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Det är ingen överdrift att säga att tandteknikeryrket 
har varit att betrakta som ett hantverk under de 50 år 
Örestad Dentallab har bedrivit dental laboratorieverk-
samhet, men nu befinner sig tandvården i något som 
kan liknas vid en digital revolution. Man kan kanske 
rentav kalla det ett paradigmskifte.

Visserligen är digital tandvård inte något helt nytt, 
vi tillhör ju faktiskt  pionjärerna som redan för 20 år 
sedan ingick i Nobel Biocares nätverk med digital 
scanning och tillverkning av Procerakronor. Men vi 
har nu tagit flera betydande kliv framåt efter att ha 
investerat i en mycket avancerad cad/cam-fräs som 
finns på plats här på laboratoriet.  Med den har vi 
själva full kontroll över produktionen av frästa kon-
struktioner och som kund hos oss kan du nu få dem 
tillverkade ”in house”.  Vi kan därför framställa 

arbeten med hittills oöverträffad precision och vid 
behov även med kortare leveranstider än tidigare. 
Dessutom har vi möjlighet att ta emot dina digitala 
avtryck om du väljer den vägen att ge oss underlag 
för dina beställningar. 

Du kan välja bland flera olika material såsom zirko-
nia, titan och kobolt-krom för allt från frästa enstaka 
kronor till större broar, där zirkonia välförtjänt vinner 
mark. Konstruktioner i ädelmetall gjuter vi fortfarande 
av förklarliga skäl. 

Vi ser nu fram emot nästkommande 50 år som ett 
av Sveriges ledande dentallaboratorier och hoppas att 
få bli din samarbetspartner framöver - om vi inte 
redan är det.

Vi har öVer 25 års erfarenhet av implantat- 

behandling och har installerat över 30 000 implantat på 

nära 8 000 patienter. Vi tar emot remisser för, förutom  

implantatbehandlingar, protetisk rehabilitering,  

behandling av parodontit och dento-alveolär kirurgi.  

Remisser mottas även för datortomografi (CBCT) och 

övriga röntgenutredningar.

All behandling kan utföras under narkos. En långsiktig 

kvalitetskontroll med ständig tillgänglighet för patienten 

och för den remitterande kollegan hör till klinikens vikti-

gaste målsättningar. Specialistkliniken i Nacka är godkänd 

av Socialstyrelsen som utbildningsklinik för erhållande av 

specialistbehörighet i oral protetik.
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 E n god vän och tidigare arbetskamrat 
brukar säga att det är oetiskt att inte 
forska. Han säger det ganska ofta och 
i många olika sammanhang. När han 
säger detta menar han inte att alla 

ska in i forskarutbildning eller karriär inom 
universitet och högskola. Vad han i stället är 
ute efter är att vi som akademiker och vård ut
övare var och en har ett ansvar att ställa frågor 
och att faktiskt försöka besvara dem. Det kan 
handla om att utvärdera den klinik vi bedri
ver: Hur bra är min diagnostik? Hur fungerar 
mina behandlingar? Håller mina fyllningar? Är 
mina patienter nöjda? och så vidare. Alltså att 
kritiskt utvärdera den kliniska vardagen. Men 
han menar också att vi måste vara öppna för de 
frågor som kommer fram i kliniken: Är detta 
rätt sätt att arbeta på? Kan jag göra detta på 
något annat sätt? Varför når jag de här resul
taten när andra rapporterar bättre eller sämre 
resultat? Och han menar förstås också att vi 
ska vara aktiva forskare inom odontologin.  
Vi måste som profession medverka till att vårt 
vetenskapsområde utvecklas och till att den 
vård som vi bedriver utvärderas på ett sätt så 
att vi säkerställer att vi gör rätt saker, vid rätt 
tidpunkt och på ett ekonomiskt försvarbart 
sätt.

I dag ser vi att tandläkarutbildningen blir längre 
på sina håll ute i Europa. Den svenska utbild
ningen är nu en av de kortare, och samtidigt 
som vi diskuterar den kliniska delen i utbild
ningen höjs kraven på vetenskaplighet i de ar
beten våra studenter ska genomföra för att få ut 
sin examen. En akademisering skulle man kun
na säga, och även om den just nu på sätt och 
vis konkurrerar med mer patientnära utbild
ningsmoment, är detta viktigt. Morgondagens 
tandläkare kommer att behöva än mer kunskap 
om att just ställa frågor och att försöka besvara 
dem. Allt annat vore, just det, oetiskt. Men för 

att få ekvationen att gå ihop bättre, finns förstås 
en önskan att man när man nu tittar över vår 
grundutbildning också vågar se på dess längd 
och innehåll och på vad framtidens tandläkare 
behöver ha med sig ut i arbetslivet.

Forskning är många saker. Det kan handla om 
grundforskning, och där har vi länge varit väl
digt framgångsrika i vårt land. Utan att på nå
got sätt förringa denna viktiga del, är det ändå 
just nu den kliniska behandlingsforskningen 
som står i fokus. Vi har fortfarande stora pro
blem i tandvården när flera kunskapsöversik
ter visar på luckor i det vi tror vi vet. Det sak
nas studier som visar vad olika behandlingar 
och metoder har för effekt och det saknas 
studier som visar på hälsoekonomiska aspek
ter av olika behandlingar. Samtidigt genomför 
man förändringar i arbetssätt som påverkar 
diagnostik, recallintervall, behandlingsval med 
mera. Tyvärr gör man det ofta på ett sätt som 
omöjliggör en ordentlig utvärdering. Det går 
inte att mäta vilka effekter de nya arbetssätten 
får på oral hälsa, behandlingsresultat, dia
gnos tisk precision eller patientnöjdhet. Man 
implementerar nya metoder, men glömmer att 
kritiskt värdera vad man gör. 

Vi är nu i ett läge där vi måste lära oss grun
derna i implementeringsforskning. Det duger 
inte att bara ta till sig nya metoder eller ny 
teknik utan att faktiskt systematiskt utvärdera 
implementeringen. Vi måste veta om vi gör rätt. 
Implementeringsforskning är en viktig del av 
klinisk behandlingsforskning. I Sverige har vi 
faktiskt unika möjligheter att utföra denna slags 
forskning. Men då krävs att hela tandvården vill 
vara med och vi behöver ekonomi och stöd från 
politiker och myndigheter. 

Den 16 september diskuterar svensk tand
vård klinisk behandlingsforskning. Min gode 
väns vurmande för forskning är viktigare än 
någonsin. Det är oetiskt att inte forska. n

Forskning viktigare  
  än någonsin 

»Vi har fort
farande stora 
problem i tand
vården när 
flera kunskaps
översikter visar 
på luckor i det 
vi tror vi vet.«
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Chefredaktör

5:2-dieten gör oss 
inte bara smalare, 
utan sägs bota det 
mesta. Några 
stora studier av 
saken har dock 
inte gjorts, skrev 
SvD nyligen i en 
artikel som ville 
balansera bilden 
av dieten. Än är 
det alltså osäkert 
om 5:2, eller till 
exempel lChf, får 
oss att leva längre 
än vi skulle ha 
gjort om vi hade 
ätit vanlig, nyttig 
mat. Men, som 
David Sinclair, 
professor vid har-
vard, sagt: »Kalo-
rirestriktion får i 
alla fall livet att 
kännas långt.« n
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Tandläkaren som
mötte Obama

 O m ett år är det val. Upp med handen alla som tror att 
tandvården får något större utrymme i debatten. 

Och ändå handlar det årligen om runt 22 miljarder 
kronor, kostnad för stat, landsting, medborgare ihopsla-

get. Det kan tyckas vara en rätt ansenlig summa. Men visst, jäm-
fört med sjukvård eller skola, som årligen kostar cirka 200 miljar-
der vardera, är det inte så mycket att komma dragandes med. 

Om det är summan som förklarar att tandvården inte hamnar 
högt på politikens dagordning vet jag inte. Eller är det för att den 
inte i lika hög grad som andra välfärdstjänster är skattefinansie-
rad? Man kan annars argumentera för att den just därför borde 
vara viktig för politiken. För vi vet att tandhälsa är ett område där 
klyftorna visar sig in på bara emaljen. Och vi vet att självfinansie-
ringsgraden är en av anledningarna. 

Nu känns det ändå som om det rör på sig lite när det gäller 
tandvård. Regeringen vill göra en översyn av tandvårdsstöd och 

högkostnadsskydd (mer om det på sidan 48), 
men är splittrad i sin syn på om tandvården 
ska inkluderas i hälso- och sjukvården. s, v 
och mp är för detta och vill också ändra tand-
vårdsstödet. Läs om var partierna står i olika 
tandvårdsfrågor i detta nummer, där du ock-
så får möta två av landets allra populäraste 
kommunalråd. Båda har bakgrund i tandlä-
karyrket. Vilka de är? Kolla på sidan 44.  

Är kanske tandläkarbakgrund ett recept 
för politisk framgång? Det finns mer som 
talar för det.

Efter Barack Obamas vansinnigt välbeva-
kade besök i Stockholm vinkade sex av Sveri-
ges ministrar av honom vid avfärden från 
Arlanda. Samtliga var kvinnor, en var tandlä-
kare: handelsminister Ewa Björling. Hon var 
dessutom på möte med presidenten och hans 
följe dagen före.

Att möta och vinka av världens mäktigaste 
når väl inte riktigt upp till att äta middag 
med honom, som de nordiska statscheferna 
fick göra. Men det måste ändå vara att be-
finna sig hyfsat nära politikens nirvana. 

Nu har en tandläkare varit där. När når 
tandvårdsfrågorna den allra högsta politiska 
nivån? n

»Det måste 
vara att 
befinna 
sig nära 
politikens 
nirvana.« 
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Över 100 miljoner kronor 
– så mycket kostar avbo-
kade besök inom folktand-
vården i Sverige.
– Det är ett problem som 
vi måste komma till rätta 
med, säger Stefan Ahrner, 
ekonomichef vid Folk-
tandvården Norrbotten. 
Där blev nettosumman för 
uteblivna besök cirka 13 
miljoner kronor förra året.

TEXT: MATS KARLSSON

Alla avbokade besök inom 
tandvården innebär en 
missad intäkt. Den ekono-
miska förlusten kan vara 
svår att beräkna på grund 
av en rad faktorer, bland 
annat om det är fråga om 
barn eller vuxna, vilka 
åtgärder som skulle ha ut-
förts, om patienterna kan 
tas in vid ett senare tillfälle 
när det fi nns plats i tidbo-
ken, eller om tandläkaren 
eller annan personal kan 

fylla upp tiden med annat 
produktivt arbete.

Men att det handlar om 
mycket pengar som går 
förlorade står helt klart. 
Den enkät som Tandläkar-
tidningen genomfört bland 
landets folktandvårdsorga-
nisationer och bolag visar 
att det totala tappet ligger 
på långt över 100 miljoner 
kronor per år. Den exakta 
summan går inte att fast-
ställa; några folktandvår-

der har inte kunnat presen-
tera siff ror, och övriga har 
gjort överslagsberäkningar, 
bland annat utifrån ett tap-
pat timpris per patient.

Vid Folktandvården Norr-
botten ser man de ute-
blivna besöken som ett 
stort problem. Där har 
antalet uteblivna patien-
ter ökat och var förra året 
20 000. Bruttosiff ran för 
intäktsbortfallet för tand-

100 miljoner
 – notan för uteblivna besök

TLT GRANSKAR

 Blekinge Dalarna Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Sörmland Uppsala Värmland Örebro

2,3

9

20

miljoner 
kronor

10 9,8 8,8 8,6

18

7–8
8,5

12

20,8
Uteblivna besök/kostnad 2012

Alla folktandvårder  har inte lämnat uppgifter.



7tandläkartidningen årg 105 nr 11 2013

läkare, tandhygienister 
och tandsköterskor blev 
18 miljoner kronor förra 
året. Från denna summa 
ska dras drygt 2 miljoner 
kronor, som är inbetalda 
avgifter från patienter som 
uteblivit, samt minskade 
materialkostnader. Net-
tosumman blev då cirka 13 
miljoner kronor.

Alldeles för mycket, 
tycker ekonomichef Stefan 
Ahrner:

100 miljoner
 – notan för uteblivna besök

– Det innebär inte bara 
ett ekonomiskt problem för 
oss utan också ett problem 
för patienterna, både för 
dem som uteblir och inte 
får vård och för dem som 
skulle ha behövt komma 
men som vi måst ge en se-
nare tid, förklarar han.

Att någon uteblir någon 
gång är en sak, men det 
finns patienter som ute-
blir flera gånger varje år. 
I Norrbotten var det förra 

året 500 patienter som ute-
blev fyra gånger eller mer.

Vad gör man då för att 
minska problemet?

Som i övriga landet har 
man sedan tidigare sms-
påminnelser samt tar ut 
avgifter för de uteblivna 
besöken. Man har också 
listor på patienter som kan 
ringas in med kort varsel.

– Utöver detta försöker 
personalen betona för pa-
tienterna att det är viktigt 
att komma i tid, både för 
sin egen skull, men också 
för att uteblivna besök 
innebär att andra patien-
ter drabbas, säger Stefan 
Ahrner.

Naturligtvis är Norrbotten 
inte unikt; folktandvården 
runt om i landet dras med 
liknande problem, och det 
finns anledning att anta att 
problemet också är stort 
inom privattandvården. 
Enligt vad exempelvis 
Praktikertjänst uppger har 
man ingen beräkning av 
avbokningskostnaderna.

Ett annat exempel på 
problemet med avbokade 
besök är folktandvården i 
Jönköping. 2012 bokades 
443 000 besök inom all-

män- och specialisttand-
vården. Av dessa besök 
bokades 17 800 av. Fler 
barn än vuxna uteblev. I 
åldersgruppen 20–29 år 
var avbokningarna fler än 
för övriga vuxna.

Folktandvården där har 
mätt antalet uteblivna 
besök sedan 2006 när sms-
påminnelserna infördes.

– Det har gett resultat, 
speciellt efter att vi 2009 
införde dubbla påminnel-
ser, berättar ekonomichef 
Margareta Lomsäter.

När kostnaden för ut-
skicken av dubbla sms 
samt debiteringar för de 
uteblivna besöken räknats 
in blev det ekonomiska 
nettobortfallet 9,8 miljoner 
kronor förra året.

Debiteringarna för ute-
blivna besök varierar i lan-
det, men i exempelvis Upp-
sala tar man ut en avgift på 
235 kronor för uteblivna 
tandhygienistbesök och 
465 kronor för uteblivna 
tandläkarbesök.

– Däremot tar vi inte ut 
någon straffavgift för barn 
och ungdomar; de ska inte 
sättas i skuld, säger ekono-
michef Åsa Bonnedahl. n

 Blekinge Dalarna Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Sörmland Uppsala Värmland Örebro

I Örebro har sms-
påminnelserna slagit 
igenom i minskade 
återbud. Sedan tjäns-
ten infördes 2004 
har antalet halverats. 
Ytterligare en 
förklaring är att 
man 2010 införde 
en webbtjänst där 
patienterna kan boka 
om eller boka av be-
sök.

I Stockholm har man, 
förutom sms-tjänsten, en 
del andra lösningar, bland 
annat beroende på de 
skilda socioekonomiska 

förhållandena.
– Mängden utebliv-

na besök varierar mel-
lan kliniker. På vissa 

kliniker fungerar det 
att kalla patien-

terna per brev. En 
del kliniker skri-
ver ordet »Gratis« 
på kuvertet för 
att locka dem att 
öppna det, samt 

använder sig av enkel 
svenska. Vid andra kliniker 
ringer man patienterna för 
att minska uteblivandet, 
berättar ekonomichef  
Håkan Lindgren. n

Sms gav halvering

»Däremot tar vi inte ut 
någon straffavgift för
barn och ungdomar;  
de ska inte sättas i skuld.«
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Alla folktandvårder  har inte lämnat uppgifter.
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Tandläkaren Eva Ljung 
är ny landstingsdirektör 
för Landstinget i Uppsala 
län. Hon får en månads-
lön på 120 000 kronor.

Eva Ljung har varit tillför-
ordnad landstingsdirektör 
sedan den 19 mars. Nu får 
hon behålla jobbet, beslu-
tade landstingsstyrelsen i 
Uppsala län den 26 augusti. 
S, MP och V avstod från att 
rösta.

Fram till mars var 
hon tandvårdsdirektör i 
Uppsala och har ingått i 
landstingets koncernled-
ning sedan 2007. Hon var 
också ordförande i Sveriges 
folktandvårdsförening, en 
sammanslutning för lan-
dets tandvårdschefer. Hon 
efterträdde Raimo Pälvä-
rinne hösten 2011.

Tandläkare blir landstingsdirektör

Eva Ljung tycker att det är 
en »rolig utmaning« att 
vara landstingsdirektör. 
Jobbet görs tillsammans 
med förvaltningscheferna 
och landstingsledningen.

Hon är politikernas för-

längda arm och är ytterst 
ansvarig för uppåt 12 000 
anställda.

– Det är en enorm bredd 
i landstingets verksamhe-
ter. Man får lära sig om allt 
från ambulanshelikoptrar 
till biobränsle, säger hon.

Sjukvård, tandvård, 
forskning, folkhögskole-
utbildning, lokaltrafi k och 
fastigheter är exempel på 
landstingets verksamhets-
områden.

Det är relativt vanligt att 
landstingsdirektörer blir 
uppsagda, men Eva Ljung 
är inte orolig.

– Jag har inga problem 
med att ta ett jobb där 
många får sparken. Jag är 
ju tandläkare och kan gå 
tillbaka till det. Fortsätt-
ningen följer, säger hon.

Som landstingsdirektör 
får Eva Ljung en månads-
lön på 120 000 kronor. Blir 
hon uppsagd får hon ett 
års lön som avgångsveder-
lag.

Eva Ljung är polis i botten. 
Hon gick ut tandläkarut-
bildningen i Stockholm 
1985 och legitimerades året 
därpå, efter AT-året. Hon 
har jobbat som allmän-
tandläkare i Västmanland 
och i Stockholm, men har 
inte jobbat kliniskt sedan 
slutet av 1990-talet.

I Stockholm har hon 
jobbat som klinikchef, 
verksamhetschef och tand-
vårds- och utvecklingschef.

Janet SuSlick

 läS mer www.tandlakartidningen.se SammanStällninG Linda Persson

NYTT FRÅN tandlakartidningen.se

Ny granskning 
av tandvårds-
stödet
➤ Inspektionen för 
socialförsäkringen ska i 
samarbete med Uppsala 
universitet studera hur 
tandvårdskonsumtion 
hänger samman med 
individers inkomster och 
det pris de betalar för 
tandvård. Utöver detta 
ska man också undersöka 
om det förekommer så 
kallad utbudsstyrd efter-
frågan på tandvård, samt 
granska hur prisbild-
ningen ser ut på tand-
vårdsmarknaden.

Resultatet av studien 
kommer att redovisas 
etappvis med en avslu-
tande rapport senast den 
31 december 2013. 

Jönköping satsar 
på unga med 
dålig tandhälsa
➤ Barn och ungdomar 
upp till 19 års ålder och 
med god tandhälsa ska 
kallas mer sällan till 
tandvården för under-
sökning i Jönköpings 
län. Resurserna ska i 
stället riktas hårdare 
mot dem som har sämre 
tandhälsa. 

I dag fi nns ett program 
för intervall för kallelser, 
men detta behöver enligt 
verksamhetschef Kerstin 
Gustafsson stramas upp.

– Intervallen ska bli 
tätare för dem som har 
sämre tandhälsa. Det 
handlar om att satsa våra 
resurser där de behövs 
bäst.

Det är en rolig 
utmaning att 
vara lands-
tingsdirektör, 
tycker Eva 
Ljung.

➤ Bent 
Petersen, 
tandvårds-
chef med 
ansvar för 
utveck-
ling och 
kvalitet på 
folktand-
vården i 

Västra Götalandsregionen, 
är ny ordförande i Sveriges 
folktandvårdsförening, en 
sammanslutning för lan-
dets tandvårdschefer.

Bent Petersen har valts som 
ordförande på ett år och 
efterträder Eva Ljung, som 
har blivit landstingsdirek-
tör i Uppsala.

n Folktandvårdsförening-
ens nya styrelse består i 
övrigt av:

n Ann-Charlotte Frank 
Lindgren, vd för Folk-
tandvården Stockholms 
län AB

n Agnetha Bartoll, tand-
vårdsdirektör på Folk-
tandvården i Jönköpings 
län

n Annika Kahlmeter, chef 
för tandvårdscentrum, 
Folktandvården Krono-
berg

n Göran Stegersjö, tand-
vårdsdirektör på Folk-
tandvården Örebro län

n Per Tidehag, tandvårds-
chef i Västerbottens läns 
landsting JS

Bent Petersen

Han tar över tandvårdschefernas förening



Komet är innovativa världsmästare sedan 85 år. Jämn storlek och 
tät permanent packning av diamanterna ger längre livslängd, 
men också mindre vibrationer och bra känsla i handen. De tyska 
borren är testvinnare med hög prestanda, precision och kvalitet. 
Prova gärna själv. Välkommen att boka en demo.
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Med fingerspitzengefühl 
in i framtiden. 

Dentalmind har exklusiv ensamrätt på 
Komets sortiment i Sverige. Kontakta oss 
på dentalmind.com eller tel 0346 – 488 00
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Kunskaperna om äldres 
tandvårdsbehov bris-
ter bland kommunernas 
biståndsbedömare. Och 
bristerna har på flera 
punkter förvärrats, visar 
en ny enkät gjord i lan-
dets kommuner.

Sveriges Tandläkarförbund 
har gjort en ny undersök-
ning bland kommunernas 
biståndsbedömare. Samma 
frågor ställdes i en enkät 
2011. Resultaten visar 
att det fortfarande finns 
brister i kommunernas 
hantering av munhälsa hos 
äldre.

n Bara fem procent av de 
229 kommuner som har 
svarat på enkäten upp-
ger att de alltid tar upp 
munhälsa och tandvård 
när de bedömer äldres 
behov av bistånd. Det 
är en minskning sedan 
2011, då andelen var elva 
procent.

n 32 procent av kommu-
nerna tar sällan eller 
aldrig upp munhälsa och 
tandvård vid biståndsbe-
dömning.

n Om det kommer fram att 
den äldre har ett stort 
behov av omvårdnad, ser 
biståndshandläggarna i 
56 procent av kommu-
nerna till att personen 
erbjuds uppsökande och 
nödvändig tandvård. 
An delen 2011 var 62 pro-
cent.

n Kommunerna har olika 
rutiner när äldre berät-
tar för biståndshandläg-
garna att de har svårt att 
sköta den dagliga mun-
hygienen. 45 procent 
kontaktar hemtjänsten 
eller hemsjukvården för 
att den äldre ska få in-

Biståndsbedömare missar 
ofta de äldres tandhälsa 

formation och hjälp. 28 
procent erbjuder uppsö-
kande tandvård.

n När det gäller äldres 
munhälsa, samarbetar 
eller rådgör bistånds-
handläggarna sällan eller 
aldrig med tandvården 
i 74 procent av kommu-
nerna.

n Biståndshandläggare 
erbjuds information el-
ler utbildning om äldres 
munhälsa och tand-
vårdsbehov i bara 32 
procent av kommunerna.

Att många äldre som bor 
hemma inte får nödvändig 
tandvård i tid eftersom 
munhälsan inte tas med i 
biståndsbedömningarna är 
ett problem.

Ett annat är att äldre som 
har intyget som ger rätt till 
uppsökande och nödvän-
dig tandvård ändå inte får 
den hjälp de behöver i sin 
vardag.

Susanne Smedberg, 
privattandläkare i Ulrice-
hamn, ger ett exempel på 
hur det kan se ut.

När en demenssjuk person som inte längre sköter sin munhälsa 
inte får hjälp med tandborstning försämras munhälsan snabbt.

n	Sveriges Tandläkarförbund skickade en webbenkät om munhälsa 
och tandvårdsbehov vid biståndsbedömning till de ansvariga i 
Sveriges 290 kommuner i mars och april 2013.

n	229 (79 procent) av kommunerna svarade.

n	En likadan undersökning gjordes 2011. 

➤ FAKTA OM ENKÄTEN

En man i 70-årsåldern 
har varit patient hos henne 
i cirka 20 år. Tidigare har 
han alltid varit noga med 
munhygienen, men nu har 
han en demenssjukdom 
och har slutat borsta sina 
tänder själv. (Se bilden.)

Patienten har inga anhö-
riga som kan hjälpa honom 
med tandborstningen eller 
föra hans talan. Han har 
intyg om rätt till nödvän-
dig tandvård, vilket visar 
att han inte kan sköta sin 
munhälsa som förr. Trots 
att han har hjälp från kom-
munens hemtjänst flera 
gånger om dagen, får han 
inte den hjälp han behöver.

– Jag ringde kommunen 
och den ansvariga lovade 
att ta tag i mannens behov 
av munvård i hemmet, 
men när han kom tillbaka 
efter ett par veckor såg det 
precis likadant ut, berättar 
Susanne Smedberg.

Tydligare riktlinjer och ru-
tiner behövs, anser Gunilla 
Klingberg, ordförande i 
Sveriges Tandläkarför-
bund.

– Den stora utmaningen 
är att hjälpa de äldre att 
vara friska i munnen så 
länge som möjligt. De be-
höver prevention innan 
de blir sjuka och sköra för 
att behålla munhälsan och 
kontinuerlig hjälp med 
tandborstningen om det 
behövs, säger hon.

Janet SuSlick
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Läs mer om tandvård för äldre i 
Tandläkartidningens artikelserie 
Munhälsa hela livet, som publi-
cerades i nummer 2 till 10 2012. 
Artiklarna finns även på www.
tandlakartidningen.se.

 läS mer



NSK:s sortiment kan även köpas via Svensk 
Dentalservice / www.dentalservice.se

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

DESINFICERAR

RENGÖR

SMÖRJER
Nyhet!

iCare+ en smart nyhet
Allt du behöver för perfekt rengöring, smörjning och desinficering av dina hand- och vinkelstycken.

iCare+ rengör, desinficerar och smörjer 4 instrument på högst 13 minuter utan att använda sig av värme.

Garanterat rent!
Med hjälp av de biologiskt nedbrytbara vätskorna n.clean och n.cid som maskinen sprayar utanpå och 

inuti instrumenten uppnås en optimal rengöring och desinficering.

iCare+ den smarta maskinen
iCare+ känner av om vinkelstycket är skadat och om vatten- eller kylkanaler är blockerade. iCare+ övervakar 

rengöringsprocessen via sensorer samt genererar en logg för varje cykel. Allt för att uppnå ett optimalt resultat.

Fördelar
• Enkel att använda

• Ergonomiskt – inga tunga kassetter

• Ingen värme – svala instrument när cykeln är färdig, 

   ökad livslängd för instrumenten.

• Snabb – högst 13 minuter

• Enkel installation

• Tar liten plats

• Automatisk processkontroll 

• Spårbarhet
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Låt dina patienter dra fördel av modern forskning 
genom SENSODYNE® Repair & Protect

Ett vetenskapligt framsteg kan
hjälpa dig att möta utmaningen
med känsliga och ilande tänder

SENSODYNE® Repair & Protect – en daglig 
fluortandkräm som innehåller den innovativa 
kalciumfosfat-teknologin NovaMin®. NovaMin® 
skapar ett reparativt hydroxylapatit-liknande lager 
över exponerat dentin och i dentinkanalerna1-5   
vilket hjälper till att skydda dina patienter mot  
smärta från ilande tänder.6-8

Vetenskaplig
innovation
inom dental
hypersensitivitet 

Referenser : 1. Burwell A et al. J Clin Dent 2010; 21(Spec Iss): 66–71. 2. LaTorre G, Greenspan DC. J Clin Dent 2010; in press. 3. Efflant SE et 
al. J Mater Sci Mater Med 2002; 26(6): 557−565. 4. Clark AE et al. J Dent Res 2002; 81 (Spec Iss A): 2182. 5. GSK-data on file. 6. Du MQ et 
al. Am J Dent 2008; 21(4): 210−214. 7. Pradeep AR et al. J Periodontol 2010; 81(8): 1167−1113. 8. Salian S et al. J Clin Dent 2010; in press. 
SENSODYNE® en de ringen zijn geregistreerde handelsmerken van de GlaxoSmithKline groep.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB • SE-169 29 Solna • www. gskdental.se
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Specialisten mot ilningar i tänderna 
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Nu ställer hon 
ut i Stockholm
➤ Gunilla Klemendz är 
privattandläkare i Vellinge 
– och keramiker. I höst 
ställer hon ut sin konst på 
Galleri Engleson i Stock-
holm.

Utställningen pågår från 

➤ Alpmumien Ötzis tän-
der var i uselt skick när 
han dog för 5 300 år sedan. 
Det visar den undersök-
ning som gjorts.

Ötzi hittades i en gla-
ciär i Alperna 1991 och 
har undersökts av många 
experter under åren. Den 
senaste undersökningen 
fokuserade på hans tand-
status, och den visar att 
tänderna var i mycket 
dåligt skick. Många tänder 
var karierade, han hade 
början till parodontit, och 
tuggytorna var extremt 
nedslitna.

Forskarna ser fl era orsaker 
till detta: Den kolhydrat-
rika kosten, den bristande 
munhygienen och att det 
fanns stenfragment i den 

malda spannmål som han 
åt, vilket slet ner tänderna.

Och, som om inte det 
vore nog, fem av de forska-
re som tidigare undersökt 
Ötzi har dött, vilket gett 
upphov till ryktet om mu-
miens förbannelse. En av 

Alpmumien Ötzis tandstatus har undersökts grundligt.

Sten i maten slet 
på Ötzis tänder 
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Tand läkar-
tidningen 
skrev om 
Gunilla 
Klemendz 
i nummer 
13 2012.

Dentalmind har de senaste och smartaste digitala 
bildlösningarna. Boka en demonstration eller beställ 
direkt på dentalmind.com eller 0346-488 00.
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Dentalmind Digital X-ray II. 
Vår mest avancerade röntgensensor.  

Boka en demonstration på 0346-488 00 

redan idag.

forskarna dog av en svår 
inre sjukdom, en omkom 
i en glaciärolycka, en dog 
i en bilolycka, en omkom 
när han föll ner i en ravin, 
och en avled av hjärntu-
mör.

mk

den 28 september till den 
10 oktober.

Gunilla arbetar fyra 
dagar i veckan som tand-
läkare och satsar en dag i 
veckan på konsten. Hon 
har ägnat sig åt keramik i 
mer än 15 år. Inspiration 
får hon ute i naturen, bland 
annat. JS

83
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BILDEN

Gunilla Klemendz är privattand-
läkare – och keramiker. Patienterna 
får en konstupplevelse när de  
kommer till hennes praktik.TexT: JaneT SuSlick FoTo: giSela SvedbergGunilla Klemendz startade Tandläkarvillan i 

Vellinge för drygt ett år sedan. Den nya praktiken 

genomsyras av konst. Det bidrar till en avslapp-

nad miljö, tycker hon. Praktiken har tre behand-

lingsrum.
– Jag har inrett med konst och skulptur i be-

handlingsrummen och i väntrummet har jag 

gjort ett galleri, berättar Gunilla.
Under första året har olika konstnärer visat 

upp foto, textil, olja, akryl, akvarell och silver-

smide i väntrummet.– Konstnärerna får ställa ut för en liten sum-

ma. Pengarna som kommer in går till Barncan-

cerfonden. Jag har startat en fond som heter 

Konsten att hjälpa.Vid ingången till praktiken välkomnas patien-

Konst att slappna av till

Gunilla Klemendz jobbar fyra dagar som tandläkare och en dag i veckan som keramiker. Färgglada fantasiskålar i stengods 

återkommer bland hennes verk.

Gunilla Klemendz visar upp keramik-hunden Elsa.

➤

www.tandlakarforbundet.se/riksstamman         www.swedental.se

Tre dagar för dig som inTe veT allT
Tillhör du dem som redan vet allt som är värt att veta? Då kan du strunta i Odontologisk Riks-

stämma & Swedental i år. Är du däremot nyfiken på vad som händer inom tandvården och vill 

fylla på med ny kunskap är du välkommen till Göteborg i november. Under tre dagar kan du  

välja och vraka i ett späckat program med spännande föreläsare och de senaste nyheterna. 

Sen vet du allt. Nästan.

odonTologisk rikssTämma & swedenTal

15-17 november svenska mässan göTeborg

2012
TLT nr 10 helsida.indd   1
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Samband mellan 
cancervirus och 
dålig munhälsa
➤ Det fi nns ett samband 
mellan dålig munhälsa och 
HPV-infektion i munnen, 
som orsakar en stor del 
av all cancer i svalget. Det 
visar en ny amerikansk 
studie.

Studien har publicerats i 
vetenskapstidskriften Can-
cer Prevention Research. 
Den omfattar nästan 3 500 
vuxna och är enligt förfat-
tarna den första vetenskap-
liga artikeln om förhållan-
det mellan oral hälsa och 
HPV-infektion i munnen.

Humant papillomvirus 
(HPV) i munnen orsakar 40 
till 80 procent av all cancer 
i svalget, enligt studien.

De som upplevde dålig 
munhälsa hade 56 procents 
ökad risk att få HPV i mun-
nen. De med parodontal 
sjukdom hade 51 procents 
högre risk.

Andra faktorer som 
ökade risken för HPV var 
att vara man, rökare, mari-
juanamissbrukare eller att 
ha orala sexvanor.

JS
Källor: Cancer Prevention 
Research och Medical News 
Today
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Dentallaboratoriet Tic/
DP får en ny vd den 1 no-
vember.

Bolaget är en sammanslag-
ning av dentallaboratorier-
na Tandteknik i Centrum 
AB (Tic) i Malmö och DP 
Nova, som gick i konkurs i 
våras. Tic/DP har i dag cir-
ka 150 anställda i Malmö, 
Stockholm och Göteborg.

– De kort-
siktiga 
invest-
mentbo-
lagen som 
har legat 
bakom DP 
Nova de 
senaste 
åren är nu 

borta. Tic/DP är återigen ett 

Mikael Hellman

familjeägt bolag, säger 
Mikael Hellman, som blir 
vd på Tic/DP den 1 novem-
ber. Än så länge är han 
nordisk försäljningschef för 
Cad/Cam på Straumann.

Mikael Hellman är uppvux-
en i en tandteknikerfamilj. 
Han har tidigare jobbat på 
DP Nova i Malmö.

Janet SuSlick

Jan Egelberg avliden Sammanslaget dentallabb får ny vd

Tipsa 
Tandläkartidningen! 

redaktionen@
tandlakarforbundet.se

 I  Sveriges Tandläkare- 
förbunds Tidning nr 
2 1910 refererades 

den kvinnliga tandläkaren 
Sigrid De Verdiers inled-
ningsföredrag vid Stock-
holms Tandläkarefören-
ings möte. Föredraget var 
ett inlägg i diskussionerna 
om »lämpligheten af infö-
rande af en minimitaxa i 
Stockholm«.
 Hon inledde med att 
säga: »De fl esta af fören-
ingens medlemmar ha 
säkerligen – vid en fl yktig 
tanke på denna fråga – an-
sett dess lösning till vårt 
gemensamma bästa vara 
en outförbar sak. Jag, som 
är sangvinisk nog att vara 
af en helt annan mening, 
tilltror mig dock inga-
lunda förmågan att bringa 
herrarna och damerna på 
andra tankar i detta ämne, 
men jag är besjälad af ett 
lefvande intresse för vår 

kårs höjande i socialt afse-
ende, och jag tror, att just 
prisfrågans ordnande är 
ett stort steg framåt på vår 
väg i gemensam sträfvan 
för kårens och därmed 
allas vårt bästa.«

LÄNGRE FRAM i sitt an-
förande påpekar hon att 
prisfrågan är särskilt an-
gelägen för de kvinnliga 
tandläkarna: »Jag har 
nämligen hört sägas, att 

det bland de manliga kol-
legerna är en gängse me-
ning, att vi kvinnor sätta 
ner priserna inom yrket. 
Jag tror nu ej, att denna 
beskyllning är grundad 
utan snarare ett uttryck 
för den gamla manliga, 
mycket vanliga uppfatt-
ningen, att vi kvinnor 
kunna lefva på snart sagt 
ingenting och därför inom 
alla yrken och tjänster 
helt naturligt skola anstäl-
las mot svältlöner.«
 Ytterligare ett stycke in 
i talet påpekade hon för 
de församlade herrarna: 
»… att i vår tid – öfverallt i 
kvinnornas led – pågår en 
kamp just för att undan-
röja de stora orättvisor 
som satsen olika lön för 
lika arbete innebär.«

HON PROPAGERAR i sitt tal 
för sex timmars arbets-
dag, och hänvisade till 

herr Elander, som i Odont 
Tidskrift talat sig varm för 
detta. »… härutinnan har 
han säkert rätt. En längre 
arbetsdag ta alltför myck-
et af våra krafter …«

I SLUTET av anförandet 
argumenterar hon för en 
minimitaxa inom tandvår-
den. »Om vi förlora en el-
ler annan patient, ersättes 
detta tillfullo af den bättre 
betalningen, vi få af dem 
vi behålla. De patienter, 
som gå ifrån oss för att vi 
begära en betalning, som 
är fullt berättigad, då vi ge 
ett godt arbete, äro säkert 
de allra sämsta af vårt 
klientel, och dessa kunna 
alltså utan saknad för oss 
vända sig till de trefl iga 
kolleger, som extrahera 
för 1 krona och göra kaut-
chukprotés för 2 à 3 kro-
nor per tand.«

matS karlSSOn

FÖR 103 ÅR SEDAN …

Om lämpligheten af en 
minimitaxa.
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Professor emeritus Jan 
Egelberg har avlidit, 76 år 
gammal.

Jan Egelberg tillhörde en 
grupp då unga framgångs-
rika forskare som samlades 
kring en av den skandi-
naviska parodontologins 
förgrundsgestalter: Hilding 
Björn i Malmö. 

Egelberg studerade plack-
bildning på tandytan och 
hur gingivan reagerade 
med infl ammation på den 
mikrobiella retningen. I 
sin klassiska avhandling 
från 1967 redovisade han 
hur blodkärlen i den mar-
ginala gingivan påverkades 
av infektion och påföljande 
infl ammation med utfl öde 
av gingivalexudat.

Egelberg intresserade sig 
tidigt för utbildningen av 
tandhygienister och under 
hans ledning av verksam-
heten vid parodontologi-
avdelningen i Malmö, blev 
avdelningen en av landets 
första med utbildning av 
tandhygienister.

Under många år i slutet av 
70-talet och under 1980-ta-
let var Jan Egelberg chef 
för odontologisk forskning 
vid Loma Linda University 
i Kalifornien. 

Många svenska och 
skandinaviska kolleger fi ck 
genom honom möjlighet 
att tillbringa en period i 
centrum av särskilt den 
parodontologiska utveck-
lingen.

BJÖrn klinGe
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Missar tandvården retine-
rade tänder och agnesi bör 
det anmälas enligt lex  
Maria. Så vilka patienter 
bör visas för ortodontist?

TexT: JaneT SuSlick
FoTo: anna hållamS

En del barn med bettavvikelser bör vi-
sas för ortodontist.

Två grupper som måste upptäckas 
tidigt är barn med hörntänder som 
inte har kommit fram i normal tid och 
barn som saknar anlag för tänder, be-
tonar ortodontisten Krister Bjerklin, 
övertandläkare vid Odontologiska in-
stitutionen i Jönköping och docent 
vid Malmö högskola.

Retinerade hörntänder förekom-
mer hos två till tre procent av alla 
barn. De måste diagnostiseras mellan 
nio och elva år, annars kan det leda 
till resorption av rötterna hos grann-
tänderna. För palatinalt displacerade 
överkäkshörntänder ger extraktion i 
dessa åldrar i allmänhet ett gott resul-
tat. För övriga krävs oftast kirurgisk 
friläggning och fast ortodontisk ap-
paratur.

