa nivå.”

På Klinges agenda:

1 Till högtidssamman-
komst med Svenska 

Läkaresällskapet. Är som 
en katt bland hermeli-
nerna, men bra målgrupp 
för min mission: Munnen 
en del av kroppen.

2 Årets händelse: Odon-
tologisk Riks  stämma. 

Ser fram emot alla möten. 
Mest igenkännande och 
återseende, men också 
nyheter och nya ansikten. 
Kul och viktigt.

3 Resa till New York och 
världens största (?) 

tandvårdsmöte: Greater 
New York Dental Meeting. 
Får möjlighet att träffa 
flertalet amerikanska 
odontologiska dekaner.

” Odontologiska väl 
underbyggda fakta 
kan väga lätt när fakta
resistens breder ut sig.”

DRAMATISKA HÄNDELSER I OMVÄRLDEN, som det amerikanska president-
valet och Brexit – det brittiska utträdet ur EU, kan kännas ganska pe-
rifera i en odontologisk vardag. Men visst angår det oss, på olika sätt. 
Här avser jag inte i första hand politiska ståndpunkter, utan det som 
kommit att benämnas ”post-truth politics”. Ett annat begrepp är 
”faktaresistens”. Retorik som bygger på hat och lögner. Utsagor från 
experter betraktas som konspiratoriska åsikter. Solida fakta fram-
förda av kunniga experter viftas bort med motiveringen ”people 
have had enough of experts”. Det är mycket illavarslande i en tid 

när vi försöker bygga trovärdiga 
vårdkoncept på evidens. 

DET FINNS GOTT OM faktaresistens 
också inom vår odontologiska 
värld. I sociala medier kan man 
finna debatterna om fluor och 

om amalgam som två exempel på aktuell faktaresistens. Det känns 
väldigt oroväckande. Odontologiska väl underbyggda fakta kan väga 
lätt när faktaresistens breder ut sig. Vi har ett stort och gemensamt 
ansvar att hindra fortsatt utbredning av denna smittsamma farsot.

ETT ANNAT ILLAVARSLANDE tecken i tiden är etablering av ”drop in-kli-
niker” för tandvård. Det kan tyckas konsumentvän-
ligt att när som helst kunna dyka upp oanmäld, på 
tider som passar kunden bäst. Som affärsidé är det 
säkert intressant. Som metod för att bibehålla och 
utveckla tandhälsa tror jag – utan evidens – att det 
är helt förkastligt. Men visst följer det amerikansk 
behandlingsfilosofi för kariesbehandling: att be-
handla kariesskadan så tidigt som möjligt 
med fyllningsterapi. Bra som affärskoncept. 
Men vi har lärt att intensiv profylax och 
expectans med fyllningsterapi ger bäst 
tandhälsa. Men det förutsätter vård-
kontinuitet, inte drop in-behandling. 
Och inte faktaresistens.
 
 Björn Klinge, vetenskapsredaktör
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Forskning

Forskning och kärlek mår  
ofta bra av korsbefruktning. 
Gränslöst samarbete kan ge 
oväntat resultat.
TEXT: JANET SUSLICK  
FOTO: JESSICA SEGERBERG

Forskning är internatio-
nell. Tandläkar- och fors-
karparet Nagihan Bostan-

ci och Georgios Belibasakis är 
bevis på det. Hon är från Turki-
et, han från Grekland. De träf-
fades i Storbritannien, flyttade 
vidare till Schweiz och bor nu i 
Sverige.

Sedan i somras arbetar paret 
på institutionen för odontologi 

Superparet ska lyfta KI:s forskning
vid Karolinska institutet (KI).

Det var en strategisk satsning 
att anställa dem, enligt Mats 
Trulsson, prefekt på KI:s institu-
tion för odontologi.

KI stärker sin kompetens 
inom områdena infektion, in-
flammation, immunologi och 
mikrobiologi, som är nära för-
knippade med varandra.

NAGIHAN BOSTANCI, professor i in-
flammationsforskning med in-
riktning mot parodontologi och 
Georgios Belibasakis, professor 
i klinisk oral infektionsbiologi 
samarbetar över olika ämnes-
gränser med forskare både på KI 

och internationellt.
– Här finns det goda möjlig-

heter till interdisciplinärt arbe-
te. Vi har också länken till kli-
nisk forskning som KI är stark 
på. Den är nyckeln till trans- 
lationell forskning, säger Nagi-
han Bostanci, som kallas Nagi.

Translationell forskning är 
baserad på sjukdomsproblem 
som identifieras inom vården 
och innebär ett utbyte om kli-
niska fall.

Hon försöker hitta markö-
rer på molekylnivå för att tidigt 
upptäcka parodontal sjukdom. 
Framför allt vill hon ta reda på 
när och varför inflammation 

● Nagihan Bostanci och 
Georgios Belibasakis, nya 
professorer på Karolinska 
institutet, tänker lyfta sin 
forskning till nästa nivå.
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övergår till en vävnadsnedbry-
tande process.

– Det är oklart om det beror 
på bakterier, proteiner eller en 
kombination, säger hon.

Det finns upp till 600 markö-
rer i gingivalvätskan, men alla 
är inte associerade med paro-
dontal sjukdom.

– Nya metoder gör det möj-
ligt att söka samband förutsätt-
ningslöst.

Hon använder proteomik-
för att undersöka stora mängder 
data om proteiner. Hon använ-
der också hög kapacitet moleky-
lärbiologiska tekniker, nya me-
toder som gör det möjligt att 
vaska fram möjliga markörer.

– Ny teknik har bekräftat 
gammal kunskap om bakterier 
som är associerade med sjuk-
dom, men vi har också identifie-
rat markörer som inte tidigare 
har varit kända. Vissa av de nya 
har däremot associerats med 
andra sjukdomar.

NÄSTA STEG ÄR ATT använda klas-
siska metoder för att undersö-
ka om nya potentiella markörer 
verkligen signalerar sjukdom. 
En faktor som försvårar är att 
vissa markörer endast finns med 
under begränsade tidsfönster.

– Jag försöker fånga det som 
pågår vid en viss tidpunkt. Det 
intressanta är att ta reda på när 
gingivit övergår i parodontit, el-
ler när parodontit övergår i en 
snabbutvecklande fas.

För att undersöka det jobbar 
hon med en forskarstudent som 
bygger tredimensionella model-
ler av tandköttsfickor skapade 
med mänskliga celler.

– Det finns ingen perfekt mo-
dell annat än en levande män-
niska, men vi härmar kropps-
temperatur, salivflöde och 
annat i våra modeller för att 
kunna identifiera bakterierna 
och värdproteiner som finns un-
der den tidiga sjukdomsutveck-
lingen.

För att bekräfta mönster som 
hittats på labbet är det dags att 
se om de även finns hos männ-
iskor.

– När det är gjort är det dags 
att gå ut med information till 
tandläkare och patienter, sä-
ger hon.

GEORGIOS BELIBASAKIS, som kall-
las George, forskar om hur cel-
ler i munnen reagerar på bio-
filmer och hur de orsakar oral 
sjukdom. På laboratoriet använ-
der han odlade celler som liknar 
munnens vävnader. Labbstudier 
ska följas upp kliniskt för att un-
dersöka om det ser likadant ut 
på människor som på odlade 
vävnader.

– Det är lättare att hitta ex-
empelvis bakteriedödande äm-
nen på labbet, men det är viktigt 
att undersöka om behandlingen 
fungerar hos människor, förkla-
rar han.

Han arbetar bland annat med 
ett EU-projekt som kallas Diago-
ras, där Nagihan Bostanci ock-
så medverkar. Det fyraåriga pro-
jektet pågår till 2019 och har fått 
5,5 miljoner euro. En del i pro-
jektet är att utveckla en appa-
rat som kan användas på klini-
ken för att snabbt ta reda på om 
patienternas saliv innehåller ett 
antal bakterier förknippade med 

karies respektive parodontit.
– Det blir ett komplement till 

den kliniska undersökningen. 
Inom sjukvården är det vanli-
ga att ett blodprov tas i samband 
med en undersökning. Inom 
tandvården har vi hittills i stort 
sett saknat blod- eller salivprov 
som kan visa vad som är fel, sä-
ger Georgios Belibasakis.

Den nya apparaten ger tandlä-
kare nya möjligheter att övervaka 
sina patienter över tid och de kan 

på så sätt förstå 
sjukdomspro-
cesser bättre, 
menar han.

– Den kli-
niska under-
sökningen ger 
egentligen bara 

en historisk bild – man ser vad 
som redan har hänt med vävna-
derna. Salivprov visar däremot 
vad patienten har nu. Det blir ett 
sätt att förutse vad som kan hän-
da med vävnaderna i framtiden. 
På så sätt kan man till exempel 
kalla riskpatienter till tätare un-
dersökningar.

HITTILLS ÄR Georgios Belibasa-
kis och Nagihan Bostanci nöjda i 
Stockholm. De hittade snabbt en 
bostad nära vattnet i Nacka och 
lovordar möjligheterna att kom-
binera familj- och yrkesliv i Sve-
rige.

George har haft ögonen rikta-
de mot Sverige och KI sedan åren 
runt millennieskiftet då han dok-
torerade i Umeå i oral mikrobio-
logi.

– Nu tänker vi lyfta vår forsk-
ning till nästa nivå här, säger 
han. ●

Georgios Belibasakis
ÅLDER: 40 år.
JOBB: Professor i klinisk oral infektionsbiologi vid KI 
och tillförordnad chef vid avdelningen för kariologi och 
endodonti.
FAMILJ: Gift med Nagihan Bostanci, ett barn.
FRITID: Forskning, att lära känna Stockholm med omnejd.

Nagihan Bostanci
ÅLDER: 40 år.
JOBB: Professor i inflammationsforskning med 
inriktning mot parodontologi vid KI.
FAMILJ: Gift med Georgios Belibasakis, ett barn.
FRITID: Matlagning, speciellt turkiska, grekiska 
och asiatiska rätter.

” Det intressanta är att ta 
reda på när gingivit över-
går i parodontit, eller när 
parodontit övergår i en 
snabbutvecklande fas.”
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Lou Reinisch, författare till 
studien ”Selective photoanti
sepsis” som visar att laserbe
handling kan döda orala pato
gener 2–3 mm ner i gingivan 
utan att skada vävnaden.

Science Daily  
Läs mer: http://bit.ly/2dCSeH3

Äldre invandrare har gene
rellt en sämre tandhälsa och 
skulle behöva extra insatser 
för att förebygga framtida 
tandhälsoproblem. Men en 
svensk studie visar att de ut
nyttjar tandvården mindre än 
jämnåriga svenskar. I en liten 
studie av 42 äldre personer 
över 60 år i Uppsala som hade 
invandrat till Sverige från 
länder utanför Norden har 
forskarna visat på skillnader
na: Knappt var femte var helt 
tandlös och tre av fyra som 
hade tänder hade kariesan
grepp. Det är betydligt fler än 
snittet i Sverige. De hade dock 
ingen högre förekomst av 
parodontit, men endast sex av 
tio hade besökt en tandläkare 
under de senaste två åren.

Special Care in Dentistry  
Läs mer: http://bit.ly/2fWKo1w

… av de boende på tre sjuk
hem hade halitos, dålig ande
dräkt. Det visar en svensk 
undersökning av 124 boende 
med en medelålder på 87 år. 
Muntorrhet, parodontit, tand
sten, fastsittande protetik och 
demens ökade risken, men 

inte brist på orala hygien
vanor. Int J Dent Hyg

Läs mer: http://bit.ly/2fqhQcy

54 %

” Laser kan döda 
bakterier och 
bidra till en 
bättre hälsa 
efter parodontal 
behandling.”

FOTNOTEN

Kraften i placebo
När tidskriften Pain 
nyligen publice
rade en artikel* om 
effekten av Open 
label placebo (OLP) 
närmade vi oss en 
större förståelse av 
smärtbehandling. 
OLP betyder att 
både behandlaren 
och patienten kän
ner till att behand
lingen är overksam. 
Även om patienter 
informerades att 
de ordinerades 
placebo så gav 
det en signifikant 
minskning av 
ryggsmärta. Detta 
förutsatte dock 
att patienterna var 
informerade om att 
placeboeffekten 
kan vara kraftfull.  
Under min grund
utbildning deltog 
ett antal studenter 
i ett försök om 
nocebo, motsatsen 
till placebo. Trots 
att samtliga fick 
sockerpiller utveck
lade flera deltagare 
kända biverkningar 
till den substans 
de trodde sig blivit 
ordinerade. Det är 
mystiska krafter 
vi ska hantera i 
vården.

*http://bit.ly/2fXYI9f

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

Ny forskning visar att bruxim 
under sömnen var mer än 
dubbelt så vanligt hos bärare 
av en mutation i genen för en 
serotoninreceptor. 

Det är sedan tidigare visat 
att medicinering med se-

lektiva serotoninåterupptags-
hämmare, SSRI, kan utlösa 
episoder av bruxism hos vis-
sa individer. Det finns även 
en studie som visar ett sam-
band mellan en mutation i ge-
nen för en serotoninreceptor 
och sömnbruxism hos japaner. 
Men ingen har studerat frågan 
om genetiska orsaker bakom 
bruxism generellt.

Chilenska forskare har nu 
undersökt frågan, och då jäm-
fört 130 patienter som behand-
lades för bruxism med 61 fris-
ka kontrollpersoner. 

Av de 130 bruxismpatienter-
na hade 26 sömnbruxism, 61 
bruxism i vaket tillstånd och 
43 både i vaket och sovande 
tillstånd.

FORSKARNA UNDERSÖKTE patien-
ternas och kontrollernas DNA, 
där ett antal serotoninrelatera-

de gener studerades, och fann 
en signifikant skillnad när det 
gäller genen som kodar för den 
serotonerga 5-HT2A-receptorn. 
Men sambandet gällde bara 
för patienter som led av sömn-
bruxism. De hade den speciel-
la mutationen mer än dubbelt 
så ofta som kontrollpersoner-
na hade. Inga andra genetiska 
samband hittades.

DEN RÅDANDE HYPOTESEN är att 
bruxism har många orsaker, 
och denna mutation kan vara 
en av flera genetiska eller epi-
genetiska (hur gener läses av 
och uttrycks) mekanismer in-
volverade i utvecklingen av de 
olika formerna av bruxism, 
menar forskarna.

