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Post Ann, Gilljam Hans: Tackla tobak (bok) ................ 1:74
Pälvärinne Raimo: Folktandvårdsföreningen svarar: Det

är reformens konstruktörer som har skapat problem-
en (deb) ................................................................. 3:68

Q
Quintessence: Nordic Dentistry 2004 (bok) ................. 10:66

R
Ramberg Per, Stoltze Kaj: Nya behandlingsmetoder ur

ett vetenskapligt och kliniskt perspektiv (vet) ......... 2:52
Rattan Raj, Tiernan John: Risk Management in Gene-

ral Dental Practice (bok) ........................................ 15:43
Rohlin Madeleine, Axelsson Susanna, Ekman Agneta,

Klinge Björn, Larsson Gerry, Norlund Anders, Pauls-
son Gun, Svensson Åsa, Svensäter Gunnel, Thorstens-
son Helene, Wennström Jan: Kronisk parodontit –
prevention, diagnostik och behandling (vet) ........... 12:80

Roosaar Jaan: Ingen har anmält N2 till materialregist-
ret (deb) ................................................................. 4:59

S
Sandelin Tom: Människovärdig tandvård = tandvård

med respekt för människovärdet? (rep) ................... 3:38
Schröder Ulla, Klinge Björn: Tre nya medlemmar i

Tandläkartidningens vetenskapliga råd ................... 4:52
SIS – Hälso- och sjukvård: Validering och rutinkontroll

av steriliseringsprocesser (bok) ................................ 12:72
Sjölenius Bengt: Delegering Läkemedel Ansvar (bok) ... 6:42
Skogh Erik: Klinikchefer i Skåne ingick tvivelaktigt

sponsoravtal ........................................................... 11:  7
Skogh Erik: Sponsring granskas vidare ......................... 12:  8
Slotte Christer: Kirurgiska tekniker som kan öka benvo-

lym och bentäthet (vet) .......................................... 7:46
Sundbø Jon: Kjemoprevensjon av munnhulekreft (vet) 4:38
Sundell Lars: De flesta döms efter en summarisk "rätte-

gång" (deb) ............................................................ 2:82
Suslick Janet: Socialstyrelsen säger ja till register för im-

plantat ................................................................... 1:  6
Antalet medlemmar minskar .................................. 1:  7
Färre projekt får stöd av Tandläkare-Sällskapet ...... 1:  8
Forskning intresserar tandläkare ............................. 1:  8
Sista resan för Lasse och hans team (rep) ................ 1:12
Ny specialist med fria händer att bygga upp sin
verksamhet (rep) .................................................... 1:18
Privattandläkare bojkottar prisreglerad vård ........... 2:  6
Skratt och allvar vid etikdag om informerat sam-
tycke (rep) .............................................................. 2:20
"Målet är nöjdare patienter" (rep) .......................... 2:23
Fristående förening för etikfrågor får ny ordförande 3:  6
Europeiska tandläkare möter levande legend .......... 3:  7
Snabb  och säker riskbedömning allt viktigare inom
tandvården ............................................................. 3:  8
Möte med Lars Gahnberg ...................................... 3:10
Tandvården med i teamet kring Huntingtonpatien-
ter (rep) .................................................................. 3:34
Ny europeisk organisation för odontologisk radio-
logi ......................................................................... 3:35
Folktandvården Östergötland stöder forskning med
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en miljon ............................................................... 3:35
Möte med Mona Homan ....................................... 4:10
"Färre bör få antibiotika vid blodiga ingrepp" ........ 4:22
Ny avhandling visar samband mellan parodontit
och kolesterol ......................................................... 4:35
Praktikertjänst säger upp personal .......................... 5:  7
Ny tandläkarutbildning i Åbo ................................ 5:  7
Privattandläkarna utreder egen småföretagarskola .. 5:  8
Möte med Birgitta Söder ........................................ 5:10
Förbundet drar igång stort antigodis- och läskpro-
jekt ......................................................................... 5:18
Stort möte i Stockholm tar upp tandläkarnas fram-
tid i Europa ............................................................ 5:22
Så arbetar organisationen för dig ............................ 5:22
Tandläkarförbundet ifrågasätter ERO:s betydelse ... 5:25
Barnhemsbarn i Rumänien behandlas i studenter-
nas gamla tandvårdsstolar (rep) .............................. 5:30
Kunskapsträdet bär frukt (rep) ............................... 5:34
Sponsorer kan rädda anställda i Göteborg .............. 6:  6
Svenska tandhygienister är eftertraktade inom EU . 6:  6
Fler tandläkare gav inte ökad konkurrens ............... 6:  7
Möte med Annika Marcus ..................................... 6:10
Ny organisation sköter CE-märkning i Norge ........ 6:24
Lärare i Umeå får pedagogiska pris ......................... 6:24
Tandläkare och rullstolsburen (rep) ........................ 7:12
Många nya tandläkare osäkra inför första jobbet
(rep) ....................................................................... 7:16
"Svenska tandläkare bland de bästa i världen" (rep) 7:16
Så kommenterar grundutbildningsgruppen under-
sökningen (rep) ...................................................... 7:18
Sveriges snyggaste väntrum utses på riksstämman ... 8:  6
Landstinget i Kalmar får bakläxa för prisreglering
2003 ...................................................................... 8:  7
Europas tandläkare möttes i Stockholm ................. 8:22
Tandläkarförbundet går ur samarbetsorganisation-
en ERO? ................................................................ 8:22
Malta twelve points ................................................ 8:24
Rena händer bästa vapnet mot fientliga bakterier
(rep) ....................................................................... 8:26
Vacklande auktoritet problem för studenter ........... 8:41
Umeå får nya platser på tandläkarutbildningen? ..... 9:  6
Förbundet söker läskgeneraler ................................ 9:  6
Josefins sista sommarlov (rep) ................................ 9:12
Friskt och sjukt i tandvården – och en del skoj (rep) 9:36
Konsten speglar tandläkaryrkets framväxt (rep) ...... 9:44
Historisk konst blev ett brinnande intresse (rep) .... 9:47
Kongress om oral cancer lockade 200 till Visby ...... 9:50
Apollonia – skyddshelgon mot tandvärk (rep) ........ 10:30
Hon får pris för sin råa yta (rep) ............................. 10:40
Tandläkare publicerar nya rön i Science ................. 10:48
Umeå får nya platser på tandläkarutbildningen ...... 11:  8
Stabiliseringsskenan gjorde under för pisksnärtska-
dade Eva (rep) ........................................................ 11:12
Tuggummitestet kan ge snabba besked ................... 11:16
Käkjympa lindrar onda nackar (rep) ....................... 11:17
Jönköping går till kamp mot läsk och godis (rep) ... 11:20
Nu kartläggs läsk- och godisförsäljningen på högsta-
diet ........................................................................ 11:23
Samordnade krafter hade gett effektivare resultat .... 11:23
Patienter konsumerar mer tandvård när priset är fast
(rep) ....................................................................... 11:25
Så bedrivs kontraktstandvården i landet (rep) ......... 11:26