Retinerade hörntänder bör upp-
täckas vid undersökning hos allmän-
tandläkare när barnen är runt nio år. 
Kronorna kan palperas buckalt i om-
slagsvecket apikalt om de primära 
hörntänderna om allt är normalt.

Agenesi är en annan avvikelse som 
måste upptäckas i tid. Sex till åtta pro-
cent av alla barn saknar anlag för en 
eller flera tänder, oftast överkäkslate-
raler och premolarer i underkäken.

– När patienten är sju till åtta år bör 
man veta om de laterala incisiverna 
saknas och senast i tioårsåldern behö-
ver man veta om det saknas premola-
rer, säger Krister Bjerklin.

– Senast när patienten är runt tio 
år behöver man veta vilka tänder som 
finns, vilka som saknas och hur de lig-
ger för att kunna planera behandling-
ar som ska göras direkt eller längre 
fram.

Om mjölktänder ska tas bort för att 
de permanenta tänderna ska få så bra 
placering som möjligt, måste beslut 
om det fattas tidigt.

Lex Maria-anMäLningar
– Det är inte alla landsting som gör 
lex Maria-anmälningar när de missar 
retinerade tänder eller agenesier, men 
enligt Socialstyrelsen ska man göra 
det, säger Krister Bjerklin.

Att göra det ger möjlighet att se 
över rutinerna och det gör också att 
andra kan lära av misstagen.

I Jönköpings län görs numera nå-
got eller några anmälningar om året 
för att tandvården inte har upptäckt 
retinerade hörntänder eller agenesier 
i tid. I vissa landsting missar man pro-
blemen betydligt oftare än så, berättar 
Krister Bjerklin.

Han tror att det kan bero på att de-

lar av barntandvården delegeras till 
tandsköterskor, som saknar utbild-
ning i hur man upptäcker bettavvikel-
serna.

BehandLar åttaåringar för överBett
Andra bettavvikelser som måste upp-
täckas i tid och visas för ortodontist är 
barn med postnormala bett och stort 
överbett.

Cirka 20 procent av alla barn har 
överbett. Ungefär hälften av dem be-
höver behandling för det – i första 
hand barn som har korta läppar som 
inte skyddar tänderna.

– De kan lätt slå av framtänderna 
och kan nästan aldrig lära sig andas på 
ett normalt sätt genom näsan. Slem-
hinnorna i övre luftvägen blir lätt ir-
riterade och ger ofta luftvägsproblem, 
säger Krister Bjerklin.

Han anser att man bör behandla 
barnen med avtagbar apparatur i åtta-
årsåldern. Sedan får man ta ställning 
igen till trångställningar och andra 
bettfel som kanske måste behandlas 
senare.

– På vissa håll i landet väntar man i 
stället till patienten är tolv, tretton för 
att se om det är annat som ska korri-
geras samtidigt, men det är ett sämre 
alternativ, tycker Krister Bjerklin.

Att barn går flera år utan behand-
ling för överbett ökar risken att de 
slår av tänderna och väntan innebär 
sämre förutsättningar för att barnen 
ska lära sig andas normalt.

En annan grupp som bör behandlas 

Retinerade tänder  
måste upptäckas i tid

➤
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Omkring 40 procent av alla barn 
och ungdomar behöver tand-
reglering, anser ortodontisten 
Krister Bjerklin.
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och som ofta behöver visas för orto-
dontist är barn som har enkelsidiga, 
tvångsförande korsbett. Det förekom-
mer bland ungefär tio procent av alla 
barn.

Korsbett bör behandlas när barnet 
är mellan sju och nio år med quad 
helix eller expansionsplåt. Behand-
lingen görs oftast inom allmäntand-
vården.

Om man inte behandlar korsbett 
kan ansiktet växa asymmetriskt. Bett-
funktionen och den 
temporomandibu-
lära funktionen kan 
också påverkas ne-
gativt.

Andra bettavvikel-
ser som bör visas för 
ortodontisten är ex-
empelvis underbett 
och saxbett, som 
förekommer var och 
en hos några procent av barnen.

Det fi nns också en stor grupp med 
barn och ungdomar med trångställ-
ningar i bettet. Meningarna går isär 
om hur grava trångställningarna ska 
vara för att de ska behandlas kost-
nadsfritt.

– Det bedöms olika i olika delar av 
landet, konstaterar Krister Bjerklin.

hUr Många får tandregLering?
Hur många behöver ortodonti? Kris-
ter Bjerklin anser att omkring 40 pro-
cent av alla barn och ungdomar har 
ett odontologiskt motiverat behand-
lingsbehov, men då räknar han in 
enklare behandlingar som görs inom 
allmäntandvården för att förebygga 
att barnen senare ska behöva fast ap-
paratur.

Det kan till exempel handla om att 
slipa på primära tänder eller extra-
hera primära tänder för att förebygga 
bettfel. Ett annat exempel är extrak-
tion av permanenta tänder utan efter-
följande apparaturbehandling.

Hur många får kostnadsfri behand-
ling i Sverige? Enligt en kartläggning 
som Statens beredning för medi-
cinsk utvärdering (SBU) gjorde 2004 
låg andelen påbörjade specialistbe-
handlingar per årskull mellan 21 och 
39 procent i 20 av 21 landsting. Men 
hur man defi nierar »tandreglering på 
specialistnivå« varierar mellan lands-
tingen, liksom sättet att vaska fram 
ortodontipatienterna.

Olika typer av index används ofta 
för att prioritera vilka barn som ska 
erbjudas kostnadsfri ortodontibe-
handling.

I Skåne fi nns ett politiskt beslut att 
högst 25 procent ska få kostnadsfri 
ortodontibehandling, antingen inom 
allmäntandvården eller inom specia-
listtandvården. I praktiken har poli-
tikerna de senaste åren accepterat ett 
urval på 30 procent.

Urvalet görs med hjälp av ett be-
hovsindex som kallas Skåneindex. 
Allmäntandläkare bestämmer vilka 
patienter som ska visas för urvals-
tandläkare, som åker runt till olika 
kliniker.

Stockholms län har som mål att 25 
procent av alla barn och ungdomar 
ska få ortodonticheck som ger kost-
nadsfri behandling hos valfri orto-
dontist. Ortodontiska behandlingar 

Krister Bjerkelin

När tänder inte kommer fram i 
tid, måste det upptäckas tidigt.
Patienten är runt 11 år i pano-
ramabilden till vänster och 
13,5 år i bilden till höger. De 
primära underkäksmolarerna 
har kommit i infraocklusion och 
dessutom fått ganska omfat-
tande rotresorption från 11 
till 13,5 års ålder.

➤

Om man extraherar tänder i tid och på rätt indi-
kationer kan patienten slippa apparaturbehand-
ling. Apikalröntgenbilderna från nio års ålder 
visar tandlutningar och utrymmesförhållanden 
i överkäken. De översta modellerna samt bite-
wingbilderna visar situationen vid tio års ålder, 
då det beslutades om extraktion av samtliga 
första premolarerna. De nedersta modellerna 
visar patienten som 15-åring. Ingen ytterligare 
behandling efter extraktionerna har gjorts.

➤ BETTAVVIKELSER SOM INTE FÅR MISSAS

■ Retinerade tänder

■ Agenesi

■ Postnormalt bett med korta läppar

■ Tvångsförande korsbett

➤
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Fraktur som frekvent upp-
kommer vid användning av 
konventionell komposit

*Lammi M, Tanner J, Le Bell-
Rönnlöf A-M, Lassila L, Vallittu P. 
Restoration of endodontically tre-
ated molars using fiber reinforced 
composite substructure. J Dent 
Res 2011 90 (Spec Iss A): 2517

Så här ser frakturen ut när
everX Posterior* används.
Skadorna blir mindre om-
fattande. Scanna koden och 

sänd ett SMS med 
ditt namn och adress, 
så skickar vi dig en 
testfp. everX Posterior. 
Du kan också ringa till 
oss på telefon, 08 555 
793 12

Den första 
 fiberarmerade kompositen

Med everX Posterior får 
du:

• Komposit med korta 
glasfibrer = exceptionellt stark 

understruktur

• En frakturstyrka motsvarande
dentin; starkare fyllningar än 

någonsin

• Binder kemiskt till bonding och
komposit, hög mikromekanisk retention.

• Kan polymeriseras i skikt upp till 
4mm och skall täckas med konventionell 

komposit

• Används med fördel för stora fyllningar 
samt i endodontiskt behandlade tänder

XeverX 
PosteriorTM

- Den unika dentinersättningen som förebygger

eller avleder frakturpropagering genom fyllningen   
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»Det är inte alla landsting som gör lex Maria-anmäl-
ningar när de missar retinerade tänder eller agenesier, 
men enligt Socialstyrelsen ska man göra det.«

som görs inom allmäntandvården 
kommer till.

Journalsystemet i Stockholm inne-
håller en ortodontidel som gör att 
allmäntandläkaren kan leverera stan-

dardiserade uppgifter i en »elektro-
nisk remiss« till urvalstandläkare. 
Urvalstandläkare avgör sedan vilka av 
patienterna som får ortodonticheck, 
utan att de alltid undersöker patien-

terna.
I Jämtland fi nns bara en 

specialistklinik. Allmän-
tandläkarna bedömer själva 
vilka som behöver tandre-
glering och skickar remiss 

till ortodontisterna, som sedan avgör 
om och hur behandling ska ske.

I övriga landet fi nns det inte någon 
fastställd procentsats för hur många 
barn som kan erbjudas kostnadsfri or-
todontibehandling. Ortodontisterna 
bedömer behovet vid konsultationer 
på allmäntandläkarnas kliniker. ■

Bettavvikelser, tandreglering och hälsa – 
SBU:s systematiska litteraturöversikt och 
slutsatser, Tandläkartidningen nummer 12 
2005.

Viktigt med tidig diagnos av retinerad hörn
tand, Tandläkartidningen nummer 10 2010.

Korsbettsbehandling visar långsiktig stabili
tet, Tandläkartidningen nummer 14 2011.

Artiklarna finns även på www.tandlakartid
ningen.se.
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Kristina Johansson, 
ortodontist, Öster-
sund
Det är av stort värde 
att identifi era och 
visa ektopiska tän-
der i rätt tid för att 
undvika skador på 
granntänder och 
omfattande behand-
lingar. För att ha
bra prognos för spontanvandringar 
efter extraktion av primära tänder 
vid aplasier är det viktigt att visa or-
todontist i god tid, till exempel vid 
aplasi för andra premolaren i under-
käken innan andra molaren erupterat. 
Bettavvikelser som kan behandlas 
med tillväxtadapterande behandling 
bör också visas i rätt tid – anpassat till 
individens tillväxt.

Michael Blitz, urvals-
ansvarig ortodontist 
i Malmö
De patienter som 
har rätt till en tand-
regleringsbehand-
ling och därmed 
bör visas är de med 
större bettfel, ex-
empelvis stora över- 
och underbett, 
tvångsförda korsbett, saxbett samt 
djupa bett med gingival påbitning 
och irritation, kraftigare öppna bett 

och uttalade trångställningar. Även 
patienter som saknar enstaka tänder 
i framtandsområdet eller de med om-
fattande agenesier är berättigade till 
behandling liksom de med retinerade 
hörntänder.

Vilka får allmäntandläkaren inte 
missa? I första hand retinerade hörn-
tänder men även tvångsförda korsbett 
och frontala inverteringar är viktiga 
att diagnostisera i tid, liksom aplasier.

Karin Lindblom, 
specialist i ortodonti 
inom Praktiker-
tjänst, Handen
Man ska leta efter 
bettfel på barn och 
ungdomar på sam-
ma sätt som man 
letar efter exempel-
vis karies. Allmän-
tandläkare bör visa allt de känner sig 
osäkra på. Vissa har mer erfarenhet 
och kan behandla mer själva, medan 
andra behöver vägledning och hjälp.

Felplacerade hörntänder och age-
nesier är viktiga att upptäcka. Det är 
kostnadseff ektivt och bra ur plane-
ringssynpunkt om de diagnostiseras 
tidigt. Även tvångsförningar som kan 
medföra att ansiktet växer snett är 
viktiga att uppmärksamma. Många 
andra bettfel är så uppenbara att var-
ken föräldrar, patient eller tandläkare 
missar dem.

Ett bra samarbete mellan ortodon-
tist och allmäntandläkare är mycket 
viktigt.

Håkan Westerling, 
verksamhetschef 
för ortodontin i 
Kalmar län
I stället för att ha en 
lång lista över vad 
som bör visas kan vi 
underlätta urvalet 
av patienter genom 
att betona vad som 
inte bör visas vid 
ortodontikonsultation. Små, begrän-
sade bettavvikelser bör inte visas an-
nat än undantagsvis. Som exempel 
kan nämnas mindre trångställning, 
frontalt öppet bett med liten bettöpp-
ning, djupbett utan gingival kontakt, 
postnormalt bett med kompetent 
läppslut eller begränsade diastema 
mediale.

Det är viktigt att kontinuerligt över-
vaka patientens bettutveckling och 
observera eventuella avvikelser från 
det normala. Exempelvis handlar det 
om att upptäcka eruptionshinder och 
tandanlag med felaktiga lägen och 
riktningar samt att diagnostisera age-
nesier. Om dessa avvikelser upptäcks i 
tid kan man till exempel göra en enk-
lare mjölktandsextraktion i stället för 
en komplicerad, långdragen och re-
surskrävande behandling. ■

Vilka patienter bör visas för ortodontist?

Kristina
 Johansson

Michael Blitz

Karin Lindblom

Håkan 
Westerling

13-åringen har retinerade 
överkäkshörntänder med re-
sorption på incisivernas rötter. 
De laterala incisiverna saknas.

➤
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•	 Säkert	–	den	reciprocerande	rörelsen
	 minskar	risken	för	fastlåsning
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•	 Hygieniskt	–	alltid	en	ny	fil	för	varje	patient

•	 Tidsbesparande	–	förenklad	hantering
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Välkommen till den svenska tandvårdens främsta forum 
för inspiration, utveckling och kollegial samvaro!

Årets stora mötesplats för hela tandvårdsteamet erbjuder en mängd 
mässnyheter, spännande möten och intressanta seminarier.  

Swedental är en mix av inspiration, underhållning, socialt umgänge 
och nyheter.
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PATIENTKLAGOMÅL

Vid undersökningen konstaterade 
den senare anmälde tandläkaren 
gingivit och generellt rikligt med 
plack på buckalytorna. Han informe-

rade patienten om hur viktigt det är 
med god oralhygien och om samban-
det mellan plack/gingivit/parodontit. 
Patienten fick särskilda behandlings-

råd, ett recept på munsköljmedel och 
en återbesökstid. 

Vid återbesöket ett halvår senare 
konstaterade tandläkaren att oralhy-
gienen väsentligt hade förbättrats. Pa-
tienten var fortfarande orolig över att 
»tandköttet försvann« och tandläka-
ren informerade patienten om att hon 
fick bekosta åtgärden för detta själv. 
De enades om att tandläkaren skulle 
skicka en konsultationsremiss till en 
kollega. Remissen skickades den 30 
augusti.

Fel diagnos gav kritik 
mot journalföring
Patienten fick besked om att hon hade parodontit. Efter en tid fick hon 
tid hos en parodontolog, som konstaterade att den tidigare diagnosen 
hon fått var felaktig. 
Av patientjournalerna framgår bland annat att patienten vid ett besök på 
kliniken den 20 december besvärades av att tandköttet drog sig tillbaka 
och var lättblödande vid borstning. Fyra röntgenbilder togs. 

➤
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Med All-Bond Universal följer ett paradigm-
skifte. En singelkomponentsadhesiv för alla 
dentala adhesiva tillämpningar, direkta som 
indirekta, med fosforsyra-ets eller som 
själv-etsande adhesiv om så behövs, och det 
utan att tumma på stabiliteten i bindningen.  
All-Bond Universal innehåller starkt adhesiv 
MDP-monomer tillsammans med andra rela-
tivt hydrofoba komponenter som förhindrar 
degradering av bindningen.

ALL-BOND UNIVERSAL  – genialt, helt enkelt!

"Allt bör göras så enkelt som 
möjligt, men inte enklare" A. Einstein
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Av tandläkarens yttrande framgår 
bland annat att han beklagar att pa-
tienten har upplevt brister i den infor-
mation han gett henne. Han konsta-
terar att patienten har feltolkat hans 
information och beklagar att remissen 
inte skickades i tid, men att det berod-
de på ett missförstånd från hans sida. 
Då missförståndet uppdagades skick-
ade han remissen omgående med en 
förfrågan om snabb hantering. 

Tandläkaren skriver i sitt yttrande 
att det aldrig har varit tal om att pa-
tienten skulle ha haft parodontit, men 
att han lagt sig vinn om att förklara 
sambandet mellan plack, gingivit och 
parodontit. Patienten har under en tid 
haft bristande oral hygien, vilket har 
lett till gingivit och utöver detta har 
patienten haft gingivaretraktioner.  

Anmälan har lett till att kliniken har 
diskuterat och uppdaterat sina ruti-
ner avseende information och kom-
munikation med patienterna. De nya 
rutinerna innebär att ett antal kon-
trollfrågor ställs till patienten efter in-
formationen för att säkerställa att ved-
erbörande har förstått informationen.

Med anmälan har patienten bifo-
gat ett utlåtande av den parodontolog 
som senare träffade henne. Av utlå-
tandet framgår bland annat att patien-
ten har en välskött mun där gingivan 
är mycket tunn, och det finns lindrigt 
blottade tandhalsar. Några fördjupade 
tandköttsfickor registreras inte.  

Patienten rekommenderades tand-
stensborttagning, egenvård och bett-
skena mot bruxism.

Patienten har i yttrande över in-
komna handlingar bland annat anfört 
att det är underligt om hon skulle ha 
feltolkat tandläkaren. Tandläkaren 
»uttryckte funderingar kring både 
gingivit och parodontit« samt gav 
henne en broschyr om sjukdomen till-
sammans med information om aktuell 
diagnos. Hon fick tydliga instruktio-
ner om att borsta över tandköttet i 
nedåtgående riktning och trycka in en 
mellanrumsborste för att inte mista 
tänderna inom de närmaste åren. Pa-
tienten frågade om en remiss till en 
specialist redan vid första besöket, 
men fick då till svar att det inte var 
möjligt förrän tandköttet läkt till viss 

del. Vid återbesöket ett halvår senare 
tyckte tandläkaren enligt patienten 
att det inte var nödvändigt med någon 
remiss, men att hon kunde ordna en 
tid hos specialist på egen hand. När 
hon senare kontaktade tandläkaren 
fick hon en remiss, men hade då redan 
ordnat en själv. 

I sin utredning skriver ivo att karies 
och parodontit kan förebyggas genom 
en god munhygien. Patientens förmå-
ga att utföra en god munhygien är av 
stor betydelse, men även om patien-
ten behärskar lämpligaste tandborst-
ningsteknik och använder olika hjälp-
medel krävs exempelvis borttagning 
av tandsten. I annat fall kan patienten 
anstränga sig hur mycket som helst 
utan att uppnå en fullgod munhygien.

 För att kunna göra en korrekt un-
dersökning och bedömning i ett bett 
som betecknas som »sjukdomsak-
tivt« måste ett flertal mått registre-
ras, jämföras över tid, utvärderas och 
bedömas. Vid röntgenundersökning 
avseende karies- och tandlossnings-
sjukdom är bitewings nödvändiga 
för att kunna göra en god bedömning 

PATIENTKLAGOMÅL
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Se bättre, må bättre! 

www.meridentoptergo.se

Kontakta våra Certifierade Optiker, eller 
ring oss på tel 031- 88 77 27

PRISMAOPTIK I LUPPAR OCH GLASÖGON

LJUS OCH ERGONOMI!

Prisbelönt koncept för dig
som vill se bra och må bra!

595:-
MK-KRONA

795:-
E-MAX KRONA

HÖG KVALITET!

För mer information besök oss på
WWW.TWNDENTAL.COM

Fast lågt pris utan volymkrav!

995:- 595:-
ZIRKONIUM

Kontakta Fredrik Wennerholm
070 - 604 33 31 fredrik@twndental.com

BETTSKENA

Heta nyheter  
från  
Tandläkar tidningen
Så får du våra nyheter först 
av alla: Anmäl dig till Tand
läkartidningens nyhetsbrev!

Gå in på 
www.tandlakartidningen.se, 
fyll i namn och epostadress 
under Nyhetsbrev så mejlar 
vi dig nyheter när de är 
som hetast.
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ATLANTIS ISUS™ ger följande fördelar: 
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av tandytor och käkben. När det gäl-
ler tandköttsinfl ammation och/eller
tandlossningssjukdom är det av 
grundläggande värde att registrera 
tandköttets blödningsbenägenhet 
samt var i munnen tandköttet är lätt-
blödande. Antalet tandköttsfi ckor, lä-
gen och djup ska alltid registreras. Det 
ska också registreras på vilka tandytor 
det fi nns mjuka och hårda belägg-
ningar. När det gäller gingivaretrak-
tion kan avståndet från en fast punkt 
på tanden till tandköttskanten mätas.

I de förebyggande åtgärder som 
patienten själv kan utföra ingår, för-
utom de rent munhygieniska, även 

munsköljning med olika farmaka. Vad 
gäller kariessjukdomen är olika fl uor-
lösningar lämpliga om det föreligger 
förhöjd risk för utveckling av karies. 
Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för 
vuxentandvård är eff ekten av mun-
sköljning med antiseptisk lösning som 
komplement till tandborstning vid ex-
empelvis kronisk parodontit låg. Vid 
gingivit har motsvarande behandling 
låg till måttlig eff ekt.

Av patientdatalagen framgår det att 
en patientjournal ska innehålla vissa 
specifi ka uppgifter, bland annat om 
bakgrunden till vården och uppgifter 
om vidtagna och planerade åtgärder. 
På röntgenbilderna från den 20 de-
cember kan inga kariesangrepp och 
endast en fyllning observeras, vilket 
talar för att det inte förelåg någon 
förhöjd risk för kariessjukdom. En-
ligt bilderna är nivån på käkbenet nå-
got sänkt vilket indikerar ringa eller 
ingen tandlossning. Vidare kan inga 
strukturer som indikerar tandsten 
konstateras. ivo kan inte fi nna att 
dessa grundläggande undersöknings-
fynd är noterade i journalen.

Av patientsäkerhetslagen framgår 
det att hälso- och sjukvården har skyl-
dighet att ge information till patien-
ten, och informationen ska dessutom 
vara individuellt anpassad. ivo kon-
staterar att det fi nns delade meningar 
mellan den anmälde tandläkaren och 
patienten om vilken information som 
hade lämnats. ivo konstaterar att 
verksamheten har setts över och att 
man uppdaterat sina rutiner om in-
formation till patienterna.

ivo konstaterar att uppgift står mot 
uppgift om vilken information som 
har lämnats till patienten. 

Tandläkarens rekommendation om 
munsköljning är mest ägnad åt sjuk-
domstillstånd eller risker för dessa i 
de fall andra munhygieniska åtgärder 
måste kompletteras. Om tandläkarens 
ordinationer varit korrekta eller inte 
går inte att fastställa, eftersom denne 
inte utfört eller registrerat avgörande 
undersökningsfynd. 

ivo riktar kritik mot tandläkarens 
bristande journalföring i enlighet 
med patientdatalagen.   

maTS kaRlSSon

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, tog 
den första juni över patientanmälningar och 
lex Mariaanmälningar från Socialstyrelsen. 
Myndigheten tog också över pågående utred
ningar. Eftersom Tandläkartidningen tagit del 
av ett flertal färdigutredda anmälningar från 
Socialstyrelsen har vi valt att ersätta skriv
ningarna med den nya myndighetens namn, 
eftersom det är den nya myndigheten som nu 
ansvarar för dessa.

PATIENTKLAGOMÅL
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Nyhet!

1. Van Loveren C et al. European Journal of Nutrition 2012; 51(2S): 15–25. | 2. Surface micro hardness, DOF 4–2013. SE/LI/13-0339

Nya Listerine Professional Fluoride Plus 
förvaltar de riskfaktorer som identifierats  
i Keyes-konceptet1.

Alkoholfria Listerine Professional Fluoride 
Plus bidrar till att minska risken för karies 
eftersom det:

•  Innehåller extra fluor (0.1%)  
som stärker tänderna

• Reducerar plack
•  Kontrollerar den bakteriella  

syraproduktionen

Listerine Professional Fluoride Plus  
ger 100% ökat skydd för tänderna  
jämfört med endast fluortandkräm  
(i laboratoriestudie2).

Professionell munvård hemma

Varje droPPe koNstruerad för att hjälPa till att 

minska karies 
riskfaktorer

snart i 
butik – säljs 
enbart på 

apotek
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LEX MARIA

När tandläkaren blev informerad 
om patientens tillstånd samt att det 
fanns en misstanke om ett samband 
med det läkemedel som ordinerats 
tog han kontakt med sin arbetsgivare 
för att göra en lex Mariaanmälan. I 
sitt yttrande skriver arbetsgivaren att 
Pronaxén är ett väl beprövat läkeme-
del som tämligen ofta används inom 
tandvården. Även om det skulle visa 
sig fi nnas ett samband mellan kortva-
rig Pronaxénmedicinering och stroke 
bedömer man att sannolikheten för 
att en liknande händelse ska inträff a 
igen som mycket liten. Någon liknan-
de händelse har inte inträff at tidigare 
inom verksamheten. Som riskföre-
byggande åtgärd kommer man vid 
kliniken framför allt att lägga vikt på 
korrekt anamnestagning.

Patienten skriver i sitt yttrande att 
han sedan fl era år har gått på Waran-
behandling på grund av risk för prop-
par. Han har gått länge hos samma 
tandläkare och tandhygienist, vilka 
har varit medvetna om risken för 
blödning.

Han har tidigare fått recept på 
»blödningshämmande« medicin efter 
behandling hos tandhygienist och har 
fått ta extra PK-prov före tandläkar-
besök. Hans tandläkare slutade och 
nu gick han för första gången till en 
tandläkare på samma klinik för bland 
annat problem med käken. 

Han blev undersökt av tandläkaren, 
som misstänkte infl ammation i en 

muskel. Tandläkaren skrev ut recept 
på Pronaxén, vilket apoteket bytte ut 
till Naproxén. Han åt denna medicin 
fredag kväll till söndag morgon. 

Två dagar därefter var han ute och 
cyklade och när han klev av cykeln 
kände han att det stack i ansiktet och 
ena handen. Hans telefon ringde, men 
han kunde inte ta upp den ur fi ckan 
för att svara. När han stod på mar-
ken ramlade han framåt över cykeln 
och kunde inte ta sig upp själv. Sedan 
larmades ambulans och han kom till 
sjukhus. Där upptäcktes att han hade 
fått en blödning i hjärnan. Han vårda-
des på den neurologiska kliniken en 
period och kom sedan till en rehabi-
literingsklinik. 

ivo skriver i sin utredning att upp-
gifterna i patientjournalens dagan-
teckningar styrker det angivna hän-
delseförloppet.

Pronaxén och Naproxén är analoga 
preparat av typen NSAiD. Enligt ivo är 
det kontraindicerat att förskriva den-
na typ av preparat till patienter med 
en ökad blödningsbenägenhet och det 
bör således undvikas om en patient 
medicinerar med Warfarin (Warane). 
Skälet till detta är framför allt risken 
för gastrointestinala blödningar.

I det aktuella fallet kan man inte 
utesluta att det fanns ett orsakssam-
band mellan patientens blödning i 
hjärnan och den medicinering som 
han hade fått. 

ivo anser att tandläkaren har brus-

tit i sin anamnesupptagning. Trots 
att patienten medicinerat med ett 
blodförtunnande preparat har tand-
läkaren förskrivit ett NSAiD-preparat. 
Tandläkaren har därmed inte utfört 
sitt arbete i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet 
och patienten har inte getts den sak-
kunniga och omsorgsfulla vård som 
uppfyller dessa krav. Tandläkaren kan 
inte undgå kritik för dessa brister.

maTS kaRlSSon

Blödningsbenägen 
fi ck NSAID-medicin
Patienten kom akut för käkledsbesvär. Tandläkaren konstaterade en 
käkledsartrit och ordinerade Pronaxén. Några dagar senare drabbades 
patienten av stroke.

Tandläkar tidningen 
ger dig senaste nytt 
i mobilen
Nu hittar 
du nyheter, 
reportage, 
platsannon
ser och rad
annonser i 
din smart
phone. 
Där kan du 
också svara på och lägga in 
radannonser.



Nyhet!

Blockerar 92 % 
av dentintuBuli
vid 6 sköljNiNgar iN vitro*1

Rekommendera inte den här produkten till patienter med känd njursjukdom, hyperoxaluri, njursten eller malabsorptionssyndrom, eller med högt intag av vitamin C 
(1000 mg eller mer per dygn). 1. Dentine Tubule Occlusion DOF 1–2012. | 2. Vid användning 2 gånger dagligen. | 3. Relief of hypersensitivity DOF 4 – 2012, Combination 
Tubule Occlusion, DOF 2 – 2012. * Baserad på % hydraulisk konduktansreduktion. SE/LI/13-0340

Alkoholfria Listerine Professional Sensitivity  
Therapy, ett munskölj att använda två  
gånger dagligen, bygger på kaliumoxalat 
kristallteknologi:

•  Kaliumoxalat binder till kalcium i  
saliven och kristaller uppstår

•  Kristallerna lagras djupt inne i  
de exponerade dentintubuli

•  Kristallerna byggs upp vid varje  
  sköljning vilket ger en djup, stabil  
och heltäckande ocklusion  
av dentintubuli

Listerine Professional Sensitivity  
Therapy kan användas separat för  
varaktigt skydd2,3 eller i kombination  
med sensitive-tandkräm.

Professionell munvård hemma

snart i 
butik – säljs 
enbart på 

apotek
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Eastmaninstitutet byggdes för barn. Snart stängs  
det och förvandlas till ett hus för all specialisttandvård 
inom folktandvården i Stockholm.
TexT: JaneT SuSlick  FoTo: lena k JohanSSon

Stora förändringar 
när Eastman byggs om
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REPORTAGET

 Det är en utmaning att flytta, men vi får 
ett fint hus med fantastiskt läge, säger 
Margaret Grindefjord, chef vid East-
maninstitutets pedodontiklinik.

Ombyggnaden blir klar i oktober 
2015, är det tänkt. Dagens cirka 45 behandlings-
rum blir 65, och antalet anställda i huset ökar 
från 110 till 200. Patienterna blir både barn och 
vuxna – och många fler än i dag.

Margaret Grindefjord, klinikchef på pedo-
dontikliniken, är positiv till ombyggnaden och 
omorganisationen.

– Jag ser framåt, säger hon.
Om ett par år blir det nya fräscha lokaler med 

samma gamla läge mitt i stan.
På pedodontikliniken blir det inte så stora för-

ändringar. Cirka 25 personer 
arbetar där i dag, varav ett tio-
tal tandläkare. Det blir ungefär 
lika många 2015, och dagens 
åtta behandlingsrum blir nio. 
Precis som nu kommer patien-
terna att vara barn och ungdo-
mar.

Ny kliNik i VälliNgby
Större delen av pedodontiav-
delningen flyttas till Vällingby under ombygg-
naden. Där finns en stor allmäntandvårdsklinik 
som ska flytta till rymligare, nybyggda lokaler.

– Den nya kliniken i Vällingby blir klar i no-
vember, berättar Margaret Grindefjord.

– Vi är väldigt välkomna dit, och det finns ett 
mervärde i att få ett närmare utbyte med allmän-
tandvården, tycker hon.

Personal från Eastmans pedodontiavdelning 
kommer också att finnas i Skärholmen samt för-
stärka satellitspecialistklinikerna i Sollentuna 
och Handen.

Margaret kommer att sakna närheten till de 
andra specialiteterna, men det finns en plan för 
hur de ska behålla samverkan medan Eastman 
byggs om.

10 000 patieNter berörs
– Det är klart att det också finns nackdelar med 
att flytta, medger Margaret Grindefjord.

Det största bekymret är att få allting att funge-
ra så bra som möjligt för patienterna, tycker hon.

Sammanlagt är det uppåt 10 000 patienter som 
får tandvård på Eastmaninstitutet. 

➤ byggs om

n  Eastmaninstitutet 
tillhör folktand-
vården och ligger 
vid Vasaparken i 
centrala Stock-
holm.

n  Eastman byggs om 
för 160 miljoner 
kronor med start 
den 1 mars nästa 
år. Dagens cirka 
45 behandlings-
rum ska utökas 
till 65.

n  Runt 110 an-
ställda flyttar till 
andra kliniker i 
Stockholm med 
omnejd i ett par 
år.

n  »Nya Eastman« 
beräknas bli klar 
i oktober 2015 
och blir ett hus 
för all specialist-
tandvård inom 
folktandvården i 
Stockholm.

n  Runt 200 an-
ställda, varav ett 
70-tal tandläkare, 
kommer att jobba 
i huset 2016.

Margaret  
Grindefjord

➤

Annie och Linn Fagré kommer inte att kunna 
besöka Eastmaninstitutet under ombyggnaden. 
Huset var imponerande modernt på 1930-talet. 
Den stora hissen i det glasombyggda schaktet 
fanns med från starten och rymde sjukbårar.

Lokalerna töms under hösten. Ombyggnaden börjar den 1 mars nästa år.
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REPORTAGET

De måste behandlas på olika håll under om-
byggnaden. Runt 3 000 personer om året får be-
handling på pedodontiavdelningen.

– Patienterna kommer från hela Stockholms 
län. De flesta vill få tandvård där det är närmast, 
men en del är bundna vid sin behandlare.

En annan nackdel med ombyggnaden är att 
personalen berörs.

– Det blir obekvämt för en del. Restiden kan 
bli längre och det blir en annan resväg. Det ska-
par oro, säger Margaret.

110 anställda byter arbetsplats i ett par år. Runt 200 
personer kommer att jobba på Eastman efter renove-
ringen. Därför byggs personalrummet ut.

Eastman har tidi-
gare byggts om på 
1950-talet och på 
1970-talet.

Väggmålningarna i den stora väntsalen gjordes av Einar Forseth 1935 till 1936. På 1930- och 40-talet trängdes skolbarnen i salen 
i väntan på behandling. Målningarna är kulturminnesmärkta och blir kvar.

➤

➤

Eastmaninstitutet 
byggdes 1932 till 
1935.
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Möbler, utrustning 
och andra saker 
markeras med små 
lappar: lagras, flyt-
tas med, skrotas…

Den trasiga fontänen framför Eastmaninstitutet kommer att lagas och fasaden återgår till ursprungsfärgen Stockholmsvit.
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REPORTAGET

Margaret Grindefjord är övertygad om att man 
kommer att känna igen sig när »Nya Eastman« 
blir klart.

Fasaden och vissa inventarier och konstverk är 
kulturminnesmärkta och ska bevaras. Det gäller 
exempelvis väggmålningarna i stora väntrum-
met, som visar bland annat motiv från kända sa-
gor. De målades av Einar Forseth, mest känd för 
sina guldmosaiker i gyllene salen i Stockholms 
stadshus.

Något annat som tidigare besökare kommer 
att känna igen är den robusta leksakselefanten i 
trä som har funnits sedan starten. Den målas om 
och blir kvar i väntrummet på pedodontiavdel-
ningen.

tOppMODerNt 1936
Stockholms stad tackade ja när uppfi nnaren 
George Eastman erbjöd en miljon dollar för att 
bygga Eastmaninstitutet i början av 1930-talet. 
»Institutionens huvudsyfte skall vara tandvård 
för mindre bemedlade barn«, skrev han i dona-
tionserbjudandet.

När institutet öppnades 1936 var det väldigt 
modernt. Byggnaden och dess inredning hade 
kostat 2,5 miljoner kronor.

»Samtliga apparater äro av modernaste ut-
förande och anordnade för ånguppvärmning. 
I våra dagars tandläkarekonst har man beaktat 
den elektriska energiens användbarhet vid tand-
behandling av olika slag, borrning, uppvärm-
ning, belysning, diatermi, röntgen etc. Vid East-
maninstitutet har den elektriska energien tagits 
till hjälp i alla sådana fall, där den kan underlätta 
arbetsförhållandena«, står det i boken Eastman-
institutet som gavs ut i samband med invigning-
en 1936.

Ungefär 60 procent av donationen användes 
till huset. En fond bildades med pengarna som 
»blev över« och avkastningen används enligt do-
nationsbestämmelserna främst till renovering 
och underhåll av den dentalortopediska avdel-
ningen (tandreglering).

Stockholms stad (och senare Stockholms läns 
landsting) förband sig till att stå för driften.

Under det första året besökte runt 17 000 barn 
Eastmaninstitutet. Det fanns också en poliklinik 
för medellösa vuxna patienter.

Eastmaninstitutet har tidigare byggts om på 
1950-talet och på 1970-talet. En del möbler, ut-
rustning och andra saker från de tidigare sats-
ningarna kan bli kvar. Inför ombyggnaden mar-
keras allt med små lappar: lagras, fl yttas med, 
skrotas… n

»Institutionens huvudsyfte 
skall vara tandvård för mindre 
bemedlade barn.«

Kuren i Eastmaninstitutets vestibul är kulturminnesmärkt och kommer 
att finnas kvar efter ombyggnaden.

Bilen och elefanten har funnits med sedan starten 1936. De kommer att 
målas om och blir kvar på pedodontiavdelningen efter renoveringen.

➤
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VALO – härdar bättre på kortare tid 
•	 Extra	hög	energiöverföring	minskar	tidsåtgången	med	upp	till	85	%
•	 Marknadens	bredaste	ljusspektrum	härdar	alla	dentala	material
•	 Prisbelönt	design	garanterar	överlägsen	härdning	vid	svåråtkomliga	ytor
•	 Byggd	i	aluminium	för	att	tåla	hårda	stötar
•	 Ger	bättre	kvalitet	på	kompositfyllningar	än	någon	annan	LED-lampa

* Erbjudandet gäller under oktober eller så länge lagret räcker.

Köp en 

VALO och få 

ett ultraljudsbad 

på köpet!*

Värde 2.900:-

	
Åhrén	Dental	Consult	är	exklusiv	distributör	av	Ultradents	produkter	i	Norden	
och	Baltikum.	När	du	handlar	direkt	från	Åhrén	Dental	Consult	är	du	garanterad	
marknadens	lägsta	pris.

VALO - Marknadens 
bredaste ljusspektrum



Opalescence tandkräm – nu i 3 goda smaker! 
•	Finns	i	smakerna	Cool	Mint,	Vanilj/Mint	och	Spearmint!
•	Dubbelt	så	högt	fluorupptag	som	andra	kvalitetstandkrämer
•	Extra	kaliumnitrat	skyddar	känsliga	tänder
•	Skonsam	och	lågslipande	sammansättning	(RDA	70)
•	Vitgörande	egenskaper
•	Minskar	plackbildning
•	Finns	både	i	100	ml	och	22	ml	förpackning	

* Erbjudandet gäller under oktober eller så länge lagret räcker.

Opalescence tandkräm – nu i 3 goda smaker!

Köp 36

tuber Opalescence

tandkräm 100 ml

– få 12 småtuber

på köpet!*

Värde 384:-

	
Åhrén	Dental	Consult	är	exklusiv	distributör	av	Ultradents	produkter	i	Norden	och	Baltikum.	
När	du	handlar	direkt	från	Åhrén	Dental	Consult	är	du	garanterad	marknadens	lägsta	pris.

Tandkrämen med dubbelt
så högt fluorupptag

Varför byta spolkanyl?
	
Du	är	nöjd	med	dina	endo-behandlingar.	Du	kan	tekniken	och	produkterna.	Du	vet	att	det	
fungerar.	Så	varför	göra	ändringar?
	
Du	behöver	inte	ändra,	men	du	kan	göra	det	lättare	för	dig.	Bli	säker	på	att	du	spolar	ur	hela	
rotkanalen,	och	inte	bara	delar	av	den.	NaviTips	rundade	kanylspets	och	flexibla	stålkropp	
glider	smidigt	genom	böjda	rotkanaler	och	kommer	åt	där	du	vill.	Gör	som	du	brukar,	men	
med	ännu	bättre	resultat!
	