De lägger fram hypote-
sen att bärare av den aktuel-
la mutationen skulle ha färre 
5-HT2A-receptorer, vilket skul-
le vara förklaringen till deras 
nattliga bruxism. De framhål-
ler samtidigt behovet av mer 
forskning för att klargöra sam-
banden ytterligare.

Fredrik Hedlund
Källa: J Oral Rehabil; Oporto et al

Läs mer: http://bit.ly/2fqaDJe

● Mutationen kan vara en av flera genetiska eller epigenetiska mekanismer 
involverade i utvecklingen av bruxism, menar forskarna.

Bruxism i sömnen 
kan bero på generna
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Äldre invandrare 
behöver mer tandvård
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Fyrdubblad risk att ett ersatt implantat fallerar
Om ett fallerat implantat 
ersätts med ett nytt är ris-
ken mer än fyra gånger så 
hög att det nya implantatet 
också fallerar. Det visar en 
svensk studie. 

Implantat är framgångs-
rika och sitter kvar i runt 

94 procent av fallen, vil-
ket innebär att endast un-
gefär 6 procent inte gör 
det. Men hur framgångsri-
ka är de ersättningsimplan-
tat som sätts in när ett första 
implantat fallerat? Det ville 
svenska forskare ta reda på 
och undersökte journaler-
na för samtliga 2 670 patien-
ter som fått drygt 10 000 
implantat mellan 1980 och 
2014 vid en specialistklinik 
i Malmö.

Sammantaget fallerade 
642 av de drygt 10 000 im-
plantaten och 175 av dessa 
ersattes med nya implan-
tat hos 98 patienter. Efter en 
snittuppföljningstid på när-
mare åtta år kan de svens-
ka forskarna visa att ersätt-
ningsimplantaten satt kvar 
i 73 procent av fallen, vilket 
innebär att 27 procent inte 
gjorde det. I jämförelse fal-
lerar alltså 6 procent av im-
plantaten som sätts in för 
första gången medan mer 
än fyra gånger så många, 27 
procent, av ersättningsim-
plantaten fallerar.

ERSÄTTNINGSIMPLANTATEN var 
generellt av samma diame-
ter, men något kortare än de 
implantat de ersatte. Vissa av 

dem sattes också in en kort 
tid efter att det tidigare im-
plantatet fallerat. Båda saker-
na kan ha bidragit till den hö-

gre misslyckadefrekvensen 
för ersättningsimplantaten, 
enligt forskarna.

Bland ersättningsimplan-
taten fanns även ett antal 
som sattes in för tredje och 
fjärde gången, men de var 
för få för att statistiskt  
skilja sig från de implan-
tat som sattes in för andra 
gången.

FORSKARNA KUNDE också kon-
statera att patienter som be-
handlades med antidepressi-
va läkemedel av SSRI-typ och 
med antikoagulantia hade 
en signifikant högre risk att 
drabbas av fallerande im-
plantat.

Fredrik Hedlund
Källa: Clin Oral Implants Res; Chrcanovic et al

Läs mer: http://bit.ly/2fDAY7s

Tipsa oss redaktionen@tandlakarforbundet.se

● Sex procent av implantaten 
som sätts in för första gången 
fallerar, medan 27 procent av 
ersättningsimplantaten gör det, 
visar studien.
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info@humblebrush.se 
www.humblebrush.se

LET’S TEAM UP.
Gravera in er logotyp på vår tandborste! Vi erbjuder dessutom 

profilering på förpackningen. Från 1200 st tandborstar.

Världens mest sålda miljövänliga tandborste. 
För varje såld Humble Brush doneras en 

tandborste till behövande barn.
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Digitala röntgensensorer kan vara en källa till 
spridning av bakterier mellan patienter. En 
svensk studie visar att sex av tio röntgensen-
sorer var kontaminerade med bakterier.

D igital röntgenteknik har använts inom 
tandvården i många år. Den digitala tek-

niken håller en högre kvalitet, kräver en läg-
re stråldos och eliminerar framkallningsste-
get med alla dess kemikalier. Men i motsats 
till de gamla engångsfilmerna används de 
digitala sensorerna om och om igen och kan, 
enligt tillverkaren, inte steriliseras i diskma-
skin, autoklav eller UV-ugn som annat tand-
vårdsmaterial. I stället finns en rekommen-
dation om att sensorerna ska täckas med en 
plastpåse vid användning, 
antingen en liten eller en 
stor, och att tandvårdsper-
sonalen ska tvätta senso-
rerna med ett ytdesinfek-
tionsmedel mellan varje patient.

Nu har en analys vid Karolinska institu-
tet visat att de rengjorda sensorerna är långt 
ifrån rena. Av drygt 100 testade sensorer 
från 14 folktandvårdskliniker i Stockholms 
landsting var sex av tio infekterade med 
bakterier, något som förvånade forskarna.

– Mer än hälften av sensorerna var konta-
minerade med överförbara bakterier, det är 
ett alarmerande resultat, säger Dalia Kha-
lil, doktorand och författaren bakom studien 
som är publicerad som ett ”Letter to the edi-
tor” i den vetenskapliga tidskriften Journal 
of Hospital Infection.

DALIA KHALIL MENAR att dagens desinfektion 
inte är tillräcklig.

– Den metod vi använder är långt ifrån op-
timal och det ökar risken för överföring av 
hälsovådliga bakterier, säger hon.

Forskarna undersökte även drygt 1 400 
använda plastpåsar och fann att fler än sju av 
tio var skadade. Och att det inte berodde på 

tillverkningsfel kunde de 
konstatera genom att även 
undersöka 200 nya påsar, 
som samtliga var hela.

Sammantaget innebär 
detta att användningen av digitala röntgen-
sensorer innebär en uppenbar risk, menar 
Dalia Khalil.

– Detta kan öka risken för spridning av 
bakterier mellan patienter, men vi vet ännu 
inte hur stor eller liten risken är, säger hon.

Men Dalia Khalil vill trots dessa fynd inte 

Sex av tio röntgensensorer 
infekterade av bakterier

avråda från användning av digi-
tala röntgensensorer utan efter-
lyser en bättre hantering ute på 
tandvårdsklinikerna.

– TANDVÅRDEN KAN GÖRA tre sa-
ker för att förbättra situationen: 
Förbättra handhygienen bland 
personalen, förbättra desinfek-

tionen av sen-
sorerna och an-
vända de stora 
påsarna, säger 
hon.

De stora på-
sarna, som täck-
er hela hållaren, 
visade sig näm-

ligen hålla betydligt bättre än 
de små.

– Men att använda de stora 
plastpåsarna är inte en långsik-
tig lösning på grund av miljöbe-
lastningen som det innebär. Det 
bästa vore ju att hitta ett sätt att 
sterilisera sensorerna på samma 
sätt som annan utrustning. Det 
är den lösning som vi hoppas 
kunna komma fram till i samar-
bete med tillverkaren, säger Da-
lia Khalil.

Fredrik Hedlund 

Läs mer: http://bit.ly/2g2uzpe

● Tandvården kan göra tre saker för att minska bakteriespridningen vid digital röntgen: förbättra hand hygienen 
bland personalen, förbättra desinfektionen av sensorerna och använda de stora påsarna, menar Dalia Khalil.

Dalia Khalil
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”… vi vet ännu inte hur  
stor eller liten risken är.”

Fakta om studien
● Forskarna undersökte sensorer 
och påsar med följande resultat:

Mikrobiologisk analys av 101 
digitala röntgensensorer:
Rena, utan bakterier 42 %
Inte rena, hade bakterier 58 %
 Varav:
 Mun- och halsbakterier  32 % 
 Handbakterier 14 %
 Miljöbakterier 12 %

Test av 1 439 plastpåsar:
Hela 28 %
Trasiga 72 %

Skillnad mellan olika påsar:
Stora plastpåsar, hela 68 %
Små plastpåsar, hela 11 %
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Tandvårdspersonal i äldreomsorgen kan rädda liv
Tandvård för äldre på sjuk-
hus eller sjukhem genomförd 
av tandvårdspersonal kan 
minska risken för död i lung-
inflammation, visar svensk 
metaanalys. Detsamma 
gäller inte om tandvården 
utförs av sjuksköterskor.

Ä ldre personer inlagda 
på sjukhus eller på sjuk-

hem kan ha svårt att sköta 
sin orala hygien. Förutom att 
tandproblemen ökar riske-
rar de att drabbas av lungin-
flammation på grund av att 
de via andningen drar ner 
orala bakterier i lungorna.

EXTRA INTENSIV TANDVÅRD ut-
förd av tandvårdspersonal 
kan, enligt en tidigare syste-
matisk genomgång av forsk-

ningen på området, före-
bygga ett av tio dödsfall. Nu 
har svenska forskare under-
sökt om samma sak även gäl-
ler när sjuksköterskor utför 
tandvården.

I en metaanalys av samt-
liga studier publicerade efter 
den 1 januari 1996 som un-
dersökte frågan har forskar-
na inkluderat fem studier av 
knappt 2 700 funna.

ANALYSEN VISAR, med ett 
lågt bevisvärde, att inten-
siv tandvård utförd av tand-
vårdspersonal minskade 
risken att dö i lunginflam-
mation. 

Analysen visade även, 
med ett högre bevisvärde, att 
tandvård utförd av sjukskö-
terskor inte påverkade risken 
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i positiv riktning.
Två av forskarna anger att 

de har kopplingar till företa-
get Oral Care AB som erbju-
der mobil hemtandvård för 

● Äldre sjukhuspatienter riskerar  
att drabbas av lunginflammation på  
grund av att de via andningen drar  
ner orala bakterier i lungorna. 

personer som bor inom äldre-
omsorgen.

Fredrik Hedlund
Källa: J Am Geriatr Soc; Sjögren et al

Läs mer: http://bit.ly/2fHyAig

Stipendiefonden ”Sigrid de Verdiers minne” 
kan sökas av medlemmar, som bedriver 
odontologisk forskning.  

För stipendiet gäller att sökanden ska ha varit 
medlem i Kvinnliga Tandläkareklubben 
i minst två år. 

Ansökningsformulär kan rekvireras från 
Stipendienämnden i KTK, ordförande Gunilla 
Johnson via mail: Gunilla.johnson4@comhem.se

Ansökningarna skickas via mail senast den 
20 januari 2017 till nedanstående två adresser:

KTK:s ordförande Karin Garming Legert, 
Karin.garming.legert@ki.se
Stipendienämndens ordförande Gunilla Johnsson, 
Gunilla.johnson4@comhem.se 

För mer information om stipendiet, var god besök 
hemsidan kvinnligatandlakareklubben.se

Stipendier finns att söka från 
Kvinnliga Tandläkareklubbens 
Stipendiefonder  

KONST I VÄNTRUMMET?

M Ross Gallery      

#MROSSGALLERY 

GALLERY MROSS - HORNSBERGS STRAND 83 - STOCKHOLM
WWW.METTEROSS.COM

FÖRNYA DITT VÄNTRUM MED 
FÄRGRIK ABSTRAKT KONST.

JAG MÅLAR 
ÄVEN PÅ 
BESTÄLLNING 
UTIFRÅN 
DITT VAL 
AV FÄRGER.
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Om varje sekund med 
smärta* är en plåga.

Vad är då upp till åtta 
timmars smärtlindring?
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GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmark. 

•  Den enda långverkande paracetamoltabletten 
indicerad vid akut och långvarig smärta.

•  Snabb och långsam frisättning i samma tablett.
• Eff ekt i upp till 8 timmar.
•  Doseras 2 tabletter 3 gånger dagligen, totalt 3,99g.

Låt inte smärtan stå i vägen.

Alvedon 665 mg tablett med modifi erad frisättning (paracetamol). N02 BE01. Analgetikum, anti-
pyretikum. Varningar och försiktighetsmått: Försiktighet vid leversjukdom. Bör ej kombineras med 
andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol (t.ex. kombinationsläkemedel). Högre  doser 
än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada. Vid överdosering med Alvedon 665 
mg bör Giftinformationscentralen kontaktas, då sedvanlig provtagnings- och behandlingsregim som 
används vid förgiftningar med paracetamolberedningar med snabb frisättning inte är tillämpliga. Vid 
hög feber, tecken på sekundär infektion eller om symtomen varar längre än 3 dagar, skall behandlingen 
omvärderas. Status/förmån: Rx, F: 96 st, 100 st. Rx, EF: 48 st. För kompletterande information och 
aktuellt pris, se www.fass.se. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, 
Danmark. Tel. 020-100579. Varumärket Alvedon tillhör GlaxoSmithKline-koncernen. Informationen är 
baserad på produktresumé 2016-06-30. Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse. Kon-
takta biverkningsenheten på GlaxoSmithKline: Telefon: 08-638 93 00, Postadress: Biverkningsenheten, 
GlaxoSmithKline, Box 516, 169 29 Solna.

* Indikationer: Används vid huvudvärk, tandvärk, feber vid förkylningssjukdomar, menstruations-
smärtor, muskel- och ledvärk, som analgetikum vid reumatiska smärtor och hyperpyrexi. Speciellt av-
sett för långvariga smärtor eller andra tillstånd som kräver kontinuerlig dosering.   

Var vänlig se produktresumén (SmPC) för en komplett lista över indikationer, 
kontraindikationer, varningar och biverkningar. 

Nu även i 48-pack!

Långverkande smärtlindring 

för kortvariga smärttillstånd.

Utanför förmånssystemet.
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Forskning

I detta nummer av Tandläkartidningen pre-
senterar deltagarna i den nationella klinis-
ka forskarskolan i odontologi själva kortfat-
tat sina projekt. Det är den andra gruppen 
som antagits till denna forskarskola. Veten-

skapsrådet stöder verksamheten med ett anslag 
under sammanlagt fem år, där deltagarna i den 
första gruppen nyligen avslutat sin utbildning 
inom forskarskolans ram. Vi hoppas att texten 
kan inspirera intresserade sökande till forskar-
utbildning inom andra organisatoriska ramar 
och också ge en aktuell bild av pågående odon-
tologisk forskning. 

