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Borttappad mejladress ............................................ 8:13
Konflikt i förbundet. Medlemsenkät ska visa vägen
framåt .................................................................... 11:24
"Nu formar vi ett starkt förbund" .......................... 11:26

Specialiteter utreds i Danmark ............................... 14:  7
"Sällskapets insatser för odontologin har gjort skill-
nad" (OR) ............................................................. 15:18
"Håll politiken borta från forskningen" (OR) ........ 15:20
Kraniofacial smärta kan förebåda hjärtinfarkt (OR) 15:24
Dags för det tredje steget i tandvårdsstödet (OR) .. 15:26
"Se patienten som din medarbetare!" (OR) ........... 15:28
Förändrad livsstil bästa bot mot utmattningssjuk-
dom (OR) .............................................................. 15:38

N
Nasari Ehsan: Är tandläkarkåren förberedd för en digi-

tal värld? (deb) ....................................................... 10:95
Naylor WP: Introduction to metal-ceramic technology,

second edition (bok) .............................................. 5:61
Nejman Fredrik: Tandläkare med sikte på riksdagen ... 9:12
Nieminen Anja, Jokela-Hietamäki Marjatta, Uitto Veli-

Jukka: Implantatens livslängd beroende av stödbe-
handlingen (vet) ..................................................... 2:86

Norrman Erik: Jobba i Narvik - ljus tillvaro i polar-
mörkret .................................................................. 2:52
Sommarjobb värderas högt ..................................... 3:44
Inte bara tänder i fokus på KI:s nya fotokurs .......... 4:42
"Vi välkomnar slopat kårobligatorium" .................. 8:36
Motivation i fokus på Malmös inspirationsdag ....... 13:70
Ledarskap och delegering vid välbesökt föreläsning
(OR) ...................................................................... 15:59

Norrsell Nils: Ny specialitet behövs för tandvårdsrädda
(deb) ...................................................................... 10:93

O
Ozolins Helena: "Vi har en dialog med våra leverantö-

rer" (deb) ............................................................... 3:70

P
Paesani DA: Bruxism - theory and pratice (bok) .......... 14:70
Papias Apostolos: Oral rehabilitering av tandslitage (vet) 4:66
Paulsson-Björnsson Liselotte: För tidigt födda kan ha

ökat tandvårdsbehov (vet) ...................................... 4:72
Petersson-Skantz Helen, Tegelberg Åke: Oral apparatur

värdefull vid sömnapnébehandling (vet) ................. 5:64
Pilgård Göran, Söderfeldt Björn: Inspektionerna banade

väg för kvalitetsarbetet (vet) ................................... 12:78
Pälvärinne Raimo: Många vill ha frisktandvård (deb) ... 13:106

R
Rathnayake Nilminie: Multicenterstudie av parodontit

och hjärt-kärlsjukdom (vet) ................................... 11:72

S
SBU: Behandling av patienter med tandförluster.

SBU:s sammanfattning och slutsatser (vet) ............. 9:56
SBU: Endodontisk diagnostik och behandling. SBU:s

sammanfattning och slutsatser (vet) ....................... 9:62
Sennerby Lars, Lundgren Stefan, Rasmusson Lars: Ben-

augmentation i samband med implantatbehandling
(vet) ....................................................................... 2:64

Sjödin Bengt, Engström Christer, Göransson Per, O´Con-
nor Jenny, Stegersjö Göran, Wigren Lage: Oföränd-
rad tillgång på specialisttandläkare (vet) ................. 15:76

Skogh Erik: Callcenter fördelar alltfler patienter .......... 1:  7
Skogh Erik: Starkare föräldrar stärker barnens tandhälsa 2:47
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Skogh Erik: I Malmö samlas kunskap om världens
tandhälsa ................................................................ 4:37

Skogh Erik: Få anmärkningar på tandvården ................ 7:24
Skogh Erik: En källa till kulturmöten .......................... 10:57
Skogh Erik: "Tandläkare kan bli goda uppfinnare".