Nätverk bildas för att främja tandvård till fast pris .. 11:26
Arbetsplatsen där ingen står över någon annan (rep) 11:28
"Tanken på chefsfri klinik inte hotfull för mig" ...... 11:31
Skolor i hela landet ingår i förbundets läskkartlägg-
ning ....................................................................... 12:  7
Tandläkarförbundet lämnar organisationen ERO .. 12:  8
Möte med Kjell Asplund ........................................ 12:10
Ulf Lerner och Jukka Meurman delar pris på en mil-
jon kronor (rep) ..................................................... 12:24
Bra mat kan också vara kul (rep) ............................ 12:54
Mobil tandvård gör succé på Rågsvedsskolan ......... 12:55
Frätskador på tänderna skrämmer mer än karies
(rep) ....................................................................... 12:57
Tandpetare som konst (rep) ................................... 12:58
Implantatregister söker pengar ............................... 12:69
Problem med dentala material rapporteras inte ...... 13:  8
Vad är egentligen ett extraknäck? (rep) ................... 13:18
KI skriver budord om etik. Tydliga regler ska under-
lätta för de anställda (rep) ....................................... 13:19
Högskoleverket utvärderar tandläkarutbildningarna 13:24
De flesta skolor säljer godis eller läsk (rep) .............. 13:42
För tidig död och parodontit hänger ihop (rep) ...... 13:44
Tandläkare-Sällskapets största anslag går till forsk-
ning om käke och nacke ......................................... 13:53
Tandläkarförbundets godis- och läskkampanj ......... 14:  8
Möte med Inger Wennhall ..................................... 14:10
Barbro förlorade sina implantat (rep) ..................... 14:12
"De som har haft implantat länge har ofta periim-
plantit" (rep) .......................................................... 14:16
Här är Sveriges mest välkomnande väntrum ........... 14:20
...och här är hederspristagaren ................................ 14:21
Rosengårdsprojektet får Tandläkarförbundets tand-
hälsopris (rep) ........................................................ 14:28
De får pris för artikel om behandling av parodontit
(rep) ....................................................................... 14:30
"Det gör ont, det gör ont" (rep) ............................. 14:32
Morgondagens tandvård ämne för ombud ............. 15:  8
Studenter höjer glasen och njuter i slottsmiljö (rep) 15:20
Han gör tandläkaryrket sexigt (rep) ........................ 15:26
Svenska studenter besöker kliniken hos mannen
"som säljer leenden, inte segelbåtar" ....................... 15:28
Sitter vettet i bettet? (rep) ....................................... 15:30
"Patienten bör betala tandreglering" ....................... 15:36
Inga nya projekt inom odontologi får pengar av
Vetenskapsrådet ..................................................... 15:41
Tandläkarhögskolor tar del av anslag från Cancer-
fonden ................................................................... 15:42

Svensson Roland: FDI:s logotype är okänd för allmän-
heten i Sverige (deb) ............................................... 4:55

Svensson Roland: Svar: Förbundet är på rätt kurs! (deb) 4:57
Söderhjelm Lars: Kan det ha varit potatisen som skyd-

dade mot karies? (deb) ............................................ 5:68

T
Trenning-Himmelsbach Anna: Franska tandläkare väl-

jer livskvalitet i stan framför god inkomst på landet
(rep) ....................................................................... 8:32

U
Uitto Veli-Jukka, Gustafsson Anders: Den parodontala

infektionens lokala konsekvenser (vet) .................... 1:66
Unell Lennart, Johansson Anders, Carlsson Gunnar E,
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Fernberg Ola, Halling Arne, Ordell Sven, Söderfeldt
Björn: Samhällsförändringar kan orsaka orala pro-
blem (vet) .............................................................. 15:44

V,W
Wahlberg Malin: Bland isberg och valkött på Grönland

(rep) ....................................................................... 3:30
Wahlund Kerstin: Temporomandibulär dysfunktion

och smärta hos ungdomar (vet) .............................. 6:46
Walker-Engström Marie-Louise: Obstruktiv sömnapné

(vet) ....................................................................... 9:54
Wallström Catharina: Viktigt hur tandvården bemöter

patienter med särskilda behov (rep) ........................ 10:32
Watzek Georg: Implants in Qualitatively Compromis-

ed Bone (bok) ........................................................ 7:65
Wennerberg Ann: Flera implantat har för kort klinisk

uppföljning (deb) ................................................... 14:76
Wennhall Inger, Mårtensson Eva-Marie, Sjunnesson Inga-

lill, Persson Georg, Matsson Lars, Twetman Svante,
Schröder Ulla: Utsikt från vårt Rosengård (vet) ....... 13:60

Widenheim Jan, Renvert Stefan, Birkhed Dowen: Före-
byggande tandvård (bok) ........................................ 3:46

Wilde Johanna: "Orimliga vinstkrav från förlagen hotar
spridning av forskningsresultat" (rep) ..................... 5:32

Voog Ülle: Ledsjukdomar och käksmärta (vet) ............. 6:50

Z
Zillén Per Åke: Tandläkarförbundet bryter internatio-

nellt samarbete (deb) .............................................. 4:54
Zollitsch Grill Hilda: Så kan folktandvården befolkas

igen (rep) ............................................................... 4:26
Litet och trivsamt i Vånga (rep) ............................. 4:28
Mats "coachar" team som jobbar i skift (rep) .......... 4:30
Hur står det till med glipan mellan teori och klinisk
verklighet? (rep) ..................................................... 12:42
Snuslarm om pancreascancer .................................. 14:  6
Tjänstetandläkarna får höjd medlemsavgift ............ 14:  7
Orofacial smärta (rep) ............................................ 14:36
"En av tre tandläkare tycker inte att smärtlindring
till barn är viktigt" (rep) ......................................... 14:38
Avveckling av specialisternas paraplyorganisation ... 15:  7
Möte med Louise Ericson ...................................... 15:10
Varning för smutsiga slangar (rep) .......................... 15:17
PT stöttar nätverk för att lämna tandvårdsförsäk-
ringen .................................................................... 15:29
Så hanterar du smittade patienter ........................... 15:32
"Nästan allt är möjligt" .......................................... 15:34

Ö
Örstavik Dag, Björndal Lars: Fråga NIOM: Elektronisk

 apekslokalisering (vet) ........................................... 15:56
Örtengren Ulf, Blixt Mariana: Läs bilagan om dentala

material .................................................................. 6:39
Östberg Anna-Lena: En ojämlik möjlighet (vet) ........... 4:46

Sakregister

AMALGAM
Minskad amalgamanvändning (Karlsson) ................... 8:  8
Kemikalieinspektionen föreslår totalstopp för amalgam

(Karlsson) .............................................................. 8:39
Tandläkarförbundet vill ha tidsbegränsat undantag

från förbud (Karlsson) ............................................ 8:39
Minskad amalgamanvändning (Karlsson) ................... 9:  7
Socialstyrelsen vill ha undantag från amalgamförbud

(Karlsson) .............................................................. 9:  7

ANSVAR OCH ETIK
Tandläkarförbundet öppnar sin hemsida för etiska dis-

kussioner (Bergström) ............................................ 1:76
Fel att inte undersöka postoperativa besvär (Karlsson) . 1:78
Patienten informerades inte när fel tand extraherades

(Karlsson) .............................................................. 1:78
Röntgen och vitaltest av tand borde ha gjorts (Karlsson) 1:79
Parestesi hade undgåtts med utförligare röntgen (Karls-

son) ........................................................................ 1:80
Skratt och allvar vid etikdag om informerat samtycke

(Suslick) ................................................................. 2:20
"Målet är nöjdare patienter" (Suslick) ......................... 2:23
Hur skulle du ha gjort? (Bergström) ............................ 2:78
Hjärtsjukdomen borde ha tagits på större allvar (Karls-

son) ........................................................................ 2:80
Kirurgiskt ingrepp borde ha föregått extraktionen

(Karlsson) .............................................................. 2:81
Fristående förening för etikfrågor får ny ordförande

(Suslick) ................................................................. 3:  6
Cementerade kronor borde ha lämnats ut (Karlsson) .. 3:42
Hematom efter fixtur i underkäken ledde till lex Maria-

anmälan (Lundgren) .............................................. 4:51
Var patienten informerad om extraktionerna? (Karls-

son) ........................................................................ 5:40
Felaktig remiss ledde till felaktig extraktion (Karlsson) 5:41
Basningsmedel trycktes upp i den oläkta alveolen

(Karlsson) .............................................................. 6:34
Fel inte informera om ändringar i terapiplanen (Karls-

son) ........................................................................ 6:36
Ny lag om etisk prövning ger människor samma skydd

som möss (Knutsson) ............................................. 6:40
Socialstyrelsen kritiserar anmäld tandläkare (Karlsson) 7:  6
Leif Leisnert nominerad för ny period i HSAN (Karls-

son) ........................................................................ 7:  8
Fel extrahera utan röntgenundersökning (Karlsson) .... 7:32
Restbettet var inte parodontalt acceptabelt före prote-

tikbehandlingen (Karlsson) .................................... 7:34
Alla gjorde rätt – men patienten blev missnöjd (Karls-

son) ........................................................................ 7:36
Nedsväljning och inhalation av främmande föremål

under behandling (Berg et al) ................................. 7:58
Omhändertagande vid nedsväljning eller inhalation

(Berggren) .............................................................. 7:64
Överprövande domstol avgör om HSAN dömt rätt