TROTS ATT TANDHÄLSAN hos befolkningen under de 
senaste årtiondena stadigt har förbättrats, finns 
det skäl att tro att behovet av tandvård fram över 
kommer att vara oförändrat eller till och med 
öka. En större andel äldre i befolkningen innebär 
ett ökat behov av komplicerade behandlingsin-
satser. Kunskapsutvecklingen inom teknik, ma-
terialvetenskap och biomedicin leder till att nya 
behandlingsformer tas fram som kommer att ef-
terfrågas av profession och befolkning. En ökad 
inflyttning från länder med outvecklad tandvård 
förändrar vårdpanoramat och kräver nya preven-
tionsstrategier. Sammantaget gör detta att kraven 
ökar på anpassning och utveckling av tandvården 
och därmed ökar också behovet av forskning och 
forskarutbildning.

TANDVÅRDENS SAMMANLAGDA kostnader uppgår till  
24 miljarder kronor, vilket utgör omkring 7 procent 
av den totala kostnaden för hälso- och sjukvården. 
Munhålans sjukdomar medför således stora kost-
nader för individ och samhälle, vilket utgör ytter-
ligare ett argument för att öka insatserna inom 
odontologisk forskning och forskarutbildning. 
Statens beredning för medicinsk och social utvär-

dering (SBU) har i en rad rapporter konstaterat att 
det finns ett stort behov av klinisk forskning inom 
tandvårdsområdet, särskilt behandlingsinriktad 
forskning och forskning som belyser kostnadsef-
fektivitet av olika behandlingsinsatser.

Sådan patientfokuserad forskning är svår att 
bedriva på de odontologiska utbildnings- och 
forskningsenheterna utan måste utföras på fältet, 
i samarbete med tandvårdens aktörer. Här krävs 
en samlad insats, där akademin och tandvården 
tillsammans definierar angelägna forskningsfrågor 
och samarbetar i genomförandet av kliniska studier 
och adekvat klinisk forskarutbildning.

ÖKAD SAMVERKAN mellan tandvårdens aktörer inom 
offentlig och privat tandvård är alltså nödvändigt 
för att bearbeta relevanta kliniska frågeställning-
ar och för att finna adekvata patientgrupper. Den 
nationella kliniska forskarskolan i odontologi ut-
vecklas och genomförs i direkt samverkan mellan 
landets samtliga forskande odontologiska enhe-
ter och den kliniska tandvårdens aktörer. Forskar-
skolan har olika utbildningsavsnitt förlagda till 
landets odontologiska universitetsinstitutioner, 
men också till landstingens regionala odontolo-
giska forsknings- och specialistenheter. På detta 
sätt avser vi stärka och utveckla ett nationellt nät-
verk inom odontologisk behandlingsforskning. 

DEN NATIONELLA KLINISKA forskarskolan i odontolo-
gi stöds av en nationell arbetsgrupp (”Nystart för 
svensk odontologisk forskning”) som har bildats 
på initiativ av Vetenskapsrådet, SBU, SKL, Social-
styrelsen och Tandläkarförbundet.

Björn Klinge 

professor

ansvarig för forskarskolan

vetenskapsredaktör, Tandläkartidningen

Nya forskarna  
presenterar sina projekt

Läs om de nya projekten i den  
odontologiska forskarskolan

” … kraven ökar 
på anpassning 
och utveckling 
av tandvården 
och därmed 
ökar också 
behovet av 
forskning och 
forskarutbild
ning.”

               Foto: Colourbox
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Forskning

Sedan 80-talet är behandling med denta-
la implantat ett alternativ för att ersätta för-

lorade tänder. Patienterna uppskattar denna 
behandlingsmetod och lyckandefrekvensen är 
god. Men vi vet i dag att behandling med denta-
la implantat inte är komplikationsfri. Komplika-
tionerna kan ha biologiska eller tekniska orsaker 
och kan vara av lättare eller svårare art. Vissa kan 
enkelt justeras eller åtgärdas, andra är så svåra att 
konstruktioner och/eller implantat måste tas bort.

För närvarande finns begränsad kunskap om 
komplikationsfrekvensen vid implantat på lång 
sikt. Denna studie är en långtidsuppföljning av 
implantatbehandling (mer än tio år) utförd på 
specialistklinik.

Det saknas information om såväl riskfak-
torer för utveckling av periimplantit som 

om vilka faktorer som har betydelse för ut-
läkning efter behandling av inflammationspro-

cessen. Dessutom finns för närvarande bara ett 

 Studien består av kliniska undersökningar och 
retrospektiva journalstudier för att, om möjligt, 
finna riskmarkörer för periimplantära kompli-
kationer. 

I projektet ingår dessutom en enkät med syfte att 
utröna patientnöjdhet (Patient related outcomes, 
PROM:s) i studiegruppen. l

Uppföljning av implantatbehandling

Periimplantit – ett växande problem

fåtal studier som rapporterat långtidsresultat ef-
ter behandling av periimplantit. Behandlingen in-
riktar sig på att hantera den inflammatoriska pro-
cessen. Eftersom implantatytan är gängad och 
dessutom ofta har en rå ytstruktur är det svårt att 
med befintliga icke-kirurgiska metoder behand-
la periimplantit. 

Avhandlingsarbetet omfattar
● studie av korttids- (1 år) och långtidseffekten  

(5 år) av två kirurgiska regenerativa behandlings-
metoder av periimplantit

● analys av faktorer relaterade till utveckling av 
periimplantit

● analys av faktorer relaterade till läkningspro-
cessen efter behandling. l

LOTTIE ADLER
Arbetar vid: Folktandvården Eastmaninstitutet 
Forskar vid: Institutionen för odontologi, Karolinska institutet
Titel: Outcome after dental implant treatment

AHMAD AGHAZADEH
Arbetar vid: Tand- och implantatspecialistkliniken, Solna

Forskar vid: Kristianstads högskola
Titel: Infektioner vid implantat (periimplantit)  
är ett växande problem inom tandvården

” För närvarande finns begränsad 
kunskap om komplikations
frekvensen vid implantat på lång 
sikt.”
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Här är odontologins nya forskare.

” Det saknas information om 
såväl riskfaktorer för utveckling 
av periimplantit som om vilka 
faktorer som har betydelse för 
utläkning efter behandling av 
inflammationsprocessen.” 

7 Forskarskolan 54-63.indd   56 2016-11-21   14:43



Tandläkartidningen 13 • 2016 57

Nationell klinisk forskarskola i odontologi

En god tandhälsa grundläggs tidigt i livet. 
Tandhälsan hos barn och ungdomar i Sve-

rige har förbättrats under de senaste decen-
nierna, men barn i socioekonomiskt svaga områ-

den uppvisar fortfarande en hög kariesprevalens. 
Avsikten med studien är att undersöka om per-

sonlig familjeanpassad munhälsovägledning från 
tidig ålder är en effektiv strategi för att förebygga 
karies i utsatta grupper. 

Hur människans naturliga beteenden som 
bitning och tuggning påverkas av akut och 

kronisk (långvarig) käkmuskelsmärta är oklart. 
Långvarig smärta i mun och ansikte drabbar 

cirka 10–15 procent av den vuxna befolkningen. 
Det leder till – utöver nedsatt gapförmåga, tugg-
svårigheter och huvudvärk, det vill säga individuellt 
lidande och försämrad livskvalitet – ett stort antal 
sjukskrivningar, höga kostnader för sjuk- och tand-
vården och därmed även för samhället. 

Det är inte klart varför majoriteten av de drab-
bade är kvinnor. Målsättningen med projektet är 
att öka kunskapen och förståelsen för bit- och tugg-
funktionen samt mekanismerna bakom långvarig 
käkmuskelsmärta och hur dessa påverkar varandra.

Behandling av käkmuskelsmärta

SAMAA AL-SAYEGH
Arbetar vid: Folktandvården Stockholms län AB 
Forskar vid: Institutionen för odontologi, Karolinska institutet
Titel: Sensorisk-motorisk reglering av human bitning  
och tuggning vid smärtsamma orofaciala tillstånd

Strategier för att förebygga karies hos barn

IDA BRÄNNEMO
Arbetar och forskar vid: Avdelningen för pedodonti,  
Institutionen för odontologi, Karolinska institutet
Titel: Hälsovägledning för att förebygga karies hos förskolebarn

Syftet är att förbättra den redan befintliga behand-
lingsarsenalen för att lindra patienternas smärta, 
förbättra deras käkfunktion och därigenom förbättra 
deras livskvalitet. Vidare kan denna kunskap leda till 
förbättrade bettrehabiliteringar hos patienter där 
betten behöver rekonstrueras, samt insikt i om det 
finns särskilda aspekter att ta hänsyn till avseende 
kön. Detta kommer att gynna vårt samhälle genom 
att behovet av vård- och tandvårdsinsatser, resurser 
och antalet sjukskrivningar minskar. l

Hälsovägledningen utgår från förhållnings sät-
tet i motiverande samtal och sker huvudsakligen 
genom telefonkontakter.

Målgruppen är föräldrar till förskolebarn som 
behandlas under narkos för karies samt barn med 
grav karies före tre års ålder. 

Hälsovägledarna är specialutbildade tandskö-
terskor med kulturell och språklig kompetens inom 
svenska, arabiska, polska, somaliska och turkiska. l

” Det är inte klart varför majoriteten 
av de drabbade är kvinnor.” 

” Avsikten med studien är att undersöka om 
personlig familje anpassad munhälsovägledning 
från tidig ålder är en effektiv strategi …”
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Forskning

Med den ökande mängden äldre i befolk-
ningen ökar benskörhetsfrakturer, vilka or-

sakar mycket lidande för de drabbade patien-
terna och stora kostnader för samhället. 

Målsättningen för studien är att hitta nya sätt 
att identifiera riskindivider för att man ska kunna 
sätta in förebyggande åtgärder, såsom medicine-
ring och fysisk träning. 

Trots fri barn- och ungdomstandvård i 
Sverige är det inte ovanligt att ungdomar 

uteblir från sina tandvårdsbesök. För ung-
domar som snart ska lämna den kostnadsfria 

tand vården kan rädsla, tandvårdserfarenheter, 
attityder och besöksmönster under tonårsperio-
den förväntas ha stor betydelse för deras fortsat-
ta tandvård som vuxna. 

Syftet med projektet är att kartlägga och få en 

Tidigare studier visar på koppling mellan ben-
struktur på intraorala tandröntgenbilder och ben-
skörhet. Vi kommer att analysera benstrukturen 
på röntgenbilder i ett material från 1970 med tre 
metoder. 

Resultatet ska granskas tillsammans med data 
från Socialstyrelsen om frakturer under en upp-
följningstid på 45 år för att kunna koppla eventuell 
benstrukturavvikelse till frakturrisk. l

Nya sätt att identifiera frakturrisk

Vad hämmar ungdomar i tandvården?

djupare förståelse kring vad som hämmar ungdo-
mar i tandvården så pass att de ibland till och med 
undviker att gå dit. 

Fokus för de fyra delarbetena är:
1. Självskattad tandvårdsrädsla bland barn och 

ungdomar – en kartläggning.
2. Individ- och omgivningsfaktorer associerade 

med ungdomars undvikande av tandvård – en 
litteraturstudie.

3. Uteblivandeförekomsten bland ungdomar 16–
19 år och potentiella förklaringsfaktorer – en 
kombinerad register- och journalstudie inom 
allmäntandvården i Örebro län.

4. Ungdomars kunskaper om och attityder till 
svensk tandvård – en kvalitativ studie. l

CHARLOTTA ELLEBY
Arbetar vid: Medicinsk tandvård Stockholms sjukhem, Folktandvården Stockholms län AB
Forskar vid: Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet;  
Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT)
Titel: Nya sätt att hos tandläkaren uppmärksamma riskindivider för skörhet och benskörhetsfrakturer

ANIDA FÄGERSTAD
Arbetar vid: Folktandvården Wivallius i Örebro; Folktandvården Region Örebro län 

Forskar vid: Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet
Titel: Vad hämmar ungdomar i tandvården? Några perspektiv kring individ och sammanhang

” Målsättningen för studien är att hitta nya sätt 
att identifiera riskindivider för att man ska 
kunna sätta in förebyggande åtgärder …”

” Trots fri barn och ungdoms tandvård i Sverige är 
det inte ovanligt att ungdomar uteblir från sina 
tandvårdsbesök.” 

rskning

7 Forskarskolan 54-63.indd   58 2016-11-21   14:43



Tandläkartidningen 13 • 2016 59

Nationell klinisk forskarskola i odontologi

Årligen drabbas tiotusentals svenskar av ett 
whiplash-trauma, vanligtvis vid en bil olycka. 

En betydande andel av dessa får långvariga 
besvär, inte bara i nacken utan även svårbehand-

lad smärta och funktionsstörning i käksystemet.
I projektet undersöks personer som nyligen va-

rit med i en bilolycka och på så sätt utsatt nacken 
för ett trauma. De följs sedan upp efter två år och 
jämförs med personer utan nacktrauma. 

Tandregleringsbehandling utförs på 25–
30 procent av svenska barn och ungdomar. 

Trångställda och felställda tänder är de hu-
vudsakliga anledningarna till att sådan behand-

ling efterfrågas. 
Behandlingen utförs oftast med fastsittande 

tandställning, men denna behandling kan ha 
ogynnsamma effekter på tändernas rötter och 
omgivande käkben. Under senare år har en ap-
paratur introducerats som sägs ge mindre ogynn-
samma effekter. 

I denna studie, som är en randomiserad mul-
ticenterstudie, kommer den nya apparaturen att 
jämföras med den apparatur som vanligen an-
vänds. Patientupplevd smärta och ogynnsamma 

Effekten av tandreglering hos ungdomar

KRISTINA JOHANSSON
Arbetar vid: Tandregleringen, specialisttandvården Östersund
Forskar vid: Avdelningen för ortodonti, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Titel: Tandregleringsbehandling av ungdomar med trångställning och felställda tänder

Fördjupad kunskap om nacktrauma och käkfunktionsstörning

EWA LAMPA
Arbetar vid: Klinisk oral fysiologi, Specialisttandvården, Folktandvården Västerbotten
Forskar vid: Institutionen för odontologi, Umeå universitet
Titel: Smärta och käkfunktionsstörning efter whiplash-trauma

effekter på tänder och stödjevävnad kommer att 
studeras. 

För att utvärdera aktuellt kunskapsläge avse-
ende ogynnsamma effekter av behandling med 
fast tandställning ingår en systematisk littera-
turöversikt i studien. l

Vi vill ta reda på hur många individer som efter 
ett nyligt nacktrauma får smärta och käkfunk-
tionsstörning och varför vissa utvecklar långva-
riga besvär. 