Ashkan Pouya (int) ................................................ 11:46
Skogh Erik: Malmö siktar på 20 år till av pedagogisk

förnyelse ................................................................. 15:44
Skogh Erik: Tystnad - tagning! .................................... 15:54
Skogh Erik: Bilden: Fluortanten i en ny roll ................. 15:65
Skogh Erik: Allergitester av plaster kan luras ............... 15:74
Stendahl Emilie: Tuffare tider om du söker lyckan i

London .................................................................. 13:68
Stoor Patricia, Laine Pekka: Gott estetiskt resultat av

implantatbehandling kräver god planering (vet) ..... 2:74
Stribrny Svendsen Hege: Laser - så fungerar det i prak-

tiken. Peter Olsson (rep) ....................................... 5:12
Störksen Kjell, Neppelberg Evelyn, Midtbo Marit, Gjenge-

dal Harald: Gränslöst smarbete ger bästa terapipla-
nen för implantatbehandling (vet) .......................... 1:72

Suslick Janet: Tandläkare förlorade strid om arbetsklä-
der ......................................................................... 1:  6
Lönelyft på 7,3 procent .......................................... 1:  7
Kurs krävs för arbete inom djursjukvård ................. 1:  8
Nya policyn för FDI ............................................... 1:  8
Nytt nätverk för studenter i utlandet ..................... 1:10
Tandvårdsreformens tredje steg (FM) .................... 1:17
Tandläkarförbundet året som har gått (FM) .......... 1:18
Kamrathjälpen får ny ordförande (FM) .................. 1:22
Enad tandläkarkår största utmaningen. Gunilla
Klingberg (int) ....................................................... 1:42
Läkaren som blir tandläkare ................................... 1:45
"Biverkningar måste rapporteras" ........................... 2:  6
1,7 miljoner till kvalitetsregister ............................. 2:  6
Ny förening för orofacial medicin ........................... 2:  7
Färre besöker riksstämman ..................................... 2:  7
Stort intresse för nya chefstjänster .......................... 2:  8
Skatteverket säger nej till avdrag ............................ 2:10
Barn får välja specialister ........................................ 2:10
Polska tandläkare fortsätter att komma ................. 2:19
Etikdag om kulturmöten ........................................ 2:31
"Ny ledning - ny kultur". Ibbe Gnem (int) ............. 2:40
Detta är delegering ................................................. 2:42
Vård för gömda och papperslösa utreds .................. 3:  7
Kortare arbetsdag för äldre i Dalarna ..................... 3:  8
Inga odontologer bland KI:s topprofessorer ........... 3:  8
Mognar med mentor. Caslav Kokosar (rep) ........... 3:12
Duktiga ledare föds med talang .............................. 3:22
Kvinnor dominerar på ledarskapskurser ................. 3:26
Se upp för diarré .................................................... 3:52
Ny webbplats om barns kost och hälsa ................... 4:  7
Amalgam får exporteras .......................................... 4:  8
Amalgam används i tre landsting ............................ 4:  8
Amalgam ska minskas i världen .............................. 4:  8
Fler sköterskor som chefer efter omorganisation .... 4:10
Folktandvården i Sörmland på väg att bli bolag ...... 4:18
"Löften om frihet har inte infriats" ......................... 4:21
Västerbotten har fått bolagsliknande former .......... 4:23
Kunskapsträd ger många skördar ............................ 4:28
"Prioritera den bästa forskningen!" Peter Honeth
(int) ....................................................................... 4:46