(Marcus) ................................................................ 7:70
Specialist borde ha behandlat parodontit – 20 år tidi-

gare (Karlsson) ....................................................... 8:34
Svår karies kunde undvikits med fluorbehandling

(Karlsson) .............................................................. 8:35
Rotbehandlingen borde ha utvärderats (Karlsson) ....... 9:18
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Trots protester extraherades fel tand (Karlsson) ........... 9:19
Extraktionen borde avbrutits (Karlsson) ...................... 9:20
Etik i barn- och ungdomstandvården (Klingberg et al) 9:58
Socialstyrelsen kritiserar käkkirurgklinik (Karlsson) .... 10:  6
Kontrollen av förhandsprövningar granskas (Karlsson) 10:  7
Så gör du när du får en besvärlig patient (Karlsson) ..... 10:18
Journalföringen väger tungt vid bedömningar i HSAN

(Karlsson) .............................................................. 10:21
Parodontiten borde behandlats tidigare (Karlsson) ...... 10:26
Viktigt hur tandvården bemöter patienter med särskil-

da behov (Wallström) ............................................ 10:32
Parodontitbehandlingen borde ha satts in tidigare

(Karlsson) .............................................................. 11:40
Rutiner för antibiotikaprofylax för riskpatienter måste

finnas (Karlsson) .................................................... 11:40
Fel att inte remittera patienten till specialist (Karlsson) 11:42
Rätt om garantiåtagande (Karlsson) ............................ 11:43
Patienten erbjöds inte alternativ behandling (Karlsson) 12:34
Enbart depuration inte tillräckligt (Karlsson) .............. 12:36
Hjärtsjukdomen borde ha tagits på större allvar (Karls-

son) ........................................................................ 12:38
Vad är egentligen ett extraknäck? (Suslick) .................. 13:18
KI skriver budord om etik. Tydliga regler ska under-

lätta för de anställda (Suslick) ................................. 13:19
Få HSAN-anmälningar leder till påföljd (Karlsson) .... 13:30
Patienten vägrade acceptera bron (Karlsson) ............... 13:31
Ogrundad misstanke om amalgamreaktion (Karlsson) 13:32
Tappad kanyl borde ha eftersökts bättre (Karlsson) ..... 13:32
Ortodontist eller pedodontist borde ha konsulterats

(Karlsson) .............................................................. 13:34
Enbart depuration inte tillräckligt (Karlsson) .............. 13:37
Oklara rekommendationer från Socialstyrelsen väckte

frågor om antibiotikaprofylax (Karlsson) ................ 13:38

ANTIBIOTIKA
"Färre bör få antibiotika vid blodiga ingrepp" (Suslick) 4:22
Oklara rekommendationer från Socialstyrelsen väckte

frågor om antibiotikaprofylax (Karlsson) ................ 13:38
Profylax mot infektiös endokardit (Blomgren, Hogevik) 13:48

ANTIGODISKAMPANJ
Förbundet drar igång stort antigodis- och läskprojekt

(Suslick) ................................................................. 5:18
Förbundet söker läskgeneraler (Suslick) ....................... 9:  6
Jönköping går till kamp mot läsk och godis (Suslick) .. 11:20
Nu kartläggs läsk- och godisförsäljningen på högstadiet

(Suslick) ................................................................. 11:23
Samordnade krafter hade gett effektivare resultat (Sus-

lick) ....................................................................... 11:23
"Gör skolan till en frizon från godis och läsk" (Karls-

son) ........................................................................ 12:  6
Skolor i hela landet ingår i förbundets läskkartläggning

(Suslick) ................................................................. 12:  7
Bra mat kan också vara kul (Suslick) ........................... 12:54
Frätskador på tänderna skrämmer mer än karies (Sus-

lick) ....................................................................... 12:57
De flesta skolor säljer godis eller läsk (Suslick) ............. 13:42
Tandläkarförbundets godis- och läskkampanj (Suslick) 14:  8
Tandläkarkampanj möts med respekt (Mörk) ............. 15:  6

ARBETSMARKNAD
Svenska tandhygienister är eftertraktade inom EU

(Suslick) ................................................................. 6:  6
Fler tandläkare gav inte ökad konkurrens (Suslick) ...... 6:  7
Tandvården skulle läggas ner i Jörn – då tog byborna

över (Mårtensson) .................................................. 12:46
Inget lätt val starta gemenskapsföretag (Mårtensson) ... 12:48

ARBETSMILJÖ
Snyggt och funktionellt på mottagningen (Andersson

Malmstedt) ............................................................ 4:12
Kommunalgrå akut fick hjälp av elever från målarskola

(Andersson Malmstedt) .......................................... 4:15
Irena har döden som arbetsfält (Karlsson) ................... 5:12
Bra stöd ger Ludwig trygghet i yrket (Karlsson) .......... 6:12
Fler sjukvårdsanställda ska få hjälp att stressa av i Umeå

(Carlson) ................................................................ 7:38
Sveriges snyggaste väntrum utses på riksstämman (Sus-

lick) ....................................................................... 8:  6
Tandläkarförbundet medlem i Alna (Karlsson) ........... 10:  8
Guldkant på vardagen (Knutsson) .............................. 10:12
Arbetsplatsen där ingen står över någon annan (Suslick) 11:28
"Tanken på chefsfri klinik inte hotfull för mig" (Sus-

lick) ....................................................................... 11:31
Sida vid sida på jobbet i 15 år (Carlson) ...................... 13:12

BETTFYSIOLOGI
Temporomandibulär dysfunktion och smärta hos ung-

domar (Wahlund) .................................................. 6:46
Ledsjukdomar och käksmärta (Voog) .......................... 6:50
Obstruktiv sömnapné (Walker-Engström) .................. 9:54
Stabiliseringsskenan gjorde under för pisksnärtskadade

Eva (Suslick) .......................................................... 11:12
Tuggummitestet kan ge snabba besked (Suslick) ......... 11:16
Käkjympa lindrar onda nackar (Suslick) ...................... 11:17
Bruxism och tandslitage (Magnusson) ......................... 11:52
Sitter vettet i bettet? (Suslick) ...................................... 15:30

BÖCKER
Tackla tobak (Post, Gilljam) ....................................... 1:74
History of Periodontology (Carranza, Shklar) ............. 2:51
Fundamentals  of  Periodontitis .................................. 2:51
Förebyggande tandvård (Widenheim et al) ................. 3:46
Karies – sjukdom och hål (Hansson, Ericson) ............. 3:46
En liten bok om att bemöta funktionshindrade (Karls-

son) ........................................................................ 5:26
Delegering Läkemedel Ansvar (Sjölenius) ................... 6:42
Inbjudan till trance. Hypnos i vård och terapi (En-

qvist) ...................................................................... 6:57
Biomimetics in periodontal regeneration (Cochran) ... 6:58
Implants in Qualitatively Compromised Bone (Wat-

zek) ........................................................................ 7:65
Successful Periodontal Therapy (Heasman et al) ......... 7:65
Hos tandläkaren (Grosin) ........................................... 7:66
Dirigent saknas i vård och omsorg för äldre (Gurner,

Thorslund) ............................................................. 7:67
I väntan på tandvård. Hur tandrötan blev poliktik

(Lindblom) ............................................................ 7:68
Implant overdentures (Feine, Carlsson) ...................... 7:68
Vem ska ta hand om min mamma (Bäsén) .................. 8:58
Odontologi 2004. Nordisk Odontologisk Årbog

(Munksgaard) ........................................................ 10:66
Nordic Dentistry 2004 (Quintessence) ....................... 10:66
Clinical oral physiology (Miles et al) ........................... 11:68
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Validering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser
(SIS – Hälso- och sjukvård) .................................... 12:72

Veterinary dentistry for the general practitioner (Gor-
rel) ......................................................................... 12:90

Periodontal management of children, adolescents and
young adults (Clerehugh et al) ............................... 12:90

Textbook of Endodontology (Bergenholtz et al) ......... 13:68
Risk Management in General Dental Practice (Rattan,

