
TANDLÄKARTIDNINGEN

INNEHÅLL 2002

I författarregistret finns utom namnen på författarna även titlarna
till de arbeten och inlägg som medtagits.

I sakregistret har endast författarnas efternamn medtagits;
de har satts inom parentes efter arbetets titel. Har författarna varit fler än
två, har endast den först nämndes efternamn medtagits. I sakregistret har

även upptagits ett antal osignerade meddelanden, notiser och inlägg.

Följande förkortningar har använts:

(vet) = vetenskap & klinik

(vet deb) = vetenskap & klinik – debatt

(rep) = reportage

(bok) = böcker

(deb) = debatt

Årgång 94



   

Författarregister

A
Ahl Magnus, Hallman Mats: Transplantation till sinus

maxillaris med mandibulärt ben och senare implan-
tatbehandling: En 3-års retrospektiv uppföljning
(vet) ....................................................................... 4:52

Ahlström Yngve: Låt oss förhandla om förhållandet mel-
lan förbund och lokalföreningar (deb) .................... 13:69

Alskog Johanna: Tandläkare under brinnande krig (rep) 15:12
Asikainen Sirkka, Dahlén Gunnar, Klinge Björn, Olsen

Ingar, Westergaard Jytte: Antibiotika vid parodon-
tala behandlingar (vet) ........................................... 2:26

Asmussen Erik, Arenholt Bindslev Dorthe, Hørsted Binds-
lev Preben, Peutzfeldt Anne: Endnu ingen tilfreds-
stillende klinisk dokumentation på nyt materiale
Doxadent (vet deb) ................................................ 10:68

B
Bergendal Birgitta: Barn med ektodermal dysplasi be-

höver tidig behandling (rep) ................................... 9:68
Bergendal Birgitta: I Jönköping finns strategier för be-

handling av barn med oligodonti ........................... 9:69
Bergenholtz Gunnar: Kommentar 1 till Utgör rotfyllda

tänder en hälsorisk? (vet deb) ................................. 11:59
Berglund Anders, Mårell Lena, Tillberg Anders, Berg-

dahl Jan, Eriksson Nils, Lindén Gerd, Stenberg
Berndt, Widman Lars: Besvär som relateras till tand-
fyllningsmaterial – en uppföljningsstudie (vet) ....... 5:48

Bergman Ulf, Forsberg Cecilia, Barenthin Inkeri, Pana-
giotidis Georgios: Läkemedelsreformen och tandvår-
den (vet) ................................................................ 9:64

Bergström Kurt: Krismoln över Stockholmslänets folk-
tandvård (deb) ....................................................... 1:73

Bergström Lotten: Diskutera etik på Tandläkarförbun-
dets hemsida .......................................................... 13:34

Bermudez-Svankvist Angeles: Management by love. Att
leda genom mångfald (bok) .................................... 14:60

Bjurström Erik: Hemvändare riskerar omvänd kultur-
chock (rep) ............................................................. 9:40

Björklund Ann-Marie: Besök i Rosenbad väcker min-
nen ........................................................................ 8:26

Björklund Ann-Marie: Diskriminering väckte kamp-
lusten ..................................................................... 8:27

Bjørndal Lars: Dentin caries: Progression and clinical
management (vet) .................................................. 11:48

Blomquist Assar: Vart är implantatbehandlingen på väg?
(deb) ...................................................................... 6:60

Bramberg Peter: Förenklad hantering och förbättrad
estetik (vet deb) ...................................................... 10:69

Bratthall Douglas: Kommentar till "Omfattande karies
upptäcktes inte" (deb) ............................................ 7:50

Bruzell Roll Ellen, Christensen Terje: Lysende teknikk
– virksomme og virkningsløse lasere i tannhelsetje-
nesten (deb) ........................................................... 10:73

Budtz-Jørgensen Ejvind, Kølsen Petersen Jens: Antimyko-
tica – præparater, virkningsmåde og håndtering
(vet) ....................................................................... 2:46

C
Carlson Pia: "Sjukvården borde lära av tandvården"

(rep) ....................................................................... 3:30
Carlson Pia: "Sjukvården kan lära av tandvårdens hälso-

arbete" (rep) ........................................................... 12:12
Carlson Pia: Prilla allt vanligare bland kvinnor (rep) ... 12:26
Carlson Pia: "Att fråga om snus kräver uppdrag och ut-

bildning" (rep) ....................................................... 12:28
Carlson Pia: Varken hot eller kunskap hjälper (rep) ..... 12:29
Carlson Pia: Sluta snusa kvinnor! ................................ 12:31
Carlson Pia: Tandvård för dementa en svår konst (rep) 14:27
Cederlund Gustaf: En paus från tandläkarjobbet (rep) . 3:20
Cederlund Gustaf: En långvarig konflikt (rep) .............. 3:23

D
Dageborn Lennart: Ingen reform utan tandläkarnas

medverkan (deb) .................................................... 3:57
Dahl Jon E, Pallesen Ulla: Bleking av tenner (vet) ....... 9:56
Dahlén Gunnar: Kommentar 2 till Utgör rotfyllda tän-

 der en hälsorisk? (vet deb) ..................................... 11:60
Dahlén Gunnar, Frandsen Ellen: Allmänt om orala in-

fektioner (vet) ........................................................ 1:12
Degenius-Soback Sylwia, Nordenram Gunilla: Strokepa-

tienten i tandvården (vet) ....................................... 15:42
Dérand Tore: Överdriven reklam – men inte dags att

ropa på förbud (vet deb) ........................................ 10:70

E
Edqvist Lennart: Fackpress .......................................... 3:42

Krav på kvalifikationer speglar synen på organisa-
tionsideologin ........................................................ 4:38
Fackpress ............................................................... 5:49
Fackpress ............................................................... 6:58
Fackpress ............................................................... 7:41
Fackpress ............................................................... 8:38
Fackpress ............................................................... 9:66
Fackpress ............................................................... 10:71
Fackpress ............................................................... 12:73
Barntandvårdspengen i Stockholm förstärks (rep) .. 13:19
Fackpress ............................................................... 13:52
Fackpress ............................................................... 14:38
Fackpress ............................................................... 15:40

Edwardsson Stig, Bäckman Nils, Zimmerman Mikael,
Bruse Gert: Validering av små autoklaver – ett led i
kvalitetssäkringen av det smittförebyggande arbetet
(vet) ....................................................................... 6:46

Egelberg Jan: Parodontitbehandling. Frågor & svar
(bok) ...................................................................... 7:48

Eliasson Per-Olof: Intensivkurs i svenska kortar vägen
till legitimation (rep) .............................................. 6:30

Erichs Johan: Hyra en stol per timme (rep) .................. 6:32
Ericsson Ingvar, Nilner Krister, Nilson Hans: Tidig

funktionell belastning av dentala implantat (vet) .... 4:58

F
Fagerström Åsa: Slutet för karies? (rep) ......................... 5:34
Fahlberg Gunnar: Vad säger patientjournallagen? (bok) 4:50
Franzon Bengt: Rättelse om implantatkirurgi/protetik . 15:  7
Fridh Gösta: Sviker förbundet de aktiva lokalförening-

arna? (deb) ............................................................. 14:64
Frithiof Lars: Kommentar till Prövotid för läkemedels-

missbruk ................................................................ 11:33
Frithiof Lars: Kommentar till Brist i diagnos och be-



    

handling ................................................................. 11:35
Förström Jonathan: Allt i USA är storleken större (rep) 10:36

G
Gutschik Ernö: Profylaktisk anvendelse af antibakteri-

elle midler i tandlægepraksis (vet) ........................... 2:12

H
Hamp Sven-Erik: Tema Antibiotika (vet) .................... 1:11
Handahl Trude, Olsen Ingar: Antibakteriell resistens

med vekt på betalaktamaser (vet) ............................ 1:30
Hansson Bengt Olof: Hur tycker du att patienten ska be-

handlas? (vet) ......................................................... 12:60
Hasselrot Lars, van Dijken Jan WV: Keramiska ersätt-

ningar (IPS Empress) på tänder med stor substans-
förlust och reducerad mekanisk retention (vet) ....... 13:54

Heden Gunnar: Vad, eller vem är en hälsorisk? (deb) ... 13:69
Heimdahl Anders: Antibiotika i käkirurgisk verksamhet

(vet) ....................................................................... 2:20
Hensten-Petersen Arne, Gjerdet Nils Roar, Morken Tore:

Allergi over for dentale materialer (vet) .................. 6:56
Heyden Guy: Det osar bränt (deb) ............................... 15:54
Holm Anna-Karin, Axelsson Susanna, Dahlgren Helena,

Hammarsjö Göran, Källestål Carina, Lagerlöf Folke,
Lingström Peter, Mejàre Ingegerd, Nordenram Gunil-
la, Norlund Anders, Petersson Lars G, Svensson Åsa,
Söder Birgitta, Twetman Svante: Att förebygga ka-
ries – en evidensbaserad kunskapssammanställning
(vet) ....................................................................... 12:66

Holmstrup Palle: Odontologi 2002. "Nordisk Odonto-
logisk Årbog" (bok) ................................................ 14:37

Holmström Gerd, Bergendal Birgitta, Hallberg Gunilla,
Marcus Suzanne, Hallén Anders, Dahl Niklas: In-
continentia pigmenti – en ovanlig sjukdom med
många symtom (vet) .............................................. 13:62

Hultén Olle H: "Felaktigt, missvisande, arrogant – och
reklam" (deb) ......................................................... 15:52

Høiby E Arne, Caugant Dominique A: Resistensbestem-
melse og resistensutvikling hos bakterier (vet) ........ 1:36

I
Isberg Annika: Temporomandibular joint dysfunction.