Forskning efter skoldagens slut ............................... 4:54
Kunskapsöversikt om titan i tandvården ................ 4:62
Studenter bjuds på utbildning ................................ 5:  6
Hur tänker ungdomar om godis och läsk? .............. 5:  6
Sköterskor klinikansvariga ..................................... 5:  7
Studenterna vill utbildas i ledarskap ....................... 5:  7
Ny klinik för käkkirurgi i Jönköping ...................... 5:  7
Hygienister lockas att forska .................................. 5:  8
Folktandvården i Uppsala utbildas i hbt ................. 5:  8
Tandvård på Arlanda .............................................. 5:10
Ungas tandhälsa varierar i landet ............................ 5:10
Frisktandvård - för de redan friska? ........................ 5:28
Kamratstödjare hjälper studenter i kläm ................ 5:46
Vill ha skatt på godis och läsk ................................ 6:  7
Finsk utbildning på svenska .................................... 6:  7
Socialstyrelsen föreslår indikatorer för god tandvård 6:10
Norden samarbetar om kvalitetsarbete ................... 6:10
Dagen D som i doktor. Annika Julihn (rep) ........... 6:12
Käkkirurgi ett gott val. Mats Sjöström ................... 6:28
Så blir patienten starkare i vården .......................... 6:30
Tvärvetenskapligt om ben och artrit ...................... 6:57
Många skolor säljer sötsaker .................................. 7:10
Godis populärt bland ungdomar ............................ 7:10
Fler vill gå på förbundets kurser ............................. 7:13
Kurs om nyheterna i tandvårdsstödet ..................... 7:13
Unga blandar jobb och föräldraledighet ................. 7:28
"Barnens tandhälsa ojämlikt fördelad". Lars Mats-
son (int) ................................................................. 7:30
Studenter törs inte framföra kritik ......................... 7:41
"Läsk och godis rockar fett!" .................................. 8:  6
Slopad karens och utvecklad valfrihet? ................... 8:  7
Ny förening för orofacial medicin ........................... 8:  8
Ny forskningsfond firar 150-åring ........................... 8:  8
Utbildning i öst lockar många svenska studenter .... 8:10
I väntan på take off. Lisa Lindström (rep) .............. 8:14
Tandvården alltid en valfråga ................................. 8:24
Bra forskning ger effektivare vård ........................... 8:26
Bakom kungliga fasader .......................................... 8:32
Munhälsodagen firas den 11 september .................. 9:  6
Socialstyrelsen efterlyser bättre information ........... 9:  7
Vad kostar tandvårdsbehandlingen? ....................... 9:  7
Många avstår från vård trots behov ........................ 9:  7
Fri prissättning dåligt känd ..................................... 9:  7
Få patienter har sett en prislista ............................. 9:  7
De flesta är nöjda med mentorprogrammet ............ 9:  8
De flesta är belåtna med sina implantat .................. 9:14
Svenska företag får exportera amalgam ................... 9:14
Svenskar väl bemötta i tandvården ......................... 9:16
"Riksstämman gör skillnad". Karin Sjögren (int) .... 9:30
Så förlänger du fyllningens livslängd ....................... 9:35
"Specialister behövs inom orofacial medicin" ......... 10:  6
Ny prisjämförelsetjänst för tandvården ................... 10:  7
Rapportera olyckor med anpassade produkter ....... 10:  7
Hälften tog för mycket från Försäkringskassan ....... 10:  8
"Hygienist ett gott val". Lina Edvardsson .............. 10:32
Mät hälsa - inte sjukdom. Ingalill Persson Bakker
(int) ....................................................................... 10:40
Svensk legitimation fördröjs med ett år .................. 10:53
Odlad tandrot möjligt alternativ till fixtur ............. 10:69
Branschråd för tandvård kan bli en gemensam röst . 11:  6
Efterutbildningspaket i Västra Götaland ................ 11:  6
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Så jämförs kvalitet i Norden ................................... 11:  6
Unga peppades att sköta sina tänder ...................... 11:  8
Specialisttandsköterskor optimerar tandvården ...... 11:13
Tredje steget försenat ............................................. 11:16
Churchills protes såldes på auktion ........................ 11.16
Fortsatt samarbete med WHO .............................. 11:16
Tandvårdshögskolan vill bli ännu bättre ................. 11:17
Samarbetet rann ut i sanden ................................... 11:32
Nya tandläkare minst nöjda med Göteborgs utbild-
ning ........................................................................ 11:38
"Studenterna har goda kunskaper" ......................... 11:40
"Malmö är bäst" .................................................... 11:41
"Yrket kräver livslångt lärande" .............................. 11:42
"Studenterna nöjda med utbildningen" .................. 11:43
"Kvalitet betonas mer än kvantitet" ....................... 11:44
Studenter vill vara ute i verksamheten .................... 11:45
Tävlar internationellt i forskning ............................ 11:70
Pris för bästa slogan ............................................... 12:  7
Försäkringskassan ändrar många beslut .................. 12:  8
Två implantatregister blir ett ................................. 12:10
Studenterna lär sig för lite om ledarskap ................ 12:12
Hockeygaller ger bästa skydd ................................. 12:16
Nordiskt register över tandläkare? .......................... 12:16
Avgift införs på tandläkarutbildningen .................... 12:16
Assistans på distans. Boo Petersson (rep) ............... 12:20
"Täckproteser borde användas oftare" ................... 12:50
Föreläsningar och fest på årets riksstämma ............. 12:53
Bilden: Studenten släpper loss sin inre konstnär.
Niklas Thulin ......................................................... 12:57
Ny myndighet ska granska tandvården ................... 13:  6
Bättre säkerhet med tillgängliga data ...................... 13:  7
"Vattenpipa hot mot unga" .................................... 13:10
Filmtävling avgjord ................................................. 13:12
Gratis patientkanal kan bli dyr affär ....................... 13:14
Större frihet som privatspecialist. Annika Sahlin-
Platt (rep) .............................................................. 13:18
150-åringen firas med fest och fond ........................ 13:48
"Hemtandvården måste byggas ut". Dowen Birk-
hed (int) ................................................................. 13:60
Vad gör tekniken med etiken? ................................ 14:  6
"Specialistutbildning" ges i allmäntandvård ............ 14:  7
Tandläkare anmäler sällan till socialtjänsten .......... 14:  8
KI-studenter får ny utbildningsklinik ..................... 14:10
Kvalitet, kurser och etik viktiga frågor för förbundet 14:12
Vem vill bo i Lindesberg? ....................................... 14:14
Drygt 1 200 läser till tandläkare ............................. 14:14
KBT hjälper barn med tandvårdsfobi ..................... 14:20
Efterutbildning har blivit en livsstil. Anders Matts-
son ......................................................................... 14:28
Tandvård så in i Norden ........................................ 14:30
"Använd laser när inget annat fungerar" ................. 14:42
Laser inte kostnadseffektiv enligt Socialstyrelsen .... 14:44
Fortsätter satsa på äldretandvård ............................ 15:  6
Förskrivning av antibiotika kartläggs ...................... 15:  6
Studenterna får ny ordförande ................................ 15:  7
Svårt hitta frivilliga tandläkare åt papperslösa ........ 15:  8
Nio undantag till amalgamförbudet ........................ 15:13
Så ska Anna-Lena få ett vackert leende (OR) ......... 15:32
Riskbedömning viktig vid karies (OR) ................... 15:34
All protetik ingår inte i tandvårdsstödet (OR) ....... 15:35
Virtuella avtryck ny klinisk verklighet (OR) .......... 15:37