Om man tidigt kan identifiera dessa individer 
och generera en förklaringsmodell, bör det leda 
till metoder med bättre förutsättningar att före-
bygga och rehabilitera långvarig smärta och käk-
funktionsstörning. l

” I denna studie … kommer den 
nya apparaturen att jämföras 
med den apparatur som vanligen 
används.” 

” Vi vill ta reda på hur många individer som efter ett nyligt 
nack trauma får smärta och käk funktions störning och 
varför vissa utvecklar lång variga besvär.”
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Forskning

Bärarskap av den gramnegativa bakterien 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) 

har visats vara en riskmarkör för snabb tand-
fästeförlust (aggressiv parodontit) hos barn och 
ungdomar. 

I dagsläget består behandlingen av att meka-
niskt/kemiskt avlägsna biofilm från tandytorna 
vid regelbundna besök och således undvika pro-
gression. Eftersom sjukdomen kräver denna re-
gelbundna stödbehandling, finns det ett behov 
av mer kostnadseffektiva behandlingsalternativ 
som syftar till prevention. 

Målet är att hitta bakteriella biomarkörer i Aa 
genom att undersöka olika genotyper och viru-
lensfaktorer som kan kopplas till sjukdom. 

Retinerade hörntänder i överkäken fö-
rekommer hos 2 procent av den svenska 

befolkningen och utgör en stor belastning 
för den drabbade patienten. Det innebär också 

en belastning för samhället då det är en lång och 
kostsam behandling. 

Detta för att kunna förutse vilka som kommer 
att drabbas av aggressiva former av parodontit 
för att i ett tidigt skede kunna behandla och för-
hoppningsvis förebygga sjukdom. 

Parallellt med detta kommer vi att undersöka 
skolbarn i Västerbotten för att utreda förekomsten 
av Aa och tandfästeförlust lokalt. l

Riskmarkör för aggressiv parodontit studeras

CBCTundersökningar på barn med retinerade hörntänder

Retinerade hörntänder behandlas genom stra-
tegiska tandextraktioner av primära tänder och/
eller kirurgisk friläggning av den retinerade tan-
den. Ibland krävs en ortodontisk framdragning av 
tanden med hjälp av fastsittande tandställning.

Emellanåt upptäcks de retinerade hörntänderna 
för sent, vilket leder till att de permanenta grann-
tändernas rötter riskerar att få resorptionsskador.

Tidig diagnostik av resorptionsskador är avgö-
rande för valet av terapi.

Syftet med denna studie är att bedöma nytta i för-
hållande till risk i samband med CBCT-undersök-
ning fokuserad på retinerade överkäkshörntänder, 
och därmed presentera vetenskapligt understödda 
riktlinjer för dess användning. l

MARK LINDHOLM
Arbetar vid: Oravais tandläkarmottagning, Oravais, Finland
Forskar vid: Institutionen för odontologi, Umeå universitet
Titel: Identifikation av bakteriella biomarkörer för preklinisk  
prediktion av aggressiva former av parodontit

RANDI LYNDS
Arbetar vid: Folktandvården Stockholms län AB 

Forskar vid: Karolinska institutet, Sverige; Universitetet i Bergen, Norge
Titel: Potentiella vinster kontra stråldosrisk för Cone Beam- 
datortomografiundersökningar på barn med retinerade hörntänder

” Målet är att hitta bakteriella 
biomarkörer i Aa genom att 
undersöka olika genotyper och 
virulensfaktorer som kan kopplas 
till sjukdom.”

” Syftet … är att bedöma nytta i förhållande till risk  
i samband med CBCTundersökning … och presentera 
vetenskapligt understödda riktlinjer för dess 
användning.”

Fors
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Nationell klinisk forskarskola i odontologi

Efter ett yrkesliv inom folktandvården 
har lednings- och organisationsfrågor samt 

utfall av vårdinsatser mellan offentlig och 
privat tandvård alltid intresserat mig. Nu ur ett 

vetenskapligt perspektiv.
Mitt första arbete har namnet ”Leadership in the 

Swedish Public Dental Service (PDS) in a time of 
change”. Detta är en semistrukturerad kvalitativ 
intervjustudie med berörda tandvårdschefer. Den 
tar upp aspekter om hur den högsta tandvårdsled-

För att säkerställa vård på lika villkor och 
jämlik hälsa i barn- och ungdomspopula-

tionen är det viktigt att studera grupper som 
av sociala och/eller medicinska orsaker riskerar 

att marginaliseras hälsomässigt. 
Ett sätt att studera detta ur tandhälsosynpunkt 

är att utgå från SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister för 
Karies och Parodontit) och studera hur tandhälsa 
och vård ser ut i olika grupper, exempelvis bland 
barn som av olika skäl omplacerats av samhället 
(till familjehem eller hem för vård eller behandling 

Jämlikhet i tandhälsa hos barn och ungdomar

TITA MENSAH
Arbetar vid: Specialistkliniken för barn- och ungdomstandvård, Karlstad 
Forskar vid: Odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Titel: Utvärdering av jämlikhet i tandhälsa hos barn och ungdomar  
med hjälp av kvalitetsregister

Hur möter den offentliga tandvården nutid och framtid?

RAIMO PÄLVÄRINNE
Arbetar vid: Folktandvården Höör, Folktandvården Skåne AB
Forskar vid: Odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Titel: Omvandling i svensk tandvård. Förändringar i vårdkonsumtion, tandhälsa  
och konkurrens. Hur möter den offentliga tandvården nutid och framtid?

– HVB) liksom barn med funktionsnedsättning (till 
exempel adhd) och sjukdom (till exempel diabetes). 

Genom att samköra data från SKaPa med data 
från andra officiella register kan man därefter ana-
lysera tandhälsan hos dessa grupper, identifiera 
skillnader och hitta sätt att påverka för förändring 
och öka jämlikheten i tandvården. 

För att kunna genomföra detta kommer uppgif-
terna från SKaPa först att utvärderas, för att säker-
ställa att datan överensstämmer med patientens 
tandstatus. 

Studien är den första systematiska utvärderingen 
av kvalitet och validitet hos detta slags register inom 
tandvården. Som sådan är denna studie en förut-
sättning för kommande registerstudier. l

ningen inom folktandvården har hanterat visioner, 
strategier samt lång- och kortsiktiga mål under en 
tid av förändring.

Arbetena 2–4 kommer att vara registerstudier av 
rent kvantitativ karaktär, och bestå av både longitu-
dinella studier och tvärsnittsstudier. Data kommer 
att hämtas från de så kallade TE-intervjustudierna 
1992–2012, SKaPa-registret och jämförelse av ”nöd-
vändig tandvård” mellan två landsting. l

” Studien är den första systematiska utvärderingen  
av kvalitet och validitet hos detta slags register …”

” Data kommer att hämtas från de så kallade TEintervju studierna 1992–2012,  
SKaParegistret och jämförelse av ’nödvändig tandvård’ mellan två landsting.”
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Forskning

Salutogenes, som betyder hälsans ur-
sprung, är ett nytt perspektiv på hälsa. Ton-

vikten läggs på hälsobringande faktorer sna-
rare än på riskfaktorer för att utveckla sjukdom.

Ett salutogenetiskt synsätt ser, i motsättning till 

Det övergripande syftet med forsknings-
arbetet är att få en förståelse för vilka fak-

torer som avgör en individs tuggförmåga.  
Detta för att kunna avgöra vilka åtgärder som bör 
prioriteras för att bevara eller förbättra tuggför-

mågan i syfte att positivt påverka den 
kognitiva förmågan.

det patogena perspektivet, främst till förmågan 
att utveckla och bibehålla hälsa som en central 
resurs hos individen. För samhället blir det då av-
görande att identifiera möjligheter och lösningar 
för att stärka den enskilda individens resurser  
i detta avseende.

Inom tandvården har behandling av orala sjuk-
domar, och prevention utifrån riskfaktorer, länge 
stått i fokus. På senare tid har intresset ökat för 
faktorer som ger och vidmakthåller hälsa och 
välbefinnande. Det finns dock begränsad forsk-
ning kring salutogena orsaksfaktorer hos äldre.

Detta projekt söker svar på hur äldre klarar av 
att upprätthålla sin orala hälsa och vilka faktorer 
som gör det möjligt. l

Nya perspektiv på äldres orala hälsa

Tuggförmåga hos äldre

Frågeställningar:
● Vilka instrument används för att bestämma en 

individs objektiva tuggförmåga?
● Vilka interventioner har använts för att förbätt-

ra en individs tuggförmåga?
● Vilka subjektiva faktorer avgör en äldre individs 

upplevda tuggförmåga?
● Hur är samstämmigheten mellan subjektiv och 

objektiv tuggförmåga hos äldre individer? l

ELENA SHMARINA
Arbetar vid: Folktandvården Oskarshamn, Folktandvården i Kalmar län 
Forskar vid: Odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Titel: Salutogena orsaksfaktorer för oral hälsa bland äldre

PER STJERNFELDT-ELGESTAD
Arbetar vid: Folktandvården Stockholms Sjukhem 

Forskar vid: Akademisk Centrum för Äldretandvård (ACT)
Titel: Subjektiv och objektiv tuggförmåga hos äldre relaterad till val av protetisk behandling

” På senare tid har intresset ökat för 
faktorer som ger och vidmakthåller 
hälsa och välbefinnande. Det finns 
dock begränsad forskning kring 
salutogena orsaksfaktorer hos 
äldre.”

” Det övergripande syftet med forskningsarbetet är att 
få en förståelse för vilka faktorer som avgör en individs 
tuggförmåga. 

62
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Nationell klinisk forskarskola i odontologi

Utmaningen med implantatbehandling 
på unga vuxna är den minst 60–80 år långa 

funktionstiden. Till följd av den livslånga för-
ändringen av ansiktsmorfologin som äger rum, 

hamnar implantat med tiden i infraposition. Det 
finns i dag få långtidsuppföljningar (> 15 år) av sing-
elimplantat på unga vuxna.

Sensomotoriska studier har föreslagit att vi häm-

Van der Woudes syndrom (VWS) är det 
vanligaste syndromet med läpp-, käk- och 

gomspalt (LKG) och utgör cirka 2 procent av 
alla fall med LKG. Arvsgången är autosomalt do-

minant och mutationer ses på Interferon regula-
tory factor 6-genen (IRF6) samt på Grainy head 
like 3-genen (GRHL3), vilka har en viktig roll för 
keratinocyters differentiering och troligtvis för ut-
vecklingen av gommen. 

Patienter med VWS verkar ha mer prenormal 
käktillväxt samt sämre sårläkning efter spalt-
operationer än individer med non syndrom-LKG, 
därav planeras journalstudier. 

Vi avser att studera vilken roll IRF6 och GRHL3 
har i oral slemhinna för att se vilken betydelse 

Slemhinnans påverkan av VWS studeras

MALIN VESTERBACKA
Arbetar vid: Avdelningen för ortodonti/Stockholms kraniofaciala team, Institutionen  
för odontologi, Karolinska institutet; Tandreglering Solna, MV ortodonti AB 
Forskar vid: Institutionen för odontologi, Karolinska institutet
Titel: Van der Woudes syndrom – sårläkning, kraniofacial utveckling och dess samband 
med gen- och proteinuttryck i oral slemhinna

Singelimplantat hos unga vuxna

NICOLE WINITSKY
Arbetar och forskar vid: Avdelningen för protetik, Eastmaninstitutet, Folktandvården  
Stockholms län AB; Institutionen för odontologi, Karolinska institutet
Titel: Singelimplantatbehandling i anteriora maxillan på unga vuxna

dessa gener har i gommens utveckling och vid 
sårläkning. 

Målet är att kunna ge patienter födda med VWS 
inklusive spalt optimal och evidensbaserad vård. l

mar normal funktion av tuggsystemet genom att 
binda ihop tänder med broar. Implantatbehandling 
är ett alternativ som lämnar tänder fristående för 
att fun gera som sensorer. Dessa studier har inte 
ti digare utförts på enstaka tandluckor. 

Studiens målsättning är att
● studera det kliniska och radiologiska utfallet av 

singelimplantatbehandling i anteriora maxillan 
på unga vuxna efter 15–20 år i funktion

● studera hur käkens tillväxtmönster påverkar pla-
ceringen av implantatkronan

● jämföra den sensomotoriska responsen hos pa-
tienter försedda med 3-ledsetsbroar med singel-
implantat hos samma patientgrupp i samma re-
gion. l

” Patienter med VWS verkar ha  
mer prenormal käktillväxt samt 
sämre sårläkning efter spalt
operationer än individer med non 
syndromLKG …”

” Utmaningen med implantat
behandling på unga vuxna är  
den minst 60–80 år långa  
funktionstiden.” 
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När tandläkare Claes Rydevik 
blev pensionär sålde han sin kli-
nik och förverkligade en dröm: 
att arbeta som volontär.
– Det ger så oerhört mycket, 
både glädjen att få göra en in-
sats och att samtidigt få många 
nya vänner, säger han.
TEXT: MATS KARLSSON  
FOTO: CLAES RYDEVIK

Redan som ung arbetade 
Claes Rydevik ideellt med 
barn och ungdomar, bland 

annat inom scouterna och som 
ledare på seglarläger.

Men han hade bestämt sig 
för att resa ut som volontär un-
der längre perioder den dag han 
blev pensionär. Och så blev det. 
Efter att han sålt den Praktiker-
tjänstanslutna kliniken, som 
han drev vid Hornstull på Söder 
i Stockholm under åren 1977–
2013, fick han möjlighet att för-
verkliga sina planer.

GENOM ROTARYS LÄKARBANK fick 
han information om ett projekt 
vid Gundua Health Centre i Ke-
nya. Det var ett volontäruppdrag 
på sex veckor. Rotarys Läkar-
bank betalade resan och han fick 
ett traktamente som i stort täck-
te kostnaderna för mat och logi.

Uppdraget gick ut på att vara 
med och bygga upp tandvårds-

53%KarriŠr Det är andelen vuxna 
 i den svenska befolkningen 
som var engagerade i nå-
gon form av ideellt arbete 
år 2014.

Claes  
Rydevik

ÅLDER:  
65 år.

ARBETE: 
 Privattandläkare 

1977-2013.
UTBILDNING: 

Tandläkarexamen i 
Stockholm 1977.