A practicioner´s guide (bok) ................................... 6:59

J
Jansson Sjödin Maria: Tid till förebyggande vård och

mer modern utrustning (rep) ................................. 10:54
Jinghede Anna: Praktisera i England ett lyft för kunska-

perna i diagnostik (rep) .......................................... 10:33
Jontell Mats: Oral lichen planus och cancer (vet deb) .. 3:50
Jälevik Birgitta: Hypomineraliserad emalj i sexårsmolar

(vet) ....................................................................... 3:44

K
Karlsson Mats: Lockande att leda tandläkare (rep) ....... 1:  6

Ingen plats för revirtänkande .................................. 1:69
Snabba frågor – snabba svar ................................... 1:70
Val till förbundets olika organ ................................ 1:71
Livlig diskussion kring etik (rep) ............................ 2:  6
Stora prisskillnader för tandvård ............................. 2:73
Tandvärnet alltid aktuellt ....................................... 2:75

Högkostnadsskydd utan reglering (rep) .................. 3:  6
Raimo Pälvärinne, Sveriges Folktandvårdsförening:
"Många farhågor med förslaget" ............................. 3:  7
Kenth Nilsson, Tjänstetandläkarna: "Regeringen
har lyssnat på kritiken" ........................................... 3:  8
Bengt Franzon, Privattandläkarna: "Behov bör styra
– inte ålder" ........................................................... 3:  8
Klargörande kring delegering av Carisolv ............... 3:  8
"Låt datorn sköta det som vi är dåliga på" (rep) ...... 3:32
Programmet klarar pusslet (rep) ............................. 3:36
Datorn kvalitetssäkrar tandvården (rep) ................. 3:36
Flertalet privattandläkare kan ta emot nya patienter 3:41
Utbildning i Göteborg rankas högt ........................ 4:  7
Skarp kritik mot upphandling i Stockholm ............ 4:  8
Möte med Viveka Lindergård ................................ 4:10
Bytte yrke efter 25 år (rep) ..................................... 4:19
"Brist på tekniker redan i dag" ............................... 4:20
"Inga proppar i systemet" ....................................... 4:20
Optimism i branschen ........................................... 4:20
På Sunderby är digital teknik en självklarhet (rep) .. 4:22
TandvårdsForum: Färdighetsträningen under lup-
pen ......................................................................... 4:32
Tandläkarutbildning granskas av Högskoleverket ... 4:35
Socialstyrelsen ser över kompetensen ...................... 4:35
Varierande innehåll men likartat resultat ................ 4:36
Tandläkarförbundet säger nej till N2 ..................... 5:  6
"Inget kan rättfärdiga kliniskt bruk av N2" ............ 5:  7
Ny teknik uppfyller inte alltid kraven (rep) ............ 5:18
Tandvårdspropositionen får ris och ros .................. 5:24
"Äldre tvingas byta tandläkare" .............................. 5:26
Förbundets hemsida öppen för etikdebatt .............. 5:27
Patienten upplystes inte om filfraktur ..................... 5:28
Kritik mot HSAN ledde till ny prövning ................ 5:29
Omfattande karies upptäcktes inte ......................... 5:31
Röntgenundersökning borde ha utförts .................. 5:32
Tandläkaren satte inte in rätt åtgärder i tid ............ 5:33
Länsrätten upphävde beslut .................................... 5:33
Klart för högkostnadsskydd .................................... 6:  6
Försäkringskassan i Skåne ska förhandspröva ......... 6:  7
Enkät bekräftar låg aktivitet i lokalföreningarna ..... 6:  8
Här möts medicin och tandvård (rep) .................... 6:12
Hjärtsjuka barn får ökat stöd från tandvården (rep) 6:14
Carin,12 är för det mesta som alla andra (rep) ........ 6:17
Mentometern avgör terapival ................................. 6:24
Privat storsatsning på ny teknik (rep) ..................... 6:26
Hemlösa får tandvård vid ny mottagning ............... 6:43
Förändringar i delegationen oroar Tandläkarför-
bundet ................................................................... 7:  6
Fortfarande stor efterfrågan på tandläkare .............. 7:  6
Lysande teknik kräver mer forskning (rep) ............. 7:12
Privatpraktiker som forskar kring laser (rep) ........... 7:16
För Jan Tunér är lasern självklar vid behandling
(rep) ....................................................................... 7:17
Allt fler tandläkare är positiva till teamarbete (rep) . 7:22
Enig kritik mot 65-årsgränsen (rep) ....................... 7:28
Hot och möjligheter för tandvården (rep) .............. 7:32
Landsting satsar på tyska tandläkare ....................... 7:34
Utbildningskrav diskuteras inom EU ..................... 7:35
"En absurd situation" ............................................. 7:35
Många krav vid komplettering ............................... 7:35
Tandläkartidningen svarar (deb) ............................ 7:51



   

"Självklart att utnyttja tekniken inom allmäntand-
vård" (rep) ............................................................. 8:21
Bristfällig dokumentation ...................................... 8:32
Försäkringskassans beslut åsidosatt ......................... 8:33
Fel att inte remittera till specialist ........................... 8:34
Tandläkaren skyldig att remittera ........................... 8:35
Folktandvården lockar tillbaka utflyttade tandläkare 9:  6
Priset för varje tandläkarflytt: 3,4 miljoner kronor . 9:  6
Skånekassan igång med förhandsprövningar ........... 9:  7
Kraftig ökning av barn utan karies ......................... 9:10
Oral hälsa – historiska steg och framtidsvisioner
(rep) ....................................................................... 9:12
Konsensus om oral hälsa ........................................ 9:16
Valet 2002 – 7 riksdagsledmöter svarar på Tandlä-
kartidningens frågor ............................................... 9:18
Tandvårdsutredaren föreslår högkostnadsskydd för
alla ......................................................................... 9:22
Bengt Franzon, ordförande i Privattandläkarna
"Otillräckliga åtgärder" .......................................... 9:23
Kenth Nilsson, ordförande i Tjänstetandläkarna
"Bastandvården bör få mer stöd" ............................ 9:23
Roligare att rotfylla (rep) ........................................ 9:28
Projektet maskinell rensning (rep) .......................... 9:30
Tio privattandläkare friade i miljömål .................... 9:39
"Stör så lite som möjligt i patientens mun" ............ 9:50
Demensutredningar ofta bristfälliga ....................... 9:52
Intensiv forskning kring läkemedel mot HIV ......... 9:52
Antalet tandläkarbesök minskar ............................. 10:  8
Hos Mun-H-Center finns hjälp för Isabel (rep) ..... 10:12
Sveriges mäktigaste tandläkare (rep) ....................... 10:20
Posten som medicinalråd – den största utmaningen
(rep) ....................................................................... 10:24
Tandläkartidningen svarar ...................................... 10:74
15 miljoner till amalgamforskning ......................... 11:  7
Möte med Ingegerd Dirtoft .................................... 11:10
Sladdlös tandvård ingen utopi (rep) ....................... 11:20
Tandläkaren är den sista barriären (rep) ................. 11:22
"Fortsatt fokus på dentala material" ....................... 11:26
Prövotid för läkemedelsmissbruk ............................ 11:32
Brist i diagnostik och behandling ........................... 11:35
Vårdgivaren har inte beaktat patientens vilja .......... 11:39
Tandvårdsutredningen får både ris och ros i remiss-
svar ........................................................................ 12:  6
Möte med Torsten Lundblad ................................. 12:10
360 grader på 76 sekunder (rep) ............................. 12:20
"Tandvården har ekonomiförgiftats" (rep) ............. 12:32
"Tandvårdspolitiken är för ryckig" (rep) ................. 12:35
Förbundsmötet 2002:
– FS vill höja medlemsavgiften ............................... 12:83
– Lokalföreningarnas ställning ska åter upp till be-
slut ......................................................................... 12:84
– Propositioner ...................................................... 12:86
– Verksamhetsplanen: Fem projekt att besluta om . 12:87
– Följande ombud har anmälts till förbundsmötet
2002 ...................................................................... 12:89
"Det vetenskapliga programmet imponerar" .......... 13:  6
"Tandvården har mycket att lära ut" ...................... 13:  7
Flitigaste motionärerna finns i södra Sverige .......... 13:  8

Ingen avknoppning av folktandvården i Stockholm 8:  6
Akademikernas stöd för socialdemokraterna unikt
högt ....................................................................... 8:  7
I mikroskopet framträder en ny värld (rep) ............ 8:18

Operation vid skrivbordet (rep) .............................. 13:12
"Vi måste bli bättre på att utvärdera" (rep) ............. 13:16
"En dröm har förverkligats" (rep) ........................... 13:29
FS står fast vid minskat antal ombud ...................... 14:  6
Möte med Anne Charlotte Nackstad ...................... 14:10
Behandlingsmål saknas ofta vid parodontalvård ..... 14:18
Nytänkande kan locka tandläkare till glesbygd ....... 14:19
Reformen en stor utmaning för tandvården ............ 14:20
Fler förhandsprövningar än väntat i Skåne ............. 14:21
Teknik i stort och smått (rep) ................................ 14:22
Socialstyrelsen: Återinför AT-utbildningen ............ 15:  6
Konkurrensverket: Fel att priset ska avgöra skälig-
heten ...................................................................... 15:  6
Landstingsförbundet: Störst behov ska ha företräde 15:  6
Riksförsäkringsverket: Risk att patienters rättighet
försvagas ................................................................. 15:  7
Tjänstetandläkarnas årsmöte: Minskat antal med-
lemmar oroar ......................................................... 15:  7
Möte med Kristina Viira ........................................ 15:10
Tandhygienist överskred sin kompetens ................. 15:28
Bristfällig information till patienten ....................... 15:30
Patienten borde ha remitterats till specialist ............ 15:30
Därför går vissa inte till tandläkare ......................... 15:36
"Nyanserad problembild" ....................................... 15:37

Karlsson Stig: Kliniska studier behövs (vet deb) ........... 10:69
Kindenberg Ulla: Belastningsskador måste förebyggas i

tid (rep) ................................................................. 14:30
Kindenberg Ulla: Solo förbättrar arbetsmiljön och eko-

nomin (rep) ........................................................... 14:33
Kindenberg Ulla: "En modell som alla vinner på" (rep) 14:35
Kindenberg Ulla: Oliviaprojektet fortsätter .................. 14:36
Kindenberg Ulla: "Friskare medarbetare" kartlägger

personalhälsa och arbetsmiljö ................................. 14:36
Klinge Björn: Forskning är hemligheten (vet) .............. 4:51

Från västfronten mycket nytt (vet) ......................... 5:37
Slicka såren (vet) .................................................... 6:45
Någon att lita på (vet) ............................................ 7:43
"Pråket är svårt" (vet) ............................................. 9:55
Priset som morot och egotripp (vet) ....................... 10:61
Inget vetenskapligt stöd för stympning (vet) ........... 11:47
Forskningen, barnet och badvattnet (vet) ............... 12:59
Forskningen och industrin (vet) ............................. 14:39
Nollvision eller tvärt om (vet) ................................ 15:41

Knutsson Ewa: Internettips: Tandféer och historik ...... 8:10
Konttinen Yrjö T, Konttinen Lisa: Antibiotika inom

oralmedicinen (vet) ................................................ 2:40
Krasse Bo: Munnen, kroppen och sjukförsäkringen

(deb) ...................................................................... 5:57
Krekmanova Larisa, Bäckström Hans, Nilsson Tobias,

Magnusson Anders: Så kan patienten behandlas (vet) 13:42

L
Larsson Åke, Lindberg Pia, Warfvinge Gunnar: Oral

lichen planus och cancer (vet deb) .......................... 3:48
Lundberg Krook Ingegerd: Patienten har laglig rätt till

information och samråd om vården ........................ 11:41
Løkken Per, Olsen Ingar, Spigset Olav: Antibiotika – me-

dikamentelle interaksjoner (vet) ............................. 1:50

M
Malmström Christer: Vi sitter i samma båt (deb) .......... 14:62



    

