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Författarregister

A
Adielsson Anna, Nethander Gunnar, Stalfors Joacim,

Ebenfelt Anders, Westin Thomas: Infektioner i hal-
sens djupare spatier är inte sällan odontogena (vet) 3:32

Ahlstrand Wisua: Lyckad bonding: ren tur eller resulta-
tet av vetenskapsbaserad kunskap? (deb) ................. 7:56

Allard Urban: Lex Maria – så började det (rep) ........... 12:74
Allard Urban: Lex Maria II: Vårdrelaterade infektioner

inom tandvården (rep) ........................................... 12:84
Almqvist Heléne, Johnson Gunilla: Kariologiskt omhän-

dertagande av patienter med nedsatt salivflöde (vet) 13:60
Amundson Stig: Det har hänt en del ... ........................ 11:22
Andersen Morten: Den bedste tandpleje i hele Lönne-

berga ...................................................................... 5:14
Andersen Morten: Danmark som den sidste sovjetstat .. 5:20

B
Bergendal Tom, Kvint Sven, Lundgren Dan: Dags för

implantat (bokanm) ............................................... 3:42
Bergman Maud, Stenman Evert, Berglund Anders, Sund-

berg Hans: Flest antal rapporter gäller patienter ...... 7:48
Bischofberger Erwin, Kurol Jüri, Håkanson Henrik: "För-

dela resurserna efter etiska principer snarare än este-
tiska" (deb) ............................................................ 9:42

Bischofberger Erwin, Kurol Jüri, Håkanson Henrik: "För-
dela resurserna efter etiska principer snarare än este-
tiska" (deb) ............................................................ 11:55

Bjerner Bo: Det hade varit enkelt att ta kontakt med
mig direkt (deb) ..................................................... 15:61

Bjerrehorn Kjell: Vem ska få tandreglering, och hur?
(deb) ...................................................................... 5:61

Björklund Ann-Marie: Tuggpinne – mer än tandborste
(rep) ....................................................................... 9:30

Björklund Ann-Marie: Här är tandläkaren en lyx för
privata näringsidkare (rep) ..................................... 9:32

Björklund Ann-Marie: Hög risk för stroke och hjärtin-
farkt hos snarkande kvinnor (rep) .......................... 12:48

Björklund Ann-Marie: Det är tystnaden som är farlig
(rep) ....................................................................... 12:52

Björklund Ann-Marie: Snarkande patienter får hjälp på
bettfysiologen (rep) ................................................ 12:54

Borgström Margareta K, Tegnér-Larsson Ingrid, Månsson
Ulla: Orala problem vid narkotikamissbruk – en
fallbeskrivning (vet) ................................................ 15:40

Brattström Viveca: Socialstyrelsens index används i brist
på bättre urvalsinstrument (deb) ............................ 12:92

Brudvik James S: Advanced Removable Partial Den-
tures (bokanm) ...................................................... 2:34

von Bültzingslöwen Inger: Parodontalt vårdomhänder-
tagande hos tjugo allmänpraktiserande tandläkare i
västra Sverige ......................................................... 12:66

Bäckman Nils, Edwardsson Stig, Marking Helena: För-
slag till kvalitetsindikatorer för hygien i tandvården 5:54

C
Carlson Pia: Bedårande trakt med akut tandläkarbrist

(rep) ....................................................................... 7:12
Carlson Pia: Glesbygdstillägg ska lösa tandläkarbristen

(rep) ....................................................................... 7:14

Carlson Pia: Per Nyman, tandläkare i Ed: Tandhälsan
riskerar att hamna på 70-talsnivå (rep) ................... 7:16

Carlson Pia: Sex nationaliteter med patienter från hela
världen (rep) .......................................................... 12:30

Carlson Pia: Larm om överkänslighet och allergier får
stöd av forskning på möss (rep) .............................. 13:12

Carlson Pia: Forskar på bakterie med hög överlevnads-
förmåga (rep) ......................................................... 14:30

Carlson Pia: I Ed hoppas alla att vikarien ska trivas
(rep) ....................................................................... 15:11

Cederlund Gustaf: Ovanlig blödarsjuka kan upptäckas i
tandläkarstolen ....................................................... 8:16