Och	du,	NaviTip	fungerar	för	alla	spolvätskor,	oavsett	fabrikat.
	
* Erbjudandet gäller under oktober eller så länge lagret räcker.

	
Åhrén	Dental	Consult	är	exklusiv	distributör	av	Ultradents	produkter	i	Norden	och	Baltikum.	
När	du	handlar	direkt	från	Åhrén	Dental	Consult	är	du	garanterad	marknadens	lägsta	pris.

NaviTip – när du vill 
få rena rotkanaler



Köp 2 st 
50-pack NaviTip 

och få 20 NaviTip 
på köpet!* 
Värde 363:-

Varför byta spolkanyl?
	
Du	är	nöjd	med	dina	endo-behandlingar.	Du	kan	tekniken	och	produkterna.	Du	vet	att	det	
fungerar.	Så	varför	göra	ändringar?
	
Du	behöver	inte	ändra,	men	du	kan	göra	det	lättare	för	dig.	Bli	säker	på	att	du	spolar	ur	hela	
rotkanalen,	och	inte	bara	delar	av	den.	NaviTips	rundade	kanylspets	och	flexibla	stålkropp	
glider	smidigt	genom	böjda	rotkanaler	och	kommer	åt	där	du	vill.	Gör	som	du	brukar,	men	
med	ännu	bättre	resultat!
	
Och	du,	NaviTip	fungerar	för	alla	spolvätskor,	oavsett	fabrikat.
	
* Erbjudandet gäller under oktober eller så länge lagret räcker.* Erbjudandet gäller under oktober eller så länge lagret räcker.

	
Åhrén	Dental	Consult	är	exklusiv	distributör	av	Ultradents	produkter	i	Norden	och	Baltikum.	
När	du	handlar	direkt	från	Åhrén	Dental	Consult	är	du	garanterad	marknadens	lägsta	pris.

NaviTip – när du vill 
få rena rotkanaler
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VAD HÄNDE SEN?

Norrbotten liksom fl era andra gles-
bygdslän har under många år haft 
svårt att rekrytera tandläkare. På vis-
sa orter har inte extralönen i form av 
ortstillägg varit tillräckligt för att fylla 
vakanserna. 

Flera folktandvårdsorganisationer 
har satsat på import av bland annat 
tyska tandläkare, men de fl esta har ef-
ter kontraktstiden valt att återvända 
hem. Detsamma hände med tyskarna 
som kom till Norrbotten.

Men när Fernando Almeida anställ-
des vid folktandvården i Piteå öppna-
des möjligheten att rekrytera tandlä-
kare från Portugal. Han kom för elva 
år sedan, och han har blivit kvar och 

fungerat som en länk mellan tandlä-
karutbildningen i Porto och folktand-
vården i Norrbotten. 

– Det mesta av tandvården i Portu-
gal drivs i privat regi, och det kan vara 
svårt att etablera sig som nyutexami-
nerad tandläkare. Jag såg en annons 
från folktandvården i Norrbotten på 
internet. Det verkade exotiskt att bo 
och arbeta så långt norrut, så jag sökte 
tjänsten och fi ck den. Två andra tand-
läkare följde med, berättar han.

Och på den vägen är det för Fernan-
do Almeida. Sedan 2006 har han varje 
år rest ner till Porto för att värva fl er 
tandläkare.

I nummer 10 2011 gjorde Tandlä-

kartidningen ett besök vid en av folk-
tandvårdens kliniker i Kiruna. Där 
arbetade sju portugisiska tandläkare, 
som Fernando Almeida varit med om 
att rekrytera. 

Lönen är viktig, men minst lika 
viktigt är att få god handledning och 
möjlighet att arbeta inom ett brett fält 
inom tandvården, förklarade de por-
tugisiska tandläkarna. 

I dag arbetar åtta portugisiska tand-
läkare i Norrbotten. Fem av dessa har 
arbetat där i mer än fyra år, en i sju år, 
och så Fernando Almeida, som nu är 
inne på sitt elfte år.

Väl MOttageN i kylaN
När han kom valde han att bosätta sig 
i Piteå och anställdes på en mindre 
klinik i byn Hortlax. Nu jobbar han i 
Luleå och pendlar. Han har bildat fa-
milj med två barn tillsammans med 
hustrun, som också är tandläkare från 
Portugal.

– Det var mörkt och kallt när jag 
kom hit, men det uppvägdes av att jag 
blev så väl mottagen på kliniken. Jag 

Portugisen som blev 
en riktig norrbottning
Tyskarna och portugiserna har kommit 
och gått vid folktandvården i Norrbotten – 
men Fernando Almeida blev kvar. Nu är 
han färdig specialist och om några år ska 
han doktorera.

TexT: MaTS kaRlSSon Fernando Almeida

➤

Vi säljer världens smartaste röntgenlösningar och vill  erbjuda 
 service i världsklass till våra kunder. Därför  anställde vi en 
egen röntgenexpert – Lena Vannas Löfqvist.    

Experten på köpet: Vi bjuder på Lenas kunnande  
när du beställer tekniken från oss.

Det finns få radiologer i Sverige.  
Dentalmind har en alldeles egen. 

Dentalmind har de senaste och smartaste digitala bildlösningarna. 
Boka en demonstration eller beställ direkt på dentalmind.com eller 
0346-488 00. Lena når du på samma nummer. Välkommen.



Perio+ minskar fickdjupen
I en användarstudie av  
leg. tandhygienist Alma Hromalic 
behandlades patienter med Perio+  
i djupa tandköttsfickor, som  
genom åren ej visat reduktion  
eller progression. 

Det visade sig att Perio+ minskade 
fickdjupet inom alla tre testgrupperna. 
Dessutom underlättades depura-
tionen genom att Perio+ minskar 
friktionen och löser upp den  
degenererade vävnaden.

Utveckling i samarbete  
med professionen
Perio+ har utvecklats under många 
år i nära samarbete med tand- 
hygienister, specialister och forskare.

Perio+ bygger på en beprövad  
kloraminteknologi, som har  
anpassats för att behandla parodon-
tit i samband med deputration.

Metoden är kemomekanisk, där  
ordinarie depurationsverktyg  
används i kombination med Perio+.

Perio+ innehåller främst hypoklorit 
och aminosyror som blandas vid  
användning. Preparatet är inte toxiskt 

och klassas som en medcinteknisk 
produkt klass 1. Perio+ har funnits 
på marknaden sedan 2010 och inga 
negativa biverkningar har noterats.

Läs mer på www.perioplus.se
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Genomsnitt6-7 mm5-6 mm4-5 mmFickdjup 

Förbättring

Perio+  
För smidigare 
depuration!

Leg. Tandhygienist  
Alma Hromalic, Elmborgs 
Tandvård i Oskarshamn

 Jag blev positivt överraskad 
av resultatet. Många fickor blev bätt-
re och depurationen gick smidigare.”

Köp  4  

betala  
för 3

Pris 522 kr per förpackning. Erbjudandet gäller t.o.m. 2013-09-30
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VAD HÄNDE SEN?

Ur Tandläkartidningen nummer 10 2011. Ytterligare en 
grupp portugisiska tandläkare som Fernando Almeida 
lyckades värva till Norrbotten.

fi ck god handledning och fi ck tid på 
mig att komma in i rutinerna. Jag fi ck 
dessutom arbeta med behandlingar 
inom ett brett fält. Hade jag arbetat 
privat i Portugal hade jag inte haft 
den möjligheten, och hade inte heller 
haft kolleger att diskutera med, berät-
tar han.

Den stora svårigheten 
den första tiden var språ-
ket.

– Då fanns ingen ni-
vågruppering av dem 
som gick svenska för in-
vandrare, vilket gjorde 
att det tog längre tid än 
det skulle ha gjort. Men 
så småningom lärde jag 
mig språket.

Att få fl er portugisis-
ka tandläkare att stanna 
efter den tvååriga kon-
traktstiden är svårt. I   

regel stannar de längre 
än tyskarna gjort, men 
glesbygd är glesbygd, 

och de ofta unga tandläkarna dras till 
större städer i Sverige eller väljer att 
återvända hem eller till något annat 
land som ligger närmare Portugal.

– Hur man ska få fl er att stanna vet 
jag inte. Men samma problem gäller ju 
för de svenska tandläkare som fl yttar 
hit, säger han.

Fernando Almeida har fortsatt 
sin tandläkarkarriär. För bara några 
veckor sedan blev han specialist i en-
dodonti. Han går också doktorandut-
bildningen, som är knuten till Malmö 
högskola. Går allt enligt planerna dok-
torerar han där 2016.

Förstapris
Han har också intresserat sig för 
forskning, vilket i somras resulterade 
i förstapriset IADMFR Maxillofacial 
Imaging Research Award 2013. Priset 
delades ut vid en stor internationell 
kongress i Bergen i Norge i somras. 
Medförfattare var hans handledare 
Kerstin Knutsson, Malmö högskola, 
och Lennart Flygare, Norrlands uni-
versitetssjukhus. Prissumman var 
4 000 dollar.

– Förhoppningsvis kommer jag att 
fortsätta att forska i framtiden, berät-
tar han.

Men kommer han att stanna kvar i 
Norrbotten?

– Jag har inga planer på att fl ytta. n

➤

Optimal Ergonomi
Minimerar Handtrötthet
silikonbeklädda LM-ErgoMax handtag,
STOR diameter (11,5 mm)

Lär dig mer om förbättrad
instrumentergonomi:

Best product 2013
Dental Product Shopper

Latest research
Ergonomics Open Journal

www.lm-dental.com

LMDental
Kundservice 08-676 54 10 | www.fd.se



All You need is „u“

• En bonding klarar allt – inga andra adhesiver behövs i din praktik

• Självetsning, selektiv etsning eller totalets – valet är ditt!

• Oslagbart mångsidig användning 
 – för direkta eller indirekta restaurationer 
 – helt kompatibel med alla ljushärdande, dualhärdande och  
  självhärdande kompositer – utan ytterligare aktivator 
 – säker adhesion till olika material, som metall, zirkoniumdioxid och  
  aluminiumoxid, såväl som silikatkeramer – utan ytterligare primer

• Appliceras i ett lager – endast 35 sekunder total arbetstid

Futurabond® u 

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Tyskland · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.com

utnyttja våra  

erbjudanden!*

*Se alla våra aktuella erbjudanden på www.voco.com
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TANDVÅRD&SAMHÄLLE

Bäst eller sämst? Att våga 
jämföra sin verksamhet 
med andra är ett steg mot 
förbättring. Folktandvården 
i Norrahammar är en av de 
kliniker som arbetar med 
kvalitetsregistret Skapa.

TexT: JaneT SuSlick
FoTo: anna hållamS

Hur kan tandvården jobba med att ut-
veckla vården med hjälp av uppgifter 
från Svenskt kvalitetsregister för ka-
ries och parodontit (Skapa)?

Nio kliniker jobbar med var sin frå-
ga i ett pilotprojekt. Tre ligger i Jön-
köpings län, tre i Östergötland och tre 
i Värmland. Målet med projektet är 
att sprida idéer om hur man kan an-
vända Skaparegistret för att förbättra 
klinikens verksamhet.

En klinik försöker 
ta reda på varför så 
många vuxna pa-
tienter har karies. 
En annan tittar på 
unga vuxna och ka-
ries. Andra projekt 
handlar om succes-
siv exkavering och 
omgörningar.

Folktandvården i Norrahammar, 
som ligger en mil söder om Jönkö-
ping, är en av klinikerna som deltar i 
pilotprojektet.

Klinikchefen Agneta Vinge ser 
stora möjligheter i att kunna jämföra 
kliniken med landstinget i stort och så 
småningom med andra landsting.

Klinikens projekt sätter parodontit-
patienterna i fokus.

– Tidigare har vi inte haft ordentlig 
struktur på hur vi jobbar med våra pa-
rodpatienter, berättar Agneta Vinge.

– Vården har nog varit bra, men vi 
har aldrig utvärderat hur vi registre-
rar och behandlar patienterna och vi 
har haft olika rutiner på hur ofta pa-
tienterna kallas och hur de behandlas.

– Det har inte funnits någon upp-
följning alls på kliniknivå tidigare. 
Skapa ger oss äntligen den möjlighe-
ten, säger hon.

AllA vuxnA screenAs
Första steget var att fundera på vad 
som är friskt och vad som är sjukt och 
hur man kan göra för att hitta alla som 
har parodontal sjukdom.

Sedan i våras screenas alla vuxna 
patienter för parodontit.

– Vi mäter fickdjupet på sexor, fyror 
och ettor. De som inte har några fick-
or på fem millimeter eller mer räknas 
som friska, berättar Agneta Vinge.

De övriga remitteras till tandhygie-
nist som mäter fickdjupet på alla ytor 
och alla tänder.

Med kvalitetssäkrade undersök-
ningar minimeras risken att någon är 
sjuk utan att det upptäcks.

Det är tänkt att projektet ska mynna 
ut i ett vårdprogram, men det är en 
ganska lång process.

– Först måste vi veta att våra upp-
gifter är rätta, att vi registrerar rätt 
saker. För att få ut något ur Skapa ska 
allt registreras och alla måste göra det 
på samma sätt, säger Agneta Vinge.

Det visar sig vara svårare än man 
förväntat sig.

Ett problem har varit att man inte 
alltid har registrerat fickor på minst 
fem millimeter om det inte samtidigt 
har varit någon blödning vid sonde-

ringen. I stället har det noterats i dag-
anteckningarna. Eftersom innehållet i 
daganteckningarna inte kommer med 
i Skaparegistret, har patienterna inte 
räknats som parodpatienter.

– Tidigare skrev jag kanske »ensta-
ka fickor i molarpartier« i daganteck-
ningarna i stället för att registrera in 
ett fullständigt fickstatus. Vid nästa 
undersökning skrev jag »ingen för-
ändring«, men i dag gör jag ett nytt 
fickstatus varje gång, berättar Helén 
Stomberg, tandhygienist.

En annan fallgrop har varit att fick-
or mellan sjuor och tippade åttor hos 
20- till 30-åringar som inte har berott 
på parodontit har registrerats på sam-
ma sätt som parodontit.

Även sonderna på kliniken har setts 
över. Tidigare hade kliniken sonder 
av olika fabrikat. De hade olika milli-
meterskalor, vilket var förvirrande.

De som mäter fickdjup har också 
kalibrerats så att de får likvärdiga re-
sultat.

Nästa steg är att titta på hur parod-

Jämförelser ska 
skapa bättre vård 

Agneta Vinge



TandläkarTidningen årg 105 nr 11 2013 43

Ny portal om karies  
och parodontit öppnas
I höst öppnar Svenskt kvalitets-
register för karies och parodontit 
(Skapa) en rapportportal där an-
slutna kliniker kan hämta hem rap-
porter om sin verksamhet.

Rapporter om karies, parodontit och 
strukturmått kommer att finnas på 
den webbaserade portalen. Tabeller 
och grafer på både riks-, regional- och 
kliniknivå kommer att finnas med.

I början blir det endast Skapas styr-
grupp samt huvudkontaktpersonerna 
i organisationerna som är anslutna till 
Skapa som kommer in på portalen.

På sikt är det tänkt att även tand-
läkare som arbetar på organisationer 
som är med i Skapa ska kunna ställa 
egna frågor och få svar om vård som 
har utförts sedan juli 2008, då tand-
vårdsstödet infördes.

Skapa omfattar uppgifter om över 
tio miljoner tandvårdsbesök gjorda av 
ett par miljoner patienter.

Än så länge handlar nästan alla 
uppgifter om folktandvårdens patien-
ter, men det blir snart möjligt för stora 
delar av privattandvården att ansluta 
sig när journalprogrammen anpassas.

JaneT SuSlick

»Tidigare har vi inte 
haft ordentlig struktur 
på hur vi jobbar med våra 
parodpatienter.«

➤ Norrahammar FolktaNdvård

n  Folktandvården i Norrahammar ligger en 
mil söder om Jönköping i samma byggnad 
som vårdcentralen.

n  Kliniken har drygt 7 000 patienter varav 
runt 4 000 vuxna.

n  Fem tandläkare, två tandhygienister och 
elva tandsköterskor jobbar där.

n  Kliniken har åtta behandlingsrum.

grupp, till exempel alla parodpatien-
ter med fickor på minst sex millime-
ter som vi har behandlat 2013. Blir de 
friskare? Hur ofta kallar vi dem? Föl-
jer vi vårdprogrammet? Hur går det 
för patienter som uteblir? n

patienterna behand-
las. Hur ofta kallas 
patienterna på be-
sök? Hur behandlas 
de? Vad beror skill-
naderna på? Vad ger 
bäst resultat?

– Vi har nog inte 
så olika slutresultat, 
men olika behand-
lare kommer till målet på olika sätt. 
Det ska bli spännande att se vad pro-
jektet visar, tycker Helén Stomberg.

Projektet ska leda till ett vårdpro-
gram som tas fram tillsammans med 
parodontologiavdelningen vid Odon-
tologiska institutionen i Jönköping. 
Agneta Vinge tror att det kan vara 
klart våren 2014.

intressAnt stAtistik
Statistiken kommer att följas upp för 
att se om det har blivit förbättringar. 
Agneta Vinge ser redan fram emot 
det.

– Det kan vara intressant att följa en 

Helén Stomberg

Tandhygienisten Helén Stomberg använder ett röststyrt system för att registrera 
parodontal status. De som har minst en djup ficka remitteras till hygienist. 
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TANDVÅRD&SAMHÄLLE/ETT ÅR TILL VALET

Markaryds ledande man heter 
Bengt Germundsson. I förra valet 
lyckades han och Kristdemokra-
terna kamma hem 44,7 procent av 
rösterna, högsta siffran för Kd i 
hela landet. 

Bengt Germundsson var en av driv-
krafterna bakom det stora experimen-
tet i Kronoberg för snart 25 år sedan 
när politikerna beslöt att öppna för 
en avknoppning av folktandvårdskli-
niker till förmån för ekonomiska för-
eningar, ett slags personalkooperativ. 
Cirka halva folktandvården styckades 
av. Man ville stimulera olika driftsfor-
mer och därmed påverka konkurren-
sen.

Efter tio år som tandläkare vid folk-
tandvården gick Bengt Germundsson 

Tandläkare behövs inte bara i praktiken – de behövs i po-
litiken också. Två tunga kommunpolitiker har börjat sina 
karriärer med borr och tång i händerna: Bengt Germunds-
son och Lars-Ingvar Ljungman. I senaste kommunvalet 
blev de några av landets framgångsrikaste röstfiskare.

TexT: maTS kaRlSSon

in i den ekonomiska föreningen Tand-
vårdsgruppen Markaryd, och där har 
han fortfarande ett fi nger med, inte 
som tandläkare men väl behjälplig 
med administrativa uppgifter.

– 2007 tog det politiska uppdraget 
som kommunstyrelsens ordförande i 
kommunen upp så mycket av tiden att 
jag inte kunde fortsätta att arbeta som 
tandläkare, ett yrke som jag trivdes 
mycket bra med. Den tekniska färdig-
heten sitter nog fortfarande i händer-
na, men mycket ny kunskap har kom-
mit till, så mitt bästföre-datum håller 
väl på att gå ut, säger han.

I förra valet fi ck Kd 44,7 procent av 
rösterna i kommunvalet, unikt i lan-
det.

– Fantastiskt med ett sånt stöd från 
väljarna. Vi får hoppas att stödet hål-

Dagens tandvårdsstöd är bra, men 
behöver ses över. Stödet är för 
dyrt, och tandvården bör därför 
inlemmas i sjukvårdens subven-
tionssystem. Det är huvudlinjerna 
i de politiska partiernas syn på 
tandvården inför nästa års val.

mIlJÖPartIEt
n Kostnadsfri för alla upp till 25 års 
ålder. I ett första steg höja gränsen 
till 23 år. 
n Stärkt skydd för utsatta patientgrupper och 

de som har rätt till uppsökande tandvård.
n På sikt ska tandvårdens ekonomiska skydd 
jämställas med sjukvårdens.

vÄNStErPartIEt
n Har ännu inte slagit fast sin tand-
vårdspolitik inför valet.
n Partiet driver linjen att tandvården 
ska inordnas i sjukvårdens högkostnadsskydd.

SoCIaldEmokratErNa
n Den avgiftsfria tandvården ska 
förlängas, men det finns inget beslut 
om åldersgräns. 
n ATB bör ses över så att bidraget ger bättre 
effekt, likaså referenspriserna så att det blir 

lättare för patienterna att jämföra vad det 
kostar. 
n En myndighet bör få ansvaret att ge all-
mänheten bättre information om tandvårds-
stödet.
Grundprincipen bör vara att tandvården 
omfattas av samma högkostnadsskydd som 
gäller i sjukvården.

krIStdEmokratErNa
n Enligt principprogrammet ska 
tandvården vara en del av hälso- och 
sjukvården med samma högkostnads-
skydd. 
n I ett första steg måste effekterna av nuva-
rande stöd utvärderas. 

Så tycker partierna

I Markaryd finns Kd:s populäraste politiker

Tandläkare&
toppolitiker

ler i sig, säger han, och tillägger:
– Jag utgår från att några av mina 

tidigare patienter lagt och lägger sina 
röster på partiet.

Även om Kd och Bengt Germunds-
son inte driver tandvårdsfrågor på lo-
kalplanet fi nns det enligt honom mer 
att göra inom tandvården nationellt.

– Många har svårt att förstå varför 
det ska vara så dyrt att gå till tandläka-
ren. Min och partiets uppfattning är 
att munnen är en del av kroppen och 
att tandvården därför ska inkluderas i 
hälso- och sjukvården. En annan vik-
tig fråga är de privata tandvårdsaktö-
rerna inte kan kvitta momsen, som ju 
folktandvården kan. Det måste ändras 
så att det blir konkurrens på lika vill-
kor. n

Bengt Germundsson (Kd) i Mar-
karyd var en av de upproriska som 
utmanade Göran Hägglund om par-
tiledarposten förra året.
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Vellinges ledande man är också 
tandläkare: Lars-Ingvar Ljungman. 
Han och hans moderata partikam-
rater kammade hem 49, 8 procent 
av rösterna i förra valet, näst bäst i 
landet, bara slagna med en handfull 
röster av moderaterna i Lomma.

När Lars-Ingvar Ljungman blev fär-
dig tandläkare i Malmö våren 1977 
fanns inga tankar på att bli kommun-
politiker på heltid. Han startade egen 
praktik och hoppade då och då in som 
lärare vid tandläkarutbildningen i 
Malmö – och han trivdes med det.

Men som så ofta spelar tillfällighe-
ter in i livet, så också i hans fall. 1988 
lämnade han tandläkaryrket.

– Mina föräldrar drev ett tillverk-
ningsföretag tillsammans med min 

bror och ville gå i pension. För att 
kunna ha företaget kvar i familjen 
hoppade jag in och skötte administra-
tionen fram till 1992. 

Då blev han heltidspolitiker med 
huvudansvar för skola och social-
tjänst.

Efter valet 2006 tog han över som 
kommunstyrelsens ordförande och 
blev Starke man i Vellinge. Och på den 
vägen är det. Som grädde på moset är 
han också Skånemoderaternas ordfö-
rande.

– Jag tycker om att arbeta med 
människor. Det var en av anledning-
arna till att jag utbildade mig till tand-
läkare och en av anledningarna till att 
jag gick in i politiken.

Även om han trivdes med jobbet 
som tandläkare har han inga planer 

Lars-Ingvar Ljungman 
(M) fick 50 procent 
av rösterna i Vellinge 
2010. 2006 fick dock 
M i Vellinge över 67 
procent.

CENtErPartIEt 
Partiet har vid pressläggningen inte 
slagit fast sin tandvårdspolitik. 
n En utvärdering av nuvarande stöd 
måste göras för att se om det kom-
mer rätt patienter till del. 
n Prisportal som finns måste fungera bättre.
n En särskild myndighet bör få det övergri-
pande ansvaret att ge patienterna rätt infor-
mation om tandvårdsstödet, eftersom olika 
utredningar har visat att många inte känner 
till högkostnadsskyddet och ATB.

FolkPartIEt
Partiet kommer först senare i höst att slå fast 
huvudpunkterna i tandvårdsprogrammet.

n Grundsynen är att nuvarande 
stöd i grunden är bra. Stödet har 
dock inte fått fullt genomslag. 
n Patienterna måste få mer information om 
stödet.
n Fler vårdgivare måste ansluta sig till 
prisportalen.
n Förändringar i högkostnadsskyddet kan 
behöva göras så att det verkligen når dem 
som bäst behöver stöd.
n På sikt ska högkostnadsskyddet byggas ut 
så att ingen ska behöva avstå från nödvändig 
tandvård på grund av för låg inkomst.

modEratErNa 
n Avvakta med större reformer av tandvårds-

stödet tills de nya reglerna »har satt 
sig«. 
n Utvärdera den kritik som bland an-
nat Riksrevisionen tidigare kommit med. 
n Öka kunskapen om hur viktig tandvård 
är för det totala välbefinnandet. Ingen ska 
behöva avstå från tandvård på grund av sin 
ekonomi. 
n Som ett sista steg »…bör munhälsan räk-
nas som en del av kroppen likt sjukvård«.

SvErIGEdEmokratErNa
Sverigedemokraterna har trots flera 
försök inte svarat på Tandläkartid-
ningens frågor.

Vellinges kommunalråd driver tandvårdsfrågor
på att gå tillbaka till yrket:

– Jag har väldigt stimulerande ar-
betsuppgifter i kommunen, förklarar 
han.

Men han håller sig fortfarande 
ajour med vad som händer inom 
tandvården, inte minst på grund av att 
hans hustru arbetar som ortodontias-
sistent.

Det fi nns fortfarande viktiga tand-
vårdsfrågor att driva, anser han. Ex-
empelvis barnens tandhälsa.

– Varje generation måste ta nya tag 
och arbeta med barnens tandhälsa, 
det är inget självspelande piano.

Ett exempel på detta är upptäckten 
för några år sedan att allt fl er barn 
åter började få karies.

– I det arbetet hade jag nytta av min 
tandläkarbakgrund, säger han. n ➤
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TANDVÅRD&SAMHÄLLE/ETT ÅR TILL VALET

Men han släpper det inte. Han har 
visserligen fått dra ner till 30–40 
timmar per år vid folktandvården i 
Strömstad, men försöker klamra sig 
fast så gott det går. När han får lediga 
dagar passar han på att rycka in.

– Det är både roligt och stimuleran-
de att vara tandläkare, och bra att ha 
en reträttplats om det blir motvind i 
valet nästa år.

Skulle det bli så kommer han kan-
ske inte att lämna politiken helt; han 
sitter fortfarande kvar som ledamot i 
kommunfullmäktige i Strömstad och 
är dessutom den som innehaft det 
uppdraget längst i kommunen.

Ett år till valet – vilka tandvårdsfrå-
gor tycker han då att det är viktigt att 
driva?

– Främst handlar det om att se över 
tandvårdsstödet, ett arbete som ska 
dras igång. Det jag ser som mest an-
geläget är att se till så att stödet blir 
träff säkrare och når dem med det 
största behovet, säger han. 

maTS kaRlSSon

Tandläkare har blivit en bristvara 
i riksdagen. Tidigare fanns tre, 
nu återstår en, folkpartisten Lars 
Tysklind. En man som hinner med 
mer än många, förutom riksdags-
uppdraget är han kommunfull-
mäktigeledamot och rycker in som 
tandläkare.

När Lars Tysklind var nybakad tand-
läkare i Göteborg 1977 fanns ingen 
dröm om att bli riksdagsman; han 
skulle bli en hyfsat duktig tandläkare. 
Och det blev han. Han fi ck sin skol-
ning inom folktandvården i Halland 
och Bohuslän under 25 år. Under den 
tiden hade det politiska intresset vux-
it och lett till en plats för Folkpartiet i 
kommunfullmäktige i Strömstad.

Och så hade det väl rullat på om 
inte valet 2002 kommit emellan. Han 
hade inte kandiderat för en plats i 
riksdagen, men valvinden tog rygg på 
Folkpartiet, och plötsligt var det ett 
faktum: han satt i riksdagen.

Och där sitter han fortfarande, men 
numera som den ende ledamoten som 
är tandläkare. Visserligen är också 
Ewa Björling tandläkare i grunden, 
men hon fl yttade ju upp ett snäpp och 
blev handelsminister.

En tandläkare i riksdagen driver 
naturligtvis tandvårdsfrågor, och så 

hade det kunnat vara, men Lars Tysk-
lind fi ck andra frågor på sitt bord.

– Jag har specialiserat mig på några 
andra hjärtefrågor för mig: infra-
struktur och miljö, speciellt havsmil-
jö, berättar han, men tillägger att han 
naturligtvis följer utvecklingen inom 
tandvården:

– Det är alltid bra 
att ha kunskap i ett 
yrke med sig. Det 
händer då och då att 
jag på möten i riks-
dagen eller i andra 
sammanhang får gå 
in och förklara hur 
saker och ting ligger 
till. Dessutom sitter jag i HSAN, Häl-
so- och sjukvårdens ansvarsnämnd, 
och där kommer mina kunskaper från 
tandvården väl till pass.

se Över tAnDvÅrDsstÖDet
Han berättar att det tog tid att sätta 
sig in i olika riksdagsfrågor.

– De första fyra åren i opposition 
tvingade mig att tänka över vad jag 
tycker och tänker i olika frågor. Nu, 
efter elva år som riksdagsman känner 
jag att jag står på en mer solid grund. 
Samtidigt tar uppdraget alltmer tid 
och det blir mindre tid över för jobbet 
som tandläkare.

Lars Tysklind

Fullmatad tidbok för ende 
tandläkaren i riksdagen

Lars Tysklinds arbetsplats.

➤
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Det blir inga stora förändringar av 
tandvårdsstödet, men Ulrica Sund-
holm, sakkunnig på socialdeparte-
mentet är öppen för att det justeras.
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INTERVJUN

Inget är perfekt. Inte ens 
tandvårdsstödet.
– Med obegränsat med 
pengar hade vi naturligtvis 
kunnat skapa ett stöd som 
ger alla billig tandvård, men 
vi måste anpassa oss till 
verkligheten, säger Ulrica 
Sundholm, politiskt sak-
kunnig hos socialminister 
Göran Hägglund.

TexT: maTS kaRlSSon 
FoTo: lena k JohanSSon 

 F riskare tänder – till rimliga 
kostnader. Det var titeln på 
tandvårdsutredningens för-
slag till nytt tandvårdsstöd 
2008, och det var också re-

geringens mål: befolkningen skulle 
stimuleras till mer förebyggande vård 
och högkostnadsskyddet skulle sub-
ventionera dyra behandlingar.

Och så har det naturligtvis till sto-
ra delar blivit jämfört med den förra 
tandvårdsförsäkringen, som utarma-
des år från år. Men allt är inte frid 
och fröjd; både Försäkringskassans 
och Riksrevisionens granskningar av 
tandvårdsstödet har pekat på en rad 
brister, bland annat att det allmänna 
tandvårdsbidraget, ATB, inte lett till 
att så många som regeringen hoppa-

des på gör regelbundna tandvårdsbe-
sök, många patienter saknar kunska-
per om tandvårdsstödet, och många 
anser sig inte ha råd med dyrare be-
handlingar.

Kritiken har självfallet nått social-
departementet. 

– Man får inte glömma att det är 
en mycket omfattande reform. Som 
alltid tar det tid att få en överblick av 
utfallet. Därför har vi gett Tandvårds- 
och läkemedelsförmånsverket (TLV) i 
uppdrag att se över stödet och komma 
med en rapport i februari nästa år, sä-
ger Ulrica Sundholm.

Men både Riksrevisionen och För-
säkringskassan har ju granskat stödet 
– räcker inte det?

– De har tittat på reformen under 
de första åren. Men vi är angelägna 
att analysera siff rorna närmare. Till 
exempel vill vi se hur förändrade be-
loppsgränser och ersättningsgrader 
inom skyddet mot höga kostnader 
faller ut. Eller hur referenspriserna 
påverkar prissättningen. Den över-
syn som TLV arbetar med ska särskilt 
jämföra priser för olika typer av tand-
vårdskonsumtion med hänsyn till pa-
tientens socioekonomiska faktorer. 

BerÄkninGsBrister
Att ATB skulle stimulera fl er till re-
gelbundna besök hos tandvården var 
huvudmålet, främst för förebyggande 
vård. Regeringen hade räknat med en 
ökning med tio procent, men Riksre-
visionens rapport kom fram till att be-
söksfrekvensen endast hade ökat med 

två procent, vilket måste ses som ett 
misslyckande.

Nej, kanske inte ändå, anser Ulrica 
Sundholm:

– Riksrevisionen utgick ifrån Statis-
tiska centralbyråns Ulf-undersökning 
om befolkningens levnadsförhållan-
den. Där fi ck de svarande själva göra 
olika uppskattningar, bland annat av 
antalet tandvårdsbesök, innan stödet 
infördes. Riksrevisionen jämförde se-
dan dessa siff ror med en helt annan 
typ av siff ror som samlats in direkt 
från vårdgivarna om antal besök efter 
reformens införande.  

Att jämföra data på detta sätt, från 
två helt olika datakällor och med två 
helt olika mätmetoder, gör resultaten 
mycket osäkra, anser hon. Dessutom 
är det vanligt att personer överskat-
tar sina positiva beteenden vid sådana 
självskattningar. Därför är det inte 
säkert att utgångssiff rorna går att ha 
som grund vid jämförelsen med an-
talet besök efter att tandvårdsstödet 
infördes. 

Hon håller ändå för troligt att ATB 

»Utmaningen är att 
nå utsatta grupper«

Namn: Ulrica Sundholm 
Yrke: sakkunnig på socialdepartementet
Ålder: på väg mot 40.
Familj: man och tre barn
Fritid: joggning och styrke-
träning, vistas i skog och mark 
med familjen. Senast lästa bok, på natt-
duksbordet: »Ett kort uppehåll på vägen 
från Auschwitz« av Göran Rosenberg, i 
handväskan: »The visitor« av Lee Child

➤
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INTERVJUN

inte haft tillräcklig eff ekt på besöks-
frekvensen:

– Vi måste se över detta. Vi vet att 
många inte känner till tandvårdsbi-
draget, och här fi nns säkert mer att 
göra, säger hon.

De granskningar som gjorts visar 
också att sett till inkomst är det inom 
den högsta inkomstgruppen som 
störst andel utnyttjar högkostnads-
skyddet. Var det verkligen meningen 
att det skulle bli så?

– Det är en begriplig eff ekt av ett 
sådant här generellt system; personer 
med hög inkomst och hög utbildning 
är ofta mer måna om sin hälsa och ef-
terfrågar mer vård. Utmaningen är att 
nå de ekonomiskt utsatta grupperna 
och de som inte känner till tandvårds-
stödet. Många som känner till stödet 
upplever ändå att det ger dem möjlig-
het att få en vård som de tidigare inte 
haft råd med, förklarar hon.

De fl esta patienterna får själva be-
tala hela kostnaden, eftersom de inte 
når upp till det första karensbeloppet. 
Vore det inte rimligt att justera ka-
rensgränserna så att de vanligaste be-
handlingarna inklusive förebyggande 
vård blir gratis? Kanske slopa ATB som 
en del i fi nansieringen?

– Tack vare regeringens tandvårds-
stöd, som är sex miljarder kronor, un-
derlättar vi för människor att gå till 
tandläkaren. Om gränserna i högkost-
nadsskyddet ska justeras, eller om det 
allmänna tandvårdsbidraget behöver 
ändras är något vi får fundera över. 

PenninGPÅsen BeGrÄnsAD
Det är ett år kvar till valet, men re-
geringen kommer inte med några 
stora förändringar i tandvårdsstödet.  
Visserligen fi nns i socialministerns 
kristdemokratiska principprogram 
skrivningen att »tandvården är en 
del av hälso- och sjukvården. Alla ska 
ha tillgång till en god tandvård. Hög-
kostnadsskyddet för tandvård bör 
vara gemensamt med övrig hälso- och 
sjukvård.« Även Moderaterna har en 

skrivning i sitt partiprogram om att 
ingen ska behöva avstå från tandvård 
av ekonomiska skäl. I ett sista steg »…
bör munhälsan räknas som en del av 
kroppen likt sjukvård«. 

Men det är knappast troligt att fi -
nansminister Borg lättar på penning-
pungen för en sådan reform. Inför 
valet 2002 gick den dåvarande soci-
aldemokratiske socialministern Lars 
Engqvist ut i media, bland annat i 
Tandläkartidningen, och förklarade 
att det var dags att föra in tandvården 
i hälso- och sjukvårdens högkost-
nadsskydd. Men det dröjde inte länge 
innan fi nansministern grep in och ta-
lade sin ministerkollega till rätta.

Inte heller Ulrica Sundholm tror på 
en sådan reform, i alla fall inte inom 
överskådlig framtid.

– Den skulle bli oerhört kostsam. 
Men jag tror att vi kan nå långt inom 
nuvarande tandvårdsstöd. Där för-
bättrade vi ju vid årsskiftet för grup-
per med vissa sjukdomar och funk-
tionsnedsättningar så att de nu får 
vård inom sjukvårdens högkostnads-
skydd. n

»Vi vet att många 
inte känner till tand-
vårdsbidraget.«

➤
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Fortsatt god tandvård e�er besöket hos dig

Du kommer aldrig se på tandkräm  
på samma sätt igen...

Introduktion av Oral-B PRO-EXPERT
En tandkräm med många fördelar.

Plack

Dålig 
andedräkt Tandsten Missfärgning

Erosionsskador

Gingivit Känslighet

Karies

Den första och enda tandkräm som innehåller stabiliserad 
tennfluorid och polysfosfat. Kombinationen förstärker fördelarna 
med antimikrobiell, anti-känslighet och erosion. 15 år av forskning 
och över 70 kliniska studier har hjälpt till att genomföra denna 
senaste tandkrämsnyhet.
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För mer information besök oss på www.dentalcare.com
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STUDENT

I Tokyo lär sig studenter att 
laga tänderna på en robot.
»Den gör mig nervös och det 
känns verkligt«, säger tand-
läkarstudenten Risa Gokan.
Hon tycker att det är säkrare 
att träna på roboten Hanako 
som känner smärta och gör 
plötsliga rörelser, innan hon 
börjar med egna patienter. 

TEXT: HANNA SISTEK
BILD: CHRISTINA SJÖGREN

tOkYO: »God dag. Vad har du för pro-
blem?«, frågar tandläkarstudenten 
Risa Gokan, 23, sin patient för dagen. 

»Jag har ont i tanden i vänster sida 
av käken«, säger Showa Hanako 2 och 
blinkar.

Hon har brunt hår och silikonhy och 
ligger i en stol i källaren på tandläkar-
utbildningen vid Showa universitetet 
i södra Tokyo. Huden är utvecklad 
av sexleksaksbolaget Orient Industry 
och konversationsförmågan genom 
taligenkänningsteknologi. Hanako är 
en robot.

»Åh, jag förstår. Då ska jag ta och 
kika på tänderna«, säger Risa Gokan.

Förutom att ta anamnes på roboten, 
så kan Risa även få feedback på sin be-
handling av Hanako, som har sensorer 
och kan reagera på smärta. Plötsligt 
vrider Hanako på huvudet och hostar 
och då gäller det att vara beredd och 
inte råka skada henne i munnen. Det 
går också att känna Hanakos puls, och 
hon kan få lågt blodtryck och svimma. 
Just i dag sitter en praktiklärare en 
meter bort bakom en skärm och rattar 
Hanakos rörelser, men roboten kan 
även sättas på autopilot för att spara 
på personalresurser.

Risa Gokan visste inte att det skulle 
fi nnas en robot på Showa universite-
tets tandläkarprogram när hon an-

roboten som talar 
och känner smärta

»Konichiwa!« Studenten Risa 
Gokan tar anamnes på en robot 
vid tandläkarutbildningen vid 
Showa universitetet i Tokyo.

➤
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Fortsatt god tandvård e�er besöket hos dig

Du kommer aldrig se på tandkräm  
på samma sätt igen...