Var tionde skåning har parodontit (OR) ................ 15:39
Fältstudier i Kazakstan gav Olga nya erfarenheter.
Olga Charyeva ....................................................... 15:42

Sändh Bengt: Odontologisk elit Lucidors räddning ..... 8:39

T
Tardieu PB, Rosenfeld AL: The art of computer-guided

implantology (bok) ................................................ 5:58
Tegelberg Åke, Marklund Marie, Fransson Anette: Tand-

läkare med intresse för sömnforskning söks ............ 5:69
Thorman Royne: Tandhälsan kan påverka njursjuka

(vet) ....................................................................... 7:54
Toreskog Sverker: Hur skulle du behandla? (vet) .......... 10:78
Trenning-Himmelsbach Anna: Nytt intagningsprogram

för franska studenter .............................................. 9:16
Trysell Katrin: Äldre slutar besöka tandvården ............. 13:58

V, W
"Whistleblower": Sveriges Folktandvårdsförening är lite

av en Porscheklubb (deb) ....................................... 13:104
Viktorsson Sören: Lätt för en svensk tandläkare att ar-

beta i Helsingfors ................................................... 2:54

Ö
Öster Anders: "Grav ohälsa bör vägas in" (vet deb) ...... 4:76

Sakregister

ALLERGI
Guld i mun kan ge kontaktallergi (Ahlgren) .............. 3:64

ANSVAR & ETIK
Sedering ledde till apné (Karlsson) .............................. 1:26
Fel skriva ut Sobril till sig själv (Karlsson) ................... 1:29
"Uselt röntgenunderlag" (Karlsson) ............................ 2:17
Etikdag om kulturmöten (Suslick) .............................. 2:31
Tandläkaren borde ha skrivit remiss (Karlsson) .......... 3:16
Rätt handlat vid fraktur (Karlsson) ............................. 4:24
Tandläkaren vägrade lämna ut journalen (Karlsson) ... 4:26
Fel att sätta in mindre beprövat implantatsystem (Karl-

sson) ...................................................................... 5:21
Överdiagnostik - underdiagnostik (Karlsson) .............. 6:21
Skärpta rutiner vid akuta skador (Karlsson) ................ 6:25
Kollegastöd kan vara första hjälpen (Karlsson) ............ 6:38
Handla rätt i akuta situationer (Karlsson) .................. 6:43
Patienter svalde föremål (Karlsson) ............................. 7:18
Patientlyft saknades - vården fördröjdes (Karlsson) ..... 7:19
Svalde borr (Karlsson) ................................................ 7:19
Bristande diagnostik (Karlsson) .................................. 7:20
Rätt att inte cementera temporärt (Karlsson) ............. 8:20
Ovetenskapliga behandlingar ledde till delegitimering