FRITID:  
Reser ofta med frun, 
inte minst med hus-

bilen, samt tillbringar 
en hel del tid i fritids-

huset i Dalarna.

verksamheten. Någon sådan 
hade inte funnits vid centret. I 
arbetet ingick också att utbilda 
personal som sedan skulle kun-
na arbeta som assistenter och 
tandsköterskor. Vid centret var 
och är tandvården främst inrik-
tad på barn i åldrarna 3 till 15 år 
eftersom det inte finns någon 
skoltandvård där, men man tar 
även emot vuxna.

I volontärjobbet ingick ock-
så att besöka skolor för att in-
formera om munhälsa, och att 
screena barn, som sedan får 
kostnadsfri vård vid centret. 
Den fria vården sponsras av Ro-
tary. Äldre patienter får betala 
en liten avgift.

– Det finns ett stort behov av 
information om kost och mun-
hygien. Patienterna har ofta 
mycket karies. Behandlings-
behovet är främst extraktio-
ner, exkavering, fyllningstera-
pi samt depurationer, berättar 
Claes Rydevik.

ARBETSTIDEN HAR I huvudsak va-
rit förlagd från måndag till fre-
dag, från 8 till 16, men har också 
påverkats av hur stor patienttill-
strömningen varit. Förutom kli-
nikarbetet har det också inne-
burit många och ibland långa 
resor tillsammans med tandskö-
terskan till olika skolor. 

Trots att den orala hälsan ofta 
är mycket dålig bland befolk-
ningen har han inte känt frus-
tration inför den omfattande 
vårdinsats som behövs.

– Nej, det har bara varit posi-
tivt; jag åker ju ner för att hjälpa 
till, och finns det ett stort vård-
behov är jag och Rotarys Läkar-
bank på rätt plats. Trots allt bi-
drar jag ju med det jag kan och 
hinner, säger han.

Efter den första volontärpe-
rioden har han rest tillbaka tre 
gånger.

Volontär – en chans att göra              s

– Det var så givande och så 
meningsfullt, inte minst att få 
arbeta tillsammans med fantas-
tiskt kompetent kenyansk per-
sonal. Dessutom är det en adre-
nalinkick av stora mått att stå 
på en skolgård framför 300-500 
knäpptysta elever och informera 
om kost och munhygien och se-
dan få screena eleverna tillsam-
mans med den kenyanska tand-
sköterskan.

Och han ska resa tillbaka; i ja-
nuari blir det ytterligare en sex-
veckorsperiod i Kenya, denna 
gång till ett par andra platser 

● I volontärarbetet ingår även undervisning. – Det finns ett stort 
behov av information om kost och munhygien, säger Claes Rydevik.
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Det är antalet hjälporganisationer i Sverige 
med 90-konton. Vissa skickar pengar eller 
andra resurser direkt till de behövande 
medan andra gör preventiva insatser.371

Organisationer med volontärer
Det finns ett flertal organisationer som skickar ut 
tandläkare som volontärer, bland andra:

●  Tandläkare utan 
gränser
● Operation Smile
● Rotary
● Rotarys Läkarbank

● Projekt Abroad
●  Skandinaviska  

institutet
● Ncuma Tandhälsa
● Stadsmissionen

1 Kontrollera den organisa-
tion du är intresserad av att 

arbeta för; be att få referenser 
från andra tandläkare som gjort 
volontärtjänst för organisatio-
nen. Hur tyckte de att det var 
att arbeta med organisationen? 
Hur såg arbetsvillkoren ut?

2 Ingår rese- och sjukförsäk-
ring i arrangemanget el-

ler måste du ordna detta själv? 
Måste du ha visum?

3 Kontakta en vaccinations-
mottagning för att få infor-

mation om vilken/vilka vacci-
nationer som är nödvändiga.

4 Vissa organisationer står 
för resan samt traktamente 

för att täcka mat- och boende-
kostnaden, andra låter volontä-
rerna betala ur egen ficka.

5 Stanna om möjligt en läng-
re tid än ett par veckor ef-

tersom du då får en chans att 
komma in i arbetet och den nya 
kulturen.

6 Har du möjlighet så försök 
lära dig några ord och fra-

ser i språket innan du reser – det 
är alltid uppskattat bland dem 
du arbetar med eller bland pa-
tienterna du möter.

7 Även om behovet av vård 
är oerhört stort – tänk på att 

varje insats gör skillnad.

tips till dig  
som vill arbeta  
som volontär

7              skillnad

där han ska hjälpa till med att 
bygga upp en mobil tandvårds-
verksamhet.

Claes Rydevik uppmanar an-
dra att utnyttja möjligheten att 
arbeta som volontär.

– Det ger så mycket glädje och 
tillfredsställelse, säger han, och 
passar samtidigt på att ge någ-
ra tips:

– Längre vistelser gör att man 
får en bättre upplevelse efter-
som man hinner lära känna kul-
tur och människor bättre. Att 
lära sig lite av det lokala språket 
är bra. Men också att vara flexi-

bel – tidsbegreppet är annorlun-
da; har du bett någon komma 
vid 10-tiden innebär det kan-
ske att personen kommer någon 
gång under dagen. ●

● Claes Rydeviks volontär-
arbete gick främst ut på att 
undersöka och behandla barn.
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– Bettfysiologi är ett detektivarbete 
och innehåller smärtproblematiken som 
jag alltid har tyckt är ett spännande om-
råde. Dessutom gränsar det mot andra 
områden som medicin och psykologi. 
Parallellt med arbetet som bettfysiolog 
jobbade Susanna Axelsson ett tag på lä-
kemedelsföretaget Astra där hon skrev 
texter till Fass om lokalanestetika.

– Det var intressant att se hur läke-
medelsindustrin arbetade och stimule-
rande att vara i en så innovativ och dy-
namisk miljö. 

År 2000 blev hon anställd på SBU, 
Statens beredning för medicinsk och so-
cial utvärdering. 
Då skulle myn-
digheten börja 
utvärdera även 
tandvården och 
Susanna Axels-
son ledde det ar-
betet under fle-
ra år. När posten 
som generaldi-
rektör blev ledig 
i fjol utsågs hon till tillförordnad och i 
september i år fick hon ta över den ordi-
narie tjänsten. 

– Det känns roligt. Det är ett ansvars-
fyllt och viktigt uppdrag men också som 
sagt, roligt. Jag har ett omväxlande ar-
bete och jag känner verkligen att vi som 
myndighet gör nytta. 

                                         Linda Persson

Personnytt

Födelsedagar
30 år
Madelene Stenberg, Linköping 13/12
Sara Dahl, Malmö 13/12
Arezo Mawlayi, Lund 14/12
Kristin Hedström, Eksjö 18/12
Randa Alidani, Västra Frölunda 18/12
Amir Al-Adili, Solna 21/12
Joana Domingos Ribeiro, Avesta 22/12

40 år
Marc Rieke, Stockholm 7/12
Golriz Zare Ebrahimi, Lund 7/12
Cefsere Bardiqi, Helsingborg 16/12
Moa Wendell, Borås 18/12
Anneli Olsson, Båstad 18/12
Jasminka Rajic, Nödinge 21/12

50 år
Daniel Lutula, Västerås 11/12
Svetlana El Ali, Mölnlycke 19/12
Stina Moren, Umeå 22/12

60 år
Lena Rignell, Västra Frölunda 8/12
Gunilla Aronsson, Motala 9/12
Louise Blomgren, Grythyttan 10/12
Katarina Berti, Bromma 14/12
Anders Claesson, Borås 15/12
Lena Björk, Täfteå 15/12
Cecilia Evengård, Stockholm 18/12
Gertrud Andersson, Norrköping 18/12
Susanna Axelsson, Stockholm 18/12

Grattis

Susanna Axelsson
Hon är tandläkare, specialist, har job-
bat på läkemedelsföretag och är nu 
generaldirektör. Susanna Axelssons 
karriär har varit omväxlande.

Det var inget självklart val för Susanna 
Axelsson att bli tandläkare men utbild-
ningen fanns passande nog i Stockholm 
dit hon gärna ville flytta efter gymnasiet 
hemma i Falun. Det som lockade med 
yrket var också kombinationen av teori 
och praktik. 

Efter tandläkarexamen 1980 jobbade 
hon ett tag på en privat klinik men kom 
ganska snart tillbaka till Tandläkarhög-
skolan som lärare i bettfysiologi. Inom 
det ämnet blev hon sedan specialist och 
disputerade.

● Susanna Axelsson fyller 60 år den 18 december.             

Nu tar vi nästa steg i utvecklingen som 
marknadsledare inom optik och luppar!

Våra ultralätta luppar och prismaglasögon hjälper idag 
över 2000 tandläkare och tandhygienister i Sverige.

Vårt Nya patenterade system, MO VinKep, vinklar din
syn hela 15 grader för ett upprätt sittande med bästa 
möjliga synskärpa.

Bestäm dig idag för att arbeta utan smärta och öka  
din produktivitet.

 

Synen styr din arbetsställning
Se bättre, må bättre!

www.meridentoptergo.com

Tack för att du besökte oss på Swedental!
Kontakta oss direkt så kommer vi till dig, eller besök 
någon av våra certifierade optiker. Se webbsidan.

 

”Bettfysiologi 
är ett detek-
tivarbete och 
innehåller 
smärtproble-
matiken som ... 
är ett spännan-
de område.”
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Ny vd
Eva Ljung blir vd för Folk-
tandvården Stockholms 
län AB vid årsskiftet när 
Ann-Charlotte Frank Lind-
gren går i pension.

– För mig är detta ett 
drömjobb. Nu har jag 
skaffat mig tillräckligt 
med erfarenheter, kon-

takter och förståelse för politiska system, 
säger hon.

Det senaste året har Eva Ljung jobbat 
som förvaltningschef vid patientnämnden 
i Stockholm. Hon har tidigare arbetat som 
landstingsdirektör och folktandvårdsdirek-
tör i Uppsala och som klinikchef, verksam-
hetschef och tandvårds- och utvecklings-
chef i Stockholm.

         JS

      

Ny specialist
Anna-Karin Nilsson är ny specialist i ped- 
odonti. Efter examen i Jönköping har hon 
anställts som övertandläkare vid specialist-
kliniken för pedodonti i Borås.
         EF

Har du nytt jobb eller uppdrag? Tipsa oss!
elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

Ann Bernmark, Stockholm 20/12
Eva Svensson, Lund 20/12
Marianne Olsson, Klädesholmen 20/12
Jerker Sundkvist, Eskilstuna 21/12
Inga-Maj Ericson, Skultuna 21/12
Kerstin Gustafsson, Linköping 22/12

65 år
Kajsa Falck, Stocksund 7/12
Anne-Mona Dahl, Särö 10/12
Lia Alvan Lindquist, Saltsjöbaden 11/12
Lars Törnvall, Stöllet 18/12
Dariush Yazdankhah, Stockholm 21/12

70 år
Anders Thuren, Blentarp 8/12
Jonas Liedberg, Malmö 9/12

80 år
Bo Lundqvist, Örebro 19/12

Eva Ljung

Disputationer
Stockholm
Jari Taghavi Bayat, den 9 december 2016, 
kl 09.00, Karolinska institutet, hörsal 4X, 
plan 4, Alfred Nobels allé 8, Huddinge.
Avhandling: ”Malocclusion among adoles-
cents: Qualitative and quantitative studies 
of the impact on oral health and daily life”.
Fakultetsopponent: Professor Susan Cun-
ningham, London. 

Murad Altamash, den 16 december 2016, 
kl 09.00, Karolinska institutet, hörsal 4U, 
plan 4, Alfred Nobels allé 8, Huddinge.
Avhandling: ”Periodontal conditions and 
treatment outcomes for subjects with dia-
betes mellitus: Special emphasis on HbA1c 
levels and T-cells”.
Fakultetsopponent: Professor Palle 
Holmstrup, Köpenhamn. 

Göteborg

Larisa Krekmanova, den 20 januari 2017, 
kl 09.00, Sahlgrenska akademin, Odontolo-
gen, Medicinaregatan 12 A–G, F-sal 3.
Avhandling: ”Long-term outcomes of 
epilepsy surgery – prospective studies re-
garding seizures, employment and quality 
of life”.
Fakultetsopponent: Professor Christina 
Stecksen-Blicks, Umeå. 

Följ oss på Twitter! 
@Tandlakartidnin

040-16 20 00

Premium
tandteknik

Även den som 
är rädd vill göra 
sin röst hörd.

Stöd BRIS! Medlemskap 100 kr,
eller gåva. PG 90 15 04-1. BRIS.se

Personnytt_1613.indd   67 2016-11-21   14:24



68 Tandläkartidningen 13 • 2016

Platsannonser

Vill du var en del av ”bästa teamet”?
Vi söker nu en duktig och ambitiös tandsköterska till en 
privat tandvårdsklinik i närheten av Humlegården som vill 
jobba på en fräsch, superfin och väldigt t evlig klinik! Du 
kommer att bilda ett team med en duktig och trevlig tand-
läkare som ser ert gemensamma arbete som ett lagarbete 
där ni arbetar för bästa möjliga kvalitet med patienten i 
centrum. Här är patienterna nöjda! 

Maila in din ansökan så snart som möjligt till  

annika.stenberg@e-quality.se och bifoga din CV.

Tandläkare till Harstad
Allmän tandläkare sökes till en väl etablerad tandklinik  
i Harstad/Norge. Om du vill ha minst den dubbla lönen  
i jämförelse med vad en vanlig tandläkare får i Sverige samt 
endast jobba med väl betalande vuxna privata patienter  
(inga barn), och dessutom njuta av den fantastiska naturen 
i Harstad och världsberömda Lofoten, då får du kontakta 
Tandläkare Farman på: +47 922 288 69 vardagar efter 18:00. 
Skicka gärna ditt CV till: fhomapour@yahoo.co.uk

Smile. Nästa steg  
i din utveckling.
Smile. Nästa steg  
i din utveckling.

LÄS MER OCH SÖK: 
www.smile.se/karriar

TANDLÄKARE Landskrona,  
Linköping, Västerås och Växjö.

SPECIALISTTANDLÄKARE
BETTFYSIOLOGI Helsingborg 
PARODONTOLOGI Helsingborg 

gg

in g

Colosseum Smile Group är Nordens största privata tandvårdskedja 
med 48 kliniker i Norden varav 26 i Sverige fördelade på 21 
orter. Vi har målet att skapa Nordens bästa tandvård och vara 
 branschens bästa arbetsplats. www.smile.se/karriar

Kontakta rekryterings chef  
Tobias Seger 
tobias.seger@smile.se 
070-541 34 91

Karolinska Institutet söker en

Tandvårdschef
Institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet står inför 
 spännande förändringar. 