Tiernan) ................................................................. 15:43

DEBATT/INSÄNT
Studie om NTI-skenan gäller inte allmäntandläkare

(Paulsson) .............................................................. 1:81
"Unidents argument håller inte" (Magnusson) ............ 1:82
Kobolt-krom – evidensbaserad tandvård eller kejsarens

nya kläder? (Haag) ................................................. 2:75
Otydliga motiv bakom val av kobolt-krom (Dérand) .. 2:77
De flesta döms efter en summarisk "rättegång" (Sun-

dell) ....................................................................... 2:82
"Tandläkarkåren har förvandlats från hälsans föresprå-

kare till räknenissar" (Lundgren) ............................ 3:64
Privattandläkarna svarar: Nedprioritering av reparativ

tandvård – ett svek mot patienterna (Franzon et al) 3:66
Tjänstetandläkarna svarar: Försök inte vältra över po-

litiska brister på tandläkarna (Nilsson) ................... 3:68
Folktandvårdsföreningen svarar: Det är reformens kon-

struktörer som har skapat problemen (Pälvärinne) . 3:68
Tandläkarna ska inte hudflängas för politikernas tokiga

beslut (Dahlberg) ................................................... 4:53
Tandläkarförbundet bryter internationellt samarbete

(Zillén) .................................................................. 4:54
FDI:s logotype är okänd för allmänheten i Sverige

(Svensson) .............................................................. 4:55
Tandläkartidningen svarar Per Åke Zillén (Mörk) ....... 4:55
Tandläkarförbundet på fel kurs? (Norrsell) ................. 4:56
Svar: Förbundet är på rätt kurs! (Svensson) ................. 4:57
NTI-skenan hotfullt effektiv? (Berit) ........................... 4:57
Är guttaperka bästa rotfyllningsmedlet? (Cederblom) .. 4:58
Ingen har anmält N2 till materialregistret (Roosaar) ... 4:59
Ska privattandläkare jobba gratis? (Laskaradic-Hoch-

wälder) ................................................................... 5:64
Jag stannar i England (Eriksson) ................................. 5:64
"Försämrad situation med Monica Lundgren i ledning-

en" (Carlestam) ...................................................... 5:65
Man kan inte få en Rolls Royce om man betalar för en

Volkswagen (Hänninger) ....................................... 5:66
Tandläkarkåren behöver en etisk debatt (Lundgren) ... 5:66
SPF vägrar föra en diskussion (Lindqvist) ................... 5:68
Kan det ha varit potatisen som skyddade mot karies?

(Söderhjelm) .......................................................... 5:68
Överprövande domstol avgör om HSAN dömt rätt

(Marcus) ................................................................ 7:70
Avskaffa HSAN – ge patienten ersättning (Carleson) .. 9:67
Gyllene tider för tandläkare (Lundgren) ...................... 10:67
Anständighetens gräns är nådd (Franzon et al) ............ 10:68
Vi känner inte igen sådana fall som Lundgren tar upp

(Fagerberg, Håkansson) ......................................... 10:68
Kan vi lita på att beslut i HSAN är vetenskapligt under-

byggda? (Knutsson et al) ........................................ 12:99
Stå på dig, Roland! (Ahlbom) ...................................... 12:100
Kontroll av hälsodeklaration var otillräcklig (Langius) 13:69
Läkare måste remittera riskpatienter till tandläkare

(Persson Bakker) .................................................... 13:70
Missvisande tabell i Tandläkartidningen (Canepa) ...... 14:74
Flera implantat har för kort klinisk uppföljning (Wen-

nerberg) ................................................................. 14:76
Socialstyrelsen slår en logisk kullerbytta (Ganters) ....... 15:59

DENTALA MATERIAL/PRODUKTER
Fråga NIOM: Herdelamper og øyeskader (Bruzell-

Roll) ...................................................................... 3:56
Ny organisation sköter CE-märkning i Norge (Suslick) 6:24
Läs bilagan om dentala material (Örtengren, Blixt) ..... 6:39
Nya regler för dentala material .................................... 7:  6
Minskad amalgamanvändning (Karlsson) ................... 8:  8
Kemikalieinspektionen föreslår totalstopp för amalgam

(Karlsson) .............................................................. 8:39
Tandläkarförbundet vill ha tidsbegränsat undantag

från förbud (Karlsson) ............................................ 8:39
Minskad amalgamanvändning (Karlsson) ................... 9:  7
Socialstyrelsen vill ha undantag från amalgamförbud

(Karlsson) .............................................................. 9:  7
Adhesivsystem (Dahl, Ryuter) ..................................... 9:64
Nätbaserat kemikalieregister i Norrbotten (Karlsson) .. 10:  8
Implantatregister söker pengar (Suslick) ...................... 12:69
Fråga NIOM: Avvikande reaktioner mot dentala bio-

material (Karlsson, Hensten) .................................. 12:92
Problem med dentala material rapporteras inte (Sus-

lick) ....................................................................... 13:  8
Fråga NIOM: Elektronisk apekslokalisering (Örstavik,

 Björndal) ............................................................... 15:56

ENDODONTI
Effekter av endodontisk akutbehandling (Molander et

al) .......................................................................... 5:48

EPIDEMIOLOGI
Bakterie av intresse för tandvården (Höddelius) .......... 13:64
Epidemiologin grunden för framtidens tandvård (Karls-

(son) ...................................................................... 15:37

FOLKHÄLSA
Ett litet steg för Svante – men ett stort steg för hälsan

(Carlson) ................................................................ 4:18
Tandlösheten snart nära noll i Dalarna (Karlsson) ...... 5:  6
Tandläkare kan spela livsviktig roll för njursjuka

(Andersson Malmstedt) .......................................... 5:36
Lågprissatsning på studenter – flopp eller framtidsmo-

dell? (Frieberg) ....................................................... 6:  8
Vad är oral hälsa? (Axtelius, Söderfeldt) ...................... 10:50
Snuslarm om pancreascancer (Zollitsch Grill) ............. 14:  6
Levande kvalitetsarbete nyckeln till god vård (Karlsson) 14:22
Samhällsförändringar kan orsaka orala problem (Unell

et al) ....................................................................... 15:44
Tobaksrökning och kronisk destruktiv parodontal

sjukdom (Bergström) ............................................. 15:48
Bra redovisning blir emellanåt onyanserad och svårbe-

griplig (Lindhe) ...................................................... 15:54

FOLKTANDVÅRDEN
Så kan folktandvården befolkas igen (Zollitsch Grill) .. 4:26
Litet och trivsamt i Vånga (Zollitsch Grill) ................. 4:28
Mats "coachar" team som jobbar i skift (Zollitsch

Grill) ...................................................................... 4:30
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Positiv utveckling för tjänstetandläkarnas löner (Karls-
son) ........................................................................ 4:33

En ojämlik möjlighet (Östberg) .................................. 4:46
Tre års väntan på tandvård (Karlsson) ......................... 11:  6
Klinikchefer i Skåne ingick tvivelaktigt sponsoravtal

(Skogh) .................................................................. 11:  7
Folktandvården i Stockholm satsar på barnen (Karls-

son) ........................................................................ 12:  6
Sponsring granskas vidare (Skogh) .............................. 12:  8

GERODONTOLOGI
Sista resan för Lasse och hans team (Suslick) ............... 1:12
Hon är bara ett klick från specialisten (Mårtensson) .... 2:12
Människovärdig tandvård = tandvård med respekt för

människovärdet? (Sandelin) ................................... 3:38
Vårdhemmet fick Tom att välja yrke – äldretandvård

lockar efter examen (Knutsson) .............................. 3:39

HYGIEN OCH SMITTSKYDD
Rena händer bästa vapnet mot fientliga bakterier (Sus-

lick) ....................................................................... 8:26
Varning för smutsiga slangar (Zollitsch Grill) ............. 15:17
Så hanterar du smittade patienter (Zollitsch Grill) ...... 15:32

KARIOLOGI
Kariesriskbedömning med hjälp av Cariogrammodel-

len (Hänsel Petersson) ............................................ 5:56
Han rensade upp i kariesträsket (Klinge) ..................... 8:12

KONFERENSER, KONGRESSER
Skratt och allvar vid etikdag om informerat samtycke

(Suslick) ................................................................. 2:20
"Målet är nöjdare patienter" (Suslick) ......................... 2:23
Europeiska tandläkare möter levande legend (Suslick) . 3:  7
Stort möte i Stockholm tar upp tandläkarnas framtid

i Europa (Suslick) ................................................... 5:22
Så arbetar organisationen för dig (Suslick) .................. 5:22
Tandläkarförbundet ifrågasätter ERO:s betydelse (Sus-

lick) ....................................................................... 5:25
Sveriges snyggaste väntrum utses på riksstämman (Sus-

lick) ....................................................................... 8:  6
Europas tandläkare möttes i Stockholm (Suslick) ........ 8:22
Tandläkarförbundet går ur samarbetsorganisationen