Meurman Jukka H, Lindqvist Christian: Livshotande
odontogena infektioner (vet) .................................. 1:18

Midtvedt Tore: Antibiotika – interaksjoner med verts-
faktorer (vet) .......................................................... 1:58

Mjør Ivar A: "Fyllingers levetid" (vet) ......................... 8:44
Mjør Ivar A: Pulp-Dentin Biology in Restorative Den-

tistry (bok) ............................................................. 12:54
Moberg Lars: Vad vet jag om HIV och AIDS (bok) ..... 4:50
Mårtensson Fredrik: Lönediskriminering gav 2 000 mer

i månaden (rep) ...................................................... 2:  8
Mårtensson Fredrik: Möte med Christina Storm .......... 2:10
Mårtensson Fredrik: Tandsköterskor vägrar arbeta på

delegation (rep) ...................................................... 3:19
Mårtensson Fredrik: Visionären och organisatören delar

jämställt ledarskap (rep) ......................................... 5:20
Mårtensson Fredrik: Ny tids "folktandvård" modell för

glesbygdskommun (rep) ......................................... 6:18
Mårtensson Fredrik: Möte med Per-Gösta Ek .............. 7:10
Mårtensson Fredrik: Två hygienister per tandläkare

(rep) ....................................................................... 7:18
Mårtensson Fredrik: Viktigt att värna om allmäntandlä-

karen (rep) ............................................................. 7:21
Mårtensson Fredrik: Jobb efter pensionering ................ 8:  8
Mårtensson Fredrik: Samarbete ska ge bättre munhälsa

(rep) ....................................................................... 8:22
Mårtensson Fredrik: Färre chefer och färre kliniker ...... 9:  8
Mårtensson Fredrik: Munvårdsombud – en länk till kli-

niken (rep) ............................................................. 10:44
Mårtensson Fredrik: "Tandvården prioriteras långt efter

liggsår, läkemedel och annat" (rep) ......................... 10:47
Mårtensson Fredrik: Många blev friskare på Örnäset

(rep) ....................................................................... 10:48
Mårtensson Fredrik: "Arbetsgivaren saknar strategi mot

sjukfrånvaron" (rep) ............................................... 10:50
Mårtensson Fredrik: Odontologen som flyttade ner i

magen (rep) ............................................................ 12:48
Mårtensson Fredrik: Gävleborg satsar på lärlingar (rep) 15:26
Mårtensson Fredrik: "Lärlingsperioden gav mig trygg-

het (rep) ................................................................. 15:27
Mårtensson Fredrik: Kalvben ersätter höftben som im-

plantat (rep) ........................................................... 15:32
Mörk Christina: Dags för www.tandlakartidningen.

com ........................................................................ 12:18
Privattandläkarna säger ja till förändrad förbunds-
organisation ........................................................... 15:  8

Mörner-Svalling Ann-Catherine: Till min förebild, om
du vill vara det (deb) .............................................. 3:55

N
Nackstad Anne Charlotte: FDI – mer än bara kongres-

ser .......................................................................... 15:25
Nackstad Anne Charlotte: FDI-kongress "down under"

2003 ...................................................................... 15:25
Nord Britt-Inger: Riktat tandvårdsstöd har svårt att nå

de berörda (rep) ..................................................... 3:28
Nord Britt-Inger: Region Skåne massutbildar ortodon-

tiassistenter (rep) .................................................... 8:30
Nord Britt-Inger: Handläggningen av tandvårdsstödet

går smidigare än väntat (rep) .................................. 10:  6
Nord Britt-Inger: Försäkringskassan i Skåne ser över si-

na riktlinjer (rep) .................................................... 10:  7
Norrsell Nils: Odontogena infektioner, N2 och etik

(deb) ...................................................................... 5:57
Norrsell Nils: "Ska vi sluta att följa vårt eget omdöme

och anse att förbundet vet bäst?" (deb) ................... 7:49
Nylander Anders, Lennartsson Bertil, Lundin Sven-Åke:

Utvecklingsarbete vid folktandvården i Kumla (vet) 5:38

O
Olsen Ingar, Helovuo Hilkka, Løkken Per: Antibiotika-

induserte superinfeksjoner (vet) .............................. 1:64
Olsson Anders: Kommentar (Tandhygienist överskred

sin kompetens) ....................................................... 15:28

P
Panagiotidis Georgios, Göransson Per, Bergman Ulf:

Tandvårdens förskrivningsprofil som underlag för
kvalitetsuppföljning av läkemedelsanvändningen i
Stockholms län (vet) .............................................. 10:62

Pettersson Pelle: Tänder i stål? (deb) ............................. 12:91
Prætorius Finn: Orale virusinfektioner (vet) ................. 14:46

R
Rydén Hans: Tandkrämers abrasivitet (vet) .................. 15:48

S
Sand Lars: Tobaks- och alkoholvanor i relation till can-

cerutveckling i munhålan (vet) ............................... 8:40
Sandven Per: Gjærsopp – resistensbestemmelse og re-

sistensutvikling (vet) .............................................. 2:54
Schröder Ulla: Välkomna att dela med er av all er kun-

skap (vet) ............................................................... 3:43
Oral hälsa hör ihop med allmän hälsa – även hos
barn (vet) ............................................................... 13:53

Schröder Ulla, Klinge Björn: Välkommen att skriva i
Tandläkartidningen (vet) ....................................... 4:49
Välkommen att skriva i Tandläkartidningen (vet) .. 6:44
Välkommen att skriva i Tandläkartidningen (vet) .. 8:39

Sjögren Petteri, Halling Arne: Randomiserade kontrol-
lerade studier och evidensbaserad tandvård (vet) .... 14:40

Solberg Claus Ola: Tiltak for å unngå resistensutvikling
mot antibiotika (vet) .............................................. 1:44

Stadler Lars-Eric: Kommentar till Patienten borde ha
remitterats till specialist .......................................... 15:31

Strietzel Roland: Are cobalt chromium bonding alloys
an alternative to gold alloys? (deb) .......................... 15:53

Sullivan Åsa, Nord Carl Erik: Antibiotika – preparat
och verkningsmekanismer (vet) .............................. 1:24

Sundqvist Göran, Haapasalo Markus: Antibiotika vid
endodontiska behandlingar (vet) ............................ 2:34

Suslick Janet: Internettips: Gräva i "fyndlådan" ........... 1:  8
Internettips: Tandläkare som hjältar ....................... 1:  8
Internettips: Låna bilder utan kostnad .................... 1:  8
Möte med Christer Priwe ....................................... 1:10
Studerandeföreningen får ny ordförande ................ 1:70
Unga tandläkare kräver högre löner ........................ 2:69
Tandhygienister på distans ..................................... 2:72
1,8 miljoner till cancerprojekt ................................ 2:72
Ny broschyr om tandvård för reumatiker ............... 2:74
Pengaregn till forskning ......................................... 2:76
Privattandläkare får forskningsbidrag ..................... 2:81
Möte med Katia Elliott .......................................... 3:10
Studenter bedöms av verksamma tandläkare (rep) .. 3:12



   

God planering ger flyt på provdagen (rep) .............. 3:15
Helena är redo för framtiden (rep) ......................... 3:16
Praktikertjänst på hälsomässa ................................. 3:18
Strålande uppfinning gav Röntgen nobelpriset (rep) 3:24
Tandläkarpraktikens utveckling under 100 år ........ 3:25
Internettips: Praktikertjänst lanserar ny webb ......... 3:26
Internettips: Ny vd på Infomedica ......................... 3:26
Internettips: Jobba i England ................................. 3:26
Glöm inte behandla spänningshuvudvärk (rep) ...... 3:37
"NTI-skenan hänförande bra" (rep) ....................... 3:39
"Använd inte NTI innan den testas vetenskapligt"
(rep) ....................................................................... 3:40
Tandläkare vann pris för stamcellsforskning ........... 4:  6
Dansk riksstämma lockar svenskar ......................... 4:  6
Västerbotten satsar på teknik och forskning (rep) ... 4:26
Landstinget stödjer spjutspetsforskning .................. 4:29
Klinisk färdighet hett diskussionsämne ................... 4:33
Arbetsgrupp tar itu med klinisk färdighet ............... 4:34
Det vetenskapliga rådet granskar kollegernas artik-
lar .......................................................................... 4:48
Tandkrämstest saknar värde ................................... 5:  8
Möte med Bengt Sjödin ......................................... 5:10
"Tandsköterskeutbildningen bör vara på universi-
tetsnivå" ................................................................. 5:17
Studenterna i Umeå stannar inte längre i norr ........ 5:17
Svenska recept gäller i hela EU ............................... 5:23
Karolinska Education ger kurs i uppsökande tand-
vård ........................................................................ 6:  6
Webbplats för materialfrågor blir kvar .................... 6:  8
Många blir utan plats på förbundets kurser ............ 6:  8
Möte med Arne Halling ......................................... 6:10
"Vill man hänga med ska man gå på riksstämman" 6:22
Tandsköterskans dag – succé i repris ...................... 6:23
Tandskador vid ätstörningar kan begränsas av
skärpt tandläkare (rep) ........................................... 6:36
De som kräks ofta får ekonomiska problem (rep) ... 6:38
"Tandläkaren bör bry sig om ätstörningar" (rep) .... 6:39
Patienter med resistenta bakterier visar inte upp in-
formationskort ....................................................... 6:41
Utlandsstudier blir allt vanligare ............................. 6:42
Internettips: Internationella rapporter om evidens-
baserad tandvård .................................................... 6:43
Internettips: Gratis exemplar av British Dental
Journal ................................................................... 6:43
Internettips: Tandvårdsböcker beställs via datorn ... 6:43
"Tandhygienistutbildningen bör vara treårig" ........ 7:  7
Stamcellsforskning planeras vid Centrum för Oral
Biologi ................................................................... 7:  8
"Det alla visste om rökning är sant" (rep) ............... 7:24
Vem ska betala för rökavvänjning? (rep) ................. 7:25
Vilka råd hjälper patienterna? ................................. 7:26
Nätverk för forskning stöds av Vetenskapsrådet ..... 7:36
Seminarium om dentala material ............................ 7:39
Internettips: Guldgruva med bilder ........................ 8:10
Internettips: Charmigt om ortodonti ..................... 8:10
Internettips: Självtentor för tandläkare ................... 8:10
Möte med Harriet Wallberg-Henriksson ................ 8:11
"Hygienist friare än tandläkare" (rep) ..................... 8:12
Ett populärt yrke .................................................... 8:15
"Tandläkaren måste ha totalansvaret" .................... 8:17
"VM i odontologi" hålls i Göteborg 2003 .............. 8:36
Två huvudmän kvar i Umeå ................................... 8:37