Introduktion av Oral-B PRO-EXPERT
En tandkräm med många fördelar.

Plack

Dålig 
andedräkt Tandsten Missfärgning

Erosionsskador

Gingivit Känslighet

Karies

Den första och enda tandkräm som innehåller stabiliserad 
tennfluorid och polysfosfat. Kombinationen förstärker fördelarna 
med antimikrobiell, anti-känslighet och erosion. 15 år av forskning 
och över 70 kliniska studier har hjälpt till att genomföra denna 
senaste tandkrämsnyhet.

För mer information besök oss på www.dentalcare.com
Stöder användning av

Oral-B Pro-Expert 
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STUDENT

➤ Japanska tandläkarutbildningen

längd: 6 år, varav första tre åren är helt 
teoretiska.  

Efter examen har de ett års motsvarande at-  
tjänst innan de kan specialisera sig. 

På Showa universitetet kostar den sex år 
långa utbildningen 20 miljoner yen, mot-
svarande 1 350 000 kronor. De har totalt  
615 studenter. 

togs, men däremot kände hon till att 
hela första året på utbildningen läses 
på ett internat vid 
foten av berget Fuji. 
Där får studen-
terna vid de olika 
medicinska utbild-
ningarna lära känna 
varandra, och inte 
bara det, utan de 
får börja samarbeta 
på en gång. Studen-
terna använder
problembaserat lärande och då i min-
dre grupper, där även läkar- och apo-
tekarstudenter ingår. Det var just det 

multidisciplinära förhållningssättet 
som lockade Risa till utbildningen.

Nu är hon nästan klar, och under 
sjätte och sista året har hon fått öva 
sig på Hanako varannan vecka. 

»Jag tycker att det är väldigt an-
vändbart att roboten svarar när jag 
pratar med den, att det finns en re-
spons«, säger hon. 

Risas kursare Masakazu Kunita-
chi, 30, en blyg kille med rakt hår och 
tandställning, tycker att det bästa med 
roboten är att han fått träna sig på 
oförutsägbara situationer, inte minst 
oförutsedda rörelser. 

»Jag blev förvånad när jag opere-
rade på roboten och den sa att den 
kände sig illamående. Jag var tvungen 
att avbryta operationen«, minns han.

Annars har de även dockor som de 
övar sig på, med silikonhud runt mun-
nen och en ny radda tänder som sätts 
in till varje tillfälle.

»Det är mycket enklare med dock-
an, den har vidöppen mun och rör sig 
inte«, säger Masakazu.

Hela de tre första åren av utbild-

ningen är teoretiska och sedan börjar 
studenterna öva sig praktiskt. Femte 
året får de assistera tandläkare under 
kliniska placeringar och för att få gå 
vidare till sista året måste studenter-
na klara ett praktiskt test med Hanako 
som patient. 

farliga situationer
Det var just på grund av en allvarlig 
olycka, där en nyutexaminerad tand-
läkarstudent råkade skada en patients 
ansikte, som professor Maki Kotaro 
först fick idén till Hanako. 

»Vi saknade redskap för att lära stu-
denterna att hantera farliga situatio-
ner«, förklarar han och fortsätter: 

»Om du vill bli en pilot lär du dig 
på sofistikerade simulatorer. Men på 
våra medicinska utbildningar sa vi åt 
studenterna att öva på patienterna.« 

Att träna på sina kursare går förstås 
i viss utsträckning, men inte alla stu-
denter vill vara försökskaniner. 

Då uppfann han Marilyn Monroe. 
Ja, så hette den första roboten 2001, 
som var blond.

Masakazu  
Kunitachi

Professor Kotaro Maki fick idén till roboten efter att 
en student råkat skada en patient.

Roboten Hanako 2 kan både fjärrstyras och köras på autopilot, beroende 
på lärarresurser.

»Jag blev förvånad när jag opererade på roboten 
och den sa att den kände sig illamående.«

➤

➤
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»Vi fi ck forskningsanslag från det 
japanska utbildningsdepartementet, 
och de fl esta kommittémedlemmarna 
var äldre herrar. Marilyn Monroe var 
ett smart namnval för att få forsk-
ningspengarna«, skrattar Kotaro.

➤ rObOten

Roboten används för följande behandlingar:

Preparera tänder.
Hantering av medicinska krissituationer, så 
som chock och hyperventilering.

Att sätta in och ta ut tandställningar.

Dessutom gör roboten plötsliga rörelser och 
lär även studenterna att inte komma åt pa-
tientens bröst av misstag.

Roboten har naturlig storlek och totalt tio 
leder i tungan, nacken, ögonen, ögonlocken 
och armarna för att kunna röra sig. Skinnet, 
tungan och andra mjuka vävnader är gjorda 
av silikon. Den utsöndrar saliv.
Röstigenkänningssystemet RayTron gör att 
roboten hör vad studenterna säger, även när 
de bär munskydd. Roboten kräks om studen-
ten kommer åt dess gomspene. Roboten kan 
gå på autopilot eller styras genom en skärm.

Roboten tillverkas av Showa universitetet i 
samarbete med robot-bolaget Tmsuk.

Sedan dess har han hunnit med två 
ytterligare modeller innan dagens 
Showa Hanako 2. 

En var så avancerad att den kostade 
»motsvarande tre Mercedes« eller 
två miljoner kronor, och drog alldeles 

www.tmsuk.co.jp/english/robots.html

Den används som en del av undervisningen 
sedan april 2011. Showa universitetet är först 
i världen med att använda robotar i sin tand-
läkarutbildning.

På tandläkarutbildningen vid Göteborgs uni-
versitet har prefekt Annika Ekestubbe svårt 
att ta ställning till behovet av en robot.
»Vi skulle gärna ha fler simuleringsmodeller, 
för att träna tekniken vid olika behandlingar 
men något behov av robot har vi inte sett hit-
tills«, skriver hon.
Vid Umeå universitet använder tandläkarstu-
denterna inga laserskannrar, men det kanske 
kan bli aktuellt i framtiden, enligt program-
ansvariga Eva Levring Jäghagen.
Studenterna tränar i virtuella datormiljöer, i 
simuleringslab och på varandra tills de anses 
kompetenta nog att ha riktiga patienter, 
under handledning.

➤ för mycket batterier. Den till och med 
blödde om man skar den i tandköttet 
och hade en kamera i ögonen. 

Nuvarande Hanako 2 kostar 680 000
kronor och fi nns än så länge bara i tre 
exemplar: två är här på Showa univer-
sitetet och en tredje har köpts av Sau-
diarabien. Batteriet håller en hel dag.

»De farliga situationerna uppstår 
vid plötsliga rörelser och då är den 
viktigaste läxan att sluta borra. Att få 
studenterna att slå av borrpedalen är 
mitt viktigaste syfte med hela robo-
ten«, säger Kotaro.

De näst viktigaste är att utvärdera 
behandlingen. Varje tandkäke som 
studenterna övar på tas ut efter prov-
behandling och skannas i en tredi-
mensionell laserskanner. 

I framtiden vill professor Kotaro att 
roboten ska kunna användas även för 
att ge studenterna återkoppling om 
deras diagnostiska förmåga och be-
handlingsval. 

Men då kommer redan Risa Gokan 
att vara färdig, och i färd med att jobba 
på sin dröm. 

»Jag vill göra japanska leenden 
vackrare.« ■

Roboten Showa Hanako 2:s tänder kan tas ut efter behandling. Behandlingens kvalitet utvärderas i en laserskanner.



Vi sparkar igång Swedental med en riktig 
förfest på Wallmans Salonger Stockholm 

onsdagen den 13 november!

Swedental Förfesten
Festen börjar kl 1 8.00 och slutar troligen  
väldigt sent... Det finns ett begränsat antal 
biljetter så det är först till kvarn som gäller.

Pris: 1  100 kr / person för mat, dryck och  

underhållning. Mer information och  

anmälan finner du på vår hemsida.

www.denzir.com 0771-98 98 00info@denzir.com

För mer information besök vår hemsida!

Denzirkollegiet

För dig som vill ligga i framkant när det 
gäller de senaste rönen inom helkeramik.

Passa på att ta del av nyheter, ställa kniviga frågor 
och kanske bidra med egna erfarenheter. Kollegiet  
är kostnadsfritt öppet för alla med intresse för klinik 
och praktik!

 Plats: Strand Hotell, Stockholm. Datum: 13 november.  

    Tid: kl 15.00 –17.30 inkl. kaffe paus. Program och     

        anmälan för kollegiet finns vår hemsida.        anmälan för kollegiet finns vår hemsida.

Fototävlingen
Skicka in en för- och efterbild samt en kort 
beskrivning senast den 31 oktober. Se  
detaljerade instruktioner på vår hemsida.

Vinnare av tävlingen röstas fram under 

Denzir kollegiet och prisutdelning sker  

under Förfesten!

Om du har intressanta bilder på Denzir-
konstruktioner så har du möjlig het att 

vara med i vår fototävling! 
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Inspirerande klinikbilder
Rosa rakt igenom eller grönt 
som en oas. Tandläkarkliniker 
kan se ut på många olika sätt. 

TEXT: LINDA PERSSON

Under sommaren har Tandläkartidningen efter-
lyst bilder på speciella kliniker. Efterlysningen 
resulterade i ett fi nt bildspel på tandlakartid-
ningen.se. Nu publicerar vi ett urval av bilderna 
också här i tidningen och hoppas att de kan ge 
inspiration och nya idéer. Tack till alla som har 
skickat in!

När Region Skåne byggde nytt huvudkontor i Malmö 
ville man att det skulle synas för anställda och 
besökare hur viktig vård och omsorg är för verksam-
heten. En folktandvårdsklinik planerades därför in 
i huset. Genom stora panoramafönster är delar av 
Folktandvården Dockan väl synliga.

Tandhälsan Lysekil håller till i konservindustrin Abbas tidigare lokaler. »Vi lagar alltså tänder på samma 
ställe där man en gång satt och skar sill, med en enastående utsikt över Gullmaren«.

➤
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BILDEN

 Tandläkarna Patrick och Anna Andrén i Västerås har satsat på att skapa en mottagning 
med lugn och ro. »Som team är vi effektiva men patienten kan gå ner i varv. Lite som en 
vardagsoas.«

Det skandinaviskt ljusa och fräscha tilltalar Henrik Svalin och Anders Jonsson. På deras klinik Tandvården Hisinge hus i Göteborg 
har de låtit vissa väggar prydas av, som de skriver, »uppseendeväckande färgklickar«.

Lugn och harmoni är ledorden för interi-
ören på Dagnelidkliniken i Göteborg.

➤
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»Det ska kännas vänligt, varmt och mjukt här. Rosa har en positiv inver-
kan, speciellt om du är rädd.« Så förklarar tandläkaren Viveca Östlihn 
och tandsköterskan Lisa Jaksetic sitt färgval till kliniken på Götgatan i 
Stockholm. Foto: Agneta Persson
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Hänger du med?
Du som är medlem hos oss får redan hjälp med den saken.  

Du får bland annat Tandläkartidningen, kurser, seminarier, omvärldsnyheter och skriftserien Kunskap & kvalitet. 
Du påverkar genom medlemskapet frågor som rör tandläkaryrket och din legitimation. 

Känner du någon annan som vill hänga med?
Berätta om oss! Qr-koden nedan skannas för att bli medlem.

 
Alla tandläkare behövs i ett förbund.  

                                     www.tandlakarforbundet.se         telefon 08-666 15 27
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INNEHÅLL

64 fackpress

72 på jakt efter  
den nya benvävnaden
Stamcellsforskning och 
regenerativ medicin är 
snabbt växande forsknings-
områden. Denna avhand-
ling visar lovande resultat 
för vidareutveckling av kli-
niskt användbara metoder 
för att framställa ben med 
hjälp av nya biomimetiska 
koncept inom cellterapi 
och vävnadsteknik. 
Gregory Tour

VETENSKAP & KLINIK

I så gott som alla mat- och krogrecensio-
ner ges mervärde för födoämnen som 
producerats lokalt. Det är till och med för-
svarbart med högre pris på en vara, med 
motiveringen att det är lokal uppfödning 
eller odling som gäller. Allt som produ-
ceras lokalt tycks per definition vara av 
högre kvalitet. Kanske använder vi samma 
ospecifika bedömningsgrund inom vår 
profession och närliggande områden. Ut-
bildad eller tillverkad lokalt innebär med 
automatik ett svårslaget mervärde. Det 
kan också gälla forskningsresultat.

förkortningen nih är dubbeltydig. 
Den kan betyda »National Institutes of 
Health«, den stora välrenommerade ame-
rikanska nationella forskningsorganisa-
tionen. Men nih kan också betyda »Not 
Invented Here«. Inte uppfunnet här. Alltså 
inte lika mycket värt. 

Begreppet »nih – Not Invented Here« 
används ibland i den överförda betydelsen 
om forskningsresultat. Om vi inte genom-
fört forskningen här, om inte forskningen 
är närproducerad, vågar vi då lita på resul-
taten? 

i princip bör det naturligtvis inte vara nå-
gon skillnad på bedömningen av resultaten 
av väl genomförda implantatstudier från 
Brasilien, Norge eller Skövde. Ändå kan 
det förhålla sig så: Bedömningen av resul-

tatens kvalitet kopplas till var forsknings-
resultaten producerats. Det är inte alltid 
lika mycket värt om det inte är närprodu-
cerat. Importerade forskningsresultat du-
ger inte alltid som grund för marknadsfö-
ring av en produkt. Det är närproducerade 
data som räknas. Med en svensk hatt väl 
nedtryckt på huvudet vågar jag påstå att 
det finns länder i världen där detta protek-
tionistiska synsätt är tydligt uttalat. Inte 
nödvändigtvis i Sverige. Ännu. 

under loppet av några år har Sverige 
förlorat ägandet av flera internationellt 
ledande implantatföretag. Framgångsrik 
marknadsföring har tidigare ofta baserats 
på välgjorda svenska studier, som tillgo-
doräknats vid internationell bedömning. 
Trots att studierna inte är närproducerade, 
i förhållande till betydande internationella 
marknader. Svensk forskning kopplad till 
svensktillverkade produkter har väckt in-
ternationell uppmärksamhet och har varit 
av avgörande betydelse för Sverige som 
odontologisk forskningsnation.

Hur blir det nu och framöver, när vi 
riskerar att förlora produktion av både 
framgångsrika produkter och framgångs-
rik forskning? Har vi någon chans att i 
framtiden konkurrera med fjärrproduce-
rad, i stället för närproducerad, forskning? 
Kanske är närproducerat redan dåtid. Det 
är fjärrproducerat som gäller?!

»Importerade 
forskningsresultat 
duger inte alltid som 
grund för marknads
föring av en produkt.«

76 klassisk metallkeramik 
ger vika för nya material
En enkät hos specialister i 
oral protetik visar att den 
klassiska metallkeramiken 
baserad på högädla guldle-
geringar i stor utsträckning 
har fått ge vika för keramer 
och andra materialkombi-
nationer. 
Ascher et al

50 μm

Nybildad  
benvävnad

Egen  
benvävnad DEN NyA benvävnaden 

visar en tät förbindelse 
med mottagarens egen 
benvävnad.

Närproducerat

72
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international journal 
of paediatric dentistry
➤ Så många som vart fem-
te barn i Sverige som här-
stammar från östafrikan-
ska länder som Etiopien, 
Kenya, Tanzania, Somalia, 
Sudan och Uganda saknar 
sina mjölkhörntänder. Det 
kan svenska forskare kon-
statera efter att ha gjort 
en retrospektiv studie av 
tandläkarjournaler över 
drygt 1 100 barn mellan två 
och sju år gamla. 

Barnen har undersökts 
av vanliga tandläkare i en 
invandrartät stadsdel i 
Örebro, där närmare hälf-
ten av befolkningen anting-

en är födda utanför Sverige 
eller av föräldrar som båda 
är invandrade till Sverige. 
Drygt 100 barn kunde kon-
stateras härstamma från 
Östafrika och bland dem 
saknade 21 procent en eller 
fl era hörntänder, medan 
det bland de övriga drygt 
1 000 barnen endast var 0,3 
procent som hade samma 
defekt.

Anledningen till att så 
många barn från Östafrika 
saknade hörntänderna är 
sannolikt en tradition att 
genomföra så kallad dental 
enukleation på barn un-
der ett års ålder, där alltså 

tandämnena till hörntän-
derna tas bort, menar fors-
karna. 

Huvudorsaken till in-
greppet är en felaktig upp-
fattning att detta skulle 
förebygga eller bota vanliga 
barnåkommor som diarré, 
feber eller kräkningar. In-
greppet, påstår forskarna, 
genomförs helt utan någon 
form av smärtlindring och 
ofta med hjälp av ganska 
grova och icke-sterila verk-
tyg som vanliga knivar eller 
fi ngernaglar. 

Ingreppet orsakar, för-
utom smärta och förstörda 
tandämnen, även en ökad 
risk för barnen att drabbas 

Vart femte barn från 
Östafrika saknar hörntänder

av sepsis, anemi, pneumo-
ni, meningit eller tetanus. 
Även dödsfall har inträff at 
efter dental enukleation.

Forskarna menar sig ha vi-
sat att denna tradition kan 
förekomma i Sverige, vilket 
kräver en ökad medveten-
het om dess existens bland 
tandläkare och sjukvårds-
personal i Sverige.
Källa: Barzangi J, Unell L, 
Söderfeldt B, Bond J, Musse IA, 
Arnrup K. Infant dental 
enucleation in an East African 
population in Sweden: a 
cross-sectional study on dental 
records. Int J Paediatr Dent 
2013, doi 10.1111/ipd.12063. 

VETENSKAP & KLINIK  FACKPRESS

En ny generation av NiTi Filar

…the regenerative NiTi File!
Like a Phoenix from the ashes… 
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community dentistry  
and oral epidemiology
➤ Genom att behandla 
högrisk-mammor med 
xylitoltuggummi går det 
att förbygga kolonisation 
av kariesbakterien mu-
tans streptococci, ms, hos 
barnen. Och detta ger en 
långtidseffekt som skyd-
dar barnen mot karies 
som sitter i minst tio år, 
kan finska forskare visa.

I början av 1990-talet 
genomfördes en studie 
i Finland där nyblivna 
mammor kontrollerades 
för förekomst av karies-
bakterien ms. De som 
hade höga nivåer lottades 
till att behandlas med 
xylitoltuggummin med 
en daglig dos på mellan 
sex och sju gram under 
21 månaders tid eller till 
en kontrollgrupp som 
inte fick tuggummin. De 
mammor som hade låga 
halter av ms och deras 
barn ingick i stället i en 

referensgrupp. Barnen 
kontrollerades när de var 
två år gamla, då forskarna 
kunde konstatera att be-
handlingen inneburit en 

kliniskt betydelsefull re-
ducering av överföringen 
av bakterien från mamman 
till barnet. Nu har barnen 
följts upp vid tio års ålder.

Kariesprevention av mamman  
har långtidseffekt på barnet

journal of dental research
➤ Barn med mycket låg 
födelsevikt har fem gånger 
så hög risk att få defekta 
tänder på grund av emalj-
hypoplasi. Det kan ameri-
kanska forskare visa efter 
att ha jämfört 234 barn 
med väldigt låg födelsevikt 
med lika många normalvik-
tiga barn. 

Vid åtta månaders ålder 
var förekomsten av emalj-
hypoplasier 19 procent hos 
barnen med låg födelsevikt 
jämfört med två procent 
hos de normalviktiga. Vid 

Det visar sig att i alla mått 
som forskarna använde – 
som kariesfri medianålder, 
andel barn utan karies vid 
olika åldrar och antal tand-
läkarbesök med syfte att 
laga en eller flera tänder – 
var barnen med xylitolbe-
handlade högrisk-mammor 
lika bra eller bättre än bar-
nen i referensgruppen, som 
alltså hade lågrisk-mam-
mor, och alltid signifikant 
mycket bättre än barnen i 
kontrollgruppen, som hade 
högrisk-mammor som inte 
fick behandling.

Forskarnas slutsats är att 
mammans användning av 
xylitoltuggummin helt kan 
normalisera kariesrisken 
hos högrisk-barn.
Källa: Laitala ML, Alanen P, 
Isokangas P, Söderling E, 
Pienihäkkinen K. Long-term 
effects of maternal prevention 
on children’s dental decay and 
need for restorative treatment. 
Community Dent Oral Epidemiol 
2013, doi: 10.1111/cdoe.12057.

Låg födelsevikt ökar  
risken för emaljhypoplasi

18 månaders ålder var 
förekomsten av emaljhy-
poplasi hos barnen med 
väldigt låg födelsevikt 31 
procent jämfört med åtta 
procent hos de normalvik-
tiga barnen.

Däremot kunde forskar-
na inte se någon signifikant 
skillnad i förekomsten av 
karies i den tidiga barndo-
men. Varken vid åtta måna-
ders ålder eller vid 18 må-
naders ålder var det någon 
skillnad mellan barnen.
Källa: Nelson S, Albert JM, 
Geng C, Curtan S, Lang K, 

Miadich S, Heima M, Malik A, 
Ferretti G, Eggertsson H, Slayton 
RL, Milgrom P. Increased enamel 

Mammans användning 
av xylitoltuggummi kan 
normalisera kariesrisken  
hos högrisk-barn.

I den amerikanska studien jämfördes 234 barn med väldigt låg 
födelsevikt med lika många normalviktiga barn.
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hypoplasia and very low 
birthweight infants. J Dent Res 
2013; 92: 788–94.
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european journal 
of oral sciences
➤ Den svenska befolkning-
en har bäst tandhälsa av 
alla i den europeiska unio-
nen samt kandidatländerna 
Turkiet och den tidigare 
jugoslaviska republiken 
Makedonien, fYrom.

Det visar en genom-
gång av resultaten 

i den så kal-

lade Eurobarometern som 
genomfördes 2009 på upp-
drag av eu-kommissionen. 
Där intervjuades ett statis-
tiskt representativt slump-
mässigt urval av invånare 
i de 31 länderna av ett un-
dersökningsföretag.

Tandhälsan mättes i hur 
stor andel av befolkningen 
över 45 år som saknade ett 
funktionellt bett (defi nie-
rat som att ha färre än 20 
egna tänder), hur stor an-

del som var helt tandlösa 
samt hur stor andel som 
upplevde en försämrad 
livskvalitet beroende på 

sin tandstatus (mätt i svå-
righet att äta mat, svårig-
het att bita, smärta eller 
ömhet i tänderna, känsla 
av genans över sina tänder, 
undvikande av konversa-
tioner eller minskat delta-
gande i sociala aktiviteter).

Svenskarnas tandhälsa vi-
sade sig vara bäst av alla 
genom att prevalensen i 
befolkningen som hade 
färre än 20 tänder samt 
som helt saknade egna tän-
der var lägst av alla länder. 
Dessutom kom Sverige på 
fjärde plats efter Danmark, 
Tyskland och Holland när 
det gäller hur liten andel av 
befolkningen som upplever 
en försämrad livskvalitet.

Forskarna har också 
grupperat länderna ef-

ter deras sociopolitiska 
välfärdsstatstillhörighet, 
enligt en modell presente-
rad 1996 av den italienska 
forskaren Maurizio Fer-
rera. Den visar tydligt att 
den skandinaviska model-
len med en generösare och 
allomfattande välfärd är 
den som genererar mest 
tandhälsa, eftersom de 
tre länderna Sverige, Fin-
land och Danmark ligger 
i topp medan länderna i 
Östgruppen, som Tjeckien, 
Estland, Ungern, Polen, 
Slovakien och Slovenien, 
ligger i botten.
Källa: Guarnizo-Herreno CC, 
Tsakos G, Sheiham A, Watt RG. 
Oral health and welfare state 
regimes: a cross-national 
analysis of European countries. 
Eur J Oral Sci 2013; 121: 169–75.

Svenskar har bäst tandhälsa i EU 

Eurobarometern 
genomfördes 2009.
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journal of clinical 
periodontology
➤ Endast cirka var sjunde 
uppgift om biverkningar 
var korrekt redovisad i 
randomiserade och place-
bokontrollerade kliniska 
parodontologistudier. Det 
är det dystra resultatet av 
en stor genomgång av stu-
dier från 2002 och 2003 
samt 2011 och 2012.

En internationell fors-
kargrupp sökte i Medline 
fram alla randomiserade 
och placebokontrollerade 
studier om behandlingsef-
fekter på människor med 
gingivit eller parodontit 
under två tidsperioder med 
nästan tio års mellanrum. I 
studien ingick 100 artiklar 
publicerade från 2002 till 
2003 och 146 artiklar publi-

cerade från 2011 till 2012. 
Riktlinjer med tio tydliga 
regler för hur biverkningar 
i studier bör redovisas 
publicerades 2004 av 
Consort-gruppen och det 
är dessa som forskarna har 
jämfört studierna med. 
Men det visar sig att rikt-
linjerna har haft mycket 
liten eff ekt, eftersom det 
inte var någon signifi kant 
skillnad mellan stu-
dier från de två tids-
perioderna före och 
efter riktlinjerna – 
de var lika dåliga vid 
båda tillfällena.

Totalt fann forskarna att 
endast 13 procent av alla 
uppgifter om biverkningar 
hade angivits i linje med 
riktlinjerna i de tidiga 
studierna, medan samma 
siff ra för de senare var föga 
imponerande 15 procent. 
De senare studierna var 

Biverkningar dåligt redovisade i parodontologistudier
lite bättre på tre punk-
ter jämfört med de äldre 
studierna, på samma sätt 
var off entligfi nansierade 
studier lite bättre på två av 
punkterna, jämfört med in-
dustrifi nansierade studier. 
Men överlag fi ck de fl esta 
studier underkänt.
Källa: Faggion CM Jr, Tu Y-K, 
Giannakopoulos NN. Reporting 
adverse events in randomized 
controlled trials in periodonto-
logy: a systematic review. J Clin 
Periodontol 2013; 40: 889–95.

Riktlinjer för hur 
biverkningar i 
studier bör 
redovisas har 
haft mycket liten effekt.
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Kraniofaciala skelettskador förekommer vid 
bland annat inflammatoriska processer, trafik-
olyckor,  tumörkirurgi  och vid strålningsterapi 
mot hals- och ansiktsregionen. Ofta är sådana 
skador allvarligt handikappande då kroppens 
funktion och utseende påverkas. För att få ny 
benvävnad att växa där det finns för lite ben el-
ler där ben saknas helt, använder man sig i dag 
av bland annat mikrokirurgiska tekniker. Då flyt-
tas kroppseget ben från ett mindre känsligt ställe, 
vilket innebär att kirurgen kommer att skapa en 
ny bendefekt. Tyvärr finns inte heller alltid rätt 
form, storlek eller kvalitet på bentransplantat 
tillgängligt. I dagsläget använder man sig även 
av transplantat i form av allografter eller xeno-
grafter, vilket medför flera risker i form av im-
munologiska reaktioner och sjukdomar både hos 
patienten och hos donatorn. En del patienter har 
genomgått rekonstruktiv kirurgi med hjälp av till-
växtfaktorterapi, men det finns fortfarande allt-
för många brister och frågetecken kring tekniken.

SYFTE
Eftersom den benbildande processen är mycket 
tidskrävande, har denna avhandling haft för av-
sikt att optimera och effektivisera benläkning 
genom att använda nya biomimetiska koncept 
för benvävnadsodling. Det övergripande syftet 
med avhandlingen var att framställa en bärare av 
tillväxtfaktorer och celler, bestående av en tre-
dimensionell proteinmatris och icke-organiskt 
benersättningsmaterial i cellodlingssystem med 
benbildande osteoblaster, dermala fibroblaster, 
biomaterialen hydroxyapatit och beta-trikalci-
umfosfat.

Gregory Tour
med dr, tdl, Inst för 
odontologi och Centrum 
för hematologi och 
regenerativ medicin, 
Karolinska institutet, 
Stockholm
E-post: gregory.tour@
ki.se

De arbeten som ingår i 
avhandlingen har huvud-
sakligen eller delvis 
finansierats av Svenska 
institutet, Institutionen 
för odontologi, Karolin-
ska institutet, Centrum 
för biovetenskaper, 
Stockholms läns lands-
ting, Vetenskapsrådet 
samt Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse. DELARBETE I

Hydroxyapatit är ett syntetiskt framställt kalci-
umfosfat som liknar den icke-organiska kompo-
nenten i benvävnad, och har med viss framgång 
använts som bensubstitut, en så kallad benscaf-
fold. Osteoblaster och fibroblaster användes 
med syftet att modifiera biomaterialytor med 
cellproducerad matris för att efterlikna naturligt 

På jakt efter den 
nya benvävnaden

DISPUTATION

Den 30 november 2012 för-
svarade tandläkare Gregory 
Tour doktorsavhandlingen 
»Craniofacial bone tissue 
engineering with biomime-
tic constructs« vid Insti-
tutionen för odontologi, 
Karolinska institutet. 
Fakultetsopponent var 
Dr Matthew German, 
Newcastle University, 
Storbritannien. Hu-
vudhandledare var 
Dr Ion Tcacencu, Institutionen 
för odontologi, Karolinska institutet. Som 
bihandledare och mentor hade Gregory genom sin 
forskning docent Mikael Wendel, Institutionen för 
odontologi, Karolinska institutet, professor Vladislav 
Malanchuk, Avdelningen för käkkirurgi, Medicinskt 
universitet i Kiev, Dr Thomas Engstrand, Kliniken för 
rekonstruktiv plastikkirurgi, Karolinska universitets-
sjukhuset. 

En sammanfattning av avhandlingen kan 
laddas ner på http://publications.ki.se/xmlui/
handle/10616/41197

Den 30 november 2012 för-
svarade tandläkare Gregory 
Tour doktorsavhandlingen 
»Craniofacial bone tissue 
engineering with biomime-

Dr Ion Tcacencu, Institutionen 

Godkänd för publicering 7 juni 2013

  AUTOREFERAT Stamcellsforskning och regenerativ medicin är 
snabbt växande forskningsområden med stora förhoppningar 
om att kunna konstruera nya funktionella vävnadsdelar med 
hjälp av kroppsegna celler tillsammans med lämpliga biomaterial. 
Denna avhandling visar lovande resultat för vidareutveckling 
av kliniskt användbara metoder och produkter för att framställa 
ben med hjälp av nya biomimetiska koncept inom cellterapi och 
vävnadsteknik. 
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förekommande extracellulära proteiner i ben-
vävnaden.

De nyodlade biomimetiska konstruktionerna 
undersöktes och karaktäriserades med hjälp av 
svepelektronmikroskopi, histologi samt bioke-
miska och proteomiska analyser. Immunhisto-
kemin påvisade närvaro av större icke-kollagena 
benproteiner, bland annat osteopontin, osteo-
calcin och ben-sialoprotein. Tillsättning av pro-
teiner ledde till ett ökat antal CD68-positiva* jät-
teceller och makrofager i kringliggande vävnad 
efter implantationen, vilket har på ett avgörande 
sätt bidragit till läkning av en skapad bendefekt i 
skalltak på råtta (figur I). 

DELARBETE II
Den andra studien har till stor del varit fokuserad 
på interaktionen mellan mottagarens egna bind-
vävs- och immunceller och den nyodlade kon-
struktionen. Konstruktionerna laddades med 
benmärgens stromala celler, som man antagit 
har stor betydelse för det vävnadssvar som utlö-
ses efter implantationen i kroppen. Detta projekt 
har bland annat undersökt vilken betydelse cel-
lerna har för en så kallad främmandekroppsre-
aktion i levande vävnad runt den implanterade 
benkonstruktionen. Immuncellaktivering och 
deras olika fenotyper har en avgörande betydelse 
för framkallat vävnadssvar som ses när materia-
let används kliniskt.

Olika makrofagfenotyper analyserades av-
seende uttryck av ytreceptorerna CD68, CCR7, 
CD80 respektive CD163. Ett intressant resultat av 
denna studie var att den cellbärande konstruk-
tionen kunde effektivisera benbildandet efter 
implantationen in vivo genom att modulera det 
inflammatoriska svaret, vilket påvisades med en 
statistiskt signifikant minskning av eosinofiler, 
PCNA, S100A4, BrdU och CD3-nivåer. 

DELARBETE III
I det tredje delarbetet undersöktes möjligheten 
att ytterligare förbättra behandlingsresultatet 
genom att utnyttja ben- och stamcellsegenska-
per av fibroblastliknande parodontalligament-
celler. Före implantationen isolerades cellerna 
från parodontal vävnadskultur, karaktäriserades 
med flödescytometri samt funktionella analy-
ser, varpå de odlades ovanpå konstruktionerna 
under olika lång tid. De gener som uttrycks vid 
proliferation och differentiering och styr synte-
sen av kollagena, icke-kollagena benproteiner, 
specifika tillväxtfaktorer och växthormoner un-
dersöktes med omvänd transkription kvantitativ 
polymeraskedjereaktion.

Cellerna visades kunna differentiera till os-
teoblastliknande celler, vilket hade positiv inver-
kan på defektläkning (figur II). Överlevnad och 

* Receptorfamiljen »scavenger receptor«-molekyler till vilken CD68 och CD163 tillhör, 
uttrycks på makrofager och andra celler från mononukleärt fagocytsystem.
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Figur i. Ny benbildning (procent av den totala defekten) i en 
skapad bendefekt i skalltak på råtta. Sham-opererad grupp, 
inget benersättningsmaterial; ha, hydroxyapatit; ha-ecm, 
nyodlad konstruktion med in vitro cellproducerad matris; msc, 
benmärgens stromala stamceller; PDL, parodontalligament-
celler.

Figur ii. Ligamentliknande strukturer (svarta pilar) mellan 
mottagarens egen benvävnad och en benersättningskon-
struktion laddad med parodontala ligamentstamceller (a). 
Den nyproducerade benvävnaden visar en tät förbindelse med 
mottagarens egen benvävnad (vita pilar, b). Tvärsnittet visar 
en översiktsbild av en ny benbildning i en 8-mm defekt på 
skalltak (c). 
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Figur iii. Konstruktionerna före implantation (a och b). Dermala fibroblaster med 
ny produ cerad proteinmatris ovanpå den icke-organiska kom ponenten (c). Humana 
stamceller isolerade från fettvävnad är synliga in vitro under od ling en i 3D-cellkultur, 
ljusmikroskopi (d) och fluorescerande immunhistokemi (e). 

Figur iv. Schematisk illustration av magnituden 
av inflammatoriska reaktioner (rödmarkerad) 
och ny benbildning (blåmarkerad) efter 
implantationen. Tillsättning av cellproducerade 
proteiner (ecm) orsakar intensifiering av 
inflammatoriska reaktioner, vilket i sin tur 
medför risker för postoperativa komplikationer 
(det rosa segmentet). Osteogena egenskaper av 
konstruktionen är dock signifikant förbättrade 
efter tillförsel av stromala celler tillsammans 
med extracellulär proteinkomponent (ha-
ecm+bmsc). Cellerna har visat sig kunna bevara 
det lokala vävnadssvaret inom ett proregenerativt 
spektrum (det terapeutiska fönstret) där optimal 
moduleringseffekt kan erhållas (det ljusblå 
segmentet). 
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 Gregory Tour: Odling av benvävnad
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tillväxt av celler i vävnader efter implantationen 
studerades med parodontalligamentceller från 
transgena råttor som uttrycker grönt fluoresce-
rande protein.

DELARBETE IV
I det sista delarbetet konstruerades en benersätt-
ningskonstruktion med humana fibroblaster och 
kliniskt graderat biomaterial, byggt med samma 
biomimetiska metoder men även enligt princi-
per av god tillverkningssed (GMP) under serum-
reducerade och xeno-fria odlingsförhållanden 
(figur III). Efter en morfologisk bedömning har 
interaktioner mellan stamceller isolerade från 
fettvävnad eller benmärg och konstruktionen 
studerats. 

Sammantaget har studieresultaten uppvisat 
förbättrade osteogena egenskaper, hög biokom-
patibilitet, förbättrad biosäkerhet och andra vik-
tiga parametrar vid avsett kliniskt bruk.

SLUTSATSER
Biomimetiska metoder för tillverkning av konst-
gjorda benstrukturer för vävnadsersättning har 
väckt mycket uppmärksamhet. Att möjliggöra 
och förbättra läkningsprocessen kräver en de-
taljerad imitation av arkitektur och biologiska 

egenskaper hos  den naturliga benvävnaden för 
att kunna uppnå ett optimalt vävnadssvar efter 
implantationen (figur IV). I en preklinisk modell 
med kraniofaciala defekter med en kritisk stor-
lek har in vitro-tillverkade 3D-konstruktioner vi-
sat signifikant förbättrad benläkning genom att 
inducera en lämplig främmandekroppsreaktion. 

Sammanfattningsvis har dessa studier visat 
lovande resultat som utgör en grund för vidare-
utveckling av vävnadstekniska metoder vid repa-
ration av svårläkta och komplicerade benskador.
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  Tanden är en mycket speciell struktur, 
väl bevarad genom evolutionen och 
resultatet av ett delikat samarbete 
mellan ektoderm och mesenkym. En 
gång bildad har tanden ingen förmå-

ga till förändring. De höggradigt specifika och 
statiska egenskaperna hos en färdigbildad tand 
gör den känslig för störningar som kan drabba ett 
barn under tandutvecklingsperioden. Avvikande 
kron- och rotbildning, makro- och mikrodonti, 
defekter i emalj och dentin liksom övertal, un-
dertal och natala tänder är alla exempel på stör-
ningar i tandbildningen. Genetiska störningar, 
metaboliska sjukdomar, brister i nutritionen och 
medikamenter är exempel på orsaker till stör-
ningar i tandbildningen [1].

Det är vanligt med mineraliseringsstörd emalj. 
Cirka hälften av befolkningen boende i ett om-
råde med låg fluorhalt har visat sig ha minst en 
tand med mineraliseringsstörning [2]. Fluorhal-
ten i vattnet påverkar prevalensen betydligt.

Tänder med mineraliseringsstörningar ställer 
ofta till med problem för såväl patient som be-
handlare. De estetiska problemen kan vara stora. 
Tänderna kan också falla sönder, isa och vara 
svåra att bedöva. Fyllningar behöver ofta göras 
om och inte sällan utvecklar patienterna tand-
vårdsrädsla [3].

Tandutvecklingen och emaljbildning
De första tecknen på en tand i utveckling ser man 
i andra fostermånaden. Epitelet i munhålan för-
tjockas och växer ner i underliggande mesenkym 
(embryonal bindväv). Genom en intrikat kom-
munikation med signalmolekyler mellan epitel-
cellerna och tandmesenkymet bildas en tand. 
De emaljbildande cellerna, ameloblasterna, är av 
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ektodermalt ursprung medan dentin, rot och pul-
pa har sitt ursprung i ekto-mesenkymal vävnad.

Emaljen är kroppens hårdaste vävnad och den 
enda hårdvävnad i kroppen som är av epitelialt 
ursprung. Som vävnad är den också unik efter-
som den när den är bildad förlorar kontakt med 
levande celler och kan därför aldrig repareras el-
ler remodelleras.

Emaljen är uppbyggd av emaljprismor, som 
består av buntar med mycket tätt packade och 
väl organiserade hydroxidapatitkristaller. Varje 
prisma har bildats av fyra ameloblaster. Prismor-
na är orienterade från emalj-dentin-gränsen mot 
emaljytan. Det yttersta skiktet består av så kallad 
aprismatisk emalj. 

Bildningen av emalj kan grovt delas in i tre fa-
ser: 
1. Matrixbildning när emaljproteinerna, till ex-

empel Amelogeniner, produceras och emaljen 
byggs upp till sin slutliga form och tjocklek. 

2. Mineralisering, när den utsöndrade matrixen 
så gott som omedelbart mineraliseras till cirka 
30 procent.

3. Mognadsfasen, när den slutliga mineralisatio-
nen äger rum. 
Mognadsfasen börjar när emaljen nått sin slut-

liga tjocklek på det aktuella stället och innebär 
bland annat att emaljproteinerna försvinner. Fas 
1 och 2 benämns ofta sekretionsfasen och fas 3 
maturationsfasen. Beskrivningen är en förenk-
ling och senare studier tyder på att mognadsfa-
sen kan delas in i ytterligare faser. Den mogna 
emaljen består av 96 procent mineraler, huvud-
sakligen hydroxidapatit, och 4 procent vatten 
och organiskt material.