(Karlsson) .............................................................. 8:22
Broproblem kvar trots omfattande behandling (Karls-

son) ........................................................................ 9:24
Korrekt behandling - men brister i journalen (Karlsson) 10:29
Berömvärt handlande efter tillbud (Karlsson) ............. 11:28
Sensibilitetsstörning (Karlsson) ................................... 11:29
Fraktur i rot (Karlsson) ............................................... 11:30
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Rätt eller fel att extrahera 28? (Karlsson) .................... 12:33
Sent agerande vid misstänkt malignitet (Karlsson) ...... 13:32
Brister i rutiner ledde till lex Maria (Karlsson) ............ 13:35
Brist i tolkningen av intraorala bilder (Karlsson) ......... 14:23
Korrekt behandling - bristande journalföring (Karlsson) 15:40

ARBETSMILJÖ
Detta är delegering (Suslick) ....................................... 2:42
En dag blev fingrarna blå (Karlsson) ............................ 7:22
Få anmärkningar på tandvården (Skogh) ..................... 7:24
Goda relationer och kvalitet viktigast för arbetsglädjen

(Hjalmers et al) ...................................................... 12:74
Dags att skapa säkra rutiner (Karlsson) ....................... 14:40

BEHANDLINGSMETODER
Oral apparatur värdefull vid sömnapnébehandling

(Petersson-Skantz,Tegelberg) ................................ 5:64
Här är strulet med röntgen snart över (Karlsson) ........ 7:32
Höga krav vid röntgenarbete (Karlsson) ..................... 7:39
Utgående läkemedel (Blomgren) ................................. 8:50
Behandling av patienter med tandförluster. SBU:s sam-

manfattning och slutsatser (SBU) ........................... 9:56
Endodontisk diagnostik och behandling. SBU:s sam-

manfattning och slutsatser (SBU) ........................... 9:62
Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp i munhåla

och angränsande områden. Sammanfattning av en
SBU-rapport (Axelsson, Heimdahl) ....................... 10:72

Hur skulle du behandla? (Toreskog) ........................... 10:78
Viktigt med tidig diagnos av retinerad hörntand (An-

dersson, Wannfors) ................................................ 10:82
Mer forskning - men vem ska betala? (Karlsson) ......... 11:34
Hur skulle du behandla patienterna? .......................... 13:94
Så behandlades patienterna ......................................... 14:62
Retrograd instrumentering med filar (Dahlström) ....... 15:82

BÖCKER
Colour atlas of cone beam volumetric imaging for den-

tal applications (van Amerongen et al) ................... 1:49
Problems in endodontics - etiology, diagnosis and

treatment (Hülsmann, Schäfer) .............................. 2:63
Practical lessons in endodontic treatment (Arens et al) 3:54
Endodontic microsurgery (Merino) ............................ 3:55
Esthetic clinical case studies dilemmas and solutions

(Ahmad) ................................................................. 3:56
Minimally invasive treatment, arrest and control of

periodontal diseases (Axelsson) .............................. 5:58
The art of computer-guided implantology (Tardieu,

Rosenfeld) .............................................................. 5:58
Osseointegration and multidisciplinary treatment

(Francischone) ....................................................... 5:60
Introduction to metal-ceramic technology, second edi-

tion (Naylor) .......................................................... 6:61
Motiverande samtal - praktisk handbok för tandvården

(Holm Ivarsson, Sjögren) ....................................... 12:71
Current concepts on temporomandibular disorders

(Manfredini) .......................................................... 13:99
Munnen. Tänder, kropp och själ (Klinge) ................... 13:100
Bruxism - theory and practice (Paesani) ...................... 14:70

DEBATT
"T4 är en ofullgången produkt" (Dawson et al) .......... 3:68
"Förbättringar görs kontinuerligt" (Bergvall) .............. 3:70
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"Vi har en dialog med våra leverantörer" (Ozolins) .... 3:70
"Kontakta supporten inför repetitionsdagen!"(Gahn-

ström Jonsson) ....................................................... 3:71
"Vi ifrågasätter att T4 kan bli ett acceptabelt program"