Ny prefekt på KI .................................................... 9:10
Fluorsköljning på jobbet stärker bagarens tänder .... 9:32
Så kan Umeå förbättra sin tandläkarutbildning ...... 9:34
"Det som är nytt i Umeå är gammalt på andra ort-
er" .......................................................................... 9:36
Större café och mer fritid står högt på önskelistan .. 9:37
Många tandläkare vet inte vad tandhygienister får
göra (rep) ............................................................... 9:46
Möte med Anna Ekström ....................................... 10:10
Förebyggande hälsovård hos tandläkaren lönar sig
(rep) ....................................................................... 10:18
Privata specialister vill påverka politiken (rep) ........ 10:28
Systematisk efterutbildning startas i slutet av sep-
tember ................................................................... 10:58
Marit Wikander får årets Apolloniastipendium ...... 11:  6
Hälsa – ohälsa, en pågående process (rep) .............. 11:12
Vad är oral hälsa? Konsensuskonferens ska definiera
begrepp .................................................................. 11:15
"Vi måste ha patientens bästa för ögonen" ............. 11:25
Internationellt samarbete ger gränsöverskridande
standarder .............................................................. 11:26
Omväxlande innehåll på riksstämman .................... 11:27
Ny tidskrift för negativa nyheter ............................ 12:  7
Forskningsplan om snus tas fram ........................... 12:  8
Spännande klenoder i tandläkarnas kuriosakabinett
(rep) ....................................................................... 12:38
Svunna tider finns kvar på Medicinhistoriska muse-
et (rep) ................................................................... 12:42
1500-talsbok kom till rätta (rep) ............................ 12:46
E-postadress är inte hemlig ..................................... 12:52
Projekt för effektivare profylax ............................... 12:52
Framtidens tandläkare tränar i team från starten
(rep) ....................................................................... 13:22
"Ge hockeyspelare bra tandskydd till rimliga priser"
(rep) ....................................................................... 13:25
Börskrisen minskar stipendiepotten ........................ 13:36
Forskarnas tid och pengar räcker inte till forskning 14:  8
Enkelt stick ger bättre folkhälsa (rep) ..................... 14:12
Tandvården en viktig folkhälsoresurs ..................... 14:15
"Vi är fortfarande förvirrade men på en mycket hög-
re nivå" (rep) .......................................................... 14:16
För lite forskning i allmäntandvården..................... 14:24
Viktigt att lyssna när en misshandlad kvinna be-
handlas (rep) .......................................................... 15:16
Mäns våld mot kvinnor (rep) ................................. 15:17
Kollegernas åsikter gör intryck ............................... 15:19
Sju miljoner kronor till odontologisk forskning näs-
ta år (rep) ............................................................... 15:20
Experter diskuterade oral hälsa (rep) ...................... 15:22

Svensson Roland: Vi går vidare med frågan om N2 till
Läkemedelsverket (deb) .......................................... 7:50

Svensson Roland: Professionen borde ha en sakkunnig i
utredningen (deb) .................................................. 14:64

Svensson Roland: Gösta tycks ha fått det mesta om bak-
foten! (deb) ............................................................ 14:65

Svensson Roland: Naturligt att föreningens ordförande
deltar när viktiga frågor inför förbundsmötet be-
handlas (deb) ......................................................... 14:65

Svensson Torbjörn: Tandkräm blir tjock av sjögräs från
Zanzibar (rep) ........................................................ 4:40

Sällberg Matti, Lundholm Peter: Antivirala substanser
och terapier (vet) .................................................... 2:62



    

T
Toremalm Henrik: HSAN inte rätt instans för patien-

ter (deb) ................................................................. 5:56
Trenning-Himmelsbach Anna: Inga utdragna tänder –

resultat av fransk protest ......................................... 3:18

V, W
Vernberg Bengt: Tandkrämstest saknar inte alls värde

(deb) ...................................................................... 9:70
Werndahl Lars: Kommentar till Vårdgivaren har inte

beaktat patientens vilja ........................................... 11:39
Werndahl Lars: Kommentar till Bristfällig information

till patienten ........................................................... 15:30
WHO: The clinical use of blood: A handbook (bok) ... 5:36

Z
Zollitsch Grill Hilda: Tandteknikerna – en tilltufsad yr-

keskår (rep) ............................................................ 4:12
Zollitsch Grill Hilda: Gemenskap ger råg i ryggen (rep) 4:16
Zollitsch Grill Hilda: Kvaliteten viktigare än priset i

längden (rep) .......................................................... 4:18
Zollitsch Grill Hilda: Cad Cam är här för att stanna

(rep) ....................................................................... 10:40
Zollitsch Grill Hilda: Cad Cam i praktiken (rep) ......... 10:41
Zollitsch Grill Hilda: Samarbete viktigt för framgång

(rep) ....................................................................... 11:16
Zollitsch Grill Hilda: Om tio år direktbelastar vi alla im-

plantat (rep) ........................................................... 14:25

Å
Ågren Charlotte: "Mitt hem är där jag har min tand-

borste" (rep) ........................................................... 12:76

Ö
Öberg Siv: "Vi lider i det tysta och längtar efter pen-

sionen" (rep) .......................................................... 5:12
Öberg Siv: "Handskar ger falsk trygghet" (rep) ............ 5:14
Öckert Karin: Utgör rotfyllda tänder en hälsorisk? (vet

deb) ....................................................................... 11:56
Öckert Karin: Utgör rotfyllda tänder en hälsorisk? (vet

deb) ....................................................................... 15:47
Ørstavik Dag, Ruyter I Eystein, Haapasalo Markus: "Hva

er nytt om rotfyllingsmetoder med guttaperka?"
(vet) ....................................................................... 5:52

Ørstavik Dag, Wennberg Alf, Sundqvist Göran: "Er kam-
ferfenol farlig, eller utgått på dato i tannlegepraksis?"
(vet) ....................................................................... 7:44

Örtengren Ulf: Nytt om dentala material på www.sos.se
/kdm ...................................................................... 11:30

Sakregister

ANSVAR OCH ETIK
Livlig diskussion kring etik (Karlsson) ......................... 2:  6
Vad säger patientjournallagen? (Fahlberg) ................... 4:50
Förbundets hemsida öppen för etikdebatt (Karlsson) .. 5:27
Patienten upplystes inte om filfraktur (Karlsson) ........ 5:28
Kritik mot HSAN ledde till ny prövning (Karlsson) ... 5:29
Omfattande karies upptäcktes inte (Karlsson) ............. 5:31

Röntgenundersökning borde ha utförts (Karlsson) ...... 5:32
Tandläkaren satte inte in rätt åtgärder i tid (Karlsson) 5:33
Länsrätten upphävde beslut (Karlsson) ........................ 5:33
Bristfällig dokumentation (Karlsson) .......................... 8:32
Försäkringskassans beslut åsidosatt (Karlsson) ............. 8:33
Fel att inte remittera till specialist (Karlsson) .............. 8:34
Tandläkaren skyldig att remittera (Karlsson) ............... 8:35
Prövotid för läkemedelsmissbruk (Karlsson) ................ 11:32
Kommentar till Prövotid för läkemedelsmissbruk (Fri-

thiof) ...................................................................... 11:33
Brist i diagnostik och behandling (Karlsson) ............... 11:35
Kommentar till Brist i diagnostik och behandling (Fri-

thiof) ...................................................................... 11:35
Vårdgivaren har inte beaktat patientens vilja (Karlsson) 11:39
Kommentar till Vårdgivaren har inte beaktat patient-

ens vilja (Werndahl) ............................................... 11:39
Patienten har laglig rätt till information och samråd om

vården (Lundberg Krook) ...................................... 11:41
Diskutera etik på Tandläkarförbundets hemsida ......... 13:34
Tandhygienist överskred sin kompetens (Karlsson) ..... 15:28
Kommentar till Tandhygienist överskred sin kompe-

tens (Olsson) .......................................................... 15:28
Bristfällig information till patienten (Karlsson) ........... 15:30
Kommentar till Bristfällig information till patienten

(Werndahl) ............................................................ 15:30
Patienten borde ha remitterats till specialist (Karlsson) 15:30
Kommentar till Patienten borde ha remitterats till spe-

cialist (Stadler) ....................................................... 15:31

ANTIBIOTIKA
Tema Antibiotika (Hamp) .......................................... 1:11
Allmänt om orala infektioner (Dahlén, Frandsen) ....... 1:12
Livshotande odontogena infektioner (Meurman, Lind-

qvist) ...................................................................... 1:18
Antibiotika – preparat och verkningsmekanismer (Sul-

livan, Nord) ........................................................... 1:24
Antibakteriell resistens med vekt på betalaktamaser

(Handahl, Olsen) ................................................... 1:30
Resistensbestemmelse og resistensutvikling hos bakte-

rier (Høiby, Caugant) ............................................ 1:36
Tiltak for å unngå resistensutvikling mot antibiotika

(Solberg) ................................................................ 1:44
Antibiotika – medikamentelle interaksjoner (Løkken,

Olsen, Spigset) ....................................................... 1:50
Antibiotika – interaksjoner med vertsfaktorer (Midt-

vedt) ...................................................................... 1:58
Antibiotikainduserte superinfeksjoner (Olsen, Helo-

vuo, Løkken) .......................................................... 1:64
Profylaktisk anvendelse af antibakterielle midler i tand-

lægepraksis (Gutschik) ........................................... 2:12
Antibiotika i käkkirurgisk verksamhet (Heimdahl) ..... 2:20
Antibiotika vid parodontala behandlingar (Asikainen) 2:26
Antibiotika vid endodontiska behandlingar (Sund-

qvist, Haapasalo) .................................................... 2:34
Antibiotika inom oralmedicinen (Konttinen, Kontti-

nen) ....................................................................... 2:40
Antimykotica – præparater, virkningsmåde og håndte-

ring (Budtz-Jørgensen, Kølsen Petersen) ................ 2:46
Gjærsopp – resistensbestemmelse og resistensutvikling

(Sandven) ............................................................... 2:54
Antivirala substanser och terapier (Sällberg, Lundholm) 2:62
Patienter med resistenta bakterier visar inte upp infor-



   

mationskort (Suslick) ............................................. 6:41

ARBETSMARKNAD
Landsting satsar på tyska tandläkare (Karlsson) ........... 7:34
Utbildningskrav diskuteras inom EU (Karlsson) ......... 7:35
"En absurd situation" .................................................. 7:35
Många krav vid komplettering .................................... 7:35

ARBETSMILJÖ
"Vi lider i det tysta och längtar efter pensionen" (Öberg) 5:12
"Handskar ger falsk trygghet" (Öberg) ........................ 5:14
Visionären och organisatören delar jämställt ledarskap