D
Dellborg Helen, Heyden Guy: Omvärldsfaktorer och

munslemhinnevariationer (vet) .............................. 6:38
DentAir Institute AB: Så fungerar vår verksamhet – en

kvalitetsplanerare för tandvård (bokanm) ............... 7:33
Djurberg Sara: En ovanligt lyckad tabbe (rep) ............. 2:26
Djurberg Sara: Fortfarande känsligt för de utexamine-

rade studenterna (rep) ............................................ 2:27
Djurberg Sara: Ovanlig, men inte unik fadäs (rep) ...... 2:28
During Ebba M, Kvaal Sigrid I: Tafonomiska aspekter

på osteologisk och odontologisk åldersbedömning
(vet) ....................................................................... 10:48

E
Edqvist Lennart: Social och ekonomisk situation på-

verkar oral och allmän hälsa ................................... 1:  8
Doktorsavhandling: Mer protetik i privat tandvård 1:27
Fimpa med "Doctor SmokeFree" (rep) .................. 2:30
Rökavvänjning – en naturlig del av preventiv tand-
vård (rep) ............................................................... 2:31
Fackpress ............................................................... 3:20
Helhetssyn lär man sig inte i simulator ................... 5:42
Fackpress ............................................................... 7:36
Fackpress ............................................................... 8:27
För få vill forska: Institutionerna får svårt att fylla
högre tjänster (rep) ................................................. 10:21
Forskaren kan bli rik – på personlig utveckling (rep) 10:28
Fackpress ............................................................... 11:28
Fackpress ............................................................... 15:12

Ekström Jörgen: Salivationens reglering (vet) ................ 13:36
Eliasson Ulf: Lätt massage – hjälp mot tandvårdsrädsla

(rep) ....................................................................... 1:24
Eliasson Ulf: Ryktbar liten klinik ruvar på nya innova-

tioner (rep) ............................................................. 13:18
Ericson Louise: Ansvarslöst att bara lägga ner tandskö-

terskeutbildningen (deb) ........................................ 8:45

F
Fagerberg-Mohlin Bodil, Emilson Claes-Göran, Kahn-

berg Karl-Erik: Orala problem vid tumörbehandling
inom huvud-halsregionen (vet) .............................. 13:54

Fernlund Anna-Karin, Fitns Daina, Holmgren Kurt:
"Tandvårdsförsäkringen måste omfatta bettfysiolo-
gisk behandling" (deb) ........................................... 8:43

Forsman Björn: Gräv guld i journalarkiven – med hjälp
av ny teknik (rep) ................................................... 14:34

Franzon Bengt: Regeln bör avskaffas (deb) ................... 6:47
Frykman Per: Dags för tandvården att hitta något unikt



    

att marknadsföra! (deb) .......................................... 10:58
Fändriks Allan: Arkeologiska käkar och tänder – nyck-

el till ökad kunskap ................................................ 15:63

G
Ganters Göran: "Äras den som äras bör" (deb) ............. 3:44
Giannoglou Domna P, Modig Maria, Nordenram Gu-

nilla, Sunvisson Helena: Orala problem vid Parkin-
sons sjukdom (vet) ................................................. 15:34

Grönholm Markus: Möte med Mona Larsson Andreas-
son ......................................................................... 9:10