ERO? (Suslick) ...................................................... 8:22
Malta twelve points (Suslick) ...................................... 8:24
Odontologisk riksstämma: preliminärprogram ............ 9:32
Friskt och sjukt i tandvården – och en del skoj (Sus-

lick) ....................................................................... 9:36
Kongress om oral cancer lockade 200 till Visby (Sus-

lick) ....................................................................... 9:50
Hur tycker du att patienten ska behandlas? Tryck till

om din åsikt på riksstämman .................................. 12:74
Rekord på rekord på riksstämman (Karlsson) .............. 13:  6
Så kan patienten behandlas ......................................... 13:54
Högtidsdagar för tandläkarna (Knutsson) ................... 14:18
Café lockade etikintresserade (Karlsson) ...................... 14:19
Här är Sveriges mest välkomnande väntrum (Suslick) . 14:20
...och här är hederspristagaren (Suslick) ...................... 14:21
Levande kvalitetsarbete nyckeln till god vård (Karlsson) 14:22
Pensionsavgångar, blekning och tandsköterskeutbild-

ning (Karlsson) ...................................................... 14:24
"Och vinnaren är... en kanin!" (Mörk) ........................ 14:27

Tandläkarkampanj möts med respekt (Mörk) ............. 15:  6
Avveckling av specialisternas paraplyorganisation (Zol-

litsch Grill) ............................................................. 15:  7
Ombud måste anmälas senast 1 september .................. 15:  7
Nya stadgar i regionerna ............................................. 15:  7
Budget i balans godkändes .......................................... 15:  7
Morgondagens tandvård ämne för ombud (Suslick) .... 15:  8
Sitter vettet i bettet? (Suslick) ...................................... 15:30
Så hanterar du smittade patienter (Zollitsch Grill) ...... 15:32
"Nästan allt är möjligt" (Zollitsch Grill) ..................... 15:34
"Patienten bör betala tandreglering" (Suslick) ............. 15:36
Epidemiologin grunden för framtidens tandvård (Karls-

son) ........................................................................ 15:37

KRÖNIKA
Nu är tid för långsamt läsande .................................. 1:  5
Här tiger inte hälsan still ........................................... 2:  5
Det gäller att ha god hand med slumpen ................... 3:  5
De skrattar gott i Villands Vånga .............................. 4:  5
Ett politiskt barndomsminne med aktualitet ............. 5:  5
Tack för 400 betyg på Tandläkartidningen! .............. 6:  5
Här hittar man ingen typisk tandläkare ..................... 7:  5
Möt människan bakom titeln .................................... 8:  5
Dragkampen om tandläkarna fortsätter ..................... 9:  5
God arbetsmiljö kräver engagemang ......................... 10:  5
Hur tar man sig upp ur sockerträsket? ....................... 11:  5
Med rötterna i erfarenhetens mylla ........................... 12:  5
Ljuset kommer från Rosengård ................................. 13:  5
Det är skillnad på smärta och smärta ......................... 14:  5
I väntan på den blå timmen ...................................... 15:  5

LEDARE
Det unika i den svenska tandvårdsmodellen riskerar att

förstöras ................................................................. 1:  3
Vi välkomnar en livlig etisk debatt .............................. 2:  3
En övermaga råsop mot tandläkarkåren ...................... 3:  3
Vad säger legitimationen om hygienistens kompetens? 4:  3
Boka in riksstämman för hela teamet .......................... 5:  3
Norden är vår omvärld ................................................ 6:  3
Ryckig politik försvårar all planering ........................... 7:  3
Förbundet är med och påverkar tandvården i det nya

Europa ................................................................... 8:  3
En orättvis betraktelse av tandvården .......................... 9:  3
Dags att utbilda fler tandläkare och sköterskor ............ 10:  3
Dags att stilla din hunger efter kunskap ...................... 11:  3
Politikerna har ansvar för priset på tandvård ............... 12:  3
Nu laddar vi inför nästa stämma ................................. 13:  3
Det vi säger och står för märks! ................................... 14:  3
Osäkra spådomar om framtiden .................................. 15:  3

MARKNADSFÖRING/REKLAM
Norsk förbundsordförande vill avskaffa reklamavtalen

(Karlsson) .............................................................. 6:20
Tandläkarförbundet har också reklamavtal (Karlsson) . 6:20
Klinikchefer i Skåne ingick tvivelaktigt sponsoravtal

(Skogh) .................................................................. 11:  7
Från spittooner till metrosexuella män (Karlsson) ....... 11:32

NOTISER
Lättare för nya patienter att få tandvård (Karlsson) ..... 1:  6
Hockeyförbundet kräver tandskydd ............................ 1:  6
Folktandvårdens vagga stod i Vingåker (Katrineholms-

Kuriren) ................................................................. 1:  7
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Forskning om handikappades tandvård får 417 000
kronor .................................................................... 1:  7

Tandläkartidningen gratulerar Kaj Fried och Mikael
Wendel till utmärkelsen Bästa vetenskapliga över-
siktsartikel i Tandläkartidningen 2003 ................... 1:43

Cylinderampuller med Xylocain Dental Adrenalin dras
in ........................................................................... 2:  8

Nej till konkurrens om logoanvändning ...................... 2:  8
Tandläkarbristen kan skapa nytt yrke .......................... 2:  8
Är nyutbildade redo för framtiden? ............................. 2:  8
Tandläkarförbundet vill slopa delegering .................... 3:  7
Finska tandläkare väntas få åtta dagars efterutbildning 3:  8
Allt fler unga vill bli tandläkare ................................... 3:35
Orala sjukdomar ett globalt problem .......................... 4:  7
Örebro får ny tandvårdsdirektör ................................. 4:  8
Läsarundersökning på nätet ........................................ 5:  6
Odontologin blir mer anonym i Umeå ....................... 5:  7
Tandsköterskornas framtida roll utreds ....................... 5:  7
Enklare att hitta rätt jobb i Tandläkartidningen .......... 7:  6
Nya regler för dentala material .................................... 7:  6
20-årsjubileum firas med bok ...................................... 7:  6
Abonnemangstandvård blev succé i Skåne ................... 7:  6
Tandläkarutbildning kan ge masterexamen ................. 7:  7
Tandläkare-Sällskapets stipendier söks på nätet ........... 7:  7
Rättssäkerheten stärks för studenter ............................ 7:  8
Kvalitetspärmen på nätet i Gävleborg .......................... 7:  8
Sommarjobb ger bra klinisk färdighetsträning ............. 7:21
Plats för mer IT inom odontologisk utbildning ........... 7:42
Fluorforskning belönas med pris ................................. 7:42
Muntorrhetsforskare får internationellt pris ................ 7:42
Tandläkare kan spåra skelettsjukdom .......................... 7:42
PlayStation gör kirurger snabbare och säkrare ............. 7:42
Engelska forskare odlar tänder från stamceller ............. 7:42
200 miljoner skadade tänder bland 12-åringar ............ 7:43
75 miljoner kronor till norsk cancerforskare ................ 7:43
Tandläkare får hjärt-kärlstipendium ............................ 7:43
Förste tandteknikern tar licentiatexamen .................... 7:43
Umeå nytt centrum för behandling av sällsynta sjuk-

domar .................................................................... 7:43
Internetbokning succé i Gävleborg .............................. 8:  6
Tio kliniker stängs i Skåne .......................................... 8:  6
Metod för riskbedömning ute på marknaden .............. 8:  7
Pussakuten ska locka ungdomar till tandvården .......... 8:  8
Fluor och kloka gummor på Skansens sommarutställ-

ning ....................................................................... 8:  8
Historisk tandvård i Skansens årsbok .......................... 8:  8
Umeå tar ledningen i forskning kring djurförsök ........ 8:41
"Doxadent håller inte måttet" ..................................... 8:41
Sjuksköterskor kan upptäcka dålig munhälsa .............. 8:41
Ylva Johansson får ansvar för tandvården .................... 9:  7
Internetbokning succé i Gävleborg .............................. 9:  7
Hans Sundberg konsult vid pensionärsförbund ........... 9:  8
Metod för riskbedömning ute på marknaden .............. 9:  8
Ingen anstormning av tandläkare från nya EU-länder . 9:  8
Leif Leisnert utsedd till ny period i HSAN .................. 9:  8
Liknande resultat i Tandläkarförbundets egna under-

sökningar ............................................................... 9:17
Högskolan i Jönköping får odontologisk institution ... 9:52
Tuggpinne motverkar parodontal sjukdom ................. 9:52
Svensk ny president för internationell organisation ..... 9:52
World Dental Federation håller kongress i Indien ....... 9:52
Titanskruvar tas upp på vetenskapsfestival .................. 9:52