Hela vår kliniska verksamhet kommer att organiseras i en ny   
universitetstandvård som innefattar all klinisk utbildningstandvård 
 och specialisttandvård som idag bedrivs inom institutionen.

Din uppgift blir att tillsammans med chefer och medarbetare skapa 
goda förutsättningar för såväl utbildningstandvård som   
specialisttandvård. 

Läs mer om tjänsten på ki.se eller ki.se/dentmed

Välkommen med din ansökan senast 15 januari 2017.

Ett medicinskt universitet
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Annonsera i Tandläkartidningen 
platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se

Pensionerad 
tandsköterska i Mölndal
Arbeta hos oss som timanställd, även möjlighet till 
deltid. Långa ledigheter, trevliga arbetskamrater. 
En helt nyrenoverad klinik utrustad med digitalröntgen 
som ligger centralt i Mölndal. 
Var god hör av dig tack.
Mölndals Tandakut AB
info@molndalstandakut.se

Tandhygienist 
till Mölndal
Vi söker dig som är tandhygienist med erfarenhet, vi 
arbetar i en trevlig privatpraktik i centrala Mölndal.
Var god hör av dig tack.
Mölndals Tandakut AB
info@molndalstandakut.se

Region Örebro län söker 

Käkkirurg 
Plastik- och käkkirurgiska klinken 

www.regionorebrolan.se/uso/jobb      

Ansökan senast 9 januari 2017

Hälsohögskolan söker

DOKTORAND ER
Doktorand inom  
hälsa och vårdvetenskap
med inriktning oral hälsa

Doktorand inom  
hälsa och vårdvetenskap 
med inriktning omvårdnad

Doktorand inom  
välfärd och socialvetenskap
med inriktning socialt arbete

LÄS MER PÅ JU.SE/JOBB

Du kan också synas här!
– annonsera 
i Tandläkartidningen

Kontakta:
Christer Johansson
Annonsansvarig, 
produkt/platsannonser
08-666 15 27
christer.johansson@tandlakarforbundet.se
Elisabeth Frisk
Köp&sälj, eftertext
08-666 15 13
elisabeth.frisk@
tandlakarforbundet.se
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Vi bygger för framtiden!

Bli en del av vårt team på Eyra
Örebro stad växer och vi bygger för framtiden! Högst upp i det  
nya kontorshuset vid Behrn Arena öppnar Folktandvården en ny klinik  
under våren – Folktandvården Eyra. Den nya kliniken blir en av de största i Örebro län, dessutom  
den modernaste när det gäller teknik, utrustning och arbetsmetoder. Eyra ligger centralt placerad på 
öster i Örebro stad.
 

Vill du vara med och utveckla framtidens tandvård? 
Till Folktandvården Eyra söker vi tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor.  
Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och intresserad av utveckling inom tandvården.  
Välkommen att bli en del av vårt team.

Läs mer och ansök på regionorebrolan.se/ftv/jobba/eyra

Folktandvården Eyra

Platsannonser
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www.socialstyrelsen.se/ledigajobb

Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och 
allas lika tillgång till god vård och omsorg

Tandläkare
till avdelningen för utvärdering och analys

Vill du medverka i utredningar,
utvärderingar och analyser?

Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet 
och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt. 

Övertandläkare 
i tandreglering?
Då är det kanske 
dig vi söker.
Hos specialisttandvården är du en del av Västmanlands Sjukhus. Verk-

samheten består av Tandreglering, Protetik, Endodonti, Bettfysiologi, 
Parodontologi, Pedodonti, Käkkirurgi, Orofacial medicin och en central 
steril. Som övertandläkare arbetar du med specialistbehandlingar, är 
konsult mot allmäntandvården och håller vid behov utbildningar.

Vi söker dig som har specialistutbildning i tandreglering. Även ST-
tandläkare under specialistutbildning med högst 6 månader kvar till 
examen är välkomna att söka. Intyg fordras då från utbildningsledare 
om beräknad examinationstidpunkt.

Lär känna oss och ansök senast 18 december på ltv.se/jobb
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Annonsera i Tandläkartidningen 
platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se

Nummer 13.indd   71 2016-11-15   10:25



72

Platsannonser

Tandläkartidningen 13 • 2016

Hej! 

Det kanske är 
dig vi söker?

Specialisttandläkarna 
Nacka

Endodontist
Efterfrågan på endodontisk specialistkompetens 
är stor. Vi söker därför ytterligare en specialist i 
endodonti, deltid-heltid, som tillsammans med vår 
nuvarande endodontist Brita Skyttner kan bistå 
våra remittörer och övriga specialister internt med 
ett professionellt omhändertagande av väntande 
patienter.

Tandhygienist
Vi söker ytterligare en tandhygienist på deltid-heltid 
för att tillsammans med våra parodontologer Denise 
Abadji och Juhani Fischer behandla remitterade 
patienter.

Tandsköterska
Vi söker även en tandsköterska med intresse för 
endodonti.

Vår tro är att specialisering ger kvalitet. 
Hos oss är nästan samtliga tandläkare 
ämnesspecialister som samarbetar för 
patientens bästa. På Nackakliniken är vi 
40 personer bestående av tandläkare, 
hygienister, sköterskor och tandtekniker.

Vi utgör en av landets största privata 
producenter av specialisttandvård. Vi har 
över 30 års erfarenhet av rehabilitering av 
vuxna med stora vårdbehov, och vi har 
alla nödvändiga resurser som mikroskop, 
CBCT mm.

Lediga tjänster
Välkommen med din ansökan till Pär Almqvist på  
par.almqvist@specialisttandlakarna.se eller via 
telefon 070-7162988 senast den 31 januari 2017
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För mer information se www.tandlakarforbundet.se

Postadress: Box 1217,
111 82 Stockholm
Besöksadress:  
Österlånggatan 43
Tel: 08-666 15 00 (växel) 
Fax: 08-662 58 42
www.tandlakarforbundet.se 

Ordförande 
Hans Göransson  
076-761 00 82 
hans.goransson@ 
tandlakarforbundet.se 
Vice ordförande 
Peter Schulz  
070-592 90 73 
peterschulz@telia.com 
Styrelseledamot 
Gunilla Carlsson 

0920-717 10  
0920-716 10
gunilla.carlsson@nll.se
Styrelseledamot 
Peter Franzén  
070-677 17 31 
peter.franzen.tev@gmail.com
Styrelseledamot 
Per Vult von Steyern  
070-965 54 83 
per.vult@mah.se

Styrelseledamot 
Chaim Zlotnik 
08-123 152 34 
chaim@tjanstetandlakarna.se
Adjungerad styrelseledamot  
Helen Taheri  
076-375 38 03 
helen.taheri@ 
tandlakarforbundet.se

Förbundsstyrelsen
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   Hans Göransson, ordförande,   
 Sveriges Tandläkarförbund

Demokrati betyder helt enkelt att folk klub-
bar ner folk för folkets skull. Det är ett lite 
sarkastiskt yttrande som brukar tillskrivas 

Oscar Wilde, en irländsk författare som levde 
under senare halvan av artonhundratalet. 

Oscar Wilde levde inte länge nog 
för att se den allmänna rösträtten 
och parlamentarismen slå igenom, 
utan levde i en tid när monarkerna 
hade ett stort inflytande över hur  
deras länder skulle styras. De be-
stämde också ofta hur regeringen 
skulle se ut. Demokratins genom-
brott väntade fortfarande runt hörnet, även om 
många såg att utvecklingen var på väg.

ATT ANVÄNDA CITATET som inledning på en ledare 
som handlar om det kommande förbundsmötet 
kan ge upphov till riskabla associationer. Låt mig 
genast dementera att jag har förväntningar på att 
ombuden ska klubba ner varandra på det kom-
mande mötet. Det jag däremot hoppas på, och 
här får citatet en annan och riktigare dimension, 
är ett livaktigt möte med hög aktivitet från om-
buden. Ordet debatt kommer från franskan och 
brukar översättas med att slå sönder (argument) 
eller just klubba ner. Personligen är jag inte så 
förtjust i debatt som arbetsmetod utan föredrar 
dialog, som handlar om att utbyta åsikter och 
tankar. Ingen kan ha monopol på att ha rätt, man 
måste lyssna på varandra.

ÅRETS FÖRBUNDSMÖTE är det första efter stadge-
översynen. Det gör att vi i år har fler ombud än 
tidigare och att ombudens fördelning speglar 
tandläkarkårens sammansättning på ett bätt-
re sätt än ombudsfördelningen gjort de senaste 

åren. Min förhoppning är att det ska 
bli dialog snarare än debatter och 
att detta ska ge fler infallsvinklar 
och berika det framtida arbetet.

Från förbundsstyrelsen presente-
rar vi en proposition om framtida  
organisation av förbundets fortbild-
ningsverksamhet: Vi vill avskaffa 

regionföreningarna och samla den demokra-
tiska styrningen i förbundsmötet och ge fort-
bildningsrådet en mer styrande roll än det 
har i dag. Propositionen finns på förbundets 
hemsida, den som vill kan logga in och läsa 
den i sin helhet. Har ni några tankar, kontak-
ta era riksföreningsombud.

Vi har också en budgetproposition att be-
handla som speglar förbundets ekonomiska 
verklighet i dag. Dessutom finns det motioner 
om styrelsens sammansättning och för-
bundets etiska arbete som har möjlighet 
att leda till intressanta diskussioner.

JAG HOPPAS PÅ och ser fram emot ett 
förbundsmöte med bra dialog som ska 
bidra till ett vitalt förbund som kan 
möta framtidens utmaningar.

Hellre dialog 
än höga klubbor

FÖRBUNDSORDFÖRANDEN

” Ingen kan ha 
monopol på att 
ha rätt, man 
måste lyssna  
på varandra.”
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Hallå där…

Inger Wårdh 
tandläkare, vice ordförande i 
Svensk förening för orofacial 
medicin och handledare för 
fem doktorander. 

På vilket sätt har du och er 
förening medverkat kring 
handlingsprogrammet för 
sköra äldres munhälsa? 
    – Ämnesområdet orofacial 
medicin har hög relevans för 
den sköra äldre patienten och 
vi lyfter ofta aktuella frågor 
för de äldre. Jag har fått ge 
synpunkter på programmet 
och lyfta fram goda exempel. 
 
Hur ser du på samarbetet 
med att ta fram ett hand-
lingsprogram för sköra 
äldres munhälsa? 
    – Det är ett initiativ i rätt 
riktning. Vi måste dela och 
ta vara på varandras kunska-
per för att få möjlighet att 
tillsammans agera för sköra 
äldres munhälsa. 
 
Vilken av de fyra punkterna 
ser du som mest prioriterad? 
    – Öka kunskapen! Det 
saknas kunskap både inom 
och utom de odontologiska 
professionerna. 
 
Var jobbar du annars? 

– Min vardag tillbringas 
huvudsakligen på institutio-
nen för odontologi vid Karo-
linska institutet i Huddinge 
och enheten för Gerodonti 
med undervisning och forsk-
ning som utförs i samarbe-
te med Akademiskt centrum 
för äldretandvård. 

Unikt samarbete kring sköra  
äldres munhälsa gav frukt
Den 17 november gick tandläkare, sjuk-
sköterskor, tandhygienister, dietister och 
biståndsbedömare i ett gemensamt hand-
lingsprogram ut och visade hur man vill 
och kan jobba för sköra äldres munhälsa. 

SKÖRA ÄLDRE: - Under den period då du 
själv ansvarar för men inte orkar eller klarar 
att sköta din mun är risken som störst att 
munhälsan snabbt försämras, med bestå-
ende men som följd, säger Hans Göransson, 
ordförande, Sveriges Tandläkarförbund. 
Professionerna har hittat fyra nyckelåtgär-
der för att sköra äldre ska kunna behålla en 
god munhälsa:

•Uppmärksamma den äldres munhälsa!
•Samordna insatserna mellan kommun och 
tandvård och mellan tandvård och sjukvård!
•Informera den äldre i tid och behåll tand-
vårdskontakten!
• Öka kunskaperna om äldres munhälsa!

För att dessa centrala åtgärder ska kunna 
sättas in krävs prioriteringar på politisk nivå 
och i verksamheten, så programmet över-
lämnades under lanseringen till Emil Bro-
berg, 3:e vice ordförande i SKL. Han såg det 
som mycket positivt att flera yrkesorganisa-
tioner har gått ihop och att vi presenterade 
förslag till lösningar illustrerade med goda 
exempel. 

Bli medlem i Sveriges Tandläkarförbund
Sveriges Tandläkarförbund är landets enda organisation för alla tandläkare. Du blir 
medlem genom en av våra fyra medlemsorganisationer Tandläkare - Egen Verksamhet, 
Tjänstetandläkarna, SOL eller Studerandeföreningen. Vi välkomnar alla tandläkare att 
vara med och påverka professionens frågor och framtid. Vi erbjuder bland annat kurser 
och kompetensutveckling av hög kvalitet. Som medlem får du bl.a. Tandläkartidningen.

så många medlemmar har  
Sveriges Tandläkarförbund

7 622

● Lanseringen av handlingsprogrammet för sköra äldres mun-
hälsa hölls på Swedental. Intresset för lanseringen var stort även 
från inbjudna intressenter utanför tandvården. 
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Kalender
1 december 
Möte i förbundsstyrelsen

2 december 
Förbundsmöte, IVA Konfe-
renscenter, Stockholm

31 januari 
Möte i förbundsstyrelsen,  
Stockholm

17 februari 
Möte i Fortbildningsrådet,  
Stockholm

Remisser
De senaste remisserna vi 
har svarat på är:

● Validering med 
mervärde (Ds 2016:24).  
Socialstyrelsen

● Ändringar i Kemikaliein-
spektionens föreskrifter 
(KIFS 2008:2) om kemiska 
produkter och biotekniska 
organismer; bestämmel-
ser om kvicksilver
Kemikalieinspektionen

● Redovisning av reger-
ingsuppdrag till Veten-
skapsrådet att justera 
modellen för indikatorerna 
vetenskaplig produktion 
och citeringar som under-
lag till resursfördelning
Vetenskapsrådet 

Svaren finns att läsa på vår 
hemsida under Bibliotek/
Remissyttranden.