Retzius striae är inkrementlinjer, tillväxtlinjer, 
i emalj. På emaljytan syns de som räfflor, peri-

kymata (figur i) och är resultatet av stopp eller 
inbromsning av prismornas tillväxt. På tvärsnitt 
syns de som koncentriska ringar, på längdsnitt 
som en serie linjer. Man kan likna dem med års-
ringar hos ett träd och de är resultatet av den pe-
riodiska tillväxten av emaljen [4].

Tandutvecklingen pågår under lång tid med 
början i andra fostermånaden, när de primära 
incisiverna påbörjar sin differentiering, till cirka 
18-årsåldern när visdomständerna erupterar. 
Data rörande kronologin för tändernas utveck-
ling och mineralisering grundar sig på en klas-
sisk studie från 1941 [5]. De primära incisiverna 
börjar mineraliseras under början av gravidite-
tens andra trimester. Den första permanenta tan-
den som utvecklas är sexårstanden. Den initieras 
i fjärde fostermånaden och kronans mineralise-
ring påbörjas vid födelsen och avslutas vid cirka 
tre års ålder. Varaktigheten av mognadsstadierna 
är dock till stor del okänd och de individuella va-
riationerna är sannolikt stora [6].

Störningar i emaljbildningen
En störning som drabbar de emaljbildande cel-
lerna, ameloblasterna, under deras sekretions- 
och/eller mineralisationsfas kan ge upphov till 
en bestående defekt. Är störningen lokal till sin 
karaktär drabbar den enstaka tänder eller en 
grupp granntänder (figur ii). Är störningen ge-

SAmmANfATTAT Mineraliseringsstörningar i emaljen är 
vanligt och ställer ofta till med stora problem för såväl pa-
tient som behandlare. Inte sällan behöver fyllningar göras 
om och patienterna riskerar att utveckla tandvårdsrädsla. 
Goda kunskaper samt tidig diagnostik och terapiplanering 
är viktigt för att ge patienten bästa tänkbara vård. Figur I. Perikymata, horisontella tillväxtlinjer i 

emalj.

Figur II. 11, 21 hypoplasier och opaciteter. Tolvårig 
pojke vars mjölktänder intruderades vid cirka 20 
månaders ålder. Notera skillnaden på graden av ska-
da på de incisala delarna där emaljen var i mognads-
fasen jämfört med de cervikala delarna där emaljen 
var i sekretionsfasen vid tidpunkten för traumat.

Figur III. MIH 
a) Fjortonårig pojke 
där alla incisiver 
förutom 42 och även 
hörntändernas kusp-
toppar uppvisar väl-
avgränsade opaciteter 
av varierande storlek 
och färg. 
b–d) Sexårständer 
med varierande grad 
av MIH från lindrig till 
grav.

nerell men under en begränsad tidsperiod (kro-
nologisk störning) drabbas den del av tanden som 
mineraliseras vid tidpunkten för störningen (fi-
gur iii). Generell icke-kronologisk störning har 
oftast genetiskt ursprung och drabbar tändernas 

b

c

d

a
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 R estauration av medelstora till stora 
defekter i posteriora tänder kan vara 
problematisk och tidskrävande, spe-
ciellt vid omfattande och subgingivala 
approximala skador. 

En korrekt behandling av bondingmaterial och 
kompositer är avgörande för att få en god adapta-
tion mellan fyllningsmaterial och tand. Vi föror-
dar att man alltid följer tillverkarens instruktio-
ner och rekommendationer, men härdningstiden 
måste ökas om det är stort avstånd till härdlam-
pan. 

Som alternativ till bomullsrullar och andra ab-
sorberande material i kombination med vakuum-
sug, är kofferdam ett lämpligt hjälpmedel för en 
effektiv torrläggning av arbetsfältet.

Anatomisk form med täta och korrekt place-
rade kontaktpunkter till granntänder reducerar 
risken för randvulstfraktur och »food-impac-
tion«. Vid korrekt användning av interdentala 
kilar och separationsringar kan olika matrissys-
tem fungera bra. Ett passivt system som inte är 
beroende av manipulering under härdningspro-
cessen ger bäst resultat. 

Vid stegvis uppbyggnad av restaurationen re-
kommenderas att man applicerar materialet i 
sneda skikt för att få tillräcklig härdning, mini-
mala kontraktionsspänningar och därmed mind-
re risk för spalter och mikroläckage.

inledning
Principerna för invasiv behandling av skadade 
tänder är viktiga i klinisk odontologi. Under 
minst hundra år har både kavitetsutformning, 
teknik och instrument anpassats till amalgam 
som fyllningsmaterial. Krav på estetik och be-
gränsningar av användningen eller förbud mot 
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sammanfattat Komposit är i dag 
det mest använda fyllningsmateria-
let i reparativ tandvård. Kunskap 
om tekniker som kan leda till opti-
mal fuktkontroll, tillfredsställande 
anatomisk form och god adapta-
tion mellan fyllningsmaterial och 
tandsubstans är viktig.
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amalgam har gjort att dagens fyllningsmaterial 
i huvudsak består av resinbaserade kompositer 
och i mindre grad glasjonomercement. Kompo-
sitmaterial i kombination med adhesiver har ett 
brett indikationsområde. Den kliniska hållbar-
heten har med tiden dokumenterats och kan för 
små och medelstora posteriora restaurationer i 
dag mäta sig med amalgamfyllningar [1].

Tandskador kan variera från primära kariesan-
grepp som kräver invasiv behandling till ersätt-
ning av stora, existerande fyllningar där kavitets-
utformningen är given. Ofta står man inför valet 
mellan direkta fyllningar eller indirekt teknik 
med kronor. I denna artikel förutsätts kaviteten 
vara färdigexkaverad och preparerad, klar att 
restaureras med ett direkt placerat resinbaserat 
material.

Syftet med artikeln är att belysa några kliniska 
problemställningar vid restauration av medel-
stora till stora tandskador.

problemställningar
De största problemen under restaureringsproce-
duren är att 
n upprätthålla optimal torrläggning
n uppnå en tillfredsställande anatomisk form 

med tillhörande kontaktpunkt till granntan-
den 

n få god anslutning mellan tand och komposit. 
Detta är särskilt svårt vid stora approximala 
defekter som ligger subgingivalt.

torrläggning
Kontamination av tandytan med saliv, blod eller 
gingivalvätska under restaureringsproceduren 
medför en lägre bindningsstyrka och därmed 
försämrade egenskaper för hela restaurationen, 
även om de nytillkomna adhesivsystemen har 
minskat detta problem något [2, 3].

Det är vanligt i klinisk praxis att använda bom-
ullsrullar eller andra absorberande material i 
kombination med vakuumsug för fuktkontroll. 
Erfarna kliniker kan använda detta effektivt och 
känner till riskerna med att de absorberande ma-
terialen mättas och efter hand avger vätska. Ofta 
krävs kontinuerlig assistans under behandling-
en. Dessutom har patientens tunga fri tillgång 
till arbetsområdet och sekretion av saliv från 
sublinguala spottkörtlar, hosta och luftfuktighet 
i munhålan kan ge problem. Användning av kof-
ferdam ger enligt författarna bäst fuktkontroll, 
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översikt i arbetsområdet, skydd mot aspirering 
eller nedsväljning av instrument och material, 
god infektionskontroll och patientkomfort. I 
många fall är det också tidsbesparande. För att få 
en tät duk som täcker interdentalpapillen är det 
viktigt att placera hålen med tillräckligt avstånd, 
centriskt över varje tand. Duken retineras med 
hjälp av en klammer placerad på granntanden 
posteriort. Klammer med vingar kan förenkla 
placeringen och ger ett översiktligt arbetsfält. 
Anteriort kan duken om nödvändigt fästas med 
klammer eller gummiband. Duken bör vara på-
monterad under hela fyllningsproceduren och 
delar av putsningen.

matriser
Matriser är avgörande för att få god utformning 
av restaurationen. En korrekt placerad och ut-
formad kontaktpunkt (figur i a–b) minskar ris-
ken för randvulstfraktur och »food-impaction«. 
Det finns flera typer av förkonturerade matris-
band speciellt utformade för kompositmaterial. 
De är tunna, anatomiskt anpassade och flexibla. 
Graden av konturering avgör hur stor utbygg-
ning som kan uppnås. Uttalad förkonturering 
av bandet ger möjlighet till stor approximal ut-
byggnad, men gör det svårt att placera bandet 
i trånga approximalrum. Banden stramas bara 
lätt intill tanden, eftersom hård åtstramning 
skulle deformera matrisbandet (figur ii) [4]. 
Traditionella matrisband avsedda för amalgam 
är ofta inte lämpliga till kompositrestaurationer 
eftersom de ger mindre möjlighet för god anato-
misk utformning.

Sektionsmatriser i kombination med separa-

Figur i a–b
En förkonturerad matris kan ge fyllningen en korrekt 
anatomisk form (a). Kontaktpunkten är här avsikt-
ligt placerad gingivalt om randvulsten med mycket 
kompositmaterial som understödjer utbyggnaden. 
Därmed minskas risken för randvulstfrakturer. En 
rak matris kan ge en kontaktpunkt (b) där rand-
vulsten är dåligt understödd och därmed lätt kan 
frakturera. Det är också risk för att kontakten till 
granntanden försvinner vid putsning och polering.

Figur ii 
Tofflemire ma-
trishållare är väl 
lämpad för flera 
typer av matris-
band och kan vara 
ett alternativ till 
den traditionella 
Nyströmshållaren. 
Den traumatise-
rar inte gingiva 
lika lätt som Ny-
strömshållaren.

a

b
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ning som kan uppnås. Uttalad förkonturering 
av bandet ger möjlighet till stor approximal ut
byggnad, men gör det svårt att placera bandet 
i trånga approximalrum. Banden stramas bara 
lätt intill tanden, eftersom hård åtstramning 
skulle deformera matrisbandet (figur 
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TEMA: pATiEnTEr MEd nEdsATT hälsA

metaboliskt syndrom (MetS)
Metaboliskt syndrom är namnet på en samman-
satt grupp av metabola tillstånd. Gruppen karak-
täriseras av en ökad mängd insulin i blodet hos 
insulinresistenta individer och är predispone-
rande för hypertension, hyperlipidemi och typ 
2-diabetes (t2d) och är därför en bidragande 
orsak till kardiovaskulär sjukdom (cvd) [1]. Idén 
bakom MetS-diagnosen är att den kan användas 
som ett enkelt sätt att bedöma risken för att en 
patient utvecklar t2d eller cvd [2, 3]. I den se-
naste versionen av definitionen ingår gränsvär-
den för en rad riskfaktorer. Dessa riskfaktorer 
är ökat midjemått, ökad triglycerid och minskat 
hdl-kolesterol (hdl-k) i blodet, hypertension 
samt ökad plasmaglukos (tabell 1) [4]. 

Insulinresistens (ir) anses vara en gemensam 
nämnare för dessa riskfaktorer, och undersök-
ningar pekar på att förloppet debuterar med pa-
tologiska mängder visceral fettvävnad. Etiologin 
bakom MetS är dock fortfarande oklar (figur i). 
Andra orsaker till att dessa riskfaktorer uppstår 

Metaboliskt syndrom  
och diabetes  
 – så påverkar det munhålan

sammanfattat Odiagnostiserade diabetiker och personer med 
MetS utgör en stor och växande population. Det är mycket viktigt att 
patienterna diagnostiseras så tidigt som möjligt. Screening av patienter 
kan därför vara av stor betydelse och samarbetet mellan läkare och 
tandläkare bör utvecklas mer än vad vi ser i dag. 
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hos samma patient är bland annat kronisk akti-
vering av immunsystemet, kronisk stress, signal-
ämnen som urskiljts från fettceller samt multipla 
genkombinationer [3, 4].

Nuvarande konsensus innebär att MetS är en 
premorbid fas, varför patienter med en cvd- eller 
t2d-diagnos ska uteslutas och MetS-diagnosen 
beskriver här individer som är i riskzonen för 
att utveckla sjukdom [3]. Prevalensen generellt 
är 10–20 procent för män och 10–15 procent för 
kvinnor. I åldersgrupper över 50 år kan prevalen-
sen vara upp till 45 procent [5].

Betydelsen av MetS
MetS har inte visat sig vara en bättre prediktions-
modell för cvd och t2d än andra kända riskmo-
deller [1, 7, 8]. Prediktionsvärdet är starkare för 
t2d än cvd, men litteraturen är inte entydig 
[4, 10–13]. MetS är emellertid ett utbrett och an-
vänt hjälpmedel för identifiering av riskpersoner 
i kliniken, och ju tidigare MetS identifieras och 
adekvat behandling sätts in, desto mindre är ris-

TABELL 1. Kliniska diagnostiska kriterier för MetS [4]

Parameter Gränsvärde

Ökat midjemått Populationsspecifikt, i Danmark 88 cm för kvinnor och 102 cm för män.
Mätt mitt emellan nedersta revbenet och toppen på höftbenet.

Ökad triglycerid ≥ 1,7 mmol/L (150 mg/dL)

Reducerat HDL-c < 1,0 mmol/L (40 mg/dL) för män; < 1,3 mmol/L (50 mg/dL) för kvinnor

Förhöjt blodtryck Systoliskt ≥ 130 och/eller diastoliskt ≥ 85 mm Hg

Förhöjt fasteplasmaglukos > 5,5 mmol/L (100 mg/dL)
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Figur i. Föreslagen patogenes för MetS,  
med tillstånd från Friedlander et al [18]. 

*ffa: fria fettsyror

**hdl-c: high density lipoprotein-cholesterol

Överdrivet kaloriintag och stillasittande livsstil

Viktökning

ÖKAT MIDJEMÅTT

adipocyter utvecklar insulinresistens
adipocyter kan inte uppta glukos och lagra ffa*

adipocyter friger ffa till det systemiska kretsloppet

Muskelceller upptar många (men inte alla) ffa

Muskelceller utvecklar insulinresistens
Muskelceller kan inte uppta glukos

HYPERGLYKEMI

Bukspottkörteln producerar extra insulin (hyperinsulinemi)

det sympatiska nervsystemet stimuleras

Kärlkonstriktion, ➞Na+-reabsorbtion i njurarna samt vattenretention

HYPERTENSION

Överskjutande ffa skickas till levern

ffa ändrar leverns produktion av lipoproteiner

TRIGLYCERIDNIVÅN ➞

HDL-c**-NIVÅN

➞

ken för utveckling av sjukdom [14]. Li et al har ut-
arbetat kliniska riktlinjer för hur tandläkare kan 
identifiera odiagnostiserade diabetiker. De näm-
ner en rad riskfaktorer där alla MetS-kriterier in-
går (för kliniska riktlinjer, se [15]). Då det ofta är 
fler MetS-riskfaktorer hos samma person, är det 
viktigt att undersöka personen ytterligare när en 
av riskfaktorerna är konstaterad [2, 10, 12, 16].

Simmons et al konkluderar att MetS är an-
vändbart utifrån ett utbildningsperspektiv, men 
anger, liksom den övriga litteraturen, att MetS 
har sina begränsningar som ett praktiskt dia-
gnostikinstrument.

Författarna beskriver tanken med att använda 
MetS så här:
1. MetS är en bra bakgrund för forskning med 

syfte på identifiering av en möjlig gemensam 
patofysiologisk orsak för den observerade 
gruppen av riskfaktorer.

2. MetS kvantifierar den fortsatta risken för en 
sjukdom i befolkningen och främjar möjlig-

heten för jäm-
förelser av olika 
undersökningar.

3. MetS understöder 
bedömning av relativ 
risk, prognos och be-
handlingsalternativ. 

4. MetS innebär ett lättförstå-
eligt folkhälsobudskap och 
på minner sjukvårdspersonal om 
att ifall det finns en riskfaktor, ska 
man leta efter de andra [3].

Behandling 
Livsstilsförändring med mindre kaloriintag 
och mer motion är det primära behandlingsva-

»… det har visat sig att viktminskning – 
oavsett metod – ofta reducerar ir …«
foto:  colourbox
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tar till att avlägsna infekterad, karie-

rad tandhårdvävnad men också till 

att skapa en gynnsam kavitetsform. 

Mycket talar för att mängden kvar-

varande tandhårdvävnad påverkar behandlings-

resultatet på sikt. Hos en restaurerad tand ökar 

risken för misslyckande med antalet fyllda ytor. 

Minimalt invasiv vård innebär däremot inte all-

tid att en maximal mängd tandhårdvävnad ska 

sparas. Ibland måste tandsubstans avverkas för 

att på sikt begränsa risken för frakturer.

Kariesskadad tandhårdvävnad kan avlägsnas 

med ett flertal metoder. Även om alla tekniker 

bedöms kunna skapa kariesfrihet har varje me-

tod specifika egenskaper. Flera metoder kan 

kombineras för att nå ett optimalt resultat. 

Kariesexkavering syftar till att avlägsna upp-

mjukat, infekterat dentin så att progressionen 

stannar av. Även om det antytts i enstaka studier 

att kariesprocessen avstannar och att pulpan be-

håller sin vitalitet är den samlade bedömningen 

att det i nuläget saknas vetenskapligt stöd för att 

lämna kvar infekterat, karierat dentin (så kallad 

indirekt överkappning). 

Kariesexkavering  
och kavitetsdesign
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cariologi, Odontologiska 

institutionen, Sahlgren-
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Vid exkavering av djup karies ökar risken för 

pulpaexponering. Risken reduceras vid stegvis 

exkavering jämfört med omedelbar fullständig 

exkavering.
introduktion Exkavering och preparation syftar till att av-

lägsna karierad tandhårdvävnad men också till 

att skapa en gynnsam kavitetsdesign. Kavitetens 

form och storlek kommer att påverka möjlighe-

ten till insyn och applicering av fyllningsmate-

rial. Dessutom kan designen inverka på hållfast-

heten hos både fyllning och tand. 

Historiskt extenderades kavitetspreparatio-

nen ofta långt utanför kariesskadans gränser. 

Ambitionen var att minska risken för nya kari-

esskador (extension for prevention) men också 

att möjliggöra retention för fyllningar i amalgam. 

Principerna för reparativ tandvård har förändrats 

under de senaste decennierna och utvecklingen 

av adhesiv teknik har möjliggjort en modifiering 

av kavitetsdesignen. Kaviteten följer i dag mer 

kariesskadans utbredning än en standardiserad 

mall. Vi är dessutom mindre beroende av me-

kanisk retention. Resultatet blir att vi kan spara 

intakt tandsubstans och därmed sannolikt både 

öka fyllnadsöverlevnad och minska komplika-

tionsrisken. Samtidigt har kariesbehandling fått 

en mindre invasiv och mer preventiv inriktning. 

Minimalt invasiv tandvård strävar mot en mer 

hälsoinriktad vård genom att på lång sikt spara 

så mycket intakt tandsubstans som möjligt [1]. 

Det kan givetvis diskuteras om begränsade 

skillnader i mängden avverkad tandsubstans 

påverkar behandlingsresultatet. På kort sikt är 

påverkan sannolikt mycket liten. Men under en 

tands livscykel utsätts den ofta för återkomman-

de reparativa insatser. Konsekvenserna av varje 

sammanfattat Syftet med ka-

riesexkavering är att avlägsna 

uppmjukat, infekterat dentin men 

samtidigt minimera avverkan av 

frisk tandhårdvävnad. För att upp-

nå detta kan flera olika metoder för 

kariesexkavering kombineras. 

Figur I. Både materialval och attityd till kariesbehandling har förändrats under de senaste decennierna.
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nytt ingrepp adderas vilket ökar komplikations-

risken. 
Mycket talar för att relationen mellan fyllning-

ens storlek och därmed mängden kvarvarande 

tandhårdvävnad påverkar behandlingsresultatet 

[2, 3, 4]. Överlevnaden hos fyllningar i komposit 

tycks vara beroende av hur många ytor som om-

fattas. I en 17-årsuppföljning visade sig den rela-

tiva risken för misslyckande för fyllningar med 

två respektive tre och fler ytor vara 2,3 respektive 

3,3 gånger högre jämfört med enytsfyllningar [4]. 

Om kaviteternas storlek kan minska förväntas 

fyllningar i komposit ha en god överlevnad även 

vid direkt tuggbelastning [5]. 

Avsikten med denna artikel är att presentera 

olika aspekter på kariesexkavering och kavitets-

design. Dessutom ges exempel på litteratur för 

ytterligare fördjupning.kariesexkaveringManifesta, progredierande kariesskador åtgärdas 

som regel operativt. Vid all kariesexkavering är 

det primära målet att avlägsna tillräckligt mycket 

karierat dentin att angreppet stannar av. Massler 

[6] beskriver en yttre zon i en aktiv kariesskada 

där dentinet är infekterat och demineraliserat. 

Dessutom är kollagenet denaturerat. Denna be-

nämns den infekterade zonen. Även i den inre så 

kallade kariespåverkade zonen är dentinet demi-

neraliserat men kollagenet är intakt och det finns 

förutsättningar för remineralisering. I den kari-

espåverkade zonen är bakterieförekomsten låg. 

Vi kan välja mellan ett flertal exkaverings-

metoder för att avlägsna kariesskadad tand-

hårdvävnad [7]. Även om alla tekniker bedöms 

kunna skapa kariesfrihet har varje metod speci-

fika egenskaper. Inte sällan måste flera metoder 

kombineras för att nå ett optimalt resultat.

Exkaveringsmetoder Borr
Det råder ingen tvekan om att 

borr är en effektiv metod vid 

kariesexkavering och prepara-

tion. Möjligheten att i samband 

med borrexkavering skilja 

mellan frisk och kariesskadad 

tandsubstans är begränsad. I en 

in vitro-studie [8] konstateras att 

borr avlägsnar mer frisk tandsubstans i jämförel-

se med handexkavering, kemo-mekanisk teknik 

och air-abrasion.

 HandexkaveringHandexkavering är en effektiv me-

tod vid kariesexkavering men 

förutsätter att kariesskadan 

är tillgänglig. Tekniken får ses 

som komplement till borr och 

är mer vävnadsbevarande än att 

enbart använda borr som metod 

för exkavering. Celiberti et al [9] menar att i jäm-

förelse med andra exkaveringstekniker uppvisar 

handexkavering den bästa kombinationen av be-

handlingseffekt och effektivitet.  Kemo-mekanisk exkavering

En systematisk översikt [10] visar 

att både exkavering med borr 

och behandling med kemo-

mekanisk teknik är effektiva för 

att avlägsna karies. Författarna 

konstaterar också att behand-

ling med kemo-mekanisk teknik 

är förknippad med en hög patientacceptans, men 

kräver längre behandlingstid jämfört med borr. 

Det förefaller också sannolikt att kemo-meka-

nisk teknik ger en lägre frekvens av smärta vid 

exkavering jämfört med användning av borr.

En in vitro-studie [8] visar att kemo-mekanisk 

teknik är en mer tandsubstansbevarande exka-

veringsmetod jämfört med borr. Metodens an-

vändbarhet begränsas då det krävs tillgång till 

kariesskadan.

 Air-abrasionI en in vitro-studie [8] konstateras 

att den kariesavlägsnande effek-

ten av air-abrasion varierar mer 

än för andra studerade exkave-

ringsmetoder. Resultatet anses 

beroende av vilken typ av par-

tiklar som används. I ytterligare 

en in vitro-studie [11] understryker författarna 

att aluminiumpartiklar avverkar intakt dentin 

mer effektivt jämfört med karierat dentin. I en 

icke systematisk översikt av olika exkaverings-

tekniker diskuteras de biologiska effekterna av 

aerosolen [7]. Författarna rapporterar att äldre 

studier antyder en potentiell risk för lungpåver-

kan. Det hävdas dock att senare tekniker använ-

der mer effektiv evakuering av aerosolen. Det 

spekuleras i artikeln om detta i kombination med 

skyddsutrustning för både personal och patient 

kan reducera riskerna. Det tycks saknas veten-

skapligt underlag för att bedöma effekter av ae-

rosolen på arbetsmiljön.
 Exkavering med Er:YAG laser

Jämfört med traditionell meka-

nisk teknik är användning av 

laser (Erbiumlasrar) en relativt 

ny metod, vars utbredning i 

Norden ännu är begränsad. När 

laserstrålen träffar tandytan ab-

sorberas ljuset av vattenmolekyler 

i tandhårdvävnaden. Detta resulterar i att vattnet 

snabbt upphettas och förångas. Reaktionen ska-

par ett högt lokalt tryck och en mikroexplosion 

varvid tandhårdvävnad avlägsnas.

Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(sbu) [12] redovisar i en systematisk översikt to-
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 M ålsättningen med artikeln är att 
presentera och diskutera dagens 
forskningsbaserade kunskap om 
metoder för att behandla karies 
på barn och ungdomar, och spe-

ciellt om det finns underlag för att lägga större 
vikt vid icke-operativ terapi och därmed mins-
ka behovet av fyllningsterapi (operativ terapi). 
Trots en viss vetenskaplig osäkerhet hävdar in-
ternationellt ledande forskare att det finns forsk-
ningsbaserad grund för icke-operativ karieste-
rapi, vilket innebär att reversera, stoppa eller 
försena progressionen av initiala kariesangrepp 
med hjälp av profylaktiska och icke-operativa 
metoder. Detta förutsätter att man använder di-
agnostiska rutiner som upptäcker tidiga stadier i 
kariesutvecklingen och bedömer risken för att de 
vidareutvecklas. 

Tandvården för barn och ungdomar bör där-
för anpassas så att principerna för icke-operativ 
kariesterapi införs. Detta förutsätter sannolikt 
en del strukturella förändringar i kallnings-
rutiner, bemanning och incitament för de an-
ställda inom tandvården. Icke-operativ terapi 
kräver många behandlingssekvenser och korta 
inkallningsinter vall för patienter med kariesak-
tivitet och en för utsättning för kostnadseffekti-
vitet är att man har tillräcklig tillgång till lämplig 
personal, som tandhygienister och tandsköter-
skor med speciell utbildning. Dessutom måste 
ekonomiska och andra incitament, både för de 
anställda och för tandvården, anpassas till strate-
gin. Bonussystem som favoriserar operativ terapi 
skulle alltså kunna vara ett hinder.

huvudbudskap
n	 Medan man med operativ kariesterapi (fyll-

ningsterapi) behandlar symtom i avancerade 
stadier i kariesprocessen, syftar icke-operativ 
terapi till att reversera, stoppa eller hämma 
processen i tidiga stadier. I kliniskt arbete 
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Karies hos barn  
och ungdomar

Icke-operativ terapi  
jämfört med operativ

sammanfattat Dagens forsk-
ningsbaserade kunskap om meto-
der för att behandla karies på barn 
och ungdomar presenteras.

kompletterar dessa metoder varandra. 
n	 Internationella forskningsmiljöer menar att 

det finns grund för att införa program base-
rade på icke-operativ terapi, men hittills finns 
det få kontrollerade, kliniska studier.

n	 Två nordiska studier, där effekten mättes ge-
nom antalet sparade fyllningar i unga per-
manenta tänder, tyder på hög effektivitet hos 
dessa program.

n	 En förutsättning för att dessa program ska bli 
kostnadseffektiva är ökad användning av tand-
hygienister och annan hjälppersonal samt in-
citament för att använda terapin.

klinisk relevans
Kariesprofylax och kariesterapi är tandvårdens 
viktigaste uppgifter för barn och ungdomar. Ope-
rativ kariesterapi (fyllningsterapi) är en symto-
matisk behandlingsform där man behandlar le-
sioner som har utvecklat kavitet. Icke-operativ 
terapi är en kausal behandlingsform som syftar 
till att diagnostisera tidiga stadier i kariespro-
cessen och stoppa eller reversera lesionen innan 
kavitet uppstår. Eftersom operativ kariesterapi 
innebär en rad nackdelar – som förlust av frisk 
tandsubstans, behov av omgörning av fyllningar 
och patientens oro inför tandbehandling – bör 
större vikt läggas vid användning av icke-opera-
tiv terapi inom tandvården.

Karies är en multifaktoriell sjukdom [1]. Pa-
togenesen är välkänd och accepterad såtillvida 
att det är normalflorans bakterier i biofilmen på 
tandytan som producerar svaga organiska syror 
som ett resultat av metabolisering av kolhydra-
ter. Vilka bakterier som producerar de organiska 
syror som är avgörande för initiering och utveck-
ling av karies, är i dag omdiskuterat. Traditionellt 
har tidigare litteratur fokuserat på mutansstrep-
tokocker och laktobaciller, men senare forskning 
med molekylärbiologiska metoder har påvisat en 
mängd bakterier som kan spela en roll [2, 3]. Men 
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estauration av medelstora till stora 
defekter i posteriora tänder kan vara 
problematisk och tidskrävande, spe
ciellt vid omfattande och subgingivala 
approximala skador. 

En korrekt behandling av bondingmaterial och 
kompositer är avgörande för att få en god adapta
tion mellan fyllningsmaterial och tand. Vi föror
dar att man alltid följer tillverkarens instruktio
ner och rekommendationer, men härdningstiden 
måste ökas om det är stort avstånd till härdlam

Som alternativ till bomullsrullar och andra ab
sorberande material i kombination med vakuum
sug, är kofferdam ett lämpligt hjälpmedel för en 
effektiv torrläggning av arbetsfältet.

Anatomisk form med täta och korrekt place
rade kontaktpunkter till granntänder reducerar 
risken för randvulstfraktur och »food-impac
tion«. Vid korrekt användning av interdentala 
kilar och separationsringar kan olika matrissys
tem fungera bra. Ett passivt system som inte är 
beroende av manipulering under härdningspro
cessen ger bäst resultat. 

Vid stegvis uppbyggnad av restaurationen re
kommenderas att man applicerar materialet i 
sneda skikt för att få tillräcklig härdning, mini

tion mellan fyllningsmaterial och 
tandsubstans är viktig.

Accepterad för publicering 8 oktober 2010

nerell men under en begränsad tidsperiod (kro
nologisk störning) drabbas den del av tanden som 
mineraliseras vid tidpunkten för störningen (fi

). Generell icke-kronologisk störning har 
oftast genetiskt ursprung och drabbar tändernas 
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Figur I: Faktorer som medverkar till utvecklingen av karies.  

kunskapen om att det föreligger en rad riskfakto-
rer utöver detta gör att man inte längre bara kan 
betrakta denna sjukdom som betingad av de tre 
välkända cirklarna i Keyes triad; tand, substrat 
och mikroorganismer, eventuellt också tid som 
den fjärde cirkeln. En rad personliga faktorer 
som påverkar den intraorala miljön spelar en så 
stor roll för förståelsen av sjukdomen att model-
len med de 3–4 cirklarna har utvidgats till att 
omfatta andra riskfaktorer och därmed karaktä-
risera karies som en multifaktoriell sjukdom. Fi-
gur i är ett exempel på en sådan modell baserad 
på publikationer av Fejerskov [4] och Selwitz och 
medarbetare [1]. Det finns dessutom en ökande 
acceptans för att också arv spelar en betydande 
roll för kariesförekomst [5]. 

Karies betraktas som en kronisk sjukdom där 
symtomen varierar från subklinisk, ytlig demi-
neralisering under ytskiktet till infektion och 
destruktion av dentinet, med och utan kavitets-
bildning [6]. Hos de flesta människor växlar pro-
cessen varje dag periodvis mellan demineralise-
ring och remineralisering. Huruvida sjukdomen 
progredierar, avstannar eller reverserar beror på 
balansen mellan de- och remineralisering. Det är 
när placken (biofilmen) kan få mogna över lång 
tid som kariesprocessen progredierar. Initiala 
stadier av sjukdomen är därför reversibla om 
sockerintaget minskas, biofilmen avlägsnas och 
tandytan hålls ren.

diagnostik 
Nigel Pitts [7] har illustrerat kariesförekomsten 
som ett isberg baserat på vilken diagnostisk nivå 
man använder, här illustrerat som en pyramid 
(figur ii). Förekomsten av allvarliga kariesle-
sioner, som lesioner till pulpa och kaviteter in i 
dentinet, är alltid förknippad med förekomsten 
av många mindre allvarliga lesioner. Om vi bara 
behandlar de allvarliga symtomen på toppen av 
isberget med operativ terapi, som fyllningsterapi 
och endodontisk terapi, behandlar vi inte sjuk-
domen kausalt. 

När man ska behandla sjukdomen är det nöd-
vändigt att fastställa en diagnostisk nivå, en 
»cut-off« för var i symtomutvecklingen man sät-
ter gränsen för att registrera att en tand, en yta 
eller en individ har behandlingskrävande karies 
[8–10]. Detta kan vara problematiskt i de tidiga 
stadierna av sjukdomen, som i internationell lit-
teratur benämns »initial«, »incipient« och »non-
cavitated lesions«, där denna gräns är starkt 
beroende av vilken diagnostisk metod man an-
vänder [11]. Sensitiviteten och specificiteten hos 
de vanliga diagnostiska teknikerna – som visuell, 
taktil och röntgenologisk undersökning – varie-
rar kraftigt för olika tänder och tandytor och är 
speciellt svårt på approximalytor och i fissurer. 
Även om några av de senare teknikerna som fi-
beroptisk transillumination (FOTI och DiFOTI), 
laserfluorescens (DIAGNOdent™, KaVo Dental 

Figur II: Föreslagna terapiformer baserade på kariesdiagnostisk nivå.
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personal, som tandhygienister och tandsköter
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personal, som tandhygienister och tandsköter
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TEMA: pATiEnTEr MEd nEdsATT hälsA

 B akgrunden för ett möjligt samband 

mellan hjärt–kärlsjukdom (hks) och 

marginal parodontit är aktuell kun

skap att ischemisk hjärtsjukdom (ihs), 

som beror på förkalkningsprocesser i 

koronarartärerna, är en sjukdom vars utveckling 

har en betydande inflammatorisk komponent. 

Vid ihs sker förkalkningsprocesser i ateroma

tösa plack, och sjukdomsutvecklingen beror på 

om detta plack är stabilt eller instabilt. Hos in

stabila plack kan plackens vägg brista (figur i), 

och speciellt trombocyter och leukocyter kan 

tränga in genom kärlväggen och bilda en ocklu

derande tromb varvid en del av hjärtmuskulatu

ren blir ischemisk. Därmed bildas en infarkt. Det 

instabila placket karaktäriseras av förstoring av 

lipidkärnan och uttunning av väggen med dys

funktion i endotelcellerna, som spelar en central 

roll i sjukdomsutvecklingen. De processer som 

kan leda till instabila plack kan stimuleras av 

inflammation. Denna inflammation kan tänkas 

förmedlad av inflammationsmediatorer, cytoki

ner, som syntetiseras på stället eller förs dit ef

ter syntes vid inflammationsprocesser på andra 

ställen i organismen. Inflammation i parodontiet 

kan därmed tänkas bidra till destabilisering av 

det ateromatösa placket genom påverkan av en

dotelcellerna och genom frisättning av cytokiner 

från inflammationsprocessen i de parodontala 

vävnaderna till blodbanan. Dessutom kan bak

teriemi som en följd av inflammation i parodon

Sambandet mellan 

marginal parodontit  

och hjärt–kärlsjukdom
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sammanfattat Under flera år har 

en betydande del av den parodontologiska 

forskningen varit riktad mot de möjliga 

sambanden med en rad sjukdomar, bland 

annat hjärt–kärlsjukdom (HKS). Eftersom 

man tidigare tagit upp detta samband 

i de nordiska tandläkartidningarna [1] 

fokuserar vi i denna artikel på de senaste 

resultaten inom detta område.

tiet [3] innebära att orala bakterier binder sig till 

det ateromatösa placket, där de kan initiera och 

driva inflammationsprocessen.

Andra möjligheter till påverkan av patogene

sen vid ihs är förändring av lipidmetabolismen 

som följd av parodontal inflammation.

påverkan av endotelcellerna

En av de mest överraskande studierna i detta 

sammanhang publicerades av Tonetti och med

arbetare 2007 [4]. Studien visade att parodontal 

behandling medförde förbättring av den endo

telcellstyrda kärldilatationen. Sex månader ef

ter en parodontal behandling skedde en signi

fikant förbättring av endotelfunktionen, mätt 

som flödesmedierad kärldilatation i armartären. 

Studien visade emellertid också att parodontal 

behandling ledde till en tydlig aktivering av in

flammationsmediatorer och försämrad endotel

funktion 24 timmar efter ingreppet. Den kliniska 

betydelsen av dessa fynd är ännu oklar. Under

sökningen tydde således på att marginal par

odontit medförde endotelial dysfunktion, vilken, 

som tidigare nämnts, är en viktig komponent vid 

ihs. I förlängningen av detta har Ghorbani och 

medarbetare just redovisat att endotelcellstyrd 

kärlkontraktion i koronarkärl från råttor blir 

känsligare för kärlkontraherande substans ef

ter inkubering med lipopolysackarid (lps) från 

Porphyromonas gingivalis [5]. Hypotesen skulle 

således kunna vara att lps som frigörs till blodba

nan från parodontal infektion kan medföra ökad 

kärlkontraktion i koronarkärl, vilket är ogynn

samt i samband med ihs.

bakteriemi

Vid blodiga ingrepp i munhålan uppstår bak

teriemi, men också vardagliga aktiviteter som 

tandborstning, rengöring med tandtråd och 

tuggning kan medföra bakteriemi. Omfattning 

och förekomst av bakteriemi är beroende av 

dessa aktiviteter, men också inflammationer i 

par odontiet spelar en avgörande roll. Således 

uppträder bakteriemi oftast vid parodontit, med

an friska parodontala förhållanden skyddar mot 
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sioner, som lesioner till pulpa och kaviteter in i 
dentinet, är alltid förknippad med förekomsten 
av många mindre allvarliga lesioner. Om vi bara 
behandlar de allvarliga symtomen på toppen av 
isberget med operativ terapi, som fyllningsterapi 
och endodontisk terapi, behandlar vi inte sjuk-

Figur II: Föreslagna terapiformer baserade på kariesdiagnostisk nivå.
(Modifierat efter Pitts 2001 [7])
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kariesutvecklingen och bedömer risken för att de 

Tandvården för barn och ungdomar bör där-
för anpassas så att principerna för icke-operativ 
kariesterapi införs. Detta förutsätter sannolikt 
en del strukturella förändringar i kallnings-
rutiner, bemanning och incitament för de an-
ställda inom tandvården. Icke-operativ terapi 
kräver många behandlingssekvenser och korta 

vall för patienter med kariesak
utsättning för kostnadseffekti

viktigaste uppgifter för barn och ungdomar. Ope-
rativ kariesterapi (fyllningsterapi) är en symto-
matisk behandlingsform där man behandlar le-
sioner som har utvecklat kavitet. Icke-operativ 
terapi är en kausal behandlingsform som syftar 
till att diagnostisera tidiga stadier i kariespro-
cessen och stoppa eller reversera lesionen innan 
kavitet uppstår. Eftersom operativ kariesterapi 
innebär en rad nackdelar – som förlust av frisk 
tandsubstans, behov av omgörning av fyllningar 

utsättning för kostnadseffekti
vitet är att man har tillräcklig tillgång till lämplig 
personal, som tandhygienister och tandsköter
skor med speciell utbildning. Dessutom måste 
ekonomiska och andra incitament, både för de 
anställda och för tandvården, anpassas till strate
gin. Bonussystem som favoriserar operativ terapi 
skulle alltså kunna vara ett hinder.

Medan man med operativ kariesterapi (fyll
ningsterapi) behandlar symtom i avancerade 
stadier i kariesprocessen, syftar icke-operativ 
terapi till att reversera, stoppa eller hämma 
processen i tidiga stadier. I kliniskt arbete 
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det ateromatösa placket, där de kan initiera och 

Andra möjligheter till påverkan av patogene
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En av de mest överraskande studierna i detta 
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som flödesmedierad kärldilatation i armartären. 