Samarbete över yrkesgränserna belönades .................... 9:52
Nya docenter på Karolinska institutet ......................... 9:52
HSAN-anmäld kan få beslut snabbt via e-post ............ 10:  6
Finska tandläkare får obligatorisk efterutbildning ........ 10:  6
Louise Ericson föreslås som ny FS-ledamot ................. 10:  7
Dagens Samhälle ny tidning för chefer inom landsting-

et ........................................................................... 10:  7
FDI publicerar uttalanden på fyra språk ...................... 10:48
Kortison motverkar nervskador ................................... 10:48
Nytt ämne kan förebygga karies och parodontit .......... 10:48
Tandsköterskeutbildning startas i Tranås .................... 11:  7
Tandläkare uppmanas att delta i manustävling ............ 11:  8
Billigare el ................................................................... 11:  8
Etikdag kring vårdens värde ........................................ 11:  8
Stark region stärker samarbete ..................................... 11:49
Europeisk konferens om bettrelaterad smärta .............. 11:49
Ny implantatmetod presenterad .................................. 11:49
Pengar för e-learning i oral biologi .............................. 11:49
Pengar till profylaxforskning ....................................... 11:49
Nya bettfysiologer examinerades i Jönköping .............. 12:69
Förbundet erbjuder ett hundratal kurser i vår .............. 12:70
Prisad tandläkare får nytt pris ...................................... 12:70
Förbundsstyrelsen föreslår kurs i att starta forskning ... 12:70
Tomas Albrektsson får amerikanskt protetikpris ......... 12:70
Tandvården blir kvinnodominerad ............................. 13:  8
Vikarie på Tandläkartidningen ................................... 13:  8
Samarbete med Singapore om ny implantatmetod ...... 13:52
Ny vägledning om LED-lampor ................................. 13:52
Snabb disputation hotar kreativ forskning ................... 13:52
Birgit Angmar-Månsson hedersdoktor i Göteborg ...... 13:52
Ny pusselbit i parodontitprocessen ............................. 13:52
300 prenumererar på tandvårdsnyheter ....................... 14:  6
Kurs på internet utbildar tobaksavvänjare ................... 14:  7
Ingen FDI-kongress i Peking ...................................... 14:  7
Tandläkarförbundet deltog på studentmässa ............... 14:  8
Tandläkare har goda framtidsutsikter .......................... 14:  8
Röntgensimulator från Umeå vann internationellt pris 14:72
Gomspaltsbarn behöver skräddarsydd behandling ....... 14:72
Elva privattandläkare får forskningsbidrag ................... 14:72
Inköpsföreningen ger pengar till forskning .................. 14:72
Nyupptäckt bakterietoxin bakom tandlossning ........... 15:42
Bisfosfonater och tandbehandling går inte ihop .......... 15:42
Bakterier i plack kopplas till lunginflammation ........... 15:42
Tre vinner pris för bästa artikel ................................... 15:42

ODONTOLOGISK FORSKNING
Färre projekt får stöd av Tandläkare-Sällskapet (Sus-

lick) ....................................................................... 1:  8
Folktandvården Östergötland stöder forskning med en

miljon (Suslick) ...................................................... 3:35
En ojämlik möjlighet (Östberg) .................................. 4:46
"Orimliga vinstkrav från förlagen hotar spridning av

forskningsresultat" (Wilde) .................................... 5:32
"Tidskrifterna inte för dyra" (Mörk) ........................... 5:33
Sponsorer kan rädda anställda i Göteborg (Suslick) ..... 6:  6
Inflammation gemensam nämnare för parodontit och

hjärt-kärlsjukdom (Edqvist) ................................... 6:25
Fokus på inflammation (Edqvist) ................................ 6:28
Hett område för forskare (Edqvist) ............................. 6:28
Enkelt test kan upptäcka parodontit på bara några mi-

nuter (Forsman) ..................................................... 6:29
Färre nickelallergiker bland dem som haft tandställning
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(Mårtensson) .......................................................... 7:26
Djurförsök bakom allt tandläkaren gör (Knutsson) ..... 8:28
Ekonomi och hänsyn styr användandet av försöksdjur

(Knutsson) ............................................................. 8:28
Strävan går mot färre djur per projekt (Knutsson) ....... 8:29
Jörgen Jönsson på Karolinska bevakar att djurskyddet

verkligen efterlevs (Knutsson) ................................. 8:30
Etisk prövning av djurförsök (Knutsson) ..................... 8:30
Djurförsök i siffror (Knutsson) ................................... 8:30
Veta mer? (Knutsson) ................................................. 8:30
Hon får pris för sin råa yta (Suslick) ............................ 10:40
Tandläkare publicerar nya rön i Science (Suslick) ....... 10:48
Klinisk, histopatologisk och genetisk diagnostik vid OI

och DI (Malmgren) ............................................... 10:56
Plackjägaren (Klinge) .................................................. 12:12
Ulf Lerner och Jukka Meurman delar pris på en miljon

kronor (Suslick) ..................................................... 12:24
För tidig död och parodontit hänger ihop (Suslick) ..... 13:44
Tandläkare-Sällskapets största anslag går till forskning

om käke och nacke (Suslick) .................................. 13:53
Inga nya projekt inom odontologi får pengar av Veten-

skapsrådet (Suslick) ................................................ 15:41
Tandläkarhögskolor tar del av anslag från Cancerfon-

den (Suslick) .......................................................... 15:42

ODONTOLOGISK RADIOLOGI
Ny europeisk organisation för odontologisk radiologi

(Suslick) ................................................................. 3:35
Röntgendebuten inom svensk tandvård (Hedin) ......... 7:52

ORAL CELLBIOLOGI
Skelettet i käkar och annorstädes (Lerner) ................... 8:42
Klinisk, histopatologisk och genetisk diagnostik vid OI

och DI (Malmgren) ............................................... 10:56
Smärtans molekyler (Fried) ......................................... 14:42

ORAL HÄLSA/FRAMTIDENS TANDVÅRD
Snabb och säker riskbedömning allt viktigare inom

tandvården (Suslick) ............................................... 3:  8
50- och 60-åringarna nöjda med sina tänder (Karlsson) 9:  8
Vad är oral hälsa? (Axtelius, Söderfeldt) ...................... 10:50
Munhälsostatus hos patienter som vårdas på sjukhus

(Andersson) ............................................................ 10:62
Hur tandrötan blev politik (Lindblom) ....................... 11:64
Med sikte på det friska (Karlsson) ............................... 12:26
Roland Svensson, Tandläkarförbundet: Det blir svårt

att klara vårdbehovet (Karlsson) ............................. 12:29
Håkan Vestergren, Landstingsförbundet: Sned geogra-

fisk fördelning av tandläkare största hotet (Karlsson) 12:30
Agneta Ekman, Socialstyrelsen: Departementen bör

börja fundera på lösningar (Karlsson) ..................... 12:30
Vd:n som ser problemen som möjligheter (Karlsson) .. 13:26
Morgondagens tandvård ämne för ombud (Suslick) .... 15:  8
"Politikernas kortsynthet hotar tandvården" (Karlsson) 15:22
Samhällsförändringar kan orsaka orala problem (Unell

et al) ....................................................................... 15:44

ORAL MEDICIN
Berättelsens läkande kraft (Carlson) ............................ 3:24
"Är det inte bara psykiskt?" (Carlson) ......................... 3:26
Recidiverande aftös stomatit (Mattsson et al) .............. 3:48
Kjemoprevensjon av munnhulekreft (Sudbø) .............. 4:38