” Man kan inte 
säga att man inte 
får cancer av 
snus.”

Lena Sjöberg, ordförande 
Tandvård mot Tobak, på det 
fullsatta seminariet ”Döden i 
dosan” på Riksstämman. 

Ny informationssida 
om produkter
Vill du lära dig mer om medi-
cintekniska produkter eller 
ta reda på vilka standarder 
som gäller inom tandvården? 
Det finns en informationssida 
i vår patientsäkerhetsportal 
om just medicintekniska 
produkter och standardise-
ring. Logga in och läs sidan 
Medicintekniska produkter 
och standardisering under 
Bibliotek/Patientsäkerhets-
portalen. Mer om arbetet 
med standarder och hur 
du själv kan vara med och 
påverka kan du läsa på SIS 
hemsida.

Nytt från omvärlden 
direkt i din inkorg
I vår omvärldsportal samlar 
vi nyheter, artiklar och infor-
mation som rör tandvårds-
frågor och som publiceras av 
svenska medier, organisatio-
ner, myndigheter och andra 
aktörer. Kort sagt sådant som 
är av intresse för dig som är 
tandläkare. Posterna skickas 
sedan ut i nyhetsbrevet till 
dig som är medlem i Sveriges 
Tandläkarförbund. Glöm inte 
att meddela oss om du byter 
mejladress! Mejla kansli@
tandlakarforbundet.se 

Nu är rapporten av den 
enkätundersökning som 
Sveriges Tandläkarförbund 
genomfört till nylegitime-
rade klar och publicerad.  

GRUNDUTBILDNINGEN: 
Enkäten har gått till tandlä-
kare som legitimerats under 
åren 2013-2015 och syftet med 
undersökningen är att ta reda 
på vad de nylegitimerade 
tandläkarna anser om kvali-
teten i sin utbildning. 

Undersökningen tar även 
upp frågor om hur de nyut-
bildade upplevt utbildningen 
inom ett antal olika områden 
som är centrala för yrket, hur 
goda förutsättningar tandlä-
karutbildningen har gett dem 
inför yrkeslivet samt hur de 
ser på tandläkaryrket. Under-
sökningen har genomförts 

vart tredje år sedan år 2001.
Årets undersökning visar 

att 88 procent av de svaran-
de anser att grundutbildning-
en är ganska bra eller mycket 
bra. Dock har 7 procent upp-
gett att de i ganska eller  
mycket liten utsträckning 
var förberedda på att arbeta 
självständigt som tandläkare 
efter slutförd utbildning med 
avseende på klinisk färdig-
hetsträning.

Undersökningen visar ock-
så att det verkar finnas mer 
att önska när det kommer till 
utbildning i ledarskap. 23 pro-
cent av de svarande tyckte 
att färdighetsträningen i le-
darskap var dålig eller myck-
et dålig och 33 procent svara-
de att den varken var bra eller 
dålig. 
www.tandlakarforbundet.se

Den 2 december är det dags 
för förbundsmöte. Det vän-
tas fler ombud som en följd 
av förra årets stadgeföränd-
ring och viktigt förslag om 
kursverksamhetens organi-
sation ska diskuteras. 

FÖRBUNDSMÖTE: Förbunds-
mötet är Sveriges Tandläkar-
förbunds högsta beslutande 
organ. Mötet hålls i år den 2 
december. Riksföreningarna 
SOL, TEV och TT har rätt att 
utse ett ombud för varje på-
börjat 150-tal medlemmar i 
respektive riksförening.  
Antalet ombud baseras på 
antalet medlemmar i respek-
tive riksförening. Riksfören-
ingen STUD har rätt att utse 

fyra ombud. Vid förbunds-
mötet har varje ombud en 
röst.
     Till årets möte lyfter för-
bundsstyrelsen ett förslag 
om en förändrad organisa-
tion av fortbildningsverk-
samheten. Regionförening-
arna föreslås läggas ned men 
kursnämnderna behållas un-
der Fortbildningsrådet. Ge-
mensam administration  
föreslås. Det är viktigt att 
denna fråga kommer upp till 
diskussion i syfte att på lång 
sikt få den mest ändamåls-
enliga och kostnadseffektiva 
organisationen av tandläkar-
nas och övriga tandvårdens 
fortbildning.
www.tandlakarforbundet.se

Framtidens tandläkare 
nöjda med utbildningen

Fortbildningens  
organisation diskuteras  

Stöd forskningen!
Vill du stödja svensk odontologisk forskning? 
Sätt in ditt bidrag till Svenska Tandläkare-Sällska-
pet på bg 770-1451 eller pg 501 49-4, ange Gåva 
samt företag/person som avsändare.
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Ladda hem vår logga
Du som är medlem kan hämta  
din medlemslogotyp på hemsidan under 
Min sida/Hämta medlems logotyp. Logga  
in med person nummer och lösenord.
www.tandlakarforbundet.se

Medlemssidor

Kontakta oss
Sveriges  
Tandläkarförbund
Kansli 
Postadress: Box 1217, 
111 82 Stockholm 
Besöksadress: Österlånggatan 43 
Tel: 08-666 15 00  
www.tandlakarforbundet.se  
E-post direkt till en person: 
fornamn.efternamn 
@tandlakarforbundet.se

Kanslichef 
Jeanette Falk, 08-666 15 53

Administration 
Anna Ekmer, 08-666 15 07

Fortbildning, Riksstämman 
Pia Säävälä, 08-666 15 10

Ekonomichef 
Jessica Palm, 08-666 15 12

Ekonomi 
Ylva Liljeson, 08-666 15 04

Ekonomiska frågor 
NordÖstra kursnämnden,  
Riksstämman 
Jenny Hoffström, 08-666 15 36

Kamrathjälpen, ansvarsfrågor, 
kollegastöd 
Pia Kollin, 08-666 15 45  
Kommunikationsansvarig 
Lena Munck, 08-666 15 52

Kurser NordÖstra kurs- 
nämnden, Riksstämman 
Sofia Ekenberg, 08-666 15 44

Kurser södra regionen 
Södra regionens kansli 
Jenny Di Rolfo, 08-666 15 43 
srk@tandlakarforbundet.se  
Kurser västra regionen 
Västra regionens kansli  
Margareta Jonsson, 031-15 69 22

Riksstämman, Fortbildning 
Annika Bouvin, 08-666 15 34

Tjänstetandläkarna
Kansli  
Postadress och besöksadress: 
Bredgränd 5, 111 30 Stockholm 
Tel: 08-54 51 59 80 (växel) 
Fax: 08-660 34 34 
www.tjanstetandlakarna.se 
E-post direkt till en person:  
fornamn@tjanstetandlakarna.se

Kanslichef  
Björn Petri, 08-54 51 59 81

Ombudsman 
Susanna Magnusson  
08-54 51 59 84
 

Ombudsman 
Mats Olson, 08-54 51 59 83 
 

Informatör  
Eva Dovresjö, 08-54 51 59 82 (tjl) 

Ekonomi  
Aino Landes, 08-54 51 59 85

Adressändrings-   
och fakturafrågor 
08-54 51 59 88 
medlemsservice@ 
tjanstetandlakarna.se

SOL - Riksföreningen för 
utbildning, forskning 
och specialisttandvård  
Ordförande 
Per Vult von Steyern  
040-665 85 83, 0709-65 54 83 
per.vult@mah.se

Studerandeföre ningen
Ordförande 
Helen Taheri  
0763-75 38 03 
helen.taheri@ 
tandlakarforbundet.se

Tandläkare - 
Egen Verksamhet (TEV)
Kansli  
Postadress: Box 1217 
111 82 Stockholm 
Besöksadress: Österlånggatan 43 
Tel: 08-666 15 30  
www.tandlakare- 
egenverksamhet.se 
Kommunikatör:  
Madelene Lundin 
E-post: info.tev@stlf.se

Tandläkarförbundets 
stöd till enskilda  
medlemmar
Vid patientklagomål till IVO, 
Inspektionen för vård och  
omsorg/anmälan till HSAN
En anmälan ska besvaras inom 
viss tid och anstånd kan begäras 
hos respektive myndighet. 
Tandläkarförbundets medlem-
mar kan få hjälp att besvara en 
anmälan: 

Odontologisk hjälp via Tand-
läkarförbundets expertgrupp. 
Kontaktperson:  
Pia Kollin, 08-666 15 45 
pia.kollin@ 
tandlakarforbundet.se 

Juridisk hjälp ges till tjänste-
tandläkare av Susanna  
Magnusson, 08-54 51 59 84

Kamrathjälpen
Stiftelsens syfte är att hjälpa 
tandläkare med ekonomiska 
problem. Vi kan enbart stödja 
individer, inte företag. Ansök 
med ett brev med bakgrund  
och önskemål om hjälp samt  
kopia på senaste deklaration, 
egen och make/makas.

Kontaktperson:  
Pia Kollin, 08-666 15 45,  
pia.kollin@ 
tandlakarforbundet.se 

Alna  
(alkohol, läkemedel och  
narkotika i arbetslivet)  
08-564 407 70 
Alna hjälper företag och organi-
sationer att hantera alkohol- och 
drogfrågor på ett professionellt 
sätt. Du kan kostnadsfritt och 
under sekretess ringa Alnas råd-
givning. 

Mer information:  
www.alna.se

Kollegastöd
Kollegastöd riktar sig till dig 
som behöver stöd vid problem 
på arbetet eller i privatlivet. 
Du kan i förtroende och under 
sekretess vända dig till någon av 
nedanstående kolleger (kvällstid 
om ej annat anges, e-post för att 
boka tid för samtal).  

Gunnar Bringman,  
035-10 31 20, dag  
gunnar.bringman@ptj.se

George Estlander, 070-644 33 16 
george.estlander@ptj.se

Hans Flodin, 070-5206506 
hans.flodin@vll.se

Lars Frithiof, 08-96 42 55 
r.lars.frithiof@gmail.com

Bita Ghorani, 072-206 51 94 
bita.ghorani@ftv.sll.se 

Gunnel Johansson, 070-585 30 41

Anneli Olsson Lundgren,  
042-22 06 44  
anneli.olssonlundgren@skane.se

Peter Stade, 0498-21 39 04 
peter.stade@ptj.se

Kontaktperson:  
Pia Kollin, 08-666 15 45,  
pia.kollin@ 
tandlakarforbundet.se
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Vill du ha vårt 
nyhetsbrev? 

Du får de viktigaste 
nyheterna från 
tandlakartidningen.se 

u!Anmäl dig nu!
Scrolla ner på tandlakartidningen.se. 
Där fyller du i din mailadress.

Krångligt? Maila webbredaktör  
linda.persson@tandlakarforbundet.se  
så hjälper hon dig.  
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Svara på annons?
www.tandlakartidningen.se

Köp & sälj

Praktiker säljes

Praktik Stockholms city
Mitt i centrala Stockholm, precis vid Hö-
torget med nyöppnade Haymarket, finns 
nu en mycket väletablerad klinik med två 
behandlingsrum. Datoriserad med digital 
röntgen. Ca 1 000 pat. Trogen patient-
stock med bra åldersspridning. Mycket 
trevligt läge. ”Y34Q”

Praktik södra Tyskland
Vacker omgivning, nära Italien, Schweiz, 
Österrike. Två behandlingsrum och lab. 
Mycket bra vinstmarginal! 
Möjlighet att bo i slott. 
Svar till: pontus.smith@gmx.de

Göteborg
Pga pension, säljes blivande pärla i Volvo 
Torslanda, med ca 15 000 anställda. Rätt 
läge för rätt person. Stor potential, mkt 
låg hyra, Opusprogram, digital rtg, ca 300 
revisionspatienter. 
Svara på www.tandlakartidningen.se

Klinik säljes i Södertälje
Fräsch, väletablerad klinik med två fullt 
utrustade behandlingsrum. God patient-
tillgång. ”G5B2”

Praktiker köpes
Praktik i Göteborg köpes
2 eller fler beh-rum sökes i Göteborg med 
omnejd. Smsa eller ring 070-477 50 52. 
”22VN”

Arrende
Anställning/arrende/köp
Tandläkarpraktik i Hässelby strand. 
Ring Lena, 070-778 31 99.

Malmö city
Nybyggd praktik som rymmer fler tand-
läkare! Kan hyras några timmar eller flera 
dagar i veckan, med eller utan tandsköter-
ska. Patienter har du själv med dig. Hör av 
dig för ett förutsättningslöst samtal i all 
diskretion. ”DI50”

Praktiker uthyres

Rum i praktik uthyres
Mycket fin praktik i Bergshamra, Solna, hyr 
ut ett rum till specialist med egna patien-
ter en dag i veckan. ”72IM” 

Behandlingsrum
Behandlingsrum i trevlig privatpraktik i 
centrala Uppsala. Uthyres till tandhygienist 
med egna patienter. 
Svar till info@stdental.se

Tandhygienist Kungälv
Behandlingsrum uthyres till tandhygienist 
med eget klientel på hemtrevlig klinik i 
centrala Kungälv. 
Ring Magnus, 070-406 90 74.

Utrustning säljes
Siemens stol och unit säljes
Siemens Sirona C4+ från 2011 säljes. 
Svar till 040-15 35 12.

Begagnade Redeskåp
Beg Redeskåp, bänk, vägg och rullkabinett 
säljes billigt. 
Svara på www.tandlakartidningen.se

Annonsera i Tandläkartidningen 
elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

Gärdet – Stockholm
I trevliga moderna lokaler 

utrustade med senaste teknik, 
finns fyra tandläka e och 

sköterskor samt två hygienister 
verksamma. I lokalen finns även

en tandtekniker. 

En av tandläkarna går nu 
i pension och säljer sin del 

av verksamheten.

Tandläkaren har ca 600 aktiva 
patienter med en omsättning 

på ca 3,5 Mkr per år. 

Är du intresserad av att arbeta 
i egen regi och med ett kompetent 

och trevligt team är du 
välkommen att höra av dig för 

detaljerad information. 
Vid intresse kontakta:

Dentalförmedling för dig som vill
köpa eller sälja en tandvårdsklinik

carina@celindental.se, 073-655 39 93                    

www.celindental.se 
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Annonsera i Tandläkartidningen 
elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

Ortodonti
Välkommen med remisser
för barn och vuxna!