H
Halling Christina: Rotfyllde friska tänder och fick var-

ning ....................................................................... 1:  6
Dömd tandläkare förlorade legitimationen ............. 1:  6
Möte med Per Åke Zillén ....................................... 1:10
Tandläkarbrist i nästan alla landsting ..................... 2:  8
Hur mår klinikchefen? (rep) ................................... 2:12
Envisheten hjälpte mot nedläggningshot (rep) ....... 2:13
Med dörren på glänt (rep) ...................................... 2:14
Svårt att hinna vara chef ......................................... 2:17
TT accepterar visstidsförordnanden ....................... 2:17
Traineeprogram finns bara på tre platser ................ 2:21
Andra året med trainees i Göteborg ........................ 2:22
Trainees i Bohuslän sedan i höstas .......................... 2:22
Kenth Nilsson, Tjänstetandläkarna: "Vi fortsätter
som tidigare" .......................................................... 2:24
Professor Lars-Åke Lindén: Härdning i luft är verk-
ningslös .................................................................. 3:  6
Materialet ska kastas direkt anser skyddsombud ..... 3:  7
Framtidsdiskussion ska förhindra vårdkris (rep) ..... 3:15
Sveriges Tandhygienistförening: Nu har vi underlag
för att planera långsiktigt (rep) ............................... 3:18
Svenska Tandsköterskeförbundet: Fel att satsa på en
tredje yrkeskategori (rep) ........................................ 3:19
Tandläkarförbundets etikdag: Moralfilosofisk his-
torik och klinisk vardag (rep) ................................. 3:24
Stor enighet i falldiskussionen (rep) ........................ 3:25
Expertgruppens första möte ................................... 3:26
Normal komplikation vid rotspetsoperation ........... 3:29
Ingen överbehandling men brister i journalen ........ 3:30
Kommentarer från Lars Frithiof, ordförande i
Tandläkarförbundets etiska råd .............................. 3:31
Kompetensbehoven på kansliet kartläggs ................ 4:  7
Landstingen vill ha samsyn ..................................... 4:  8
Möte med Jan Johansson ....................................... 4:10
När det känns fel att belasta de närmaste ................ 4:12
Fler och fler läkare söker kollegialt stöd .................. 4:14
En god stödperson vågar lyssna på det svåra ........... 4:16
Med ansvar att bry sig ............................................ 4:18
Dubbelt medlemskap utreds inte ............................ 5:  6
Nordiskt möte om dentala material ........................ 5:  7
Färre tandläkare i hela Norden ............................... 5:  7
Svenskarna – känsligast i Norden? .......................... 5:36
Större arbetsglädje inom folktandvården ................ 6:  8
Möte med John Danin ........................................... 6:10
Sociala skillnader syns i besöksstatistiken ................ 6:27
Tre med tungt ansvar ............................................. 6:36
Socialministern inviger riksstämman ...................... 6:37
Saco lanserar komplement till a-kassa ..................... 7:  8

Inför riksstämman: Omvärldsspaning viktig för
tandvården ............................................................. 7:20
Prisad utbildning i Malmö: Framgång byggd på för-
nyelse och lagarbete (rep) ....................................... 7:28
Rätt att ifrågasätta lärarnas kunskap (rep) ............... 7:30
Stockholm och Umeå står på tur ............................ 7:32
Folktandvårdsreklam var olaglig ............................. 8:  8
Inget krav på specialistkompetens vid implantatki-
rurgi ....................................................................... 8:  8
Möte med Ann-Charlotte Lindström ..................... 8:10
Bantningsexpert medverkar på riksstämman .......... 8:22
Världen lockar (rep) ............................................... 8:24
Lokalföreningen – oumbärlig länk eller överflödig
pusselbit? (rep) ....................................................... 9:22
Klyftan mellan styrelse och föreningar skapar pro-
blem ....................................................................... 9:24
Framstående svensk var en av FDI:s grundare ........ 9:26
Stämmoprogrammet finns på nätet ........................ 9:28
Inför förbundets årsmöte: FS lägger fram två verk-
samhetsplaner ........................................................ 10:  6
Förbundsordförande Leif Leisnert: Nya förslaget le-
der till ökad splittring ............................................. 10:  7
Bengt Franzon och Kenth Nilsson: Vi vill stärka
Tandläkarförbundet ............................................... 10:  7
Möte med Patrik Wieslander ................................. 10:10
Tandläkare missbedömde blödningsrisk hos hjärt-
patient ................................................................... 10:30
Bristfällig pulpal diagnos ........................................ 10:31
Tandläkartorget – samlingsplats på riksstämman.... 10:47
FS på turné till lokalföreningarna ........................... 11:  8
Industristöd inget hot mot den fria forskningen
(rep) ....................................................................... 11:12
Jurist ger råd om avtal ............................................ 11:19
Skadestånd för misslyckad implantatoperation ....... 11:23
Fortfarande finns arbetslösa tandläkare ................... 12:  6
Yngre går mer sällan till tandläkaren ...................... 12:  8
Inför riksstämman: Internationalisering ökar risken
för smitta (rep) ....................................................... 12:12
Smittläget i Sverige är stabilt .................................. 12:18
Läs mer om smitta på nätet .................................... 12:18
Privattandläkarnas årsmöte: Marknadsföringsinsat-
ser bör riktas mot unga ........................................... 13:  6
Tjänstetandläkarnas årsmöte: "Folktandvårdsvärd-
en" ska tas tillvara .................................................. 13:  7
Riksdagsmotioner .................................................. 13:26
Riksstämman 2000:
Stärkt högkostnadsskydd på sikt ............................. 14:14
Prisade för framsteg inom odontologin .................. 14:16
Stort intresse för framtidens team ........................... 14:18