Studien visade emellertid också att parodontal 

behandling ledde till en tydlig aktivering av in

flammationsmediatorer och försämrad endotel

funktion 24 timmar efter ingreppet. Den kliniska 

betydelsen av dessa fynd är ännu oklar. Under

sökningen tydde således på att marginal par

odontit medförde endotelial dysfunktion, vilken, 

som tidigare nämnts, är en viktig komponent vid 

. I förlängningen av detta har Ghorbani och 
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Vid blodiga ingrepp i munhålan uppstår bak

teriemi, men också vardagliga aktiviteter som 

tandborstning, rengöring med tandtråd och 

tuggning kan medföra bakteriemi. Omfattning 

och förekomst av bakteriemi är beroende av 

dessa aktiviteter, men också inflammationer i 

odontiet spelar en avgörande roll. Således 

uppträder bakteriemi oftast vid parodontit, med

an friska parodontala förhållanden skyddar mot 

utsättning för kostnadseffekti
vitet är att man har tillräcklig tillgång till lämplig 
personal, som tandhygienister och tandsköter
skor med speciell utbildning. Dessutom måste 
ekonomiska och andra incitament, både för de 
anställda och för tandvården, anpassas till strate
gin. Bonussystem som favoriserar operativ terapi 
skulle alltså kunna vara ett hinder.

Medan man med operativ kariesterapi (fyll
ningsterapi) behandlar symtom i avancerade 
stadier i kariesprocessen, syftar icke-operativ 
terapi till att reversera, stoppa eller hämma 
processen i tidiga stadier. I kliniskt arbete 
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bakteriemi [3]. Parodontal behandling är därmed 

ett viktigt led i förebyggandet av bakteriemi med 

orala bakterier. Som ett led i att klarlägga bakte

riemiers betydelse för ihs har man i flera under

sökningar försökt ta reda på om orala bakterier 

slår sig ner i ateromatöst plack, där de kan med

föra inflammation med utveckling av instabilt 

plack (figur ii). Inga studier har emellertid kun

nat påvisa levande orala bakterier i ateromatöst 

plack, men flera undersökningar har visat spår 

av orala bakterier i detta plack. Således har man 

isolerat dna från de viktigaste periopatogenerna, 

Porphyromonas gingivalis (P.g.), Prevotella inter-

media, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

Treponema denticola och Tannerella forsythensis 

och från andra orala bakterier [6, 7]. Dessa fynd 

innebär emellertid inte att bakterierna har infek

terat det ateromatösa placket, men fragment av 

bakterierna kan ha förts dit från munhålan eller 

blodbanan, till exempel via fagocyter. 

Intresset för de orala bakteriernas betydelse 

har ökat eftersom insprutning av periopatoge

ner, bland annat P.g. antingen intravenöst eller 

via oral administration, har medfört förstärkt 

utveckling av ateromatöst plack i experimentella 

modeller, bland annat hos mus med ApoEbrist, 

Figur i. Schematisk framställning av inflammatoriska faktorer och 

utveckling av ateromatos. 

(1) Aktiverad inflammation i kärlväggen, här symboliserad 

med ökat C-reaktivt protein (CRP), medför (2) endotelial 

dysfunktion, som (3) aktiverar monocytadhesion och 

-migration genom det skadade endotelet, som igen (4) leder 

till ombildning av monocyterna till skumceller och därmed 

lipidansamling i kärlväggen. (5) Detta kan medföra sprängning av 

kapselmaterialet mellan det cirkulerande blodet och kärlvävnaden 

och härmed starta trombocytaggregation och trombbildning (inte 

visat). 

Modifierat från [2]. 

Figur ii. Parodontit och ischemisk hjärt-

sjukdom. 

Parodontit kan via bakteriemi och via 

frisättning av cytokiner från parodontiet 

tänkas påverka utvecklingen av ischemisk 

hjärtsjukdom. Bakteriemi med infektion eller 

cytokinmedierad inflammation i ateromatöst 

plack i koronarkärlen är således en möjlig 

faktor vid försvagningen av kappan över 

ateromet, varvid plackruptur kan uppstå 

(jämför punkt 5 i figur i). 

5. Plack- 

 ruptur

1. Inflammation

2. Endotelial dysfunktion

3. Monocyt- 

 migration  

 genom endotel

4. Bildning

 av plack 

en transgen mus med extra benägenhet att ut

veckla åderförkalkning [8].

frisättning av cytokiner till blodbanan

En rad cytokiner anses ha betydelse för pato

genesen vid ihs. Det gäller primärt Interleukin 

(il)1, Tumor Necrosis Factor (tnf)α och il6, 

eftersom dessa inflammationsmediatorer kan 

potentiera inflammation. Då alla dessa fakto

rer produceras vid inflammation i parodontiet, 

och därifrån kan överföras till blodbanan, finns 

det möjlighet för påverkan av vävnader utanför 

munhålan (figur ii). Ytterligare en möjlighet för 

en sådan påverkan är cytokinproduktion som en 

följd av bakteriemi. Således visade Forner och 

medarbetare (2006) att ett resultat av bak

teriemi efter orala procedurer (approxi

Bakterier

Inflammationsmediatorer

Gingiva

Ulceration

Inflammation 

och nedbrytning

Kärllumen 

»Parodontal behandling  

är … ett viktigt led i 

förebyggandet av bakteriemi 

med orala bakterier.«

illustr at ion:  colourbox

Holmstrup et al_s60-63.indd   61

2012-12-13   15.00

sneda skikt för att få tillräcklig härdning, mini- ullsrullar eller andra absorberande material i sneda skikt för att få tillräcklig härdning, mini

Figur I: Faktorer som medverkar till utvecklingen av karies. 

Figur II: Föreslagna terapiformer baserade på kariesdiagnostisk nivå.
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 I tandvården behandlar vi ofta patienter 
som medicinerar med olika typer av trom-
bocythämmare eller antikoagulantia. Det 
är väl känt att ingrepp såsom tandextrak-
tion eller depuration kan innebära en ökad 

blödningsrisk. Inför sådana behandlingar har 
det funnits önskemål om att dessa mediciner ska 
sättas ut eller att dosen modifieras. Patienten har 
via sin vårdmottagning blivit ordinerad en ned-
trappning, alternativt satt ut läkemedlet på egen 
hand. Vad man då glömmer är att patienten har 
en bakomliggande sjukdom och att ändring i do-
seringen innebär en ökad medicinsk risk.

Wahl et al [1] rapporterade i en översiktsartikel 
att bland 774 patienter som genomgick mer än 
2 014 extraktioner eller andra operativa ingrepp 
i munhålan utan att man ändrade deras Waran®-
medicinering var det endast tolv (< 2 procent) 
som behövde extra omhändertagande, utöver 
lokal behandling av såret, på grund av efterblöd-
ning. I den grupp av 526 patienter som fick Wa-
ran® utsatt inför ingreppet rapporterades där-
emot fem allvarliga trombo-emboliska tillstånd, 
varav fyra var dödsfall. Slutsatsen var att det är 
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Oral kirurgi av patienter 
med ökad blödningsrisk

sammanfattat Tandläkare som 
utför ingrepp på patienter med ökad 
blödningsrisk bör dels ha kunskap om 
ingreppet, dels ha rutiner för hanterande 
av eventuella blödningskomplikationer 
som kan uppstå flera timmar eller dagar 
efter utförd behandling. I annat fall 
rekommenderas remiss till käkkirurg eller 
sjukhustandläkare. 
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tre gånger vanligare att det inträffar en allvarlig 
komplikation när man sätter ut läkemedlet, än 
att en lokal efterblödning uppstår på de patien-
ter som bibehåller sin Waran®-medicinering. Det 
senare tillståndet är det som är lättast att åtgärda. 
Inte bara Waran®-patienter löper en ökad risk 
med att insjukna i sin grundsjukdom, utan detta 
gäller även patienter som står på trombocythäm-
mare [2]. 

Målsättningen är att vi inom tandvården ska 
kunna behandla den grupp av patienter som står 
på läkemedel som innebär en ökad blödnings-
risk, på ett så säkert sätt som möjligt vid kirur-
giska ingrepp i munhålan.

hemostasen
När ett blodkärl skadas sker en rad händelser 
som leder fram till en trombocytplugg. Detta för 
att förhindra blodförlust. Först sker en kärlkon-
traktion för att minska ytterligare blodförlust. I 
den skadade kärlväggen exponeras vävnadsfak-
torer som bildar komplex med koagulationsfak-
torer i blodet, vilket startar själva hemostasen. 
Trombin aktiverar därefter trombocyterna som 
ändrar form och binds mot den skadade kärl-
väggen genom von Willebrands faktor. Denna 
process kallas ofta den primära hemostasen och 
innebär att det slutar blöda inom några minuter. 

Koagulationssystemet ansvarar sedan för att 
den primära trombocytpluggen omvandlas till 
ett mer stabilt koagel. Koagulationsproteinerna, 
vilka benämns med romerska siffror, aktiveras i 
en sekvenstrerad kaskad där slutmålet bland an-
nat är att bilda stora mängder av trombin. Detta 
trombin omvandlar sedan cirkulerande fibrino-
gen till fibrin som i långa kedjor därefter arme-
rar och förstärker trombocytpluggen, men även 
bildar fibrinpluggar. Koaglet måste efter att det 
fullgjort sin uppgift lösas upp. Detta görs genom 
det fibrinolytiska systemet. Cirkulerande plasmi-
nogen omvandlas till plasmin som har till upp-
gift att bryta ner fibrinet och fibrinpluggen. När 
detta sker påbörjas sårläkningen. 

För att blodet inte ska koagulera på fel ställe 
utan endast på platsen för kärlskadan, finns det 
protein c-beroende systemet. Detta system akti-
veras av trombin som förhindrar vidare koagula-
tion [3, 4]. Hos friska patienter råder det en god 
hemostatisk balans, men denna balans kan rub-
bas antingen av sjukdom eller olika läkemedel.  

»Hos friska patienter råder det en god 
hemostatisk balans, men denna balans 
kan rubbas antingen av sjukdom eller 
olika läkemedel.« 
foto: colourbox 
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läkemedel som påverkar  
blödningsbenägenheten
Kardiovaskulära sjukdomar ligger i topp bland 
sjukdomstillstånd i västvärlden, både när det gäl-
ler sjuklighet och dödlighet. Efter att en kardio-
vaskulär händelse har inträffat är det viktigt att 
förebygga eventuellt återfall (så kallad sekundär 
profylax), och bland andra läkemedel ges också 
trombocythämmare och/eller antikoagulantia. 

Trombocythämmarna motverkar den primära 
hemostasen genom att blockera olika vägar till 
trombocytaktivering och de som används mest är 
acetylsalicylsyra (asa) och adp-receptorblocke-
rare (till exempel clopidogrel). asa är en hörn-
sten för behandling av sjukdomar på artärsidan, 
som till exempel koronarskleros (kärlkramp), 
hjärtinfarkt, perifer arterioskleros (claudicatio 
– fönstertittarsjuka) samt hjärninfarkt (stroke). 
Clopidogrel används vid asa-överkänslighet 
eller som tillägg till asa, i fall där mer intensiv 
behandling krävs såsom vid perkutan koronar 
intervention (pci) med vidgning av det trånga 
partiet i ett kranskärl och insättning av ett nät 
– stent. Efter stentinsättning fordras intensiv 
dubbel trombocythämning i 3–6 månader (stent 
i metall) eller 6–12 månader (stent impregnerat 
med läkemedel).

Antikoagulantia påverkar mest den så kallade 
sekundära hemostasen och där ingår heparin i 
olika varianter (används mest inom slutenvård) 
samt warfarin (vitamin k-antagonist). Bland in-
dikationerna för antikoagulantia finns profylax 
och behandling av venösa tromboser, mekaniska 
hjärtklaffar, förmaksflimmer och en del andra, 
mindre vanliga, tillstånd. 

Förmaksflimmer är en sjukdom som ökar i den 
industrialiserade världen. Nästan var tionde per-
son över 80 år drabbas. Sjukdomen ökar påtagligt 
risken att drabbas av stroke, i synnerhet vid sam-
sjuklighet (samtidig förekomst av diabetes, högt 
blodtryck, tidigare genomgången stroke med 
mera). Av den anledningen förespråkar många 
riktlinjer mer liberal användning av antikoagu-
lantia (i dagens läge mest warfarin) även hos 
äldre. 

Enligt de europeiska kardiologiska riktlinjerna 
ska varje kvinna över 65 år med förmaksflimmer 
behandlas med blodförtunnande. Flera nya läke-
medel är på gång för den indikationen. De har 
lite annorlunda verkningsmekanism jämfört 
med warfarin och de flesta syftar till att hämma 
antingen aktiverad koagulationsfaktor x eller ii 
(trombin). En trombinhämmare – dabigatran 
etexilat (»Pradaxa«) – har redan blivit godkänd 
för strokeprofylax vid flimmer i usa och nyligen 
även i Europa. Ett annat antikoagulantia – fak-
tor Xa-hämmare rivaroxaban (»Xarelto«) – har 
i september 2011 blivit rekommenderat för god-
kännande för samma indikation av ett av ameri-
kanska fda:s subkommittéer. Hur man ska hand-
skas med dessa nya medel och deras eventuella 

blödningskomplikationer är fortfarande inte helt 
klart, och vi får lära oss detta efter hand, den da-
gen de finns på marknaden. Vissa dokument om 
dabigatran och operativa ingrepp finns redan att 
tillgå (läs mer på www.ssth.se).

monitorering av antikoagulantia 
Bestämning av effekten av Waran® sker genom att 
man mäter koagulationstid i ett plasmaprov, vil-
ket återspeglar nivån av några av de i levern syn-
tetiserade faktorerna (ii,vii,x – enligt metoden vi 
använder i Norden). Genom en kvot mellan pa-
tientens koagulationstid/normal koagulationstid 
får man fram mätvärdet International Normali-
zed Ratio (pk inr). En opåverkad koagulation 
ligger runt 1. Hos patienter som behandlas med 
Waran®, brukar måltalet för inr ligga mellan 2,0 
och 3,5 [5] beroende på vilken sjukdom patienten 
har. Ett högre värde betyder längre blödningstid. 

odontologiskt omhändertagande
Det finns i dag flera studier som visar att patien-
ter som inte ändrar sin medicinering inför ett 
kirurgiskt ingrepp i munnen, inte löper någon 
signifikant ökad risk för extensiv efterblödning 
[6]. Vidare finns det också ett antal studier som 
ger riktlinjer kring hantering av den Waran®-
behandlade patienten [7]. För att man på ett sä-
kert sätt ska kunna ta hand om patienten beskri-
ver Ferrieri et al [8] ett omhändertagande i tre 
delar: 
1) Patientens blödningsrisk bedöms. 
2) Ingreppet utförs med så atraumatisk kirurgisk 

teknik som möjligt. 
3) Noggrann postoperativ instruktion och infor-

mation. 
Inför varje ny behandling är det viktigt att upp-

datera den allmänna anamnesen och patientens 
medicinlista. I anamnesen ska man ställa frågor 
kring ökad blödningsbenägenhet, det vill säga 
om patienten har lätt att få blåmärken, om det tar 
längre tid för sår att sluta blöda, om tandkötts-
blödningar, om näsblödningar ofta förekommer 
samt tidigare erfarenhet kring extraktioner. I 
vissa situationer kan det vara bra att ta kontakt 
med ansvarig läkare för att diskutera behandling. 

Trombocythämmare
Patienter som står på trombocythämmare (till 
exempel Trombyl, Plavix) ska noga informeras 

»Inför varje ny 
behandling är det viktigt 
att uppdatera den 
allmänna anamnesen 
och patientens 
medicinlista.«
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-diagnos ska uteslutas och MetS-diagnosen 
beskriver här individer som är i riskzonen för 
att utveckla sjukdom [3]. Prevalensen generellt 
är 10–20 procent för män och 10–15 procent för 
kvinnor. I åldersgrupper över 50 år kan prevalen-

MetS har inte visat sig vara en bättre prediktions-
 än andra kända riskmo-

deller [1, 7, 8]. Prediktionsvärdet är starkare för 
, men litteraturen är inte entydig 

[4, 10–13]. MetS är emellertid ett utbrett och an-
vänt hjälpmedel för identifiering av riskpersoner 
i kliniken, och ju tidigare MetS identifieras och 
adekvat behandling sätts in, desto mindre är ris-
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Figur i. Föreslagen patogenes för MetS, 
med tillstånd från Friedlander et al [18]. 

*ffa: fria fettsyror

**hdl-c: high density lipoprotein-cholesterol

ken för utveckling av sjukdom [14]. Li et al har ut-
arbetat kliniska riktlinjer för hur tandläkare kan 
identifiera odiagnostiserade diabetiker. De näm-
ner en rad riskfaktorer där alla MetS-kriterier in-
går (för kliniska riktlinjer, se [15]). Då det ofta är 
fler MetS-riskfaktorer hos samma person, är det 
viktigt att undersöka personen ytterligare när en 
av riskfaktorerna är konstaterad [2, 10, 12, 16].

Simmons et al konkluderar att MetS är an-
vändbart utifrån ett utbildningsperspektiv, men 
anger, liksom den övriga litteraturen, att MetS 
har sina begränsningar som ett praktiskt dia-
gnostikinstrument.

Författarna beskriver tanken med att använda 
MetS så här:
1. MetS är en bra bakgrund för forskning med 

syfte på identifiering av en möjlig gemensam 
patofysiologisk orsak för den observerade 
gruppen av riskfaktorer.

2. MetS kvantifierar den fortsatta risken för en 
sjukdom i befolkningen och främjar möjlig-

heten för jämheten för jäm-
förelser av olika förelser av olika 
undersökningar.undersökningar.

3. MetS understöder MetS understöder 
bedömning av relativ bedömning av relativ 
risk, prognos och berisk, prognos och be-
handlingsalternativ. handlingsalternativ. 

4. MetS innebär ett lättförståMetS innebär ett lättförstå-
eligt folkhälsobudskap och eligt folkhälsobudskap och 
påminner sjukvårdspersonal om minner sjukvårdspersonal om 
att ifall det finns att ifall det finns en riskfaktor, ska 
man leta efter de andra [3].man leta efter de andra [3].

Behandling Behandling 
Livsstilsförändring med mindre kaloriintag Livsstilsförändring med mindre kaloriintag 
och mer motion är det primära behandlingsvaoch mer motion är det primära behandlingsva-

»… det har visat sig att viktminskning – »… det har visat sig att viktminskning – 
oavsett metod – ofta reducerar oavsett metod – ofta reducerar ir …«
foto:  colourboxfoto:  colourbox

tandläkartidningen årg 104 nr 2 2012

-diagnos ska uteslutas och MetS-diagnosen 
beskriver här individer som är i riskzonen för 
att utveckla sjukdom [3]. Prevalensen generellt 
är 10–20 procent för män och 10–15 procent för 
kvinnor. I åldersgrupper över 50 år kan prevalen
sen vara upp till 45 procent [5].

MetS har inte visat sig vara en bättre prediktions
 än andra kända riskmo

deller [1, 7, 8]. Prediktionsvärdet är starkare för 
, men litteraturen är inte entydig 

[4, 10–13]. MetS är emellertid ett utbrett och an
vänt hjälpmedel för identifiering av riskpersoner 
i kliniken, och ju tidigare MetS identifieras och 
adekvat behandling sätts in, desto mindre är ris

< 1,0 mmol/L (40 mg/dL) för män; < 1,3 mmol/L (50 mg/dL) för kvinnor

71

tandläkartidningen årg 104 nr 2 2012

-diagnos ska uteslutas och MetS-diagnosen 
beskriver här individer som är i riskzonen för 
att utveckla sjukdom [3]. Prevalensen generellt 
är 10–20 procent för män och 10–15 procent för 
kvinnor. I åldersgrupper över 50 år kan prevalen
sen vara upp till 45 procent [5].

MetS har inte visat sig vara en bättre prediktions
 än andra kända riskmo

deller [1, 7, 8]. Prediktionsvärdet är starkare för 
, men litteraturen är inte entydig 

[4, 10–13]. MetS är emellertid ett utbrett och an
vänt hjälpmedel för identifiering av riskpersoner 
i kliniken, och ju tidigare MetS identifieras och 
adekvat behandling sätts in, desto mindre är ris

< 1,0 mmol/L (40 mg/dL) för män; < 1,3 mmol/L (50 mg/dL) för kvinnor

64

VETENSKAP & KLINIK Sennerby et al

tandläkartidningen årg 102 nr 2 2010 65

VETENSKAP & KLINIK TEMA VÄVNADSFÖRANKRADE IMPLANTAT

tandläkartidningen årg 102 nr 2 2010

Lars Sennerby
odont dr, prof, Avd för 
biomaterialvetenskap, 
Inst för kliniska veten-
skaper, Sahlgrenska 
akademin, Göteborgs 
universitet
E-post: lars.sennerby@
biomaterials.gu.se
Stefan Lundgren
odont dr, prof, Käkkirur-
giska kliniken, Odonto-
logiska inst, Medicinska 
fakulteten, Umeå uni-
versitet
Lars Rasmusson
med dr, prof, Avd för oral 
& maxillofacial kirurgi, 
Inst för odontologi, 
Sahlgrenska akademin, 
Göteborgs universitet

Accepterad för publicering 14 augusti 2009

SAmmANfATTAT Många patien-
ter har behov av benuppbyggande 
tekniker för att möjliggöra im-
plantatbehandling. Här presen-
teras en översikt av de vanligaste 
benvolyms ökande teknikerna.

 Förlust av tänder leder i varierande grad 
till nedbrytning av det alveolära benet 
samt en ökad utbredning av käkhålorna 
i den posteriora maxillan, vilket resulte-
rar i att mängden ben för integration av 

orala implantat minskar [1]. Infektioner, cystiska 
förändringar, tumörer, trauma, anatomiska vari-
anter och kongenital avsaknad av vävnad är andra 
orsaker till att man kan hamna i en situation med 
inadekvat benmängd för implantat i både över- 
och underkäken. Många patienter har därför ett 
behov av benuppbyggande tekniker för att möj-
liggöra implantatbehandling. 

Målet med en implantatbehandling är i första 
hand att ersätta förlorade tänder för att återställa 
en god bettfunktion. Därtill finns det en glidande 
skala av estetiska mål vilka beror på patientens 
önskemål, på den behandlande tandläkarens be-

handlingsfilosofi och utbildning samt på de biolo-
giska eller ekonomiska förutsättningarna att möta 
dessa krav. På ena änden av skalan har vi situatio-
nen där implantat sätts när det inte finns tillräck-
ligt med ben för att möjliggöra installation och 
inläkning av implantat för förankring av en bro. 
I den andra änden av skalan hittar vi situationer 
där man använder vävnadsuppbyggande tekniker 
med mål att återställa den ursprungliga morfolo-
gin, även om detta inte behövs för osseointegra-
tion. Detta innebär att uppfattningen om behovet 
av benuppbyggnad varierar beroende var på ska-
lan man befinner sig. Där en behandlare uppfattar 
en terapi som självklar kan en annan se det som 
överterapi. Det finns även geografiska skillnader 
där vi i Skandinavien är tämligen konservativa 
medan benuppbyggande tekniker ofta används i 
resten av världen. Detta gör det svårt att fastställa 
riktlinjer när man ska utföra benuppbyggande te-
rapier i samband med implantatbehandling. Den 
vetenskapliga litteraturen är också sparsam när 
det gäller systematiska genomgångar av behand-
lingsalternativen: Systematic reviews och Rando-
mised Controlled Trials (rct).

Hur mycket ben som krävs för ett fullgott resul-
tat är inte helt klarlagt. De kortaste implantaten 
är cirka 7 till 8 mm långa med en diameter av 3,5 
till 4 mm. Rent kirurgiskt skulle man kunna sätta 
ett implantat utan blottade gängor i en benvolym 
som är cirka 5 x 7 mm. Ur en protetisk synvinkel 
kan detta vara olämpligt biomekaniskt och este-
tiskt. Baserat på långtidsuppföljningar av fram-
för allt maskinbearbetade Brånemarks implantat, 
verkar det som om implantat kortare än 10 mm är 
mindre lyckosamma än längre implantat, vilket 
också är en utbredd uppfattning. Senare uppfölj-
ningsstudier har visat på liknande resultat med 
långa såväl som korta implantat [2]. Detta kan 
bero på att vi sedan ett tiotal år använder ytmo-
difierade implantat med bättre inläkningsegen-
skaper och att klinikerna generellt sett är bättre 
biomekaniskt skolade. Dock är litteraturen mot-
sägelsefull när det gäller överlevnaden för korta 
implantat i maxillans posteriora delar. Patienter 
med resorberade käkar där benvolymen under-
stiger ovan nämnda 5 x 7 mm ställer i dag även de 
krav på fasta protetiska lösningar. Nedan följer 
en översikt av de vanligaste benvolymsökande 
behandlingsteknikerna.
 
en översikt av benuppbyggande tekniker  
och kliniska resultat
 
Tagning av autologt ben
Beroende på områdets omfattning kan ett ben-
transplantat tas intraoralt eller extraoralt. Vid ett 
begränsat ingrepp för en- eller flertandslucka i 
den partiellt betandade patienten, hämtas trans-
plantatet vanligen från ramus mandibulae (figur 
i) eller mellan de båda foramen mentale (figur ii) 
med fissurborr eller bensåg under lokalanestesi. 
Benbiten som till största del består av kortikalt 
ben kan användas som ett block eller malas för 
packning på kristan, i defekter och i sinus maxill-
aris. Morbiditetsstudier har visat att patienterna 
i allmänhet har mindre besvär efter bentagning 
från ramus jämfört med hakan [1].

Andra mindre invasiva tekniker för att få till-
gång till bentransplantat är att samla benpartik-
lar i ett filter under borrning i närliggande ben 

Figur I. Bentagning från ramus mandibu-
lae. (a) Friläggning. (b) Efter preparation. 
(c) Benbit som kan användas hel eller mald 
efter losstagning med osteotom.

a b c

Figur II. Bentag-
ning från symphy-
sis mandible.  
(a) Friläggning och 
(b) preparation av 
benblock.

ba

Figur III. (a) Uppsamling av benspån 
med ett benfilter under preparation 
av implantatsäten. (b) Ben spån.

Figur IV. (a) Ben-
tagning från höft-
kammen. (b) Ben-
block som kan delas 
eller malas.

(figur iii) eller genom avskrapning av benytorna 
med särskilda benhyvlar eller skrapor.

För större rekonstruktioner används ben från 
höftkammen (figur iv). Beroende på bentag-
ningsteknik kan man få block som består av både 
kortikalt och trabekulärt ben till olika grader. Det 
kortikala benet anses mer resistent mot postope-
rativ resorption än det mjuka trabekulära benet 
och används vanligen för uppbyggnad, medan 
det trabekulära benet används för att packa mel-
lan benblocken och som inlägg i sinus maxillaris 
och näsgolvet. Detta ingrepp görs i allmänhet 
i narkos på inneliggande patient. En korrekt 
atraumatisk bentagning leder i dag i allmänhet 
till få postoperativa komplikationer. Det är dock 
viktigt att kirurgen är väl förtrogen med den lo-
kala anatomin för att förhindra störning av mus-
kelfästen och nervfunktion i området [1]. 

a

a

b b

Benaugmentation 
i samband med 
implantatbehandling 

– en teknik- och  
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 K ronor och korta broar är de vanli-
gaste konstruktionerna inom oral 
protetik. I Sverige var länge högädla 
guldlegeringar det oftast förekom-
mande materialet för fasta proteser. 

Det tidigare vanliga fasadmaterialet akrylat har 
sedan länge nästan helt ersatts av porslin i kron-
och broprotetik. Keramiska material har blivit 
allt vanligare och fungerar utmärkt i den främre 
delen av munnen, som för skalfasader och för 
enstaka kronor [1]. Längre bak i munnen ökar 
risken för frakturer av keramiska kronor, men re-
sultaten varierar med de keramiska material som 
används [2–4]. Korta broar av keramiska mate-
rial kan fungera tillfredsställande [5, 6]. En sys-
tematisk översikt visar dock att femårsöverlev-
naden är signifikant bättre för metallkeramiska 
broar än för helkeramiska broar [7].

För större brokonstruktioner är sannolikt 
metallegeringar fortsatt viktiga. På grund av 
stigande guldpriser har intresset för alternativa 
material ökat [8,9]. Till de mest intressanta hör 
kobolt-kromlegeringar och titan [10]. Först 1999 
blev det tillåtet att använda basmetallegeringar 
för så kallade långtidsprovisoriska broar, dock 
inte nickel-krom på grund av allergirisk. Två 
svenska studier har visat relativt goda resultat 
med sådana broar av kobolt-krom.  Hos elva pa-
tienter som fick experimentella konstruktioner 
med 12-ledsbroar (kobolt-krom med akrylatfasa-
der) förankrade på de två hörntänderna i under-
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Sammanfattat Den klassiska metallkeramiken baserad på 
högädla guldlegeringar används numera i liten utsträckning 
i fast protetik, enligt en enkät till specialister i oral protetik. 
Helkeramiska material dominerar för singelkronor både i fronten 
och i sidopartierna. Detta gäller såväl tand- som implantatstödda 
konstruktioner. Vid tandstödda delbroar och fullbroar är kobolt-
krom-porslin den vanligaste materialkombinationen. För 
implantatstödda fullbroar är titan-akryl vanligast förekommande.

käken hade sju fortfarande sina broar i funktion 
efter 15 år [11]. I en studie över 3–7 år på 42 pa-
tienter med metall-keramiska kobolt-krombroar 
på tänder med tveksam prognos var slutsatsen 
att konstruktionerna fungerade godtagbart [12].

Trots att det utöver dessa tidiga rapporter i 
stor utsträckning saknas kliniska studier av dessa 
material inom fast protetik tycks användningen 
snabbt öka i Sverige. I en nyligen publicerad 
översiktsartikel konstateras att vi på kort sikt 
sannolikt är hänvisade till att ha både titan och 
kobolt-krom som alternativ i vår arsenal, men att 
vi på längre sikt bör efterfråga bättre beslutsun-
derlag genom fler studier [10].

Avsikten med denna artikel är att, från en pågå-
ende enkätstudie, lämna en rapport om använd-
ningen av olika material för fast protetik bland 
specialister i oral protetik i Sverige.

material och metoder
Under 2012 sändes ett frågeformulär med nio 
frågor till samtliga specialister i oral protetik i 
Sverige (n = 156 enligt tillgängliga adressuppgif-
ter). Enkäten var uppdelad i två delar. Den första 
gällde användningen av täckprotes respektive 
fast bro vid implantatbehandling i tandlös un-
derkäke (som uppföljning av en tidigare studie 
[13]). Den andra delen, som denna artikel foku-
serar på, omfattade två frågor om användningen 
under 2011 av olika material vid fasta konstruk-
tioner på implantat och på naturliga tänder. 

Resultat av en enkät hos protetikspecialister:

Klassisk metallkeramik  
 ger vika för nya material
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Den första frågan var: »Vad använder du för 
material (i suprakonstruktionen) då du gör im-
plantatstödd protetik?« Den andra frågan var: 
»Vad använder du för material då du gör tand-
stödd protetik?« Svaren skulle anges i procent 
och frågorna omfattade tre delområden med 
olika svarsalternativ (tabell 1 och 2).

resultat
Av de 156 utsända enkäterna returnerades 129, 
vilket ger en svarsfrekvens på 83 procent.  Av de 
återsända formulären kom tolv från individer 
som inte varit kliniskt verksamma under 2011 
(pensionär, sjukskriven, barnledig, annat skäl). 
Tre av de returnerade enkäterna var inte ifyllda, 
varför svaren baseras på 114 enkäter, av vilka fem 
inte var fullständigt ifyllda. Om man räknar bort 
dem som inte var kliniskt verksamma under 2011 
har 79 procent (114/144) av protetikerna svarat 
på enkäten.

Tandstödda fasta proteser
n Singelkronor i framtandsområdet 
 I fronten är helkeramiska kronor helt domine-

Tabell 2. Materialval vid implantatstödda broar utförda av 114 protetiker

Delbroar Fullbroar

Material Svar (n)
% bland dem  
som svarat* Svar (n)

% bland dem  
som svarat*

Ti-porslin 66 59,4 34 27,3

Ti-akryl 15 28,8 83 80.9

Au-porslin 19 41,1 5 25,0

Au-akryl 5 25,8 1 5,5

Ko-Kr-porslin 74 68,3 46 25,1

Ko-Kr-akrylat ** ** 32 49,8

Övrigt 22 22,6*** 4 14,0

  * Anger hur stor andel av alla utförda kronor som framställts i detta material 
 ** Fanns inte med i frågan om material vid delbroar
*** Av de tio som angivit vilket material det gäller svarade åtta »helkeram«  

och två »kobolt-krom-akrylat«
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Tabell 1. Materialval vid tandstödda singelkronor och fullbroar utförda av 114 protetiker

Singelkronor i framtandsområdet Singelkronor i sidopartier Fullbroar

Material Svar (n)
% bland dem  
som svarat* Svar (n)

% bland dem  
som svarat* Svar (n)

% bland dem  
som svarat*

Helkeram 107 77,1 96 49,1 22 24,4

Ti-porslin 21 11,3 32 35,6 13 45,5

Au-porslin 27 19,4 31 29,8 36 37,1

Ko-Kr-porslin 58 30,5 73 53,2 90 80,4

Övrigt 3 18,5 7 17,6 20 44,0

* Anger hur stor andel av alla utförda kronor som framställts i detta material

»På grund 
av stigande 
guldpriser har 
intresset för 
alternativa 
material 
ökat.«
illus tr at ion:  
colourbox
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rande: 94 procent av dem som svarat använ-
der dem i mycket stor utsträckning (i genom-
snitt för 77 procent av de kronor de gjort). Av 
de metallkeramiska kronorna är kobolt-krom 
vanligast och används av hälften av de svaran-
de, medan en fjärdedel använder guld-porslin 
men bara för en femtedel av de singelkronor de 
utfört i framtandsområdet (tabell 1).

n Singelkronor i sidopartierna 
 Merparten (84 procent) av specialisterna ar-

betar med helkeramiska singelkronor även i 
sidopartierna, men bara för cirka hälften av 
de kronor de gjort. Bland de metallkeramiska 
kronorna är kobolt-krom mer än dubbelt så 
vanligt förekommande som titan och guldle-
geringar (tabell 1).

n Delbroar
 Majoriteten (68 procent) av specialisterna 

uppger att de använder helkeram även för del-
broar, men volymen är relativt liten: 27 procent 
av den totala produktionen. Däremot förekom-
mert kobolt-krom i stor utsträckning; 77 pro-
cent av specialisterna använder det i 2/3 av sin 
produktion av delbroar (figur i). Den klassiska 
metallkeramiken (guld-porslin) intar sista 
plats bland de fyra materialkombinationerna 
(om man bortser från enstaka övriga material 
som rapporterades).

n Fullbroar
 Fyra av fem specialister uppger att de till 

mycket stor del (80 procent) använder kobolt-
krom-porslin i de fullbroar de utför. Var femte 
av dem som svarat säger sig använda helkeram 
för ungefär en fjärdedel av sina fullbroar. Var 
tredje av de svarande använder fortfarande 
guld-porslin i drygt en tredjedel av fullbroarna 
(tabell 1).

Implantatstödda konstruktioner
n Singelkronor i framtandsområdet
 Som ersättning för enstaka tandförluster i 

fronten dominerar helkeramiska implantat-
stödda kronor. Dessa används av 88 procent 
av de svarande för fyra av fem kronor. Av de 
metallförstärkta konstruktionerna använder 
cirka 40 procent av protetikerna  titan-porslin 
och kobolt-krom-porslin, men volymen av den 
senare materialkombinationen är större (figur 
ii) . Guld-porslin kommer till användning bara 
hos tolv procent av specialisterna för en fem-
tedel av de singelkronor de framställt i fram-
tandsområdet. 

n Singelkronor i sidopartierna
 Två tredjedelar av de svarande använder hel-

keram även i sidopartierna för 45 procent av 
kronorna. Porslin bundet till titan och kobolt-
krom är ungefär lika vanliga och båda dessa 
metallkombinationer är betydligt vanligare än 
guld-porslin (figur ii).

n Delbroar
 Porslinsbrända titanbroar och kobolt-krom-
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Figur i. 
Användning av olika material vid tandstödda 
delbroar utförda av 114 protetiker. Blå stapel anger 
hur ofta materialet använts (medeltalet i procent av 
dem som svarat). Röd stapel anger hur stor andel av 
alla utförda kronor som framställts i detta material 
(medeltalet i procent av dem som svarat). Således 
har 68 procent av dem som svarat använt helkeram 
för delbroar, men bara i 27 procent av de delbroar 
som de utfört (de två staplarna längst till vänster).

Figur ii. 
Användning av olika material vid implantatstödda 
singelkronor i framtandsområdet och i sidopartierna 
hos 114 protetiker; procent av respektive material 
bland dem som svarat.
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broar dominerar bland de implantatstödda 
delbroarna (tabell 2). 

n Fullbroar hos helt tandlösa
 Titan-akrylat är den dominerande material-

kombinationen på implantatstödda fullbroar, 
medan guld med porslin eller akrylat är sällan 
förekommande (tabell 2).

diskussion
En rad olika material har använts i fasta protes-
konstruktioner. Vid sidan av de högädla metall-
legeringarna, som varit de vanligaste i Sverige, 
finns det guldersättningslegeringar med lågt el-
ler inget guldinnehåll. De lågädla legeringarna 
tycks inte ha slagit igenom i Sverige trots att de 
ofta beskrivs internationellt; man vet dock inte 
säkert hur vanliga de är [14, 15].

Under en ganska lång tid ansågs metallbun-
det porslin vara det överlägsna materialet, och 
det förutsattes, i varje fall i Sverige, att metall-
delen skulle vara en högädel guldlegering. I en 
artikel i Tandläkartidningen för 40 år sedan var-
nades dock för ofullkomligheten i de porslins-
sorter som börjat användas i de guld-keramiska 
konstruktionerna; det ansågs tveksamt med 
långa broar och det avråddes från att använda 
porslin på ocklusalytorna i sidopartierna [16]. 
Guld-akrylkonstruktioner ansågs då säkrare att 
använda. Ett par decennier senare hade metall-
keramik blivit helt dominerande och knappast 
någon tvekade att använda porslin ocklusalt. Stu-
diens resultat visar att helkeramiska konstruk-
tioner nu har blivit det vanligaste alternativet för 
singelkronor, inte bara i framtandsområdet utan 
också mer posteriort.

Alternativa materialkombinationer har ut-
vecklats och under de senaste åren har intresset 
framför allt riktats mot olika keramer, titan och 
kobolt-krom som material för kronor och broar. 
Forskningen har fokuserat på mekaniska egen-
skaper som hållfasthet och framställningspro-
cesser samt biologiska kvaliteter som vävnads-
vänlighet, medan kliniska långtidsstudier av de 
nya materialkombinationerna ännu är sällsynta 
[8, 10, 12]. 

Resultaten av denna enkät hos specialister i 
oral protetik visar att den klassiska metallkera-
miken baserad på högädla guldlegeringar i stor 
utsträckning har fått ge vika för keramer och 
andra materialkombinationer. Om dessa resultat 
också speglar verksamheten i allmänpraxis är 
inte känt. Förfrågan hos ett par stora tandteknis-
ka laboratorier i Göteborg antyder dock att ten-
densen är likartad hos allmäntandläkarna (»det 
blir för dyrt med guldlegeringar«). 

En svaghet i enkäten är de begränsade frågorna 
som exempelvis inte gör det möjligt att särskilja 
olika keramer; inte heller ingick definitioner på 
och placering av delbroar och fullbroar. Å andra 
sidan har den korta enkäten förenklat svaren och 
det stora flertalet av de kliniskt aktiva specialis-

»… under de 
senaste åren 
har intresset 
framför 
allt riktats 
mot olika 
keramer, 
titan och 
kobolt-krom 
som material 
för kronor och 
broar.« 

terna (79 procent) har skickat tillbaka ifyllda frå-
geformulär.  