(Dawson et al) ....................................................... 4:78
"Regel i försäkringen ett hån mot patienterna" (Möl-

lersten) ................................................................... 5:75
"Regeln frigör resurser för större behov" (Lundin) ...... 5:76
Med vilka tänder tror de att man tuggar bäst? (Busch) 6:68
Amalgam - bästa lösningen för vissa patienter (Ericson) 6:72
Inför frivillig förhandsprövning! (Ankarblom) .............. 6:75
"TLV har fel angående 6:orna" (Möllersten) .............. 8:56
"Fel att släppa in icke tandläkare" (Möllersten) .......... 9:70
"Vår gemensamma väg framåt är inte alltid okomplice-

rad" (Andersson, Franzon) ..................................... 9:71
"Varför ta in personer som inte är tandläkare?" (Möl-

lersten) ................................................................... 9:71
"Förbundets modell skulle minska tillgången på specia-

listtandvård" (Göransson et al) .............................. 9:73
"Alla tandläkare måste få samma möjlighet till specia-

listutbildning" (Klingberg) ..................................... 9:75
Ny specialitet behövs för tandvårdsrädda (Norrsell) .... 10:93
Är tandläkarkåren förberedd för en digital värld? (Na-

sari) ........................................................................ 10:95
Orättvisa krav för avtal om barntandvård (Lind Kihl) . 12:83
Sveriges Folktandvårdsförening är lite av en Porsche-

klubb ("Whistleblower") ....................................... 13:104
Många vill ha frisktandvård (Pälvärinne) ..................... 13:106

FOLKHÄLSA
Svårt mäta orala hälsan hos unga vuxna (Johansson) ... 3:60
Snåla inte på tolkhjälp (Karlsson) ............................... 4:49
Frisktandvård - för de redan friska? (Suslick) .............. 5:28
Tandhälsan kan påverka njursjuka (Thorman) ............ 7:54
Äldre slutar besöka tandvården (Trysell) ..................... 13:58

FOLKTANDVÅRDEN
Skogslänen mister sina kliniker (Mårtensson) ............. 2:21
Kliniken i Stöde gapar tom i sommar (Mårtensson) .... 2:24
Folktandvården i Sörmland på väg att bli bolag (Suslick) 4:18
"Löften om frihet har inte infriats" (Suslick) ............... 4:21
Västerbotten har fått bolagsliknande former (Suslick) 4:23
Arbetar deltid i stafettlaget (Mårtensson) ................... 6:17

FÖRBUNDSMÖTE 2009
"Vi har en stark organisation" (Karlsson) .................. 1:16
Anders Holmlund medaljör ........................................ 1:16
Tandvårdsreformens tredje steg (Suslick) .................... 1:17
Tandläkarförbundet året som har gått (Suslick) .......... 1:18
Socialstyrelsen effektivare (Karlsson) .......................... 1:18
Förbundets framtidsmål klubbade ............................... 1:19
Ny ordförande för riksstämmenämnden (Mörk) ......... 1:22
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En krona inte alltid en krona (Karlsson) ..................... 2:  7
Ny förening för orofacial medicin (Suslick) ................. 2:  7
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Finsk utbildning på svenska (Suslick) .......................... 6:  7
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Tandläkare med sikte på riksdagen (Nejman) ............. 9:12
De flesta är belåtna med sina implantat (Suslick) ........ 9:14
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Utökad handbok om tandvårdsstödet (Karlsson) ........ 13:  6
Ny myndighet ska granska tandvården (Suslick) ......... 13:  6
Bättre säkerhet med tillgängliga data (Suslick) ............ 13:  7
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TT:s mål bättre tandvårdsstöd (Karlsson) ................... 15:12
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(Bergh) ................................................................... 8:34
"Riksstämman gör skillnad". Karin Sjögren (Suslick) .. 9:30
Mät hälsa - inte sjukdom. Ingalill Persson Bakker (Sus-

lick) ....................................................................... 10:40
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"Var vaksam vid materialval". Gunilla Sandborgh-Eng-

lund (Karlsson) ...................................................... 15:48
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Så kan dåligt unitvatten förbättras (Dahlén et al) ....... 7:58
Säkrare vård - större delaktighet (Karlsson) ................ 8:18
Så kan diagnostik vid oligodonti och ED förbättras

(Bergendal) ............................................................ 8:52
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Tandvård så in i Norden (Suslick) .............................. 14:30
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