Halling Christina, Karlsson Mats: Socialminister Lars
Engqvist: Högkostnadsskydd för alla önskvärt i
framtiden (rep) ....................................................... 7:24

Hamp Sven-Erik: Odontologisk vetenskap – publice-
ringsregler och författaranvisningar ........................ 5:50

Hamp Sven-Erik: Vetenskapligt tema: Muntorrhet 1
(vet) ....................................................................... 13:35

Hamp Sven-Erik: Vetenskapligt tema: Muntorrhet II
(vet) ....................................................................... 15:16

Henriksson Tor-Göran, Hirsch Jan: Ansiktstraumatolo-
gi (bokanm) ........................................................... 6:44

Håkanson Henrik: Det behövs en prioriteringsutred-



   

ning för ortodonti (deb) ......................................... 2:46

J
Jonsson Roland, Ohlsson Maria, Johannessen Anne Chri-

stine: Sjögrens syndrom och andra inflammatoriska
tillstånd i salivkörtlarna (vet) .................................. 13:44

K
Karlsson Mats: Tandläkare tänker på miljön (rep) ........ 1:12

I Fristad tas miljön på allvar (rep) .......................... 1:18
Borås spjutspets i miljöarbetet (rep) ....................... 1:20
Socialministern uppvaktad ..................................... 2:  6
Stort behov av vetenskaplig utvärdering ................. 2:  7
Möte med Anders Linde ........................................ 2:10
Traineeprogrammet blev en succé (rep) .................. 2:18
Bengt Franzon, Privattandläkarna: "Viktiga frågor
kvar att lösa" .......................................................... 2:24
Examensrätt indragen för tandhygienistutbildning-
ar ........................................................................... 3:  8
Möte med Jan Minholm ........................................ 3:10
Socialstyrelsens framtidsscenario: Tandhygienister
tar över uppgifter från tandläkare (rep) ................... 3:12
Sveriges Tandläkarförbund: "Samsyn är bra inför
framtiden" ............................................................. 3:16
Svenska tandläkare är väl medvetna om smittoris-
ker ......................................................................... 4:  6
Bonussystem gör plånboken tjockare (rep) ............. 4:20
Från stora E till stora A (rep) .................................. 4:23
Ambassadörskap lockar – men fler behövs (rep) ..... 4:28
"Utbilda fler tandläkare" ........................................ 5:  8
Möte med Mats Mehrstedt .................................... 5:10
Vårbudgeten: Mer pengar till tandvården – men
momsfrågan olöst ................................................... 6:  6
Hälsovetenskaplig akademi bildas i Göteborg ......... 6:  6
Arbetsmiljön följs upp i ny enkät ........................... 6:  7
Vård våning upp och våning ner (rep) .................... 6:12
RFV:s granskning: Skarp kritik mot tandvårdsstö-
det ......................................................................... 6:22
Allt fler får uppsökande tandvård ........................... 6:29
Bengt Franzon, Privattandläkarna: "Bra att RFV ser
positivt på ett högkostnadsskydd" .......................... 6:30
Kenth Nilsson, Tjänstetandläkarföreningen: "RFV
motarbetar den politiska viljan" ............................. 6:30
Möte med Cecilia Christersson .............................. 7:10
Inför riksstämman: Kunskapsbaserad tandvård blir
allt viktigare ........................................................... 7:18
Region Skåne: Privatiseringsbeslut splittrar perso-
nalen ...................................................................... 8:  6
Arbetsvillkor kartläggs i mångfaldsprojekt .............. 8:  7
Vardag i nya bolaget (rep) ...................................... 8:12
"För- och nackdelar med bolagiseringen" ............... 8:15
Förslag om avdrag för fackföreningsavgift .............. 9:  6
Ny arbetsmiljöenkät skickas ut ............................... 9:  6
"Hälsan viktigare än marknadsintressen" ................ 9:  7
Kris för odontologisk forskning? (rep) .................... 9:12
Söka pengar kan löna sig (rep) ................................ 9:14
Utan externa pengar ingen forskning (rep) ............. 9:16
Landsting kan finansiera forskning (rep) ................ 9:20
Stockholm är storfinansiär (rep) ............................. 9:21
Fortsatta prishöjningar inom folktandvården ......... 10:  8
Vem ska göra hennes jobb i framtiden? (rep) .......... 10:12