(Mårtensson) .......................................................... 5:20
Utvecklingsarbete vid folktandvården i Kumla (Nylan-

der) ........................................................................ 5:38
Allt fler tandläkare är positiva till teamarbete (Karlsson) 7:22
Hot och möjligheter för tandvården (Karlsson) ........... 7:32
Många blev friskare på Örnäset (Mårtensson) ............. 10:48
"Arbetsgivaren saknar strategi mot sjukfrånvaron"

(Mårtensson) .......................................................... 10:50
Belastningsskador måste förebyggas i tid (Kindenberg) 14:30
Solo förbättrar arbetsmiljön och ekonomin (Kinden-

berg) ...................................................................... 14:33
"En modell som alla vinner på" (Kindenberg) ............. 14:35
Oliviaprojektet fortsätter (Kindenberg) ....................... 14:36
"Friskare medarbetare" kartlägger personalhälsa och ar-

betsmiljö (Kindenberg) .......................................... 14:36

BEHANDLINGSMETODER
"Er kamferfenol farlig, eller utgått på dato i tannlege-

praksis?" (Ørstavik) ................................................ 7:44
Bleking av tenner (Dahl, Pallesen) .............................. 9:56
Viktigt att lyssna när en misshandlad kvinna behandlas

(Suslick) ................................................................. 15:16
Mäns våld mot kvinnor (Suslick) ................................ 15:17

BETTFYSIOLOGI
Glöm inte behandla spänningshuvudvärk (Suslick) ..... 3:37
"NTI-skenan hänförande bra" (Suslick) ...................... 3:39
"Använd inte NTI innan den testas vetenskapligt"

(Suslick) ................................................................. 3:40

BÖCKER
The clinical use of blood: A handbook (WHO) .......... 5:36
Temporomandibular joint dysfunction. A practicion-

ers guide (Isberg) .................................................... 6:59
Parodontitbehandling. Frågor & svar (Egelberg) ......... 7:48
Pulp-Dentin Biology in Restorative Dentistry (Mjør) . 12:54
Odontologi 2002. "Nordisk Odontologisk Årbog"

(Holmstrup) .......................................................... 14:37
Management by love. Att leda genom mångfald (Ber-

mudez-Svankvist) ................................................... 14:60

CANCER
Oral lichen planus och cancer (Larsson) ...................... 3:48
Oral lichen planus och cancer (Jontell) ....................... 3:50
Tobaks- och alkoholvanor i relation till cancerutveck-

ling i munhålan (Sand) .......................................... 8:40

DEBATT
Krismoln över Stockholmslänets folktandvård (Berg-

ström) .................................................................... 1:73

Till min förebild, om du vill vara det (Mörner-Svalling) 3:55
Ingen reform utan tandläkarnas medverkan (Dageborn) 3:57
HSAN inte rätt instans för patienter (Toremalm) ....... 5:56
Munnen, kroppen och sjukförsäkringen (Krasse) ........ 5:57
Odontogena infektioner, N2 och etik (Norrsell) ......... 5:57
Vart är implantatbehandlingen på väg? (Blomquist) .... 6:60
"Ska vi sluta att följa vårt eget omdöme och anse att för-

bundet vet bäst?" (Norrsell) .................................... 7:49
Vi går vidare med frågan om N2 till Läkemedelsverket

(Svensson) .............................................................. 7:50
Kommentar till "Omfattande karies upptäcktes inte"

(Bratthall) .............................................................. 7:50
Tandläkartidningen svarar (Karlsson) ......................... 7:51
Tandkrämstest saknar inte alls värde (Vernberg) ......... 9:70
Lysende teknikk – virksomme og virkningsløse lasere i

tannhelsetjenesten (Bruzell Roll, Christensen) ........ 10:73
Tandläkartidningen svarar (Karlsson) ......................... 10:74
Tänder i stål? (Pettersson) ........................................... 12:91
Låt oss förhandla om förhållandet mellan förbund och

lokalföreningar (Ahlström) ..................................... 13:69
Vad, eller vem är en hälsorisk? (Heden) ...................... 13:69
Vi sitter i samma båt (Malmström) ............................. 14:62
Professionen borde ha en sakkunnig i utredningen

(Svensson) .............................................................. 14:64
Sviker förbundet de aktiva lokalföreningarna? (Fridh) . 14:64
Gösta tycks ha fått det mesta om bakfoten! (Svensson) 14:65
Naturligt att föreningens ordförande deltar när viktiga

frågor inför förbundsmötet behandlas (Svensson) ... 14:65
Utgör rotfyllda tänder en hälsorisk? (Öckert) .............. 15:47
"Felaktigt, missvisande, arrogant – och reklam" Hul-

tén) ........................................................................ 15:52
Are cobalt chromium bonding alloys an alternative to

gold alloys? (Strietzel) ............................................. 15:53
Det osar bränt (Heyden) ............................................. 15:54

DENTALA MATERIAL
Klargörande kring delegering av Carisolv .................... 3:  8
Frivillig rapportering till biverkningsregistret upphör .. 3:54
Tandläkarförbundet säger nej till N2 .......................... 5:  6
"Inget kan rättfärdiga kliniskt bruk av N2" ................. 5:  7
Besvär som relateras till tandfyllningsmaterial – en upp-

följningsstudie (Berglund) ...................................... 5:48
"Hva er nytt om rotfyllingsmetoder med guttaperka?"

(Ørstavik) .............................................................. 5:52
Webbplats för materialfrågor blir kvar Suslick) ........... 6:  8
Allergi over for dentale materialer (Hensten-Petersen) 6:56
Seminarium om dentala material (Suslick) .................. 7:39
"Fyllingers levetid" (Mjør) .......................................... 8:44
Endnu ingen tilfredsstillende klinisk dokumentation

på nyt materiale Doxadent (Asmussen) .................. 10:68
Förenklad hantering och förbättrad estetik (Bramberg) 10:69
Kliniska studier behövs (Karlsson) .............................. 10:69
Överdriven reklam – men inte dags att ropa på förbud

(Dérand) ................................................................ 10:70
15 miljoner till amalgamforskning (Karlsson) ............. 11:  7
Tandläkaren är den sista barriären (Karlsson) .............. 11:22
"Vi måste ha patientens bästa för ögonen" (Suslick) .... 11:25
"Fortsatt fokus på dentala material" (Karlsson) ........... 11:26
Internationellt samarbete ger gränsöverskridande stan-

darder (Suslick) ...................................................... 11:26
Nytt om dentala material på www.sos.se/kdm (Örten-

gren) ...................................................................... 11:30



    

DIGITAL TEKNIK
Internettips: Gräva i "fyndlådan" (Suslick) .................. 1:  8
Internettips: Tandläkare som hjältar (Suslick) ............. 1:  8
Internettips: Låna bilder utan kostnad (Suslick) .......... 1:  8
Internettips: Praktikertjänst lanserar ny webb (Suslick) 3:26
Internettips: Ny vd på Infomedica (Suslick) ................ 3:26
Internettips: Jobba i England (Suslick) ........................ 3:26
"Låt datorn sköta det som vi är dåliga på" (Karlsson) .. 3:32
Programmet klarar pusslet (Karlsson) .......................... 3:36
Datorn kvalitetssäkrar tandvården (Karlsson) .............. 3:36
På Sunderby är digital teknik en självklarhet (Karlsson) 4:22
Ny teknik uppfyller inte alltid kraven (Karlsson) ......... 5:18
Webbplats för materialfrågor blir kvar (Suslick) .......... 6:  8
Privat storsatsning på ny teknik (Karlsson) .................. 6:26
Internettips: Internationella rapporter om evidensbase-

rad tandvård (Suslick) ............................................ 6:43
Internettips: Gratis exemplar av British Dental Journal

(Suslick) ................................................................. 6:43
Internettips: Tandvårdsböcker beställs via datorn (Sus-

lick) ....................................................................... 6:43
Internettips: Guldgruva med bilder (Suslick) .............. 8:10
Internettips: Charmigt om ortodonti (Suslick) ............ 8:10
Internettips: Självtentor för tandläkare (Suslick) ......... 8:10
Internettips: Tandféer och historik (Knutsson) ........... 8:10
I mikroskopet framträder en ny värld (Karlsson) ......... 8:18
"Självklart att utnyttja tekniken inom allmäntandvård"

(Karlsson) .............................................................. 8:21
Cad Cam är här för att stanna (Zollitsch Grill) ........... 10:40
Cad Cam i praktiken (Zollitsch Grill) ......................... 10:41
Sladdlös tandvård ingen utopi (Karlsson) .................... 11:20
Internettips: Ny tidskrift för negativa nyheter (Suslick) 12:  7
Dags för www.tandlakartidningen.com (Mörk) .......... 12:18
E-postadress är inte hemlig (Suslick) ........................... 12:52

ENDODONTI
Roligare att rotfylla (Karlsson) .................................... 9:28
Projektet maskinell rensning (Karlsson) ...................... 9:30
Utgör rotfyllda tänder en hälsorisk? (Öckert) .............. 11:56
Kommentar 1 till Utgör rotfyllda tänder en hälsorisk?

(Bergenholtz) ......................................................... 11:59
Kommentar 2 till Utgör rotfyllda tänder en hälsorisk?