Det finns enstaka svenska studier av praktiker 
som övergått från konventionella guldlegeringar 
till nya material, exempelvis titan-porslin [17], 
zirkonia [4], och kobolt-krom-porslin [8]. Även 
om dessa rapporter anger att de nya materialen 
tycks vara lovande alternativ till metallbundet 
porslin på guldbasis görs dock i allmänhet reser-
vationen att fortsatta studier med längre uppfölj-
ning krävs för att dra slutsatser om långtidsre-
sultat. En noggrann systematisk översikt visade 
exempelvis att metallkeramiska broar hade en 
bättre femårsöverlevnad och en lägre frekvens 
av komplikationer än helkeramiska broar [7]. 
Knappast för någon av de nya materialkombina-
tionerna finns det studier över fem år, medan ett 
flertal långtidsstudier med gynnsamma resultat 
har publicerats beträffande metall-porslinkon-
struktioner [18–20]. Kunskapen om kliniska re-
sultat med de nya materialkombinationerna är 
således begränsad, vilket bör mana till försiktig-
het i väntan på säkra långtidsresultat.

En svarsfrekvens på cirka 80 procent kan an-
ses tillfredsställande och resultaten är sannolikt 
representativa för specialister i oral protetik i 
Sverige. Hur de nya materialkombinationerna 
används inom allmäntandvården är inte känt, 
men torde inte skilja sig nämnvärt från resulta-
ten i denna studie att döma av förfrågningar hos 
några dentaltekniska laboratorier.

De nya materialkombinationerna finns nu i vår 
terapiarsenal [10], men det är angeläget att pro-
spektiva studier påbörjas för att öka våra kunska-
per om kliniska långtidsresultat.

konklusion
n Materialvalet vid fast protetik har genomgått 

stora förändringar under de senaste decen-
nierna.

n Specialister i oral protetik använder numera 
sällan metallkeramik baserad på högädla guld-
legeringar i fast protetik.

n Helkeramiska material är förstahandsval både 
i fronten och i sidopartierna, såväl för tand-
stödda som implantatstödda enstaka kronor.

n Vid tandstödda delbroar och fullbroar är ko-
bolt-krom-porslin den vanligaste material-
kombinationen.

n För implantatstödda fullbroar i tandlösa käkar 
är titan-akryl det vanligaste materialvalet.

slutsats om klinisk relevans
Den odontologiska forskningen och kliniken har 
genomgått stora förändringar under de senas te 
decennierna. Det brukar anses önskvärt att kli-
nisk verksamhet ska baseras på goda vetenskap-
liga resultat. Forskningen har ännu inte hunnit 
presentera kliniska långtidsresultat av de nya ma-
terial som blivit vanliga inom fast protetik under 
senare år. Det är angeläget att studier utförs för 
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specialists in prosthodontics in Sweden (n=156). 
A total of 129 individuals returned the question-
naire yielding a response rate of 83 percent. Out 
of the respondents, twelve were not clinically 
active and three did not complete the question-
naire, which resulted in 114 questionnaires to be 
analyzed (79 percent of the clinically active spe-
cialists).

Based on the responses the following conclu-
sions could be drawn:
n The choice of materials in fixed prosthodon-

tics has changed dramatically over the last few 
decades.

n At present, prosthodontists in Sweden rarely 
use high noble metal ceramic constructions. 

n All-ceramic materials dominate for both single 
implant- and tooth-supported crowns, in the 
anterior as well as the posterior part of the 
mouth.

n Among tooth-supported metal ceramic fixed 
dental prostheses, cobalt-chromium-porce-
lain is the most common material combination 
both in short- and long-span fixed prostheses.

n Titanium framework in combination with 
acrylic resin veneers was reported to be the 
most common combination for implant-sup-
ported fixed dental prostheses in edentulous 
jaws. 

In spite of a lack of long-term studies on the out-
come, the new material combinations in fixed 
prosthodontics dominate at present over the 
well-documented high noble metal-ceramic 
restorations.

»Det är angeläget att 
studier utförs för att öka 
våra kunskaper om dessa 
materialkombinationer …«
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att öka våra kunskaper om dessa materialkom-
binationer, som inom den fasta protetiken tycks 
vara på väg att helt slå ut de väldokumenterade 
metallkeramiska konstruktionerna baserade på 
högädla guldlegeringar.                                                                                                                                 
 
enGlish summarY
Current use of materials in fixed prosthodontics. 
Results of a questionnaire study of prosthodontists in 
Sweden.
Tandläkartidningen 2013; 105 (11): 76–80
For a long period of time, high noble gold alloy 
was the most common choice as substructure 
for fixed prostheses in Sweden. Ceramic mate-
rials were mainly used in the anterior part of the 
mouth. In the posterior part and in fixed dental 
prostheses (FDPs) metal-ceramic combinations 
are still of importance. However, the interest in 
alternative metal alloys has increased during the 
last few years much due to the huge increase in 
gold prices, the most interesting being titanium 
and cobalt-chromium alloys. The aim of this 
study was to investigate the current use of vari-
ous mate rials in fixed prosthodontics amongst 
prosth odontists in Sweden. 

During 2012 a questionnaire was sent to all the 
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DEBATT

 Ä r det inte hög tid att vi som 
är verksamma inom den 
svenska tandvården tar vårt 
ansvar och på allvar försö-

ker minimera användandet av giftiga 
kemikalier?

I början av året kunde vi läsa en in-
tressant artikel i Tandläkartidningen 
om vilka risker det innebär om fluor-
vätesyra kommer i kontakt med bio-
logisk vävnad. Artikelförfattarna Pia 
Selmer-Hansen och Karl Ekstrand 
konstaterade att konsekvenserna av 
exponering för fluorvätesyra är spar-
samt beskrivet i odontologisk littera-
tur. Vad som snabbt kunde slås fast var 
att artikeln inte skapade någon större 
uppmärksamhet om hur slentrian-
mässigt olika giftiga kemikalier an-
vänds i den svenska tandvården. 

I mitt arbete som ansvarig för forsk-
ning och utveckling för Rubicon Life 
Science blir jag allt som oftast förvå-
nad över ointresset hos användare när 
det gäller produkternas kemikalieför-
teckning. Eller handlar det bara om 
tidsbrist?

Sjukvården har annars en mängd 
restriktioner för vilka läkemedel och 
preparat som får användas och inte 

Stoppa onödiga giftiga 
kemikalier i tandvården

minst hur kemikalier ska undvikas för 
exponering av hud och av ännu kän sli-
ga re slemhinnor. Men när vi kommer 
till tandvården är restriktionerna fär-
re och en allmän försiktighetsprincip 
verkar inte efterfrågas. Finns det inte 
ett värde i att ta reda på vad olika pro-
dukter innehåller eller om de kan rea-
gera med andra produkter i nästa steg 
av behandlingen?

Fluorvätesyra som används för att etsa 
keramiska restaureringar kanske hör 
till de mest extrema exemplen och 
kan orsaka svåra patientskador. Eller 
som författarna skrev: »… om en pa-
tient sväljer merparten av innehållet 
i en spruta (1,2 ml) med nioprocentig 
fluorvätesyra är det inte troligt att pa-
tienten kommer att avlida.« Nej, vil-
ken tandläkare vill vara med om den 
upplevelsen? Men vi behöver inte ta 
de mest giftiga kemikalierna för att 
beskriva nyttan av ett annat förhåll-
ningssätt till kemikalier. Låt mig ta 
några exempel som är betydligt vanli-
gare än keramiska restaureringar och 
användande av fluorvätesyra.

Vid behandling av tandköttsfickor 
och/eller vid rotfyllningsterapi an-

vänds produkter som består av väte-
peroxid och klorhexidin. Det är två 
ämnen som inte får kombineras efter-
som de tillsammans »reagerar explo-
sionsartat med starka oxidationsme-
del« (de bildar så kallade fulminater). 
Detta förhållande framgår tydligt i 
säkerhetsdatabladet för klorhexidin-
sprit (5 %), men det är ändå vanligt 
förekommande att kemikalierna an-
vänds efter varandra vid behandling. 
Rigorös tvättning mellan behandling-
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»Människan är en vattenbaserad 
organism och då ska vi behandlas med 
vattenlösliga kemikalier.«
ILLUS TR AT ION:  COLOURBOX
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 F luorvätesyra (hf) är känd som en toxisk 
förening som används i tandvården. I 
denna artikel avser vi att belysa konse-
kvenser av oönskad exponering för hf 
och beskriva toxiska effekter på biolo-

gisk vävnad. hf är en stark korrosiv lösning. Den 
aggressiva toxiska effekten orsakas av fluoridjo-
nen. I odissocierad form kan denna lilla molekyl 
snabbt penetrera hud och mjukvävnad. Inne i 
vävnaden friges fluoridjonen och ger destruktion 
i djupare vävnad. Resultatet kan bli kraftig smär-
ta och celldestruktion. Vid exponering av större 
områden eller vid höga koncentrationer av hf, 
kan det uppstå systemisk toxicitet i form av hy-
pokalcemi och hypomagnesemi. Utbredning av 
skadan och smärtbilden påverkas av koncentra-
tion, exponeringssätt, varaktighet och storleken 
av exponerad yta. Trots potentiella biologiska 
skaderisker används hf för att etsa keramiska 
restaureringar.

introduktion 
Konsekvenser av exponering för hf på slemhin-
na, hud, svalg eller ögon är sparsamt beskriven i 
odontologisk litteratur. Vätefluorid är en färglös 
gas eller vätska som bildas då svavelsyra reage-
rar med höggradig flusspat (fluorit) i uppvärmd 
ugn enligt följande reaktion: CaF2 + H2SO4 → 2HF 
+ CaSO4. Vätefluorid produceras som en gas, ren-
sas och kondenseras till den vätska vi känner som 
hf [1]. Utspädd hf-lösning är en svag syra som 
existerar i odissocierad form och har kraftiga 
korrosiva egenskaper. I industrin används syran 
vid produktion av rostfritt stål, aluminium, orga-
niska och oorganiska kemikalier, petroleumraf-
finering, etsning av glas och metall, i elektroniska 
komponenter och tvättmedel. Vätefluoridgas är 
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på biologisk vävnad

Pia Selmer-Hansen
tdl, specialist oral prote-
tik, Avd for protetikk og 
bittfunksjon/Raufoss 
Tannlegesenter, Oslo 
universitet, Norge
E-post: piahans@
online.no
Karl Ekstrand
1:e amanuensis, odont 
dr, specialist oral prote-
tik, Avd for protetikk og 
bittfunksjon, Oslo uni-
versitet, Norge

SAmmANfATTAT I tandvården 
finns det risk för spill med fluor
vätesyra (HF), som kan ge skador 
på biologisk vävnad. De toxiska  
effekterna av HFexponering ska 
inte underskattas, och nödvändigt 
handhavande bör vara känt.
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ett gift som genast och irreversibelt skadar lung-
or och ögon. Hudkontakt ger sår, påverkan av 
elektrolytbalansen och potentiellt död. Expone-
ring för hf-lösningar kan ge symtom först efter 
flera timmar [1]. 

hf:s toxiska effekt
Akuta skador och systemtoxicitet
hf är en svag syra (pKa = 3,45) som existerar i odis-
socierad form [2]. Vid hudkontakt frigörs vätejo-
ner, vilka orsakar etsskador på samma sätt som 
andra organiska syror. Ytskadan är mindre än för 
andra ekvimolära, starka syror som saltsyra och 
svavelsyra [3]. Permeabilitetskoefficienten liknar 
vatten, och hf tränger snabbt igenom huden och 
in i djupare lager där fluoridjonen dissocierar. 
Fluoridjonen är extremt toxisk och beskrivs som 
ett »protoplasmatiskt gift« [4]. Exponering kan ge 
mjukvävnadsnekros med potentiell urkalkning 
och korrosion av ben. Den sekundära effekten är 
viktigare än det initiala såret och kan fortsätta i 
flera dagar om behandling inte ges. hf verkar här 
som en alkalisk lösning och inte som en syra.

Inne i vävnaden bildar fluoridjonen komplex 
med bivalenta katjoner och formar tunglösliga 
salter med kalcium- och magnesiumjoner. 

Denna reaktion frigör energi. Den är även or-
saken till hf:s toxiska effekt och ligger till grund 
för behandlingsrekommendationer. Resultatet 
är hypokalcemi. För att kompensera för en redu-
cerad kalciumnivå frigörs kaliumjoner i extracel-
lulära rum. Detta ger irritation av nervändar och 
kraftigt bultande smärta. Bindningen till magne-
siumjoner kan vara orsaken till hf:s interferens 
med enzymsystem och cellulär metabolism. Sys-
temiska effekter är primärt relaterade till elek-
trolytrubbningar, först och främst hypokalcemi. 
Men även hypomagnesemi, acidos och hyperka-
lemi är rapporterad. Detta leder till störningar av 
hjärt-, njur- och leverfunktion, tachykardi, hypo-
tension, hjärtflimmer och hjärtinsufficiens [3].

Risken för systemiska effekter är stor vid ned-
sväljning, inhalering och vid exponering för an-
tingen hög koncentration av hf (> 50 procent) 
eller exponering av stora områden på huden (> 5 
procent av kroppsytan). 

Kliniska manifestationer påverkas av expo-
neringssätt, syrakoncentration, varaktigheten 
av kontakt och den exponerade vävnadens mot-
stånd mot penetration.

 

»Konsekven-
ser av expo-
nering för hf 
på slemhinna, 
hud, svalg 
eller ögon 
är sparsamt 
beskriven i 
odontologisk 
litteratur.« 
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Hudexponering
På hud är typiska tecken rodnad och omedelbar 
smärta. Ödem och blåsor uppstår inom en till två 
timmar följt av eventuell hudblekning samt upp-
komst av hård, koagulerad hud. Dessa progredie-
rar de närmaste 6–24 timmarna till vävnadsnek-
ros och djupa ulcerationer. Osteolys av ben kan 
även uppstå [4]. Sår orsakad av lägre koncentra-
tioner av hf börjar som lätt rodnad, svullnader 
och obehag flera timmar efter exponering och 
kan progrediera på motsvarande sätt om de inte 
behandlas. Hudkontakt med 20–50 procent hf 
ger symtom efter 1–8 timmar men lösningar un-
der 20 procent kan ge symtom upp till 24 timmar 
efter.

Eftersom man inte känner smärta vid expone-
ring av lägre koncentrationer är det riskabelt om 
man inte är uppmärksam på att man har blivit 
exponerad. Koncentrationer på två procent kan 
efteråt ge symtom på hud om kontakttiden är till-
räckligt lång. Hudexponering i industrin är rela-
tivt vanlig på underarmar och händer [1]. 

hf med en koncentration på 1 procent gav ir-
ritation på hud hos möss när lösningen blev 
kvar i 24 timmar. Vid test på befruktade hönsägg 
(het-cam) var 0,05 procent hf lätt, 0,10 procent 

Fluorvätesyrans effekter 
på biologisk vävnad

moderat och 0,20–1 procent starkt irriterande. 
Författarna konkluderar att alla lösningar med 
högre koncentration än 0,2 procent hf bör an-
vändas med stor försiktighet [5].

Ögonexponering
Ögonexponering kan ge djupa etsskador. Sym-
tomen uppstår vanligtvis inom ett dygn, men 
försenad skada kan uppstå efter exponering av 
utspädd syra. Symtomen är omedelbar kraftig 
smärta, ökad tårproduktion, glaukom och ero-
sion av cornea. Komplikationer inkluderar redu-
cerad syn och ärrbildning. 8-procentig lösning är 
rapporterad att ge spår av skada efter 65 dagar på 
kaniner [6]. 

Inhalation
Inhalation av höga koncentrationer ger luftrörs-
obstruktioner, blödande lungödem och död kort 
tid efter exponering. Lungskada kan även mani-
festera sig flera dagar efter exponering av hud i 
huvud–halsområdet [1]. Respiratoriska symtom 
kan persistera i månader till år efter exponering. 
Symtomen är hosta, bröstsmärtor och tung and-
ning.

 Selmer-Hansen & Ekstrand: Fluorvätesyra – effekter på biologisk vävnad

»… om någon exponeras 
för stora delar av sprutans 
innehåll, kan det uppstå 
skador upp till ett dygn 
efter exponering.«
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arna är därför ett krav, men är ändå lätt 
att förbise och utgör en uppenbar risk 
för patienterna.

Många studier är gjorda med just 
blandningar mellan klorhexidin och 
natriumhypoklorit, oxidationsmed-
let i Daikins, där det förutom nitrösa 
gaser också vetenskapligt visar att en 
orange brun fällning bildas som be-
skrivs ha en trolig, positiv, klinisk ef-
fekt. Restprodukter är analyserade till 
en fulminatjon (explosivt) och para-
kloraninlin (giftigt). Innan detta blir 
en vedertagen terapi bör vi hjälpas åt 
med att öka förståelsen för använd-
ningen av dessa farliga och onödiga 
kemikalier och framför allt för me-
toder där man blandar utan vetskap 
om de så kallade cocktaileffekterna. 
Patienter har ingen aning om vad som 
sker i rot eller ficka samtidigt som ut-
förare skyddar sig med handskar och 
glasögon.

Det kan vara på sin plats att nämna 
att klorhexidin är fettlösligt och mem-
branstörande. Kända biverkningar är 
missfärgning av vävnad, försämrad 
smak och allergiframkallande för an-
vändaren. Tandhygienister och tand-
läkare bör ha handskar när klorhexi-
din används, något Läkartidningen 
har tagit upp med utgångspunkt från 
hur personal behöver skyddas vid 
återkommande exponering, vilket ut-
gör en yrkesmedicinsk risk.

Ett annat exempel på en kemikalie 
med onödigt höga doser gäller använd-
ningen av etsning vid fyllningsterapi. I 
dag är det praxis att använda 37-pro-

centig fosforsyra (pH 1) som klipper 
sönder proteiner, en koncentration av 
fosforsyra som, om den skulle komma 
i kontakt med hud, kan ge upphov till 
brännsår. Användarna måste precis 
som med klorhexidin använda skydds-
handskar. Om fosforsyran kommer i 
kontakt med tandköttet behövs det 
en rigorös sköljning för att minimera 
skadorna.

Vidare är Tubulicid ett lösningsme-
del som används för att få bort smear-
layer och förbättra inbindningen av 
lagningsmaterial. Tubulicid Kit består 
bland annat av karboxylsyran EDTA 
(3 %), fosfater, cocoamphodiacetat 
(miljöfarlig) och benzalkoniumklorid 
(hälsofarlig, frätande och miljöfarlig). 
Två av dessa ämnen är fettlösliga och 
kan ge upphov till allergier.

Vi vet i dag att fettlösliga kemikalier 
som klorhexidin stannar kvar och 
lagras i cellernas membran. Hur detta 
kommer att påverka kroppen tillsam-
mans med exponeringar av andra ke-
mikalier är inte utrett. Då finns det 
desto större anledning till att vi an-
vänder oss av försiktighetsprincipen 
även inom tandvården. Ibland måste 
vi ta till antibiotika eller kemikalier, 
men det ska vara i undantagsfall och 
gå att tvätta bort. Koncentrationen 
av kemikalierna är helt avgörande för 

dess farlighet. Människan är en vat-
tenbaserad organism och då ska vi be-
handlas med vattenlösliga kemikalier. 
Vi ska inte tillföra fettlösliga ämnen 
som lägger sig kvar i cellmembran. Då 
kan det bli toxiskt över tid.

En liten känga till företag som tar 
fram produkter är att kombinatoriska 
effekter sällan skrivs ut i säkerhetsda-
tablad eller i bruksanvisningar. Hur 
ska då användare förstå att man inte 
får blanda produkter med varandra 
eller med vilka kemikalier som helst? 
Det krävs alltså ett informationsflöde 
ifrån produktbolag via inköpsställen 
av kemiska preparat till användare om 
vilka kombinationer som är av hälso-
vådlig karaktär. Informationskravet 
finns och informationen bifogas pre-
parat och produkter. Hur får vi använ-
darna att läsa informationen och var 
ligger ansvaret om det går fel? Kanske 
är det en myndighetsfråga.

Min önskan är att vi får igång en seriös 
debatt om hur vi kan fasa ut giftiga ke-
mikalier inom den svenska tandvården 
och få produktbolag och inköpsställen 
att informera om vilka preparat som är 
farliga att kombinera. Det är inte me-
ningen att användare ska bli kemister, 
men information om vad som sker om 
man blandar olika produkter måste 
nå klinikern. Vem bär ansvaret för att 
informationen når fram? Görs inget 
drabbas patienterna i slutändan.

ULRICA ALMHÖJD
Forskningschef

Rubicon Life Science
 

»… information om vad som 
sker om man blandar olika 
produkter måste nå klinikern.«
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 E tablerade medicinska diagno

ser bedöms med all rätt vara 

ett hot mot lyckad behand

ling. Ingenting nämns där

emot om de hot en grav ohälsa utgör.

Vi möter i dag en allt större grupp 

av personer med belastningstillstånd 

med sin grund i sviktande immunför

svar. Våra kunskaper i neuro och psy

koimmunologi kan ge oss vägledning 
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de att man tuggar bäst?

Observera: cirka 3 mm diastas mellan över- och underkäke.

kommentar till det bildbevis som jag 

medför på patient som godkänts utan 

:s övertandläkare menar att det 

inte finns någon dokumentation på 

käkledsbesvär eller magbesvär. »Så 

här ser det ut idag«, är hans besked till 

länsrätten. Sammanfattningsvis har 

nötskadorna bedömts som »mycket 

måttliga«, föreslagen behandling kan 

därför inte anses nödvändig. 

Länsrätten avslår mina äskanden 

utan att kommentera de krav jag ej fått 

tillgodosedda. Mitt bildmaterial synes 

inte ha påverkat rätten. Jag upplever 

förvånande då hela hans avhandling 

sedan 1978 bygger på åtgärdsstatistik. 

Bedömarna »spelar i samma lag« 

och det vore förvånande om någon 

skulle våga avvika. Jag har därför be-

gärt att obundna, av fk oavhängiga 

(finns sådana?) tandläkare ska bedö-

ma detta fall.

Jag vill publicera mitt ärende i Tand-

läkartidningen för att få stöd från vak-

na kolleger. Ärendets prejudicerande 

karaktär är ju överspelad alldenstund 

vi nu lever i en helt ny verklighet.

Således: Skulle du utföra protetik 

i uk-front på denna patient utan att 

först renovera ök-bron? Tycker du 

Utöka din mottagning med

Osynlig tandreglering till vuxna med 

mindre bettavvikelser
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svar. Våra kunskaper i neuro

koimmunologi kan ge oss vägledning 

om den enskilda människans sårbar

het. 
En »hardwired«koppling mellan 

vårt immunförsvar och nervsystem 

kan förklara den smärtproblematik 

som kan bli långvarig efter invasiva 

åtgärder.

koimmunologi kan ge oss vägledning 

om den enskilda människans sårbar

koppling mellan 

vårt immunförsvar och nervsystem 

kan förklara den smärtproblematik 

som kan bli långvarig efter invasiva 

 J våra patienter: »Vad har vi tän

der till egentligen?«

När beteendevetenskapen tog sig 

in i tandläkarens värld under 70-talet 

lärde vi oss att medvetandegöra våra 

patienter för att skapa delaktighet till 

fromma för den förebyggande vården. 

En centralfigur var den oförtrött-

lige Pelle Axelsson som lärde oss att 

ställa de rätta frågorna. Så här kunde 

Patienten på bilderna behandlades 

med hel kbf

sedan dess min revisionspatient. 2005 

var denna bro så nersliten (se bilder) 

att jag föreslog renovering och begär

de förhandsgranskning med foto hos 

Försäkringskassan (

65+. Samtidigt föreslog jag kronterapi 

43–33. Det senare godkändes men inte 

renoveringen av 

ri 2006). 
Jag överklagade och bad någon med 

lång erfarenhet av 

att se på bilderna en gång till (mars 

2006). fk
Jag fick ingen kontakt med eller namn 

på den tandläkare som granskat ären

det. Överklagade igen i mars 2006.

Från 

mitt behandlingsförslag? 

Från 
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 J ag anser att det bör skapas 

en möjlighet till frivillig för

handsprövning för dessa di a

g   nos  koder:
n	 5062: Parodontalt ska  dat bett med 

behov av protetisk stabilisering. 

n	 5071: Dysfunktionell ocklusion eller 

avsaknad av ocklusion i samband 

med rehabilitering inom annan er

sättningsberättigande diagnos/till

stånd. n	 5072: Dysfunktionell ocklusion el

ler avsaknad av ocklusion som krä

ver protetisk korrektion på grund 

av otillräcklig tuggfunktion, tvångs

förning eller vävnadsskada.
En morgon satte jag kaffet i vrångstru

Inför frivillig förhandsprövning!pen när det damp ner nio efterhands

kontroller samtidigt i brevlådan. 

Handlade om implantat, åtgärdskod 

851. Kontrollen riktade sig till slump

mässigt utvalda vårdgivare samt dem 

som tidigare ingick i efterhandskon

troll av implantat 2009 och som åter

krävdes på ersättning.
Ilsken som ett bi ringde jag upp 

Försäkringskassan i Lund och frågade 

vad innebörden var med alla dessa ef

terhandskontroller. Försäkringstand

läkaren förklarade att jag nog skulle 

känna mig ganska nöjd med nio. De 

fanns kolleger som hade fått tjugo på 

samma gång!Vad betyder texten från Försäk

ringskassan? Jo, samtliga åtgärdskod 

851 kommer att kontrolleras. Nu eller 

senare. Det förekommer alltså inget 

slumpmässigt urval på dessa åtgärder.

Samtliga vårdgivare som har åter

krävts på ersättning kommer att kon

trolleras igen. Nu eller senare. Man 

kan alltså konstatera att vi som utför 

både implantatkirurgin och proteti

ken kommer att förses med odonto

logisk fotboja. Då tycker jag att steget 

inte är långt från en frivillig förhands

prövning. Samma pappersarbete mås

te ju ändå bli utfört. Skillnaden skulle 

vara att vi tandläkare inte behöver 

stå med den enorma ekonomiska risk 

som nuvarande system innebär.
Nu blev jag intresserad av ekonomin ➤

Vill du annonsera?
Scanna koden för att 
ladda ner annonsprislistor 
och utgivningsplan
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DEBATT

 V i lever allt längre och med 
sjukvårdens hjälp klarar vi 
oss på egen hand i allt högre 
ålder. Mediciner blir en allt 

större hjälp i vårt dagliga liv. Vi klarar 
att bo kvar i våra egna bostäder och 
leva våra invanda liv, men ofta med 
viss hjälp från kommunal hemtjänst 
eller RUT-tjänst. 

Vi har oftast väldigt många tänder 
kvar och det är viktigt för självkäns-
lan. Tyvärr klarar vi kanske inte av att 
hålla den vanliga munhygienen på så 
hög nivå som önskvärt. Besöken hos 
tandläkaren blir färre. Vi kanske helt 
enkelt glömmer bort att söka vård eller 
så vill vi avvakta då krafterna inte är de 
bästa. Skaderiskerna ökar på grund av 
muntorrhet, sämre matvanor, sämre 
känsel i munnen, sämre tandborstning 
et cetera. 

Munnen, som alltid varit så viktig 
all hålla i bra skick, blir inte priorite-
rad längre. Krämpor och sjukdomar 
dominerar våra liv mer och mer. 

Visst vore det önskvärt att oftare 
bli påmind om munnens skötsel. Av 
vem? Kanske av barnen, vänner eller 
någon annan. Vi inom tandvården har 
ett stort ansvar att kalla våra patienter 
regelbundet, att ge goda råd om hjälp-
medel för hygienen. Att kalla igen om 
någon avsäger sig en tid på grund av 
brist på ork. Att visa att vi bryr oss. 

De som inte klarar sig så bra hemma 
längre, utan får flytta in på ett äldre-
boende, får ju hjälp med sådant av 
personalen. Blir påminda om sin tand-
borstning, om att söka vård och dylikt. 
Många får ett »intyg om nödvändig 
tandvård« av landstinget och en gratis 
munvårdsbedömning årligen. Många 
av de landsting eller privata firmor 
som sköter dessa bedömningar, erbju-
der också besök i hemmet av hygie-
nister eller ibland av tandvårdsteam. 
Då får de en undersökning och ibland 
även vård samt regelbundna profy-
laxbesök. Detta är ett stort framsteg 
för att hjälpa sjuka människor till en 
bättre munstatus och minska besvär 
från munnen.

Kuddtandvård 
  borde förbjudas

Personligen skulle jag dock önska att 
tandvårdspersonalen gavs bättre möj-
ligheter att ge vård med bättre kvali-
tet. Hygienister som ger profylax och 
tar bort tandsten ska naturligtvis ha 
tillgång till en behandlingsstol av nå-
got slag, en sug för att kunna göra rent 
och en bläster för att kunna få torrt 
innan fluorbehandlingar.

Att låta patienten sitta på en vanlig 
köksstol medan tandsten tas bort, för 
att sedan få spotta i en mugg, är ingen-
ting som kan kallas vård.

Att låta patienten ligga i sin säng, 
även med höjd huvudända, medan en 
undersökning görs, en kavitet lagas 
eller en tand tas bort är ett enda stort 
skämt! Det hör inte hemma alls i vårt 
land som sätter kvalitet så högt på alla 
områden.

Jag pratade med en föreståndare 
på ett boende som påpekade att man 
inom äldrevården verkligen ansträng-
er sig för att behandla de inneboende 
med stor respekt och medkänsla. Den 

egna sängen ska alltid vara en trygg fri-
stad, som bara förknippas med vila och 
lugn. Där får inga ingrepp eller otrev-
ligheter ske! Detta är speciellt viktigt 
för de personer som lider av olika gra-
der av demens. 

Därför borde all så kallad »kuddtand-
vård« eller »sängtandvård« förbjudas! 
Investeringskostnaderna för en fäll-
bar rullstol för behandling, en mobil 
evakueringssug och en mobil unit för 
vård är små för både landsting och 
privata firmor. Det borde vara ett mi-
nimikrav för att över huvud taget få 
utföra vård inom äldrevården.

Jag har själv bedrivit revisions-
tandvård på många äldreboenden, 
med en komplett utrustning som mon-
terats på olika rum och jag vet vad som 
krävs för att utföra kvalitetstandvård. 

Jag vet också hur den enkla vården 
går till och är oerhört kritisk till den. 
Men att åtminstone ha ovan uppräk-
nad basutrustning skulle ge tillräcklig 
kvalitet. Det skulle ge de äldre mycket 
bättre vård, personalen mycket större 
tillfredsställelse för vad de utför och 
vara mer i linje med den kvalitetspo-
licy som Sverige står för! 

LARS ÅKE ÖHMAN
Tandläkare

»Att låta patienten ligga i sin 
säng … medan en undersökning 
görs, en kavitet lagas eller en 
tand tas bort är ett enda stort 
skämt!«
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Banan
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Vin
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Vingummi
2,9

Smoothie
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Cola
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Apelsin-
juice
3,9

Läsk
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Vingummi

Se utvalda produkters pH-värde. 
Värden under 4,5 skadar tandemaljen. 

Ju lägre pH desto mer påverkan.

Skydda dina tänder mot syraangrepp

“Syraskador
– det nya karies”

•	 Begränsa	intaget	av	syrahaltiga	
	drycker	mellan	måltiderna

•	 Skölj	munnen	med	vatten	efter	att	
du	ätit	eller	druckit	något	surt

•	 Drick	sura	drycker	snabbt	och	 
gärna	med	sugrör

•	 Vänta	minst	en	timme	med	att	
	borsta	tänderna

•	 Använd	en	tandkräm	som	hjälper	till	
att	motverka	syraskador	vid	behov

•	 Besök	tandläkare	eller	tandhygienist	
regelbundet

Övertandläkare emeritus

Lene Esmark

Emalje Protect
Dubbelverkande mot 

syraangrepp på tandemalj
Goda råd

Läs	mer	på	zendium.se
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Att vara medlem i Sveriges 
Tandläkarförbund
Sveriges Tandläkarförbund är till för alla 
tandläkare. I kontakter med media och 
politiker är Tandläkarförbundet din och 
andra tandläkares röst i samhället. Sedan 
januari 2013 är det återigen möjligt för den 
som har egen verksamhet att vara medlem 
i Tandläkarförbundet - genom ett medlem-
skap i den nya medlemsföreningen ”Tandlä-
kare - egen verksamhet, TEV”. 

Hjälp till att sprida budskapet om att 
det nu är möjligt för tandläkare med 

Tandläkarförbundet har i vår följt upp 2011 års enkät till lan-
dets biståndshandläggare. I undersökningarna har vi bland 
annat velat ta reda på i vilken utsträckning munvård och 
tandvårdsbehov uppmärksammas vid bedömning av bistånds-
behov hos den äldre. 

Resultatet visar att man i mötet med den hemmaboende äldre 
inte i någon högre utsträckning tar upp tandvård och munhälsa.  
32 % av de 229 kommuner som besvarat enkäten i år tar sällan 
eller aldrig upp tandvård och munhälsa i samtalet med den äldre. 
2011 var det 37 % som sällan eller aldrig tog upp det. Kommuner 
som tar upp frågan ibland har dock ökat från 49 % till 59 %.  Att 
ställa frågor om hur den dagliga vården av tänder och mun funge-
rar är det vanligaste sättet att ta upp frågan med den äldre. Endast 
12 % ställer frågan om man besöker tandvården regelbundet.  

I de fall det framkommer att den äldre har svårigheter att sköta 
sin dagliga munhygien tar  45 % av de kommuner som svarat på 

enkäten kontakt med hemtjänst eller hem-
sjukvård för att den äldre ska få informa-
tion och hjälp. 28 procent av kommunerna 
erbjuder den äldre att få del av landstingets 
uppsökande verksamhet med personligt 
besök av en tandläkare eller tandhygienist. 

Sveriges Tandläkarförbund anser att 
följande insatser är nödvändiga för att de 
äldre ska tillförsäkras en god munhälsa:
• Munhälsan ska vara en självklar del i alla 
medicinska bedömningar för äldre.    
• Hjälp med munvård ska alltid tas med vid 
biståndsbedömningar.
• Alla äldre som har rätt till det ska få er-
bjudande om uppsökande och nödvändig 
tandvård.
• Vårdpersonal ska delta vid munhälsobe-
dömningar.
• Alla som arbetar med äldre – även tand-
vårdspersonal – ska få bättre kunskap om 
äldres munvårdsbehov.
• Hemtjänst och vårdpersonal ska få 
kunskap att hjälpa äldre med den dagliga 
munvården.
• Äldre ska ha rätt att behålla sina egen 
tandläkare så länge de vill.
• Förebyggande tandvård ska prioriteras för 
att undvika problem senare.
• Munvårdsansvarig för äldre ska finnas på 
särskilda boenden och för hemmaboende.
• Mer forskning ska bedrivas om äldres 
munhälsa. 
ä Du hittar rapporten i sin helhet samt 
läns- och kommunvisa resultat på Tandlä-
karförbundets hemsida under Bibliotek. 

Äldres munhälsa – fortfarande 
en tickande bomb!

egen verksamhet att vara med i Tandläkar-
förbundet genom TEV! 

Som medlem i Tandläkarförbundet får du 
Tandläkartidningen, rabatt på kurser och 
Odontologisk Riksstämma, omvärldsbevak-
ning, skriftserien Kunskap & kvalitet, Swedish 
Dental Journal och mycket mer. Medlemmar 
kan dessutom använda medlemslogotypen 
ovan på skyltar och i trycksaker.  
ä Den som vill läsa mer och anmäla sig som 
medlem gör det enklast på  
www.tandlakarforbundet.se/Blimedlem 
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 Odontologisk 
Riksstämma   
14-16 november 

 Saco student-
mässor i Stockholm  
28 - 30 november 

 Saco student-
mässor i Malmö
4 december
 
 Förbundsmöte 
Sveriges Tandläkar-
förbund  
6 december

Inte  
medlem?  
Gå med i  

Tandläkar
förbundet 

idag.  

www. 
tandlakar

forbundet.se

Sveriges Tandläkarförbund och banken 
SEB har träffat avtal om bolån för 
medlemmar. Avtalet innebär att du som 
medlem erbjuds att teckna bolån hos 
SEB till en fördelaktig ränta, upplå-
ningsräntan plus 0,9 procentenheter. 
Den individuella räntan kan efter för-
handling bli lägre.

Erbjudandet förutsätter att SEB är 
eller blir låntagarens och eventuell 
medlåntagares huvudbank och be-
låningsgraden är max 85 procent av 
bostadens marknadsvärde.  
ä Läs mer och ansök på  
www.seb.se/saco.

Billigare bolån  
– ny medlemsförmån

Platser kvar till kurser i höst!
Kom du ihåg att anmäla dig till kurs i höst? Om inte kan du alltid 
titta efter lediga kursplatser på webben. Vårens kurskatalog kom-
mer ut i oktober. Välkommen till oss för att fortbilda dig. Kurserna 
är rabatterade för dig som är medlem.  
ä Välj Lediga kursplatser under Kurser på webben. 

Vi ses väl på Riksstämman?
Årets Odontologiska Riksstämma hålls den 14 - 16 november på 
Stockholmsmässan i Älvsjö. Årets fokusämne är estetik. Este-
tik och estetiska metoder intar idag en stor och viktig roll inom 
tandvården. Patienters och tandvårdspersonalens krav på estetik 
innebär en stor utmaning för tandvården att kunna integrera de 
estetiska kraven i en säker och långsiktigt hållbar behandling. 

Under Riksstämman 2013 vill vi belysa olika estetiska behand-
lingsmetoder ur en vetenskaplig och klinisk vinkel och hur t.ex. 
estetiska, funktionella, parodontala, kariologiska och biomekaniska 
faktorer påverkar valet av behandling. Området innefattar också 
etiska frågeställningar kring estetik och gränsdragningen mot 
kosmetik samt generella frågor kring utseende i samhället och den 
enskildes upplevelser av t.ex. ett från normen avvikande utseende.

Du kan beställa ditt eget ex av programboken genom att 
skicka namn och adress till riksstamman@tandlakarforbun-
det.se  
   Observera att Riksstämmans vetenskapliga program startar 
redan på torsdag morgon. Invigningen hålls i år senare under 
torsdagen. Så var i tid! Vi ses i Älvsjö!

   Läs mer och anmäl dig på www.tandlakarforbundet.se/Riks-
stamman 
 ä
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Aktuella utgivnings- och stoppdagar
Nr 13 Utgivning 7/11 Stopp 8/10
Nr 14 Utgivning 28/11 Stopp 4/11

Hemsida: www.tandlakartidningen.se
E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se
Fax: 08-666 15 95

Adress: Tandläkartidningen, Box 1217
111 82 Stockholm

Övertandläkare
Avdelningen för odontologisk radiologi

I Landstinget Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Här får du utvecklas – både som människa och i din yrkesroll.  
Tillsammans arbetar vi för att nå visionen ”Ett gott liv i ett livskraftigt län" 

Specialisttandvården i Kronoberg söker 

övertandläkare 
i ortodonti 
Vi kan erbjuda ett utvecklande, stimulerande och roligt  
arbete på en centralt belägen ortodontiavdelning.  
Avdelningen består idag av ett sammansvetsat team med  
5 ortodontiassistenter, 5 tandsköterskor och 4  
ortodontister.  
 
Sedan drygt ett år tillbaka ingår ortodontiavdelningen i en 
samlad specialistorganisation där vi regelbundet har  
specialistmöten för att bl.a. utbyta erfarenheter och diskutera 
terapiplaneringar. Organisationen har en gemensam chef, 3 
kliniksamordnare och 8 ämnesföreträdare som regelbundet 
träffas för att främja samarbetet mellan avdelningarna.  
 

Alla specialiteter, med undantag av endodonti, finns  
representerade och totalt är vi drygt 60 medarbetare. 
 
Vi söker nu dig med specialistkompetens, och gärna med  
tidigare erfarenhet, inom ortodonti. Du har en god samarbets-
förmåga, är engagerad och flexibel och sätter patienten i  
fokus.  
 