Barn- och ungdomstandvården: Fortsatt nej till fritt
val i Örebro ............................................................ 10:18
"Uppseendeväckande ståndpunkter i Örebro" ........ 10:18
Forskningspropositionen: Forskarskolor ska borga
för nytänkande och kvalitet .................................... 11:  6
Möte med Göran Koch .......................................... 11:10
Förbundets verksamhet het fråga vid årsmötet ........ 11:30
Intäktssidan känslig för förändringar ...................... 11:30
Etiska principer ersätter regler ................................ 11:32
Ska förbundets logotype få användas av företag? ..... 11:33
Risk att FS-beslut blockeras .................................... 11:33
Regeringen tillsätter ny tandvårdsutredning ........... 12:  7
Positiva erfarenheter av bolagisering ....................... 12:  7
Parodontologiutbildningar certifierade ................... 12:10
Tandläkarförbundets årsmöte: Flitiga motionärer i
syd ......................................................................... 12:10
Institution med god utsikt (rep) ............................. 12:20
Riksstämman: Svårt att få skada klassad som arbets-
relaterad ................................................................. 12:29
Robert och Fatemeh ger Hovsjö en chans (rep) ...... 12:34
Viktigt att tillgodose behovet av efterutbildning
(rep) ....................................................................... 12:38
Systematiserad efterutbildning i Västra regionen .... 12:43
Möte med Bengt-Åke Orrell .................................. 13:10
Välkommen granskning av vetenskapliga bevis (rep) 13:20
Motion till Tandläkarförbundets årsmöte: "Se över
kansliorganisationen" ............................................. 13:32
Belastningsskador är fortfarande ett stort problem .. 14:  6
"Ytterligare analys är nödvändig" ........................... 14:  8
Riksstämman 2000: Snabba nedslag i odontologins
vardag .................................................................... 14:21
Riksstämman 2000: Inga mirakelkurer mot fetma .. 14:24
Oenighet om beslutsmässighet ............................... 14:27
Ombudskonferens – forum för debatt .................... 14:28
Årsmötet: Halv avgift för pensionärer ..................... 15:  8
Årsmötet: Medlemsavgiften sänks .......................... 15:  8
Rätt rutiner underlättar akutbehandling ................. 15:52
Demenssjukdom ställer krav på tandvården ........... 15:53
Övervikt och bantning kan påverka tandhälsan ...... 15:54
Kolhydrater inte farliga för tänderna ...................... 15:55
Studenter från hela Europa möttes under riksstäm-
man ....................................................................... 15:56
Tjänstetandläkarnas årsmöte: Höjd medlemsavgift
minskar sårbarheten ............................................... 15:57
Privattandläkarnas årsmöte: Marknadsföring ger
höjd serviceavgift .................................................... 15:58

Klock Björn: Vilken planet lever Klinge på? (deb) ........ 14:48
Knutsson Ewa: Möte med Lena Gidlöf Parpis .............. 14:10
Knutsson Ewa: Kontakter, kunskap och en och annan

käck grej ................................................................ 14:12

L
Lafveskans Ulf: "Socialstyrelsens experter famlar i blin-

do" (deb) ............................................................... 13:71
Larsson Bengt, Bäckman Nils, Holm Anna-Karin: Medi-

cinsk riskbedömning med hjälp av ASA-klassifice-
ring (vet) ................................................................ 8:28