(Dahlén) ................................................................ 11:60
Keramiska ersättningar (IPS Empress) på tänder med

stor substansförlust och reducerad mekanisk reten-
tion (Hasselrot, van Dijken) ................................... 13:54

FOLKHÄLSA
Ny broschyr om tandvård för reumatiker (Suslick) ..... 2:74
Riktat tandvårdsstöd har svårt att nå de berörda (Nord) 3:28
Vad vet jag om HIV och AIDS (Moberg) ................... 4:50
Tandkrämstest saknar värde (Suslick) ......................... 5:  8
Svenska recept gäller i hela EU (Suslick) ..................... 5:23
Tandskador vid ätstörningar kan begränsas av skärpt

tandläkare (Suslick) ................................................ 6:36
De som kräks ofta får ekonomiska problem (Suslick) .. 6:38
"Tandläkaren bör bry sig om ätstörningar" (Suslick) ... 6:39
Hemlösa får tandvård vid ny mottagning (Karlsson) ... 6:43
"Det alla visste om rökning är sant" (Suslick) .............. 7:24
Vem ska betala för rökavvänjning? (Suslick) ................ 7:25
Vilka råd hjälper patienterna? (Suslick) ....................... 7:26
Samarbete ska ge bättre munhälsa (Mårtensson) ......... 8:22
Fluorsköljning på jobbet stärker bagarens tänder (Sus-

lick) ....................................................................... 9:32
Läkemedelsreformen och tandvården (Bergman) ........ 9:64
Antalet tandläkarbesök minskar (Karlsson) ................. 10:  8
Tandvårdens förskrivningsprofil som underlag för kva-

litetsuppföljning av läkemedelsanvändningen i
Stockholms län (Panagiotidis) ................................ 10:62

Forskningsplan om snus tas fram (Suslick) .................. 12:  8
Prilla allt vanligare bland kvinnor (Carlson) ................ 12:26
"Att fråga om snus kräver uppdrag och utbildning"

(Carlson) ................................................................ 12:28
Varken hot eller kunskap hjälper (Carlson) ................. 12:29
Sluta snusa kvinnor! (Carlson) .................................... 12:31
"En dröm har förverkligats" (Karlsson) ....................... 13:29
Nätverk för tandvård till hemlösa ............................... 13:32
Enkelt stick ger bättre folkhälsa (Suslick) .................... 14:12
Tandvården en viktig folkhälsoresurs (Suslick) ............ 14:15
Därför går vissa inte till tandläkare (Karlsson) ............. 15:36
"Nyanserad problembild" (Karlsson) .......................... 15:37
Tandkrämers abrasivitet (Rydén) ................................ 15:48

FOLKTANDVÅRDEN
Lönediskriminering gav 2 000 mer i månaden (Mår-

tensson) ................................................................. 2:  8
Tandsköterskor vägrar arbeta på delegation (Mårtens-

son) ........................................................................ 3:19
Krav på kvalifikationer speglar synen på organisations-

ideologin (Edqvist) ................................................. 4:38
Visionären och organisatören delar jämställt ledarskap

(Mårtensson) .......................................................... 5:20
Utvecklingsarbete vid folktandvården i Kumla (Nylan-

der) ........................................................................ 5:38
Ny tids "folktandvård" modell för glesbygdskommun

(Mårtensson) .......................................................... 6:18
Två hygienister per tandläkare (Mårtensson) ............... 7:18
Ingen avknoppning av folktandvården i Stockholm

(Karlsson) .............................................................. 8:  6
Folktandvården lockar tillbaka utflyttade tandläkare

(Karlsson) .............................................................. 9:  6
Färre chefer och färre kliniker (Mårtensson) ............... 9:  8
Många blev friskare på Örnäset (Mårtensson) ............. 10:48

GERODONTOLOGI
Munvårdsombud – en länk till kliniken (Mårtensson) 10:44
"Tandvården prioriteras långt efter liggsår, läkemedel

och annat" (Mårtensson) ........................................ 10:47
Reformen en stor utmaning för tandvården (Karlsson) 14:20
Fler förhandsprövningar än väntat i Skåne (Karlsson) . 14:21
Tandvård för dementa en svår konst (Carlson) ........... 14:27
Strokepatienten i tandvården (Degenius-Soback, Nor-

denram) ................................................................. 15:42

KARIOLOGI
Dentin caries: Progression and clinical management

(Bjørndal) .............................................................. 11:48
Att förebygga karies – en evidensbaserad kunskapssam-

manställning (Holm) ............................................. 12:66
"Vi är fortfarande förvirrade men på en mycket högre

nivå" (Suslick) ........................................................ 14:16

KONFERENSER, KONGRESSER
Förbundsmötet 2001:
– Ingen plats för revirtänkande (Karlsson) .................. 1:69



   

– Snabba frågor – snabba svar (Karlsson) .................... 1:70
– Studerandeföreningen får ny ordförande (Suslick) ... 1:70
– Anders Bolin ny ordförande i STF/LÄR .................. 1:70
– Val till förbundets olika organ (Karlsson) ................. 1:71
– Gotthard Dahlénmedaljen till Lennart Hagerström . 1:72
– Pris ur 90-årsfonden till Jan Johansson .................... 1:72
– Sverker Toreskog hedersmedlem .............................. 1:72
Praktikertjänst på hälsomässa (Suslick) ....................... 3:18
Konferenser, internationella ........................................ 3:27
Dansk riksstämma lockar svenskar (Suslick) ................ 4:  6
TandvårdsForum: Färdighetsträningen under luppen

(Karlsson) .............................................................. 4:32
Klinisk färdighet hett diskussionsämne (Suslick) ......... 4:33
Arbetsgrupp tar itu med klinisk färdighet (Suslick) ..... 4:34
Dags att anmäla sig till FDI-kongressen ...................... 5:  7
Karolinska Education ger kurs i uppsökande tandvård

(Suslick) ................................................................. 6:  6
"Vill man hänga med ska man gå på riksstämman"

(Suslick) ................................................................. 6:22
Tandsköterskans dag – succé i repris (Suslick) ............. 6:23
Mentometern avgör terapival (Karlsson) ..................... 6:24
Enig kritik mot 65-årsgränsen (Karlsson) .................... 7:28
Hot och möjligheter för tandvården (Karlsson) ........... 7:32
Seminarium om dentala material (Suslick) .................. 7:39
Konferenser, internationella ........................................ 7:51
Konferenser, internationella ........................................ 8:24
Besök i Rosenbad väcker minnen (Björklund) ............ 8:26
Boka 24–26 oktober ... för riksstämman i Göteborg ... 8:28
"VM i odontologi" hålls i Göteborg 2003 ................... 8:36
Konsensus om oral hälsa (Karlsson) ............................ 9:16
Boka 24–26 oktober ... för riksstämman i Göteborg

(program) ............................................................... 9:24
"Stör så lite som möjligt i patientens mun" (Karlsson) 9:50
Demensutredningar ofta bristfälliga (Karlsson) ........... 9:52
Intensiv forskning kring läkemedel mot HIV (Karlsson) 9:52
Barn med ektodermal dysplasi behöver tidig behand-

ling (Bergendal) ..................................................... 9:68
Konferenser, internationella ........................................ 10:57
Tandläkaren är den sista barriären (Karlsson) .............. 11:22
"Vi måste ha patientens bästa för ögonen" (Suslick) .... 11:25
"Fortsatt fokus på dentala material" (Karlsson) ........... 11:26
Internationellt samarbete ger gränsöverskridande stan-

darder (Suslick) ...................................................... 11:26
Omväxlande innehåll på riksstämman (Suslick) .......... 11:27
"Sjukvården kan lära av tandvårdens hälsoarbete"

(Carlson) ................................................................ 12:12
Hur tycker du att patienten ska behandlas? (Hansson) 12:60
Förbundsmötet 2002:
– FS vill höja medlemsavgiften (Karlsson) ................... 12:83
– Lokalföreningarnas ställning ska åter upp till beslut

(Karlsson) .............................................................. 12:84
– Propositioner (Karlsson) .......................................... 12:86
– Verksamhetsplanen: Fem projekt att besluta om

(Karlsson) .............................................................. 12:87
– Följande ombud har anmälts till förbundsmötet

2002 (Karlsson) ..................................................... 12:89
Bästa avhandling gav ny kunskap om rädsla ................ 13:  6
Två trotjänare fick medaljer ........................................ 13:  6
"Det vetenskapliga programmet imponerar" (Karlsson) 13:  6
9 500 personer på produktmässan ............................... 13:  6
"Tandvården har mycket att lära ut" (Karlsson) .......... 13:  7
Ny och känslig metodik gav posterpris ........................ 13:  7

Jan Andersson-Norinder prisad för sina insatser .......... 13:  7
Årets student har "stor klinisk mognad" ...................... 13:  7
Flitigaste motionärerna finns i södra Sverige (Karlsson) 13:  8
"Vi är fortfarande förvirrade men på en mycket högre

nivå" (Suslick) ........................................................ 14:16
Behandlingsmål saknas ofta vid parodontalvård (Karls-

son) ........................................................................ 14:18
Nytänkande kan locka tandläkare till glesbygd (Karls-

son) ........................................................................ 14:19
Reformen en stor utmaning för tandvården (Karlsson) 14:20
Fler förhandsprövningar än väntat i Skåne (Karlsson) . 14:21
Teknik i stort och smått (Karlsson) ............................. 14:22
För lite forskning i allmäntandvården (Suslick) ........... 14:24
Om tio år direktbelastar vi alla implantat (Zollitsch

Grill) ...................................................................... 14:25
Konferenser, internationella ........................................ 14:26
Tandvård för dementa en svår konst (Carlson) ........... 14:27
Kollegernas åsikter gör intryck (Suslick) ...................... 15:19
Experter diskuterade oral hälsa (Suslick) ..................... 15:22
FDI – mer än bara kongresser (Nackstad) ................... 15:25
FDI-kongress "down under" 2003 (Nackstad) ............ 15:25

KRÖNIKA
Ett tema i tiden ........................................................... 1:  5
Gyllene regeln duger som etiskt rättesnöre .................. 2:  5
Från svensk tandvårdsdebatt till Kosovos råkalla vinter 3:  5
Gamla och nya nyheter ............................................... 4:  5
Sjukdom som tidsspegel .............................................. 5:  5
Konstlade gränser i vården .......................................... 6:  5
Blivande transitland för tandläkare? ............................ 7:  5
Terminsavslutning utan syrendoft ............................... 8:  5
Mot framtiden med historiebok och kompass ............. 9:  5
När tillvaron blir en åkomma ...................................... 10:  5
Valets största förlorare ................................................ 11:  5
På skattjakt bakom rubrikerna .................................... 12:  5
Segregationen avspeglas i tandvården .......................... 13:  5
Man måste börja i tid för att inte bli krokig ................ 14:  5
Den goda historien om en frimodig tandläkardebut .... 15:  5

KVALITETSSÄKRING
1,8 miljoner till cancerprojekt (Suslick) ...................... 2:72
Datorn kvalitetssäkrar tandvården (Karlsson) .............. 3:36
Statens strålskyddsinstitut meddelar: Kontroll av viss

odontologisk röntgenutrustning ............................. 4:44
Validering av små autoklaver – ett led i kvalitetssäk-

ringen av det smittförebyggande arbetet (Edwards-
son) ........................................................................ 6:46

Läkemedelsreformen och tandvården (Bergman) ........ 9:64
Tandvårdens förskrivningsprofil som underlag för kva-

litetsuppföljning av läkemedelsanvändningen i
Stockholms län (Panagiotidis) ................................ 10:62

Randomiserade kontrollerade studier och evidensbase-
rad tandvård (Sjögren, Halling) .............................. 14:40

Nu finns klassifikation för tandvården på svenska ....... 15:39

LASER
Lysande teknik kräver mer forskning (Karlsson) .......... 7:12
Privatpraktiker som forskar kring laser (Karlsson) ....... 7:16
För Jan Tunér är lasern självklar vid behandling (Karls-

son) ........................................................................ 7:17
Lysende teknikk – virksomme og virkningsløse lasere i

tannhelsetjenesten (Bruzell Roll, Christensen) ........ 10:73



    