Eastmaninstitutet, Dalagatan 11
113 24 Stockholm. 08-123 165 10
ort.eastmaninstitutet@ftv.sll.se

Handen, Handenterminalen 3
136 40 Haninge. 08-123 162 03
ort.handen@ftv.sll.se

Mörby, Golfvägen 2 
18211 Danderyd. 08-123 159 30
ort.sollentuna@ftv.sll.se

Sollentuna, Tingsvägen 17
191 61 Sollentuna. 08-123 159 30
ort.sollentuna@ftv.sll.se

Södertälje, Lovisinsgatan 3
151 73 Södertälje. 08 123 158 41
ort.sodertalje@ftv.sll.se

Här annonserar kolleger som åtar sig 
remisshantering. Rubriker markerade 
med asterisk* kräver specialistkompe-
tens. Tandläkartidningen påtar sig inte 
ansvar för att kolleger som annonserar 
under denna rubrik besitter nödvän-
diga kvalifikationer.

Bettfysiologi*

Dan Ström
Södra Allégatan 1, 413 01 Göteborg
Tel: 031-13 36 72
www.danström.se
Utredning och behandling av smärtor
i tuggsystemet

Endodonti*
Spec tdl Parissa Mokhtari
Västra Hamngatan 13 A, 411 17 Göteborg
Tel: 073-724 83 33
E-post: parissa.mokhtari1@gmail.com
Tar emot remisser för endodontisk be-
handling och apikal kirurgi

Oral Kirurgi*
Göran Ulfenberg
Jakobsbergsgatan 8, 2 tr
111 44 Stockholm 
Tel: 08-21 01 43, 070-979 49 60

Oral Protetik*
Eric Lothigius 
PROTETIK + IMPLANTAT
Kungsgatan 54, 111 35 Stockholm
Tel: 08-411 16 11 
E-post: info@e2kliniken.com
www.e2kliniken.com

Röntgen*
Eastmaninstitutet, Folktandvården
Tar emot remisser på vuxna och barn
för odontologisk radiologisk utredning
t ex implantat, trauma och käkleder
med CBCT, CT, MRT
Dalagatan 11
113 82 Stockholm
Tel: 08-123 165 60
E-post: rtg.eastmaninstitutet@ftv.sll.se

Specialiströntgenundersökningar
med CBCT-teknik
Spec tdl Anders Frykholm, Klara Rangne
EBF dentalröntgen AB
Rådmansgatan 48, 113 57 Stockholm
Tel: 08-545 940 35

Intubations - NARKOS 
Lustgas - Terapi - Hypnos - KBT  

Landstingens högkostnadsskydd  
Implantat under Narkos 

 

Snabb behandling av remisser! 
Leg.tdl Joakim Skott 
Leg.tdl Pia Lif-Bimer 

Leg.tdl Sigrid Schumann 
Leg.tdl Louise Sidenö 
Leg.tdl Lennart Hübel 

Leg.tdl Saba Saad 
Leg.tandhygienist Anna-Lena Brandvold 

Leg.psykolog, leg.psykoterapeut Sven-Erik Levin 
Leg.läkare, spec.anestesi Ivan Kohn 

Narkoskliniken 
 

 RÅLAMBSVÄGEN 10A 
112 59 STOCKHOLM 

Tel: 08-737 00 75, Fax: 08-737 00 76 

www.narkoskliniken.se   info@narkoskliniken.se 

Specialistkliniken för 
Narkos och behandling 

av Tandvårdsrädsla 

Nyheter och nytta  
i Tandläkartidningen

Remisser
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Din privata specialistresurs 

www.aurakliniken.se | info@aurakliniken.se | 08-545 111 00 | Brunnsgatan 8, 111 38 Stockholm.

Kompetent och serviceeffektiv 

Protetik, Endodonti, Parodontologi, 
Implantat och Kirurgi 

Välkommen! 

r

m.

Remisser/Kurser & konferenser 

Kurser & konferenser 

Välkommen till profylaxkurs under två dagar med skidåkning i Tärnabys fjällvärld 

guidad av Stig Strand.  

Tid 28-29 mars  

Kursgivare: Sune Wikner, uppfinnaren 

av PlaqueOff.  

Anmälan: sune.wikner@outlook.com    

 

Kursavgift:  6900:- för tandläkare, 4900 för övriga.   

  

Avresa:  Du bokar flyg från Arlanda till Hemavan måndag  

27 Mars  

Logi : Bokar du per telefon 070 2802921                                 Hemresa: onsdag den  29 mars                                                               

  

    

Mat mot tandlossning  

Svårmotiverade patienter  

Dålig effekt av plackjakt mot karies  

Läsk som minskar karies  

Dagsljus mot karies  

PlaqueOff effektiv mot plack, gingivit, tandsten, atheroscleros och dålig 

andedräkt.  

Orsakar tandvården Parkinsons och Alzheimers sjukdom?  

  

0 

2 

4 

Före Efter 6 mån 

Blödning i tandköttet hos 123 vuxna efter  

konsumtion av algtabletter  

Placebo 

PlaqueOff 
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Annonsera i Tandläkartidningen 
elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

Generell smärtlindring och sedering med inriktning  
mot lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård
Innehåll: Luftvägarnas anatomi och funktion, Preoperativ bedömning, Anestesirisker, Lustgasens farmakologi 
och dess kliniska effekter, Lustgas och tandvård, Sedering med bensodiazepiner, Smärtfysiologi.

Kursen inleds med en inläsningsperiod på anvisad litteratur. Det teoretiska kursavsnittet på 40 timmar avslutas 
med kunskapsredovisning. Efter den teoretiska delen ska kursdeltagarna ha handledd klinisk tjänstgöring med 
tandbehandling under lustgassedering (24 timmar). 

Kursdatum: Måndag 20 mars - torsdag 23 mars 2017

Kursansvariga: Överläkare Jonathan Holmgren, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, professor Göran Koch, 
Odontologiska Institutionen, Jönköping, och tandläkare Christer Ullbro, Institutt for Klinisk Odontologi, 
Universitetet i Tromsø, Norge 

Kursavgift: 12 000 kronor exklusive moms. 

Sista ansökningsdag: 2017-01-10

Information om kursen och anmälan: plus.rjl.se/oi

   Welcome to Örebro for a full day lecture by Dr. Marco Rosa

”New procedures in Orthodontics looking for  
  excellence and crucial details”

 

Program description:
This program focuses on 
following topics:

- aesthetics 

- treatment in mixed dentition 

- periodontal health

- predictability

- effectiveness and efficiency

- occlusion and stability

- priority in treatment plan

Date and time:
Friday, May 12th, 2017
09.00 am - 17.30 pm 
 

Location:
City konferenscenter,  
Klostergatan 23, Örebro

Course fee:
Orthodontists - 2 900 SEK  
(VAT not included)

Residents in orthodontics - 2 400 SEK 
(VAT not included)

(coffee/tea and lunch included)

Registration and information:
www.regionorebrolan.se/ftv/NOP
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Tandläkarutbildningen i dag skiljer 
sig mycket åt i jämförelse med hur det 
var på 1940-talet. Det framgår av den 
uppsats som professor emeritus Göran 
Frostell publicerade i skriften ”Ett 
hundra år av statlig tandläkarutbild-
ning i Stockholm” från 1998.

Göran Frostell hade tänkt bli läka-
re, men efter tre år på utbildning-
en och nyligen gift, insåg han att 

ytterligare sex års studier skulle bli en 
fruktansvärt dyr historia. Dessutom var 
framtidsutsikterna som läkare inte de 

mest lysande. ”De fles-
ta unga läkare måste 
räkna med att tjänstgö-
ra oavlönat i flera år ef-
ter licentiatexamen.” 
Och ”Den unge doktorn 
kunde skatta sig lycklig 
om han kunde få ett li-
tet rum på ett sjukhus i 
landsorten och få delta i 

måltiderna i sjukhusets matsalar.”
Men tandläkaryrket hade ljusare 

framtidsutsikter. Som medicine kandi-
dat skulle han kunna börja studera till-
sammans med dem som avlagt odon-
tologie kandidatexamen, vilket endast 
skulle innebära ytterligare tre år på 
skolbänken. ”Därefter kunde jag öppna 
tandläkarpraktik var som helst i landet 
och genast förvärva jätteinkomster.”

GÖRAN FROSTELL SKRIVER ATT tandläkarna 
allmänt betraktades med avund; det an-
sågs att deras lätterövrade välstånd var 
oförtjänt. Vida berömt var det invektiv 
som en av de berömda medicinarbrö-
derna Louis och Gaston Backman myn-
tat: ”De feta råttorna på medicinens 
bakgård!”

Enligt Göran Frostell var tandläkar-
yrket mycket populärt bland de nyutex-
aminerade studenterna. ”De sökte till 
Tandläkarinstitutet i stora skaror, och 
betygsfordringarna var skyhöga, högre 
än för någon annan akademisk utbild-
ning. Det muttrades om ett begåvnings-
slöseri, när studenterna med landets 
högsta slutbetyg, flockades vid tandlä-
karbanan.”

1944 började han på tandläkarutbild-

Till sist
Smått

&
gott

Nästa nummer  
kommer den 15 december

”De feta råttorna på medicinens bakgård”

ningen på Holländargatan – trots medi-
okra betyg. Utbildningen började med 
att studenterna skulle avbilda männis-
kotänder i grå lera i tio gångers försto-
ring. ”Jag satt på skolbänken igen i gam-
malmodiga lokaler, och det var många 
gånger med tungt hjärta, för jag hade 
inte de bästa förutsättningarna. Konst-
närlig blick och säkert öga för konturer, 
linjer och färger och ytbehandling for-
drades för framgång och höga betyg, 
liksom outtröttlig nog-
grannhet i detaljer och 
helhet. Mina skapelser 
kunde se ut som en säck 
potatis, medan mina 
kamraters liknade ut-
sökta konstverk.”

Han blev godkänd, men kämpade sig 
vidare fram på gränsen mellan godkänt 
och tveksamt.

BÄTTRE BLEV BETYGET I KIRURGI. Eftersom 
han redan hade avlagt medicine kan-
didatexamen och genomgått de prope-
deutiska kurserna hoppades han slip-
pa tentera i ämnet. Han sökte därför 
upp professor A. Torell, som betrakta-
de honom skarpt ovanför glasögonen 
ett ögonblick och sade: ”Då kan kandi-
daten själv få välja betyg. Vad ska vi sät-
ta?” Göran Frostell svarade: ”Jag bru-
kar numera få Med beröm godkänd på 
alla de stora ämnena som jag tenterat, 

och därför är det väl bäst att jag får det 
nu också.”

Professorn betraktade honom åter 
skarpt över glasögonen, nickade och 
sade: ”Ja, då skriver jag väl det då.”

Kanske hade professorn historien i 
minnet om kandidaten som av sin pro-
fessor erbjöds att själv välja betyg, och 
som svarade: ”Ge mig ett AB, det är ju 
ändå bara ett skitämne.”

Nåväl. Utbildningen till tandläka-
re fortsatte under 
ledning av ett fler-
tal mycket kända 
lärare och profes-
sorer, som exempel-
vis Nils Berghagen, 

far till artisten Lasse Berghagen, som 
fick öknamnet ”Löparnisse” eftersom 
han ständigt var på språng, eller profes-
sor Gotthard Thourén, som ”… föreläs-
te i den gamla goda stilen och malde sig 
fram genom sin jättestora lärdom en li-
ten bit i taget med en myckenhet de-
taljer och många märkliga bilder från 
odontologins historia och barndom…”

I juni 1947 utexaminerades Göran 
Frostell från tandläkarutbildningen. 
”Efter 19 år av oavbrutna studier hade 
jag äntligen avlagt examen som berät-
tigade mig att utöva ett aktat och välbe-
talt yrke; i framtiden borde jag kunna 
försörja mig själv och min familj.”

Mats Karlsson

Göran 
Frostell

● Patientbehandling. 1923 till 1964 fanns Tandläkarinstitutet på Holländargatan i Stockholm. Bilden är 
förmodligen tagen på 1940-talet.

”Därefter kunde jag  
öppna tandläkarpraktik 

och genast förvärva  
jätteinkomster.”

TLT-0013-A-082-A   82 2016-11-21   14:45



Välkommen med 
Din remiss till oss!

KVALITET GENOM SPECIALISERING

Värmdövägen 121, 131 37 Nacka

Tel 08-718 30 50, Fax 08-718 00 13 

Vrinnevisjukhuset, 601 82 Norrköping

Tel 010-104 36 80, Fax 010-104 36 87 

SpecialiSter Oral prOtetik  
Pär Almqvist 
Fredrik Blomqvist 
Jakob Christensen 
Per Ekenbäck 
Claes Ellgar 
Peter Göthe 
Kurt Holmgren 
Maud Hultin 
Anna Kalicinski 
Johan Segerström

SpecialiSter kÄkkirUrGi 
Sten Andersson 
Daniel Danielsson 
Robert Heymann 
Sten Holm 
Peter Ohannessian

SpecialiSter endOdOnti 
Anders Harnesk 
Brita Skyttner

SpecialiSt parOdOntOlOGi 
Juhani Fischer

SpecialiSter Oral radiOlOGi 
Inger Eklund 
Frida Nordh

SpecialiSt aneSteSiOlOGi 
Gunilla Caneman

SpecialiSt BettfySiOlOGi 
Kurt Holmgren

St-tandlÄkare Oral prOtetik  
Charlotte Erhardt

allmÄntandlÄkare 
Hans Borgström 
Olle Lindwall

tandHyGieniSter 
Maria Fjellström 
Marina Henriksson 
Marie Ljungberg 
Kristiina Paulander 
Carina Sahlin

Vid Sophiahemmets sjukhus

Valhallavägen 91, 114 86 Stockholm

Tel 08-406 27 80, Fax 08-406 22 18

BÄSTA KOLLEGA! Vad kan vi hjälpa Dig med? Vår 

samlade kompetens står till Ditt förfogande. Som Sveriges 

största privata producent av specialisttandvård har vi alla 

nödvändiga resurser, både mänskliga och tekniska.

Vår tro är att specialisering ger kvalitet. Därför är nästan 

samtliga vårdgivare ämnesspecialister som samarbetar för 

dig och din patient.

Välkommen med din remiss!

Läs mer om oss på        www.specialisttandlakarna.se
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W&H Nordic AB, t: 08-445 88 30, office@whnordic.se,  
www.wh.com                : whnordic          

“KLICK”
RQ-24 - turbinkopplingen med unika möjligheter!

5 x LED
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