Profylax mot infektiös endokardit (Blomgren, Hogevik) 13:48

ORAL PROTETIK
Socialstyrelsen säger ja till register för implantat (Sus-

lick) ....................................................................... 1:  6
Mannen bakom titanimplantatet (Klinge) ................... 3:12
Helkeramiske protetiske erstatninger (Kvam, Karlsson) 6:52
Otillräckliga rutiner vid implantatbehandlingar (Karls-

son) ........................................................................ 7:  8
Nedsväljning och inhalation av främmande föremål

under behandling (Berg et al) ................................. 7:58
Barbro förlorade sina implantat (Suslick) .................... 14:12
"De som har haft implantat länge har ofta periimplan-

tit" (Suslick) ........................................................... 14:16
"Nästan allt är möjligt" (Zollitsch Grill) ..................... 15:34

ORTODONTI
"Patienten bör betala tandreglering" (Suslick) ............. 15:36

PARODONTOLOGI
Tema: Parodontologi (Lahtinen, Mäntylä) .................. 1:21
Periodontiens historie i et nordisk perspektiv (Meyer) . 1:22
De periodontale sykdommers epidemiologi og klassifi-

kasjon (Aleksejuniene, Holst) ................................. 1:34
Diagnostikk av periodontale sykdommer (Frode Han-

sen) ........................................................................ 1:44
Den parodontale infektion (Frandsen et al) ................. 1:58
Den parodontala infektionens lokala konsekvenser

(Uitto, Gustafsson) ................................................ 1:66
Parodontit och allmänsjukdomar (Klinge, Holmstrup) 2:26
Allmänsjukdomar som predisponerande faktorer vid

parodontala förändringar (Knuuttila et al) .............. 2:36
Hur kan  munhälsovården hjälpa patienter sluta använ-

da tobak? (Lahtinen) .............................................. 2:46
Nya behandlingsmetoder ur ett vetenskapligt och kli-

niskt perspektiv (Ramberg, Stoltze) ........................ 2:52
Periodontal vedlikeholdsbehandling (Aass) ................. 2:62
Rehabilitering av parodontitpatienten (Bratthall, Jans-

son) ........................................................................ 2:68
Ny avhandling visar samband mellan parodontit och

kolesterol (Suslick) ................................................. 4:35
Inflammation gemensam nämnare för parodontit och

hjärt-kärlsjukdom (Edqvist) ................................... 6:25
Enkelt test kan upptäcka parodontit på bara några mi-

nuter (Forsman) ..................................................... 6:29
Kirurgiska tekniker som kan öka benvolym och bentät-

het (Slotte) ............................................................. 7:46
Reklam från implantatföretag oroar (Karlsson) ........... 11:  6
Den parodontala sjukdomens betydelse för hjärt-kärl-

sjukdom (Buhlin) ................................................... 11:58
Plackjägaren (Klinge) .................................................. 12:12
Kronisk parodontit – prevention, diagnostik och be-

handling (Rohlin et al) ........................................... 12:80
För tidig död och parodontit hänger ihop (Suslick) ..... 13:44
Barbro förlorade sina implantat (Suslick) .................... 14:12
"De som har haft implantat länge har ofta periimplan-

tit" (Suslick) ........................................................... 14:16
De får pris för artikel om behandling av parodontit

(Suslick) ................................................................. 14:30
"Nästan allt är möjligt" (Zollitsch Grill) ..................... 15:34
Tofu kan fixera tänder (Knutsson) .............................. 15:42
Tobaksrökning och kronisk destruktiv parodontal
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sjukdom (Bergström) ............................................. 15:48
Bra redovisning blir emellanåt onyanserad och svårbe-

griplig (Lindhe) ...................................................... 15:54

PEDODONTI
Psykoterapeutisk konsultation inom barn- och ung-

domstandvården (Borgström, Lidman) .................. 5:60
Etik i barn- och ungdomstandvården (Klingberg et al) 9:58
Hur tycker du att patienten ska behandlas? Tryck till

om din åsikt på riksstämman .................................. 12:74
Så kan patienten behandlas ......................................... 13:54
Utsikt från vårt Rosengård (Wennhall et al) ................ 13:60
Rosengårdsprojektet får Tandläkarförbundets tandhäl-

sopris (Suslick) ....................................................... 14:28
"En av tre tandläkare tycker inte att smärtlindring till

barn är viktigt" (Zollitsch Grill) ............................. 14:38

PRISER/ABONNEMANGSTANDVÅRD
Konsumentverket kritiserar tandläkare för dålig prisin-

formation (Mörk) .................................................. 2:  7
Patienter konsumerar mer tandvård när priset är fast

(Suslick) ................................................................. 11:25
Så bedrivs kontraktstandvården i landet (Suslick) ........ 11:26
Nätverk bildas för att främja tandvård till fast pris (Sus-

lick) ....................................................................... 11:26
Privatklinik satsar på tandvårdsförsäkring (Karlsson) ... 12:  6
Patientpriserna fortsätter att stiga (Karlsson) ............... 12:  7

PRIVATTANDLÄKARNA
Privattandläkarna kräver handling (Karlsson) .............. 3:  6
Pensionärerna rasar mot Privattandläkarna (Karlsson) . 4:  8
Privattandläkarna utreder egen småföretagarskola (Sus-

lick) ....................................................................... 5:  8
20-årsjubileum firas med bok ...................................... 7:  6
PT stöttar nätverk för att lämna tandvårdsförsäkringen

(Zollitsch Grill) ...................................................... 15:29

SMÄRTA
"Det gör ont, det gör ont" (Suslick) ............................ 14:32
Orofacial smärta (Zollitsch Grill) ................................ 14:36
"En av tre tandläkare tycker inte att smärtlindring till

barn är viktigt" (Zollitsch Grill) ............................. 14:38
Smärta – ett hälsoproblem (Fried) ............................... 14:41
Smärtans molekyler (Fried) ......................................... 14:42
Neuropatiska smärttillstånd inom det orofaciala områ-

det (Hansson, Linderoth) ....................................... 14:50
Smärta – kvinnligt, manligt och mänskligt (Hallin) .... 14:60
Könsskillnader vid kraniofacial smärta (Ernberg) ........ 14:66

SPECIALISTTANDVÅRD
Hon är bara ett klick från specialisten (Mårtensson) .... 2:12
Tekniskt intresse ingen merit (Mårtensson) ................ 2:17
Erosionsskador på tänderna (Johansson) ..................... 3:60
Profylax mot infektiös endokardit (Blomgren, Hogevik) 13:48

TANDLÄKARFÖRBUNDET
Antalet medlemmar minskar (Suslick) ........................ 1:  7
Christina Lindh avgår som vice ordförande i förbundet

(Karlsson) .............................................................. 5:  6
Anders Holmlund kandidat som ny vice ordförande

(Karlsson) .............................................................. 7:  7

Tandläkarförbundet medlem i Alna (Karlsson) ........... 10:  8
Tandläkarförbundet lämnar organisationen ERO (Sus-

lick) ....................................................................... 12:  8
Här är ombuden och röstetalen vid förbundsmötet

(Karlsson) .............................................................. 12:65
FS föreslår att SÄCR upphör (Karlsson) ...................... 12:65

TANDLÄKARYRKET
Kraftig minskning av antalet tandläkare (Karlsson) ..... 11:  8
Med sikte på det friska (Karlsson) ............................... 12:26
Kraftig minskning av tandläkare fram till 2020 (Karls-

son) ........................................................................ 12:28
Roland Svensson, Tandläkarförbundet: Det blir svårt

att klara vårdbehovet (Karlsson) ............................. 12:29
Håkan Vestergren, Landstingsförbundet: Sned geogra-

fisk fördelning av tandläkare största hotet (Karlsson) 12:30
Agneta Ekman, Socialstyrelsen: Departementen bör

börja fundera på lösningar (Karlsson) ..................... 12:30
Hur står det till med glipan mellan teori och klinisk

verklighet? (Zollitsch Grill) .................................... 12:42
Han gör tandläkaryrket sexigt (Suslick) ....................... 15:26
Svenska studenter besöker kliniken hos mannen "som

säljer leenden, inte segelbåtar" (Suslick) .................. 15:28

TANDVÅRDSSTÖD/FÖRHANDSPRÖVNINGAR
Privattandläkare bojkottar prisreglerad vård (Suslick) .. 2:  6
RFV vill ha översyn av tandvårdsförsäkringen (Karlsson) 4:  8
Landstinget i Kalmar får bakläxa för prisreglering 2003