Larsson Åke: Allergisk mot hydrokortison? (deb) ......... 8:46
Laurell Lars, Preus Hans, Edung Karl-Gustaf: Parod-

handboken (bokanm) ............................................. 6:44
Leisnert Leif, Klinge Björn: "Hejda odontologins kris –



    

satsa på forskning och utbildning" (deb) ................ 14:47
Lemberger Mathias, Ring Sofia: Akut omhändertagande

av en anafylaktisk reaktion i en tandvårdssituation
(vet) ....................................................................... 7:38

Levi Ragnar: Evidensbaserad sjukvård (bokanm) ......... 2:34
Liljegren Ingrid: Frågvis student önskar svar och arbete

(deb) ...................................................................... 5:62
Lövdén Lars-Erik: Nessling är ute och cyklar (deb) ...... 1:44

M
Mattson Lars, Klinge Björn, Lerner Ulf, Dahlén Gunnar:

Befolkningens behov av odontologiska insatser krä-
ver satsning på forskning och utveckling (deb) ....... 12:93

Mofors Lennart: Bort med 65-årsgränsen (deb) ............ 6:47
Mohlin Bengt, Kurol Jüri: Målet är att hjälpa fler patien-

ter med behov av ortodonti (deb) ........................... 8:44
Molin Eva: Personligt och humoristiskt om ledarskap

i medgång och motgång (bokanm) ......................... 12:72
Mårtensson Fredrik: "Stora miljöproblem har vi klarat

av" (rep) ................................................................. 1:14
Mårtensson Fredrik: "Vi kunde själva bygga in miljö-

hänsyn" (rep) ......................................................... 1:16
Mårtensson Fredrik: Samarbete stärker miljökompeten-

sen (rep) ................................................................. 1:17
Mårtensson Fredrik: Tandläkare Gunnar Johansson,

Sundsvall: Vi betraktar inte materialet som ofarligt 3:  7
Mårtensson Fredrik: Fast grepp om munhålans funk-

tioner (rep) ............................................................. 6:18
Mårtensson Fredrik: "Kåren har tappat sin yrkesroll"

(rep) ....................................................................... 10:14
Mårtensson Fredrik: "Jag undrar varför inte fler unga är

intresserade" (rep) .................................................. 10:16
Mårtensson Fredrik: Pappersarbetarna i Husum har eget

trygghetsavtal för tandvård (rep) ............................ 11:24
Mårtensson Fredrik: Strid om barntandvården i Gävle-

borg: Privattandläkarna vill sluta avtal direkt med
landstinget ............................................................. 13:  8

Mårtensson Fredrik: Personalen arbetade en extra helg
– belönas med kompetenssatsning (rep) ................. 15:10

Mårtensson Fredrik: Besvär från munhålan kan ofta
kopplas till ångest, stress och depression (rep) ........ 15:14

Mårtensson Johan: Remissflödet till specialistkliniker
för pedodonti, oral protetik och käkkirurgi i Stock-
holms län (vet) ....................................................... 10:38

Möller Åke, Dahlén Gunnar, Hallén Jan-Åke: En metod
för regelbunden rengöring och desinfektion av vat-
tensystemet i dentala units (vet) ............................. 11:44

Mörk Christina: Svar: Tack för påminnelsen – även om
exemplen är dåliga (deb) ........................................ 3:45
En engagerad skribent ............................................ 5:49
Tandläkarnas organisationer flyttar till Gamla Stan 9:  8
Årsmötet: TT och PT tar över verksamhet från för-
bundet ................................................................... 15:  6
Årsmötet: Ingen utslagsröst för ordföranden .......... 15:  7

Mörk Christina, Nissen Christian, Sangnes Gudrun:
Tandläkare i Norden: Så lika – och ändå så olika ... 5:13

N
Nederfors Tommy: Xerostomi och hyposalivation (vet) 15:17
Nederfors Tommy: Hur påverkar läkemedel salivpro-

duktionen? (vet) ..................................................... 15:24

Nessling Percy: Skåne är unikt! (deb) ............................ 1:43
Nilsson Ingert: Bilderbok öppnar dörren till tandläkaren

(rep) ....................................................................... 1:22
Nord Per Gunnar: Benförlängning med distraktions-
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