LEDARE
Tack för ert förtroende ............................................... 1:  3
Dags att välja väg för framtidens tandvård .................. 2:  3
Vart är tandvårdsstödet på väg? ................................... 3:  3
Vart är grundutbildningen på väg? .............................. 4:  3
Den odontologiska professionens organisation ............ 5:  3
Tandvård i ett internationellt perspektiv ..................... 6:  3
Lugn och ro – utom i tandvården ............................... 7:  3
Fotbollsglädje i den stora och lilla världen ................... 8:  3
Kunskap minskar risk för biverkningar ....................... 9:  3
Välkomna till en het höst ............................................ 10:  3
I samma hjulspår? ....................................................... 11:  3
Har vi råd att inte satsa? .............................................. 12:  3
Tandvård i höstrusk .................................................... 13:  3
Engqvist vill inte släppa in oss! .................................... 14:  3
Ett år går fort! ............................................................. 15:  3

NOTISER
Anders Bolin ny ordförande i STF/LÄR ..................... 1:70
Egen kår kvar för Malmöstudenter .............................. 2:81
Ny styrelse i Tandläkare-Sällskapet ............................. 4:  7
Ny form för Tandläkartidningen ................................ 4:  7
Nytt datum för förbundsmötet ................................... 4:  7
Per Åke Zillén lämnar FDI ......................................... 4:  8
Ny SBU-rapport om tobak och munhälsa ................... 4:  8
Söker tandläkare i jakttidningen ................................. 5:  6
Mats Bernhold årets lärare i Umeå .............................. 5:  6
Praktikertjänst delar ut 206 miljoner kronor ............... 5:  7
Umeåstudent får stipendium....................................... 5:  8
KI vill utbilda fler studenter ........................................ 5:  8
30:e käkkirurgen examineras i Jönköping .................... 5:  8
Uppsala län får ny folktandvårdschef .......................... 6:  6
Kenth Nilsson ny ordförande ...................................... 6:  6
KI utser ny prefekt ...................................................... 6:  6
Hälsoproblem från dentala material utreds .................. 6:  7
Delta i tandanalys på skelett från massgrav .................. 6:  7
Ny distanskurs ges i uppsökande tandvård .................. 7:  6
Tandläkarförbundet ger råd kring muntorrhet ............ 7:  6
Färre anmälde biverkningar ........................................ 7:  7
Hälsoproblem från dentala material utreds .................. 7:  8
Sjukvården föreslås ta över käkkirurgi ......................... 7:  8
Alertrapport skrivs om tandimplantat ......................... 7:26
Ny ordförande i Praktikertjänst .................................. 7:38
Efterutbildning utreds i nytt förbundsprojekt ............. 7:38
Forskningens villkor undersöks ................................... 7:38
Förbundet skaffar policy om utbildning ...................... 7:39
Nils Karlinder ny klinikchef på KI:s tandläkarhögskola 8:  6
Svenskar fick pris för kosmetisk tandvård .................... 8:  7
Stipendium för norrbottningar ................................... 8:  7
Fluortanten är tillbaka ................................................ 8:  7
Tandläkarförbundet ger råd kring muntorrhet ............ 8:  8
Pris för tandvård till hemlösa ...................................... 8:  8
Obligatorisk arbetsplatskod på recept .......................... 8:  8
Betydligt färre än väntat sökte förhöjd ersättning ........ 8:  8
Göteborg lockar flest tandläkarstuderande .................. 8:24
937 studenter vill bli tandtekniker .............................. 8:24
Höjd ersättning från AEA ........................................... 9:  6
Förändringar i lex Maria ............................................. 9:  6
Tandvårdsutredningen på remiss ................................ 9:  7
Mejàre ser över förbundets kursutbud ......................... 9:  7
RFV följer prisutvecklingen ........................................ 9:  7
Titan aktiverar koagulation ......................................... 9:  8

Per-Ingvar Brånemark hedersdoktor i Uppsala ............ 9:  8
Brånemark blir staty ................................................... 9:  8
Förlängd anmälningstid till FDI-kongressen ............... 9:10
Ny specialist i protetik ................................................ 9:10
Dags att motionera ..................................................... 10:  7
Unik studie inleds ....................................................... 10:  8
Polisen söker röntgenbilder från en försvunnen man ... 11:  6
Skandinaviskt endodontimöte ..................................... 11:  6
Tandmottagare hjälper idrottsstjärnor och spioner ...... 11:  7
Var tredje tandläkare föddes utomlands ...................... 11:  7
DentMR ges ut på nytt ............................................... 11:  7
Tandhygienister får besluta om röntgen – ibland ........ 11:  8
Björn Klinge nominerad till uppdrag i FDI ................ 11:  8
Digital tandröntgen lika bra som film ......................... 11:  8
Nöjestips i Göteborg ................................................... 11:29
Riskronden återuppstår på webben ............................. 12:  7
Gemensam nordisk kurs ............................................. 12:  7
Ny vd för Praktikertjänst ............................................ 12:  8
FoU-pengar till privattandvården ................................ 13:10
"Bättre med individuella tillägg" ................................. 13:21
"Behovstillägg är mycket bra" ..................................... 13:21
Erik Brinck avgår som ordförande .............................. 14:  7
Stipendier till forskande privattandläkare .................... 15:  7
Rättelse om implantatkirurgi/protetik (Franzon) ........ 15:  7

ODONTOLOGISK FORSKNING
Pengaregn till forskning (Suslick) ................................ 2:76
Privattandläkare får forskningsbidrag .......................... 2:81
Tandläkare vann pris för stamcellsforskning (Suslick) . 4:  6
Västerbotten satsar på teknik och forskning (Suslick) .. 4:26
Landstinget stödjer spjutspetsforskning (Suslick) ........ 4:29
Dags att söka stipendier .............................................. 4:46
Forskning är hemligheten (Klinge) .............................. 4:51
Slutet för karies? (Fagerström) ..................................... 5:34
Stamcellsforskning planeras vid Centrum för Oral Bio-

logi (Suslick) .......................................................... 7:  8
Nätverk för forskning stöds av Vetenskapsrådet (Sus-

lick) ....................................................................... 7:36
Forskningens villkor undersöks ................................... 7:38
"VM i odontologi" hålls i Göteborg 2003 ................... 8:36
Odontologen som flyttade ner i magen (Mårtensson) . 12:48
Börskrisen minskar stipendiepotten (Suslick) .............. 13:36
Forskarnas tid och pengar räcker inte till forskning

(Suslick) ................................................................. 14:  8
För lite forskning i allmäntandvården (Suslick) ........... 14:24
Sju miljoner kronor till odontologisk forskning nästa år

(Suslick) ................................................................. 15:20

ORAL HÄLSA
Oral hälsa – historiska steg och framtidsvisioner (Karls-

son) ........................................................................ 9:12
Konsensus om oral hälsa (Karlsson) ............................ 9:16
Förebyggande hälsovård hos tandläkaren lönar sig (Sus-

lick) ....................................................................... 10:18
Hälsa – ohälsa, en pågående process (Suslick) ............. 11:12
Vad är oral hälsa? Konsensuskonferens ska definiera be-

grepp (Suslick) ....................................................... 11:15
"Tandvården har ekonomiförgiftats" (Karlsson) .......... 12:32
"Tandvårdspolitiken är för ryckig" (Karlsson) ............. 12:35
"Vi måste bli bättre på att utvärdera" (Karlsson) ......... 13:16
Incontinentia pigmenti – en ovanlig sjukdom med

många symtom (Holmström) ................................. 13:62



   

Orale virusinfektioner (Prætorius) ............................... 14:46
Experter diskuterade oral hälsa (Suslick) ..................... 15:22
Därför går vissa inte till tandläkare (Karlsson) ............. 15:36
"Nyanserad problembild" (Karlsson) .......................... 15:37
Strokepatienten i tandvården (Degenius-Soback, Nor-

denram) ................................................................. 15:42

ORAL KIRURGI
Transplantation till sinus maxillaris med mandibulärt

ben och senare implantatbehandling: En 3-års retro-
spektiv uppföljning (Ahl, Hallman) ....................... 4:52

Tidig funktionell belastning av dentala implantat
(Ericsson) ............................................................... 4:58

Tobaks- och alkoholvanor i relation till cancerutveck-
ling i munhålan (Sand) .......................................... 8:40

Om tio år direktbelastar vi alla implantat (Zollitsch
Grill) ...................................................................... 14:25

Kalvben ersätter höftben som implantat (Mårtensson) 15:32

ORAL PROTETIK
"Stör så lite som möjligt i patientens mun" (Karlsson) 9:50
Keramiska ersättningar (IPS Empress) på tänder med

stor substansförlust och reducerad mekanisk reten-
tion (Hasselrot, van Dijken) ................................... 13:54

Kollegernas åsikter gör intryck (Suslick) ...................... 15:19

ORTODONTI
Region Skåne massutbildar ortodontiassistenter (Nord) 8:30
Så kan patienten behandlas (Krekmanova) .................. 13:42

PARODONTOLOGI
Behandlingsmål saknas ofta vid parodontalvård (Karls-

son) ........................................................................ 14:18

PEDODONTI
Hypomineraliserad emalj i sexårsmolar (Jälevik) ......... 3:44
Här möts medicin och tandvård (Karlsson) ................. 6:12
Hjärtsjuka barn får ökat stöd från tandvården (Karls-

son) ........................................................................ 6:14
Carin 12, är för det mesta som alla andra (Karlsson) ... 6:17
Kraftig ökning av barn utan karies (Karlsson) ............. 9:10
Barn med ektodermal dysplasi behöver tidig behand-

ling (Bergendal) ..................................................... 9:68
I Jönköping finns strategier för behandling av barn

med oligodonti (Bergendal) ................................... 9:69
Barntandvårdspengen i Stockholm förstärks (Edqvist) 13:19
"Bättre med individuella tillägg" ................................. 13:21
"Behovstillägg är mycket bra" ..................................... 13:21
Så kan patienten behandlas (Krekmanova) .................. 13:42

PROFYLAX
"Sjukvården borde lära av tandvården" (Carlson) ........ 3:30
Förebyggande hälsovård hos tandläkaren lönar sig (Sus-

lick) ....................................................................... 10:18
Projekt för effektivare profylax (Suslick) ..................... 12:52

RADIOLOGI
Strålande uppfinning gav Röntgen nobelpriset (Suslick) 3:24
Statens strålskyddsinstitut meddelar: Kontroll av viss

odontologisk röntgenutrustning ............................. 4:44

SPECIALISTTANDLÄKARE
Hos Mun-H-Center finns hjälp för Isabel (Karlsson) .. 10:12
Privata specialister vill påverka politiken (Suslick) ....... 10:28
Samarbete viktigt för framgång (Zollitsch Grill) ......... 11:16