(Suslick) ................................................................. 8:  7
Reformen som vittrade sönder (Karlsson) ................... 9:22
Sju tandläkare om reformen och framtiden (Karlsson) 9:26
Myndighetskritik mot förhandsprövningar (Karlsson) 12:  7
RFV riktar skarp kritik mot Skånekassan (Karlsson) ... 12:  7
PT stöttar nätverk för att lämna tandvårdsförsäkringen

(Zollitsch Grill) ...................................................... 15:29

TJÄNSTETANDLÄKARNA
Positiv utveckling för tjänstetandläkarnas löner (Karls-

son) ........................................................................ 4:33
Tjänstetandläkarna får höjd medlemsavgift (Zollitsch

Grill) ...................................................................... 14:  7

UTBILDNING
Ny tandläkarutbildning i Åbo (Suslick) ....................... 5:  7
Ny utbildning i orofacial medicin kan starta på försök

(Karlsson) .............................................................. 5:26
Kunskapsträdet bär frukt (Suslick) .............................. 5:34
Förbundet följer upp studie om grundutbildning och

klinisk verklighet .................................................... 6:16
Tandläkarutbildning kan ge masterexamen ................. 7:  7
Rättssäkerheten stärks för studenter ............................ 7:  8
Många nya tandläkare osäkra inför första jobbet (Sus-

lick) ....................................................................... 7:16
"Svenska tandläkare bland de bästa i världen" (Suslick) 7:16
Så kommenterar grundutbildningsgruppen undersök-

ningen (Suslick) ..................................................... 7:18
Sommarjobb ger bra klinisk färdighetsträning ............. 7:21
Svalt intresse för IT-teknik när vårdpersonal utbildas

(Karlsson) .............................................................. 7:24
Vacklande auktoritet problem för studenter (Suslick) .. 8:41
Umeå får nya platser på tandläkarutbildningen? (Sus-

lick) ....................................................................... 9:  6
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Josefins sista sommarlov (Suslick) ............................... 9:12
Handledning ingen självklarhet för nyutexaminerade

(Karlsson) .............................................................. 9:16
"Idéerna från 1975 var inte så tokiga som jag trodde"

(Karlsson) .............................................................. 9:42
Vilsen i världens största stad (Askman) ........................ 10:36
Umeå får nya platser på tandläkarutbildningen (Sus-

lick) ....................................................................... 11:  8
Tandhygienister kräver högre lön (Karlsson) ............... 11:  8
Therese och Öivind fulla av framtidstro (Karlsson) ..... 12:33
Hur står det till med glipan mellan teori och klinisk

verklighet? (Zollitsch Grill) .................................... 12:42
Genusfrågor får större utrymme på tandläkarprogram-

met i Umeå (Mårtensson) ...................................... 12:52
Socialstyrelsen föreslår ny tandsköterskeutbildning

(Karlsson) .............................................................. 13:  8
Högskoleverket utvärderar tandläkarutbildningarna

(Suslick) ................................................................. 13:24

VARIA
Forskning intresserar tandläkare (Suslick) ................... 1:  8
Möte med Christina Ternebrink (Karlsson) ................ 1:10
Ny specialist med fria händer att bygga upp sin verk-

samhet (Suslick) ..................................................... 1:18
Möte med Catrine Isehed ........................................... 2:10
De tog över –  och lyckades (Karlsson) ........................ 2:18
Möte med Lars Gahnberg (Suslick) ............................. 3:10
Nya mord ger nya framgångar (Karlsson) .................... 3:22
Bland isberg och valkött på Grönland (Wahlberg) ...... 3:30
Tandvården med i teamet kring Huntingtonpatienter

(Suslick) ................................................................. 3:34
Falnat intresse för dentister (Karlsson) ........................ 4:  6
Möte med Mona Homan (Suslick) ............................. 4:10
Irina stortrivs som tandläkare (Karlsson) ..................... 4:16
Tre nya medlemmar i Tandläkartidningens vetenskap-

liga råd (Schröder, Klinge) ..................................... 4:52
Praktikertjänst säger upp personal (Suslick) ................. 5:  7
Tandvård för hemlösa i Umeå (Karlsson) .................... 5:  8
Möte med Birgitta Söder (Suslick) .............................. 5:10
Irena har döden som arbetsfält (Karlsson) ................... 5:12
Barnhemsbarn i Rumänien behandlas i studenternas

gamla tandvårdsstolar (Suslick) .............................. 5:30
"Orimliga vinstkrav från förlagen hotar spridning av

forskningsresultat" (Wilde) .................................... 5:32
"Tidskrifterna inte för dyra" (Mörk) ........................... 5:33
Tandvård i andra EU-länder ger rätt till svensk ersätt-

ning (Karlsson) ...................................................... 5:38
Svensk man tvingades söka tandläkare akut i Tyskland

(Karlsson) .............................................................. 5:39
Samlare samlas i nätverk för historieintresserade (Knut-

sson) ...................................................................... 5:43
Hopp för hotad historia? (Knutsson) .......................... 5:44
Möte med Annika Marcus (Suslick) ............................ 6:10
Läsarna ger Tandläkartidningen högt betyg (Mörk) .... 6:18
Norrbottnisk helhetsvård blev succé – trots farhågor

(Mårtensson) .......................................................... 6:22
Lärare i Umeå får pedagogiska pris (Suslick) ............... 6:24
Möte med Anders Nigard (Mårtensson) ...................... 7:10
Tandläkare och rullstolsburen (Suslick) ....................... 7:12
Tjänstedirektivet oroar Landstings- och Kommunför-

bundet (Karlsson) .................................................. 8:  7
Möte med Marianne Strömberg (Karlsson) ................. 8:10

Tandläkaren som gärna borrar sig ner i orden (Karls-
son) ........................................................................ 8:20

Franska tandläkare väljer livskvalitet i stan framför god
inkomst på landet (Trenning-Himmelsbach) ......... 8:32

Möte med Ahmad Aghazadeh (Karlsson) .................... 9:10
Besökarna gillar tandlakartidningen.se (Mörk) ............ 9:30
Utlandet ingen lockelse för estniska tandläkare (Nils-

son) ........................................................................ 9:38
Timo stortrivs i hamnidyllen Haapsalu (Nilsson) ........ 9:38
"Idéerna från 1975 var inte så  tokiga som jag trodde"

(Karlsson) .............................................................. 9:42
Konsten speglar tandläkaryrkets framväxt (Suslick) ..... 9:44
Historisk konst blev ett brinnande intresse (Suslick) ... 9:47
Möte med Sanjiv Kanagaraja (Andersson Malmstedt) . 10:10
Apollonia – skyddshelgon mot tandvärk (Suslick) ....... 10:30
Vilsen i världens största stad (Askman) ........................ 10:36
Möte med Cefsere Bardiqis (Karlsson) ........................ 11:10
Möte med Kjell Asplund (Suslick) .............................. 12:10
Ulf Lerner och Jukka Meurman delar pris på en miljon

kronor (Suslick) ..................................................... 12:24
Tandpetare som konst (Suslick) .................................. 12:58
Medicinhistoriska museet riskerar att hamna i malpåse

(Knutsson) ............................................................. 12:62
Hur tycker du att patienten ska behandlas? Tryck till

om din åsikt på riksstämman .................................. 12:74
Möte med Lars Toresson ............................................ 13:10
Strängare kontroll av vårdpersonal (Karlsson) ............. 14:  7
Möte med Inger Wennhall (Suslick) ........................... 14:10
Möte med Louise Ericson (Zollitsch Grill) .................. 15:10
Göran lagade sina tänder i Thailand (Danielson) ........ 15:12
Svenska Läkemedelsverket gör tummen upp för thai-

ländsk vård ............................................................. 15:16
Fruktar ni konkurrens från tandvårdsturism?:
Raimo Pälvärinne, ordförande i Folktandvårdsfören-

ingen ...................................................................... 15:16
Bengt Franzon, ordförande i Privattandläkarna ........... 15:16
Studenter höjer glasen och njuter i slottsmiljö (Suslick) 15:20
Hans Sundberg har avlidit .......................................... 15:29
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