TANDHYGIENISTER
"Hygienist friare än tandläkare" (Suslick) .................... 8:12
Ett populärt yrke (Suslick) .......................................... 8:15
"Tandläkaren måste ha totalansvaret" (Suslick) ........... 8:17
Många tandläkare vet inte vad tandhygienister får göra

(Suslick) ................................................................. 9:46
Tandhygienister får besluta om röntgen – ibland ........ 11:  8

TANDLÄKARFÖRBUNDET
Lockande att leda tandläkare (Karlsson) ...................... 1:  6
Förbundets hemsida öppen för etikdebatt (Karlsson) .. 5:27
Enkät bekräftar låg aktivitet i lokalföreningarna (Karls-

son) ........................................................................ 6:  8
Tandläkarförbundets regler för reducerade medlemsav-

gifter ...................................................................... 13:32
FS står fast vid minskat antal ombud (Karlsson) ......... 14:  6

TANDLÄKARYRKET
Unga tandläkare kräver högre löner (Suslick) .............. 2:69
Flertalet privattandläkare kan ta emot nya patienter

(Karlsson) .............................................................. 3:41
"Vi lider i det tysta och längtar efter pensionen" (Öberg) 5:12
Fortfarande stor efterfrågan på tandläkare (Karlsson) .. 7:  6
Två hygienister per tandläkare (Mårtensson) ............... 7:18
Viktigt att värna om allmäntandläkaren (Mårtensson) 7:21
Allt fler tandläkare är positiva till teamarbete (Karlsson) 7:22
Jobb efter pensionering (Mårtensson) ......................... 8:  8
Folktandvården lockar tillbaka utflyttade tandläkare

(Karlsson) .............................................................. 9:  6
Priset för varje tandläkarflytt: 3,4 miljoner kronor

(Karlsson) .............................................................. 9:  6

TANDTEKNIKER
Tandteknikerna – en tilltufsad yrkeskår (Zollitsch Grill) 4:12
Gemenskap ger råg i ryggen (Zollitsch Grill) .............. 4:16
Kvaliteten viktigare än priset i längden (Zollitsch Grill) 4:18
Bytte yrke efter 25 år (Karlsson) .................................. 4:19
"Brist på tekniker redan i dag" (Karlsson) ................... 4:20
"Inga proppar i systemet" (Karlsson) ........................... 4:20
Optimism i branschen (Karlsson) ............................... 4:20

TANDVÅRDSSTÖDET
Stora prisskillnader för tandvård (Karlsson) ................ 2:73
Högkostnadsskydd utan reglering (Karlsson) .............. 3:  6
Raimo Pälvärinne, Sveriges Folktandvårdsförening:

"Många farhågor med förslaget" (Karlsson) ............ 3:  7
Kenth Nilsson, Tjänstetandläkarna: "Regeringen har

lyssnat på kritiken" (Karlsson) ................................ 3:  8
Bengt Franzon, Privattandläkarna: "Behov bör styra –

inte ålder" (Karlsson) ............................................. 3:  8
Riktat tandvårdsstöd har svårt att nå de berörda (Nord) 3:28
Skarp kritik mot upphandling i Stockholm (Karlsson) 4:  8
Tandvårdspropositionen får ris och ros (Karlsson) ...... 5:24
"Äldre tvingas byta tandläkare" (Karlsson) .................. 5:26
Klart för högkostnadsskydd (Karlsson) ........................ 6:  6
Försäkringskassan i Skåne ska förhandspröva (Karlsson) 6:  7



    

Enig kritik mot 65-årsgränsen (Karlsson) .................... 7:28
Skånekassan igång med förhandsprövningar (Karlsson) 9:  7
Tandvårdsutredaren föreslår högkostnadsskydd för alla

(Karlsson) .............................................................. 9:22
Bengt Franzon, ordförande i Privattandläkarna "Otill-

räckliga åtgärder" (Karlsson) .................................. 9:23
Kenth Nilsson, ordförande i Tjänstetandläkarna "Bas-

tandvården bör få mer stöd" (Karlsson) .................. 9:23
Handläggningen av tandvårdsstödet går smidigare än

väntat (Nord) ......................................................... 10:  6
Försäkringskassan i Skåne ser över sina riktlinjer (Nord) 10:  7
Tandvårdsutredningen får både ris och ros i remissvar

(Karlsson) .............................................................. 12:  6
Socialstyrelsen: Återinför AT-utbildningen (Karlsson) 15:  6
Konkurrensverket: Fel att priset ska avgöra skäligheten

(Karlsson) .............................................................. 15:  6
Landstingsförbundet: Störst behov ska ha företräde

(Karlsson) .............................................................. 15:  6
Riksförsäkringsverket: Risk att patienters rättighet för-

svagas (Karlsson) .................................................... 15:  7

TEKNIK
"Låt datorn sköta det som vi är dåliga på" (Karlsson) .. 3:32
På Sunderby är digital teknik en självklarhet (Karlsson) 4:22
Ny teknik uppfyller inte alltid kraven (Karlsson) ......... 5:18
Privat storsatsning på ny teknik (Karlsson) .................. 6:26
360 grader på 76 sekunder (Karlsson) ......................... 12:20
Operation vid skrivbordet (Karlsson) .......................... 13:12

UTBILDNING
Tandhygienister på distans (Suslick) ........................... 2:72
Studenter bedöms av verksamma tandläkare (Suslick) . 3:12
God planering ger flyt på provdagen (Suslick) ............ 3:15
Helena är redo för framtiden (Suslick) ........................ 3:16
Utbildning i Göteborg rankas högt (Karlsson) ............ 4:  7
TandvårdsForum: Färdighetsträningen under luppen

(Karlsson) .............................................................. 4:32
Klinisk färdighet hett diskussionsämne (Suslick) ......... 4:33
Arbetsgrupp tar itu med klinisk färdighet (Suslick) ..... 4:34
Tandläkarutbildning granskas av Högskoleverket

(Karlsson) .............................................................. 4:35
Socialstyrelsen ser över kompetensen (Karlsson) .......... 4:35
Varierande innehåll men likartat resultat (Karlsson) .... 4:36
"Tandsköterskeutbildningen bör vara på universitets-

nivå" (Suslick) ........................................................ 5:17
Studenterna i Umeå stannar inte längre i norr (Suslick) 5:17
Många blir utan plats på förbundets kurser (Suslick) .. 6:  8
Intensivkurs i svenska kortar vägen till legitimation

(Eliasson) ............................................................... 6:30
Utlandsstudier blir allt vanligare (Suslick) ................... 6:42
Förändringar i delegationen oroar Tandläkarförbundet

(Karlsson) .............................................................. 7:  6
"Tandhygienistutbildningen bör vara treårig" (Suslick) 7:  7
Landsting satsar på tyska tandläkare (Karlsson) ........... 7:34
Utbildningskrav diskuteras inom EU (Karlsson) ......... 7:35
"En absurd situation" (Karlsson) ................................. 7:35
Många krav vid komplettering (Karlsson) ................... 7:35
Efterutbildning utreds i nytt forskningsprojekt ........... 7:38
Förbundet skaffar policy om utbildning ...................... 7:39
Två huvudmän kvar i Umeå (Suslick) ......................... 8:37
Så kan Umeå förbättra sin tandläkarutbildning (Sus-

lick) ....................................................................... 9:34

"Det som är nytt i Umeå är gammalt på andra orter"
(Suslick) ................................................................. 9:36

Större café och mer fritid står högt på önskelistan (Sus-
lick) ....................................................................... 9:37

Systematisk efterutbildning startas i slutet av september
(Suslick) ................................................................. 10:58

Framtidens tandläkare tränar i team från starten (Sus-
lick) ....................................................................... 13:22

Gävleborg satsar på lärlingar (Mårtensson) .................. 15:26
"Lärlingsperioden gav mig trygghet" (Mårtensson) ..... 15:27

VARIA
Möte med Christer Priwe (Suslick) ............................. 1:10
Möte med Christina Storm (Mårtensson) ................... 2:10
Tandvärnet alltid aktuellt (Karlsson) ........................... 2:75
Möte med Katia Elliott (Suslick) ................................. 3:10
Inga utdragna tänder – resultat av fransk protest (Tren-

ning-Himmelsbach) ............................................... 3:18
En paus från tandläkarjobbet (Cederlund) .................. 3:20
En långvarig konflikt (Cederlund) .............................. 3:23
Tandläkarpraktikens utveckling under 100 år (Suslick) 3:25
Möte med Viveka Lindergård (Karlsson) .................... 4:10
Tandkräm blir tjock av sjögräs från Zanzibar (Svensson) 4:40
Möte med Bengt Sjödin .............................................. 5:10
Möte med Arne Halling (Suslick) ............................... 6:10
Hyra en stol per timme (Erichs) .................................. 6:32
Möte med Per-Gösta Ek ............................................. 7:10
Akademikernas stöd för socialdemokraterna unikt högt

(Karlsson) .............................................................. 8:  7
Möte med Harriet Wallberg-Henriksson (Suslick) ...... 8:11
Besök i Rosenbad väcker minnen (Björklund) ............ 8:26
Diskriminering väckte kamplusten (Björklund) .......... 8:27
Valet 2002 – 7 riksdagsledamöter svarar på Tandläkar-

tidningens frågor .................................................... 9:18
Tio privattandläkare friade i miljömål ......................... 9:39
Hemvändare riskerar omvänd kulturchock (Bjurström) 9:40
Möte med Anna Ekström (Suslick) ............................. 10:10
Sveriges mäktigaste tandläkare (Karlsson) ................... 10:20
Posten som medicinalråd – den största utmaningen

(Karlsson) .............................................................. 10:24
Praktisera i England ett lyft för kunskaperna i diagno-

stik (Jinghede) ........................................................ 10:33
Allt i USA är storleken större (Förström) .................... 10:36
Tid till förebyggande vård och mer modern utrustning

(Jansson Sjödin) ..................................................... 10:54
Marit Wikander får årets Apolloniastipendium (Sus-

lick) ....................................................................... 11:  6
Möte med Ingegerd Dirtoft (Karlsson) ....................... 11:10
Möte med Torsten Lundblad (Karlsson) ..................... 12:10
Spännande klenoder i tandläkarnas kuriosakabinett

(Suslick) ................................................................. 12:38
Svunna tider finns kvar på Medicinhistoriska museet

(Suslick) ................................................................. 12:42
1500-talsbok kom till rätta (Suslick) ........................... 12:46
"Mitt hem är där jag har min tandborste" (Ågren) ...... 12:76
"Ge hockeyspelare bra tandskydd till rimliga priser"

(Suslick) ................................................................. 13:25
Möte med Anne Charlotte Nackstad (Karlsson) .......... 14:10
Möte med Kristina Viira (Karlsson) ............................ 15:10
Tandläkare under brinnande krig (Alskog) .................. 15:12