För mer information kontakta tandvårdsdirektör Annika  
Kahlmeter på telefon 0709-844 844 eller gå in på  
www.ltkronoberg.se och klicka på “Jobba hos oss”. 
 
 

Medflyttarservice —  
besök www.medak.info 
 
Håll koll på våra lediga jobb på 
apps.facebook.com/landstingetkronoberg 

Är du redo för nya utmaningar? 
Folktandvården i Kalmar län söker: 

Tandläkare till Nybro 
som vill utvecklas  

tillsammans med oss!
Läs mer på:

www.ltkalmar.se/jobba-hos-oss
Välkommen med din ansökan  

senast den 7 oktober.

Satsar du på oss  
– satsar vi på dig!

www.lvn.se

Läs mer på www.lvn.se/jobb

Folktandvården Västernorrland söker

ett antal tandläkare
till flera av länets kliniker
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HIRING DENTIST FOR SAUDIA
The Leading Dental Group in Saudi Arabia is looking for  

Male/Female DENTIST (All Specialties) to work in Riyadh & 
Al-Qassim, Saudi Arabia with minimum experience two years. 

Please visit http://www.alajajidental.com to know more 
about us. Attractive Tax Free Salary with fringe benefits will 

be provided to the right candidate. 

Please apply with your detail CV & your recent picture; 
 Email: info@alajajidental.com 
Fax: +966-1-2161103 ext:300  

Ph: +966-1-2161103 ext: 103/104
DR. ABDULAZIZ AL AJAJI DENTAL CLINICS.  

PO BOX-3154, RIYADH 11471- KSA

www.vgregion.se/jobb

Folktandvården

Klinikchef 
Alingsås 

Tillsvidare. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse. 

Ref.nr:  2013/2983 

Upplysningar: Områdeschef Marie Eriksson,  
tfn 0704-18 25 26. 

Sista ansökningsdag: 2013-10-07. 

Vi söker nya 
medarbetare

Verksamhetschef, Umeå 
Specialisttandvård B&U 
Läs mer och ansök på vll.se/ledigajobb  

 

L a n d s t i n g e t  B L e k i n g e  s ö k e r

Två allmäntandläkare 
Folktandvården Sölvesborg
Välkommen till charmiga småstaden sölvesborg med vacker 
natur och goda kommunikationer. Vi är 21 medarbetare och 
nu behöver vi ytterligare tandläkare.  alltså behöver vi dig! 
Vi utför lustgas- och implantatbehandlingar. Vi tror att du är 
en kvalitetsmedveten tandläkare som är intresserad av att 
arbeta med vuxna och barn på en klinik med god stämning. 
Välkommen att utvecklas tillsammans med oss!

Upplysningar: tf klinikchef Helen Jönsson 0456-73 12 50.

Facklig företrädare: tt, aleksandra ioannidis-Olsson,  
0454-73 27 30, e-post: alexandra.ioannidis@ltblekinge.se

Sista ansökningsdag: Välkommen med din ansökan senast 
den 16 oktober 2013.

Information om tjänsten och ansökan: www.ltblekinge.se

Parodontolog  
søkes
Vi søker parodontolog som ønsker å 
jobbe i fellesskap med velatablerte 
ortodontister og allmenntannleger ved 
Rommen Tannhelse i Oslo. Vi holder til 
i trivelige og moderne lokaler, og har  
et positivt og tverrfaglig miljø. Alle 
typer stillingsstørrelser er aktuelle. 

Du finner oss på  
www.rommentannhelse.no.

Kontakt Kim Christian Johansen på 
kim@rommentannhelse.no  
eller tlf +47 98454801
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TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Informasjon om 
Troms fylkeskommune 
på: www.tromsfylke.no

TkNN 
Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er en del av den offentlige tannhelsetjenesten i Troms. TkNN har et omfattende spesialisttilbud,
utdanner spesialister, driver rådgivnings- og veiledningstjeneste overfor tannhelsetjenesten i regionen og etterutdanning av tannhelsepersonell. Forsknings- og
utviklingsarbeid er også en del av oppgavene. TkNN er samlokalisert med tannlegeutdanningen i Tromsø i «TANN-bygget», og samarbeider på ulike områder med
Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved Universitetet i Tromsø. «TANN-bygget» ligger i kort avstand fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). TkNN samarbeider
med UNN innenfor rammen av kjevekirurgi og sykehustannpleie.

TANNLEGE, TKNN, 50 % / STIPENDIATSTILLING, TKNN, 50 % 
TkNN søker en allmenntannlege i 100 % stilling, som ønsker å jobbe 50 % med behandling av odontofobi- og allmenntannlegepasienter og 50 %
som stipendiat (PhD-program koblet til Helsefakultet, Universitetet i Tromsø, UiT, på maks 6 år) med forskningsprosjekter koblet til odontofobi hos
ungdommer og voksne.

TkNN deltar i et «odontofobiprosjekt» finansiert med hjelp av statlige midler som har som mål å kunne behandle pasienter med odontofobi samt å
utdanne eksterne team i Nord-Norge til å kunne behandle denne gruppe pasienter. I dette arbeid inngår samarbeid med psykolog ansatt ved UNN
(Universitetssykehuset for Nord-Norge), avdeling RVTS Nord (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).
Forskning i odontofobi inngår også som en del av prosjektet.

For stillingen er det ønskelig med en person som er strukturert og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Den kandidat vi søker må ha en
genuin interesse for pasientgrupper inkludert i oppdraget.

Det stilles krav om at søkerne behersker norsk eller skandinavisk tilfredsstillende. Utenlandske tannleger må ha norsk autorisasjon som tannlege 
før tiltredelsen.

Den som tilsettes må oppfylle kravet for opptak på fakultetets ph.d-program, jf § 6 i ph.d-forskriften ved Universitet i Tromsø. I tillegg må det
dokumenteres engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse, se nettsider om ph.d forskriften ved UiT.

Flyttekostnader dekkes etter bestemte retningslinjer for tilståelse av flyttegodtgjørelse i Troms fylkeskommune. Lønn etter avtale. Hvis mulig er vi
behjelpelig med å skaffe bolig.

Ytterligere opplysninger om stillinger ved kompetansesenteret kan fås ved henvendelse til leder Elisabeth Camling, tlf. 00 47 - 77 78 90 00, 
00 47 – 474 89 495, e-post: elisabeth.camling@tromsfylke.no. 

Søknad med referanser bes fortrinnsvis sendt elektronisk via www.jobbnorge.no eller www.tromsfylke.no. Stillings ID: 96230. 

Adresse: Troms fylkeskommune, Tannhelseetaten, Pb 6600, N-9296 Tromsø. 

Søknadsfrist: 31. oktober 2013

E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se

TANDLÄKARHUSET I SÖLVESBORG  

söker 1-2 tandläkare

Tandläkarhuset är centralt beläget i den vackra kuststaden 
Sölvesborg i västra Blekinge. Vi har en modern utrustning 
och är fullt digitaliserade med bl.a panoramaröntgen.Här 
arbetar ett glatt tandvårdsteam med en tandläkare, två 
tandhygienister och två tandsköterskor och vi söker nu 
ytterligare medarbetare på hel- eller deltid.

Vi söker dig som har minst ett års arbetslivserfarenhet som 
tandläkare. Du har ett gott humör och goda kunskaper i det 
svenska språket. Hos oss har du möjligheter att påverka 
din egen lön och dina arbetstider. 

Välkommen med din ansökan
per mejl till tandlakare.wass@telia.com 
senast den 31 oktober.

För mer information kontakta
Tandläkare Christian Wass  
på tel. 070 574 27 28

Dubai / Abu Dhabi Förenade 
Arab Emirater

SvenSk TandläkarmoTTagning  
söker oral kirurg samt flera Tandläkare och Tandhygienister 
med erfarenhet. 
 
Du ska trivas i varmt klimat och internationell miljö.  
Var beredd på hårt arbete för att bygga upp eget klientel.  
Kontrakt löper på 3 år i taget.
På fritiden erbjuder Dubai/Abu Dhabi fritidsaktiviteter, 
vackra stränder, shopping etc.

intresserad?  
kontakta oss på engelska till gm@drmichaels.com 

PS. Vi har behov av Barntandläkare, Allmäntandläkare och 
Specialisttandläkare under lång tid framöver. Vi expanderar 
med många mottagningar i UAE och regionen.
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RADANNONSER
Aktuella utgivnings- och stoppdagar
Nr 13/13  Utgivning 7/11  Stopp 8/10 
Nr 14/13  Utgivning 28/11  Stopp 4/11  

E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  
Tel: 08-666 15 13
Fax: 08-666 15 95

Hemsida: www.tandlakartidningen.se
Adress: Tandläkartidningen, Box 1217, 
111 82 Stockholm 

 UTRUSTNING SÄLJES

 PRAKTIKER ÖNSKAS HYRA

 PRAKTIKER KÖPES

 PRAKTIKER SÄLJES

 ARRENDE

Praktik i Umeå säljes
Del i tvåtandläkarpraktik med 5 rum (2,5 rum). 
Helt digitaliserad med Opus och Kavo. Praktiken 
kan säljas med flexibelt datum sept 2013 – juni 
2014. »2py6«.

2-rumspraktik Stockholm
Nyckelklar praktik med 2 behandlingsrum, 
steril, reception och litet personalrum. Klinik i 
gatuplan, anpassad för rörelsehindrade. Till t-
bana 2 min gångväg, parkering utanför dörren. 
Ej digitaliserad, ej pat. För mer info om pris och 
tillträde svar till sign »1oc0«.

Praktik i centrala Helsingborg
Gammal praktik i centrala Helsingborg säljes 
pga pensionering. »u12r«.

Praktik i Gävle
Del i gruppraktik med två fullt utrustade be-
handlingsrum säljes. Digitaliserad avs Opus, rtg 
o foto. 0708-80 01 10.

Fin praktik i Skaraborg överlåtes
Väletablerad mottagning med 2 behandlings-
rum och stort patientunderlag säljes. Utrust-
ning 5 år gammal, reception och personalutrym-
men renoverade 2012. »ns70«.

Praktiker köpes
Vill du sälja eller behöver du en nytändning? 
Colosseum har idéer! Kontakta vår Sverigechef 
Lasse Svärd, 070-329 05 26 (lasse.svard@
colosseumkliniken.se, www.tandvard.se). 

Tandläkarpraktik köpes
Erfaren tandläkare söker praktik i nordvästra 
Skåne. Alla svar beaktas. Både successivt över-
tagande och direkt övertagande. »d74g«.

Jämtland. Allt av intresse!
Jag är intresserad av att köpa tandvårdsklinik 
i Jämtland/Härjedalen. Eventuell överlåtelse-
form kan diskuteras. Om du vill/önskar så kan 
du jobba kvar under en period. Allt av intresse 
oavsett storlek. »r5r5«.

Tänker du pensionera dig?
Tdl söker fungerande praktik. Helst successivt
övertagande men inget krav! Ring 076-232 08 80.
»s07t«.

Praktik köpes Stockholm
Praktik för överlåtande i Sthlm sökes. Successivt 
övertagande också intressant. Både grupp- och 
enmanspraktik av intresse. 
Mail: tandlakare.stockholm@mail.com 

Arrende sökes!
Tandhygienist söker arrende i Stockholms inner-
stad fr o m nov -13. Eget patientunderlag finns. 
Kontakt: Carin tel 070-280 68 81.

Tandläkarkollega sökes
Tandläkarvillan i Vellinge söker tandläkare 1–2 
dagar/vecka. Vill du arbeta på en mysig 
arbetsplats i ett trevligt gäng med bra 
patienter? Maila då ditt intresse till 
gunnar@klemendz.com

Arrende erbjuds i Stockholm city
Flexibel tandl, deltid med egna pat, vid behov 
även heltid med våra patienter, till modern 
praktik i Stockholms city. Ev övertagande längre 
fram möjligt. 
Svar till elisa.angeria@gmail.com

Byte praktiklokal i Uppsala
Finnes: 2 behandlingrum i 2-tandläkarmottag-
ning. Sökes: 3 behandlingsrum. »x9d8«.

OPG Gendix Orthoralix 9200
Gendex opg i gott skick, samt framkallare Dürr 
xr24 Pro. Analog. Går att digitalisera med 
bildplattesystem/scanner. Säljes billigt! Står i 
Nacka. Tel 08-718 59 01.

 ÖVRIGT

Planmeca Dixi 3 röntgensensorer
3 rtg sensorer, en barnsensor i bra skick. Svara 
på www.tandlakartidningen.se/radannonser/
visa-alla/

Sv Medicinska AkupunkturSällskapet 
inbjuder till seminarium; Smärta, stress och 
sömnstörning. Akupunktur integrerat med 
övriga rehab åtgärder.
Föreläsningar och praktiska demonstrationer.
Karolinska sjukhuset Solna, Rydbergssalen.
Lördag 16 november 09.30–16.00 med bl a
Rolf Nordemar docent, läkare. Smärtanalys vid 
akupunkur. Kristina Nordemar, musikterapeut. 
Stress och sömnstörning. Thomas List, profes-
sor, tandläkare. Smärta från käkområdet. Eva 
Timerdahl, barnmorska. Gynekologisk smärta.
Kostnad 1 800 för medlem, 2 000 övriga, inkl 
lunch/kaffe. För anmälan och ytterligare info: 
www.svenskamas.se

Tandläkare med egna patienter/
Yngre kollega som vill arbeta privat. Vill du 
arbeta SoloGroup/trappa ner/byta miljö/slippa 
renovera/arrendera? Team Åsum Tandläkarhuset 
erbjuder del i praktik med många alternativ. Vi 
är idag 1 tandläkare och 3 tandhygienister. Kli-
niken består av 4 moderna behandlingsrum med 
digitalröntgen och Alma journalsystem. Vi är 
öppna för olika samarbetsformer – hör av dig för 
fortsatt diskussion eller info till Thomas Åsum, 
0702-92 09 25, thomas.asum@ptj.se

  
Söker du fler radannonser? 
Eller vill du svara på en annons med signatur?        

www.tandlakartidningen.se/radannonser/visa-alla/
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REMISSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

Här annonserar kolleger som åtar sig remiss-
hantering. Rubriker markerade med asterisk* 
kräver specialistkompetens. Tandläkartidningen 
påtar sig inte ansvar för att kolleger som annon-
serar under denna rubrik besitter nödvändiga 
kvalifikationer.

Bettfysiologi*
Odont dr Thorvald Kampe
Bettfysiologi, protetik, implantat
Sveavägen 13–15, 9 tr
111 57 Stockholm
Tel 08-10 73 83

Narkos/Tandvårdsrädsla
SPECIALKLINIKEN FÖR TANDVÅRDSRÄDDA
Narkos – Sedering
Fobi/korttidsterapi med högkostnadsskydd 
Leg tandläkare Matts Karlström
Leg tandläkare Mariel Unger Karlström
Leg tandhygienist Anna Quarterman
Leg psykoterapeut Eva Wikman
Leg läkare spec anestesi Gunilla Caneman
Sveavägen 83, 113 50 Stockholm
Tel 08-32 60 80

Oral kirurgi*
Göran Ulfenberg
Jakobsbergsgatan 8, 2 tr
111 44 Stockholm 
Tel 08-21 01 43, 0709-79 49 60
Även remisser för rutinendodonti mottages

Oral protetik*
Kristina Arvidson Fyrberg
PROTETIK & IMPLANTAT
Vallmostigen 3, 170 78 Solna
Tel 08-85 18 70 
E-post: kristina.fyrberg.00@ptj.se

Eric Lothigius
PROTETIK + IMPLANTAT
Kungsgatan 54, 111 35 Stockholm
Tel 08-411 16 11 
E-post: info@e2kliniken.com
www.e2kliniken.com

Ortodonti*                                                
www.bernholdortodonti.se
Tandreglering för alla åldrar
Mats Bernhold, spec ortodonti
Anna Brechter, spec ortodonti, med dr
Ekslingan 10, 254 67 Helsingborg
Tel 042-14 69 27, info@bernholdortodonti.se
Även lingual ortodonti (Incognito) 
och Invisalign/Orthocaps 
C-takt link för digital kommunikation

Spec. ortodonti Cecilia Lindstrand
Konsultation och behandling för barn 
och vuxna
Poppelvägen 9, 459 31 Ljungskile                 
Tel 0769-41 64 99
E-post: info@cl-tandreglering.se
www.cl-tandreglering.se

Eastmaninstitutet, Dalagatan 11
113 24 Stockholm. 08-123 165 10
ort.eastmaninstitutet@ftv

Sollentuna, Tingsvägen 17
191 61 Sollentuna. 08-123 159 30.
ort.sollentuna@ftv.sll.se

Mörby, Golfvägen 2 
18211 Danderyd. 08-6250239
ort.sollentuna@ftv.sll.se

Handen, Handenterminalen 3
136 40 Haninge. 08-123 162 03
ort.handen@ftv.sll.se

Södertälje, Lovisinsgatan 3
151 73 Södertälje. 08-123 158 10
ort.sodertälje@ftv.sll.se

Ortodonti
Välkommen med remisser
för barn och vuxna!
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Ortodonti original.pdf   1   2012-03-07   16:30:10

Sjövägen 20, 169 55 Solna
Tel. 08-730 08 80  info@willa.se

Fyra tandläkare, fyra mikroskop 
och en CBCT...
Välkommen att remittera patienter för 
endodonti och apikalkirurgi. 
Vi har mer än tio års erfarenhet av 
remissendodonti. 

Läs mer på: www.willa.se

Willa Endodonti

Dr Thomas Örtendahl
www.ortendahl.com
Chefsortodontist, Colosseum Sverige AB
Mölndals torg 1, 431 30 Mölndal
Vi erbjuder osynlig tandreglering på 
Colosseumklinikerna i Mölndal, Uddevalla, 
Arboga, Halmstad och Trelleborg
Tel: 070-661 98 77
E-post: thomas@ortendahl.com
Lingualortodonti (osynlig tandställning) 
samt Invisalign
c-takt link för digital kommunikation

Röntgen*
Eastmaninstitutet, Folktandvården
Tar emot remisser på vuxna och barn
för odontologisk radiologisk utredning
t ex implantat, traumata och käkleder
Dalagatan 11, 113 24 Stockholm
Tel 08-123 165 60, fax 08-34 70 82

Specialiströntgenundersökningar
med CBCT-teknik
Spec tdl Anders Frykholm, Klara Rangne
EBF dentalröntgen AB
Rådmansgatan 48, 113 57 Stockholm
Tel 08-545 940 35, fax 08-545 940 36
E-post: reception@ebf.se

TDL Vincent Gardner
ENDODONTI
08 650 13 36

TDL Charles Gardner
Tandjouren.se
070 - 4005051

ENDODONTI-REMISSER
MOTTAGES

Email: 
endodonti.vincentgardner@gmail.com

30 års erfarenhet av endodonti 
och remissverksamhet

VUXEN  
AKUTTANDVÅRD 

Endast akuttandvård- inga egna 
patienteter

Tidsbokning per telefon

S:t Eriksgatan 53B 112 34
Stockholm

S:t Eriksgatan 53B 112 34
Stockholm
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Remissinstans sedan 1992

Vi tar emot remisser för: 
 

Implantatkirurgi och /  
eller implantatprotetik 

 

Dentoalveolär kirurgi
 

Apikalkirurgi
 

Bettfysiologi
 

Panoramaröntgen

Tandläkarna Rylén
Tessins väg 8 

217 58 Malmö 

Tel: 040-98 00 88 / 81
www.tandlakarnarylen.com

Email: remiss@tandlakarnarylen.com

Annons_Tandläkarna Rylen_4.indd   1 2013-08-13   15:02:41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helge Ehnevid, spec parodontologi och implantatkirurgi  
Fredrik Wernsten, spec parodontologi och implantatkirurgi  
Brita Skyttner, spec endodonti 
 
Nu kan vi erbjuda dig och dina patienter en komplett och trivsam specialistklinik med 
korta väntetider. Välkommen att remittera till oss! 
  
Maria Lagervall, spec parodontologi  
Monica Wahlström, spec oral protetik  
Helena Göransson, spec endodonti 
 

Aurakliniken expanderar med fler erfarna specialister och välkomnar 

www.aurakliniken.se 
info@aurakliniken.se 

08-545 111 00 
Östermalm, Stockholm 

Funderar du över dina alkoholvanor?
Ring 020-844448
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Maryam Pourmousa
Parodontolog

Tar emot remisser för:
Parodontal terapiplanering 
och behandling
Hel- del- och singelimplantat
Fixturoperation på remiss

WASA TANDKLINIK
TEGNÉRGATAN 15, 3 TR
111 40 STOCKHOLM

TEL 08-21 01 85
wtk@wasatandklinik.com

Wasa75.indd   1 07-11-19   10.41.40

Intubations - NARKOS 
Lustgas - Terapi - Hypnos - KBT  

Landstingens högkostnadsskydd  
Implantat under Narkos 

 

Snabb behandling av remisser! 
Leg.tdl Joakim Skott 
Leg.tdl Pia Lif-Bimer 

Leg.tdl Sigrid Schumann 
Leg.tdl Louise Sidenö 
Leg.tdl Lennart Hübel 
Leg.tdl Sture Friedner 

Leg.tandhygienist Anna-Lena Brandvold 
Leg.psykolog, leg.psykoterapeut Sven-Erik Levin 

Leg.läkare, spec.anestesi Börje Sidenö 

Narkoskliniken 
RÅLAMBSVÄGEN 10A, KUNGSHOLMEN 

112 59 STOCKHOLM 
Tel: 08-737 00 75, Fax: 08-737 00 76 

www.narkoskliniken.se   info@narkoskliniken.se 

Specialistkliniken för 
Narkos och behandling 

av Tandvårdsrädsla 

REMISSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

Specialisttandvård

08-783 78 85
Artillerigatan 93, 115 30 Stockholm
e-mail: sdic@colosseumkliniken.se 
www.colosseumkliniken.se

Leg tandläkare Gunnar Håwi
 Anna Ljungberg
 Lena-Maria Persson

ST tandläkare Elena Forsberg

Spec käkkirurgi Björn Johansson
 Bengt Karlson

Spec oral protetik Hans Nilson

Spec parodontologi Rolf Appelgren

Spec endodonti Johan A Boström

Spec anestesiologi Johan Ellingsen

Spec radiologi Bengt de Verdier

Leg tandhygienister Lina Fjerdingen
 Ingalena Lundqvist
 Carin Wilhelmsson

Vi tar emot remisser för

l Fullständig
   implantatbehandling
l Implantatkirurgi
l Övrig kirurgi
l Protetik
l Endodonti
l Paradontologi

Colosseum består av 26 tandkliniker över hela Norden.

  

Vill du annonsera här? 
Prislista Eftertext finns på www.tandlakartidningen.se

Alla tidningar på ett ställe.
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KURSER & KONFERENSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

Inbjudan till utbildning hos Willa Tandhälsa:

Heldagskurs i apikalkirurgi

Willa Tandhälsa
Sjövägen 20, 169 55 Solna. Tel. 08-730 08 80

info@willa.se   www.willa.se

När: Heldagskurser 11 oktober 2013
 och 20 februari 2014
Plats:  Willa Tandhälsa, Sjövägen 20, Solna

Anmälan: O.S.A. till aida@willa.se

Pris:  7.900.- exkl. moms. 
 Max 10 deltagare per kurstillfälle.
 Inkl. dokumentation & lunch / kaffe

Kursen riktas till allmäntandläkare som ska kunna utföra apikalkirurgiska 
ingrepp. I kursen ingår teori och genomgång av hur ingreppen utförs kliniskt. 
Erfarenheter presenteras av praktiska ingrepp och rotspetsteknik för samtliga 
tänder i bettet. Under kursen visas dessutom två liveopfall på storbildsskärm.

Läs mer om kursen på www.willa.se

 Kursinbjudan!

Tandläkare Mats Brontén

               Teori endodonti & apikalkirurgi • indikationer & kontraindikationer • 
undersökning • apikalkirurgi alt. revision av rotfyllning • materialval • patientselektion • 
utrustning • efterkontroll • komplikationer • prognos • utdelning av kursdiplom

KURSPLAN:

Förändra utsikten för miljontals barn!
Sätt in ditt bidrag på PG 90 2003-3 eller sms:a BARN till 72 900 så bidrar du med 50 kronor.

JUST-kurser
vid Odontologiska Institutionen i Jönköping

Kursavgift: Pedodonti 7 500 kronor exklusive moms och Ortodonti 
7 500 kronor exklusive moms. I kursavgiften ingår lunch och kurs-
material. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av 
deltagarna själva.
 

Information om kursen och anmälan: www.lj.se/oi 
Sista anmälningsdag: 2013-10-28
Efteranmälningar beaktas i mån av plats.

Pedodonti – JUST 7
Kursdatum: tisdag 18 februari – torsdag 20 februari 2014

Ortodonti – JUST 8
Kursdatum: tisdag 28 januari – torsdag 30 januari 2014

JUST-kurserna vänder sig till tandläkare och lämpar sig särskilt väl 
för tandläkare under specialiseringstjänstgöring. Målet med utbild-
ningen är att ge en översikt och fördjupad kunskap med tonvikt på 
aktuell forskning och dess tillämpning i rationell klinik. 

just_kurser_2014_ped_ort.indd   1 2013-09-02   13:08:32
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Mun-H-Centers fokusdag 5/12 2013
Salivens betydelse  ”både på gott och ont”

Årets Fokusdag syftar till att ge ökad förståelse för salivens betydelse och vilka be-
handlingsinsatser som kan vara aktuella både vid dregling och vid muntorrhet. 
Datum: 2013-12-05
Plats: Mun-H-Center, Ågrenska
Tid: 9.00 - 16.30
Målgrupp: Tand- och sjukvårdspersonal
Pris: 1250:- inkl kaffe och lunch
Anmälan till: pia.dornerus@vgregion.se 
Telefon: 031-750 92 00
Hemsida: www.mun-h-center.se

Jörgen Ekström, Professor, Farmakologen, 
Sahlgrenska Akademin, Göteborg
Pia Gabre, Docent, övertandläkare, 
Cariologiavdelningen, Göteborg
Hans Dotevall, Docent, foniater, 
ÖNH-klinken, SU/Sahlgrenska, Göteborg
Åsa Mogren, Logoped, 
Mun-H-Center, Göteborg

 

KURSER & KONFERENSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

  

Tipsa Tandläkartidningen!  redaktionen@tandlakarforbundet.se

ÖVRIGT
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  

Stöd forskningen
pg 900901-0

Varje dag får två barn i Sverige 
diabetes typ 1

www.diabetes.se
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Hjälp oss lära 
Rumäniens barn  
borsta tänderna!

Stöd vårt barntandvårdsprojekt i 
Rumänien. Se artikel i Tandläkar- 
tidningen 13/2011. Sätt in ditt bidrag 
på Pg 90 02 51-0. Märk talongen 
”Barntandvård i Rumänien”. 

Tandborstar och tandkräm är lika 
välkommet som pengar. Kontakta 
oss på rumanien@molndalrotary.se

Tack för att du hjälper till.

Mölndal Rotaryklubb

54x120.indd   1 2012-02-16   10.03

Kajsa Nordin 30 år

vi gratulerar Kajsa Nordin som fyller 
30 år den 21 oktober.

Ett intresse för vår-
den och för att få 
arbeta med händerna 
gjorde att Kajsa 
Nordin sökte sig till 
tandläkaryrket. Att 
det för Kristianstad-
tjejen blev utbildning 
i Umeå var däremot 
en ren tillfällighet. 

När hon skulle söka började hon ner-
ifrån på listan i bokstavsordning och 
Umeå hamnade som förstahandsval. 

– Men det var en väldigt, väldigt 
bra tillfällighet, konstaterar hon. 

– Det fanns inga tveksamheter på 
att flytta upp. Det är det absolut bästa 
jag gjort. 

Efter tandläkarexamen i januari 
2010 fick både hon och maken jobb i 
Örnsköldsvik, han som civilingenjör 
och hon på folktandvården. Efter ett 
par år där jobbar hon nu halvtid och 
går samtidigt en meriteringstjänst i 
oral protetik vid specialisttandvården 
i Sundsvall. En kombination som hon 
trivs bra med. I valet av inriktning 
var det återigen hantverket som spe-
lade in.

– Jag tycker det är kul att pilla med 
småsaker och vill gärna fördjupa mig 
inom protetiken. Om det leder till 
en specialistutbildning vet jag inte i 
nuläget men jag vill i varje fall nischa 
mig inom det. 

När hon inte jobbar läser Kajsa 
gärna böcker, framför allt inom 
skräck och fantasy. Hon driver även 
en blogg, Kajsas bokblogg, där hon 
recenserar och kommenterar böck-
erna. (Kajsas tips för den oinvigde i 
genren är att börja med något av Ste-
phen King.) 

Hur födelsedagen ska firas vet hon 
inte än men eftersom den infaller på 
en måndag har hon tagit ledigt från 
jobbet. 

– Det blir förhoppningsvis någon 
överraskning från min man, han är 
väldigt hemlighetsfull.                  
                linda persson

                

 FÖDELSEDAGAR

30 år
Ida Lundberg, Stockholm 10/10
Maria Antónia Pereira de Barros, 
Haparanda 17/10
Kajsa Nordin, Själevad 21/10

40 år
Charlotte Gustavsson, Vänersborg 5/10
Andreas Cederlund, Stockholm 8/10
Martin Lundh, Göteborg 19/10
Walter Rezai, Göteborg 23/10

50 år
Igor Gromich, Helsingborg 5/10
Majid Mirabdolbaghi, Tyresö 6/10
Per Carlson, Höganäs 7/10
Maria Ruda, Njurunda 13/10
Åsa Taylor, Onsala 14/10
Sara Rizell, Lerum 16/10
Katja Wadsten Thor, Uppsala 18/10
Sofia Kallini, Kristianstad 19/10

60 år
Johnny Comstedt, Norge 6/10
Kurt Atterfelt, Lidköping 7/10
Lars Andreasson, Bara 9/10
Gunilla Ahlqvist, Mölnlycke 11/10
Terje Persson, Stocksund 13/10
Ulla-Carin Eriksson, Partille 15/10
Ewa Bålefalk, Alfta 16/10
Anita Alm, Hjo 17/10
Björn Boman, Lycksele 20/10

65 år
Kerstin Björlin, Borås 4/10
Marianne Rydin, Göteborg 5/10
Britt-Mari Johansson, Mariannelund 9/10
Sven Tägtström, Norrköping 10/10
Björn Holgersson, Västervik 14/10
A-K Burman-Nilsson, Ånäset 15/10
Peter Hising, Tyresö 17/10
Anders Tullberg, Stockholm 20/10

70 år
Sven Arvidsson, Bjärred 11/10
Lars-Göran Lambreus, Lund 20/10

75 år
Lars Erik Faring, Norrköping 23/10

85 år
Holger Nilson, Stora Höga 12/10

 GRATTIS

Kajsa Nordin                   

E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se  
PERSONNYTT

  

Meddela 
senast åtta veckor
i förväg 
om du ej önskar 
publicering av 
din födelsedag.

elisabeth.frisk@
tandlakarforbundet.se
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kansli

Postadress: Box 1217, 
111 82 Stockholm
Besöksadress: Österlånggatan 43
Tel: 08-666 15 00 (växel) 
Fax: 08-662 58 42
www.tandlakarforbundet.se  
kansli@tandlakarforbundet.se
E-post direkt till en person:
fornamn.efternamn 
@tandlakarforbundet.se

Kurser Nordöstra kursnämnden, 
Riksstämman
Sofia Ekenberg 08-666 15 44

Administrativ assistent
Anna Ekmer 08-666 15 07

Kanslichef
Jeanette Falk 08-666 15 53

Efterutbildning, Riksstämman
Annika Hodgson 08-666 15 34

Etik, kvalitet, patientsäkerhet
Pernilla Jönsson 08-666 15 31
 
Kamrathjälpen, ansvarsfrågor, 
kollegstöd
Pia Kollin 08-666 15 45 

Utbildnings-, forsknings- och 
studerandefrågor
Hanna Bjuggren 08-666 15 22

Ekonomichef
Swedish Dental Journal
Bo Lidholm 08-666 15 12

Kurser södra regionen, 
Riksstämman, fdi
Ylva Liljeson 08-666 15 43

Informationsansvarig
Lena Munck 
08-666 15 52

Ekonomi
Ann-Sofi Olsson 08-666 15 02

Ekonomiska frågor
Nordöstra kursnämnden, 
Riksstämman
Jenny Röhrl 08-666 15 36

Efterutbildning, Riksstämman
Pia Säävälä 08-666 15 10

Kurser västra regionen
Västra regionens kansli 
031-15 69 22

tandläkarförbundets
stöd till enskilda 
medlemmar

Vid patientklagomål till IVO, In-
spektionen för vård och omsorg/
anmälan till HSAN
En anmälan ska besvaras inom viss 
tid och anstånd kan begäras hos 
respektive myndighet. 
Tandläkarförbundets medlem-
mar kan få hjälp att besvara en 
anmälan: 
Odontologisk hjälp via Tandläkar-
förbundets expertgrupp. 
Kontaktperson: Pia Kollin, 
08-666 15 45, 
pia.kollin@tandlakarforbundet.se 
Juridisk hjälp ges till Tjänstetand- 
läkarna av Susanna Magnusson, 
08-54 51 59 84.

Stiftelsens syfte är att hjälpa tand-
läkare med ekonomiska problem. 
Vi kan enbart stödja individer, inte 
företag. Ansök med ett brev med 
bakgrund och önskemål om hjälp 
samt kopia på senaste deklaration, 
egen och make/makas. 
Kontaktperson: Pia Kollin, 
08-666 15 45, 
pia.kollin@tandlakarforbundet.se 

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

givning. Mer information:  
www.alna.se.

Kollegastöd
Kollegastöd riktar sig till dig 
som behöver stöd för problem 
på arbetet eller i privatlivet. 
Du kan i förtroende och under 
sekretess vända dig till någon av 
nedanstående kolleger (kvällstid 
om ej annat anges, e-post för att 
boka tid för samtal).  
Gunnar Bringman, 
035-10 31 20, dag 
gunnar.bringman@ptj.se
George Estlander, 070-644 33 16
george.estlander@ptj.se
Lars Frithiof, 08-96 42 55
r.lars.frithiof@gmail.com
Margit Gabrielson, 070-881 01 77
margit.gabrielson@vgregion.se
Bita Ghorani, 08-123 152 32
bita.ghorani@ftv.sll.se 
Gunnel Johansson, 070-585 30 41
Peter Stade, 0498-21 39 04
peter.stade@ptj.se
Claes Svärd, 0498-48 25 46
claes.svard@gotland.se

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

förbundsstyrelse

Gunilla Klingberg
Ordförande
031-750 92 08, 070-780 00 44  
gunilla.klingberg@
tandlakarforbundet.se

Annika Björkner
Vice ordförande
070-973 63 99 
annika.bjorkner@
tandlakarforbundet.se

Stein Björkman
08-524 880 54, 070-213 80 54
Stein.Bjorkman@ki.se 

Louise Ericson 
Ordf i efterutbildningsrådet
08-85 56 00, 070-687 50 60
louise.ericson@ptj.se

Hans Göransson 
076-840 83 50 
hans.goransson@dll.se

Kenth Nilsson
018-611 09 80/90, 070-658 78 86 
kenth@tjanstetandlakarna.se

Peter Schulz
021-14 78 60
peterschulz@telia.com

Susanne Smedberg
070-530 89 13
susanne.smedberg@ptj.se

Farid Khodabandehlou
Adjungerad styrelseledamot 
073-503 78 79
farid.khodabandehlou@
tandlakarforbundet.se

Du som är medlem kan 
hämta din medlems-
logotyp på hemsidan 
under Min sida/Hämta 
medlemslogotyp. 

Logga in med person-
nummer och lösenord. 

www.tandlakarforbundet.se

Medlemslogotyp

plugg_medlemslogga_liten_stående.indd   1 4/4/2012   4:59:16 PM

Tandläkare – 
Egen Verksamhet (TEV)
kansli 
Madelene Lundin 08-666 15 30
Tel växel: 08-666 15 00
E-post: madelene.lundin.tev@
stlf.se
www.tandlakare-egenverksamhet.se
Postadress: Box 1217, 
111 82 Stockholm
Besöksadress: Österlånggatan 43
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kansli 
Postadress och besöksadress: 
Bredgränd 5, 111 30 Stockholm
Tel: vx 08-54 51 59 80
Fax: 08-660 34 34
www.tjanstetandlakarna.se
E-post direkt till en person: 
fornamn@tjanstetandlakarna.se

Björn Petri, kanslichef
08-54 51 59 81
Susanna Magnusson, ombudsman
08-54 51 59 84

sveriges privata 
specialisttandläkare     
Per Jesslén, ordförande
08-23 20 00, 070-789 20 20
per@karlakliniken.se

sveriges odontologiska 
lärare
Per Vult von Steyern, ordförande
040-665 85 83, 0709-65 54 83
per.vult@mah.se

Mats Olson, ombudsman
08-54 51 59 83
Eva Nylander
informatör, assistent
08-54 51 59 82
Aino Landes, ekonomi
08-54 51 59 85
Medlemsregister  
och medlemsförmåner
08-54 51 59 88
medlemsservice@
tjanstetandlakarna.se

studerandeföre ningen
Farid Khodabandehlou, 
ordförande
073-503 78 79
farid.khodabandehlou@
tandlakarforbundet.se

Philip Arneryd
vice ordförande
0708-75 28 36
arneryd.philip@gmail.com

n Kvalitetssäkra din journal-
föring, reviderad 2009, 2011
n CE-märkta medicintekniska 
produkter, reviderad 2010
n Medicinsk riskbedömning för 
tandläkare, reviderad 2010
n Tandläkarens ansvar och skyl-
digheter, 2009, reviderad 2012
n Försäkring för patient och 
tandläkare, reviderad 2011
n Hygien i tandvården, 
reviderad 2011

n Avvikelser – lär av misstag, 
egna och andras, reviderad 2011
n Etiska riktlinjer, 2008
n Tobaksprevention, 2009
n Barn som far illa, 2011
n Nationella riktlinjer för 
vuxentandvård, 2012

Medlem: 2 ex av varje skrift gratis 
Icke-medlem: 50 kr per st.
kontakt@tandlakarforbundet.se
 

TANDLÄKARFÖRBUNDETS SERIE
KUNSKAP & KVALITET

Förhandstitt på  
vårens kurser? 

www.tandlakarforbundet.se

Det finns platser kvar - först till kvarn gäller!

I början av oktober lägger vi ut  
vårens kurser på webben.  
Titta in och börja planera din  
kompetensutveckling för nästa år. 
www.tandlakarforbundet.se

plugg_kurs_sept13.indd   1 2013-09-04   13:37:09
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om evenemang till kalendariet. Kontrollera 
datum innan du bokar, uppgifterna i kalendariet 
kan ha uppdaterats efter pressläggning. 
elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

 TIPSA OSS
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Lokalanestesi för tandsköterskor 
Tid: 3 oktober 2013
Plats: Kungälv
www.tandlakarforbundet.se

Interdisciplinary TMD Diagnosis 
and Management
Tid: 3–6 oktober 2013
Plats: Tallin, Estland
triin.jagomagi@ortodontia.ee

2nd Asia - Pacific Edition 
CAD/CAM  & Digital Dentistry  
Tid: 4–5 oktober 2013
Plats: Singapore, Singapore
www.capp-asia.com

Klinisk fotografering 
– fotografera som ett proffs
Tid: 11 oktober 2013
Plats: Helsingborg
www.tandlakarforbundet.se

Estetisk helkeramik i vardagen
– bara fakta! 
Tid: 17 oktober 2013
Plats: Saltsjö-Boo
www.tandlakarforbundet.se

Tandvård på olika villkor – en konferens 
om den ojämlika munhälsan 
Tid: 22–23 oktober 2013
Plats: Stockholm
www.ssof.se

Tunisia-IADR 1st Annual Meeting 
Tid: 15–16 november 2013
Plats: Monastir, Tunisien
www.tunisia-iadr.com

9th International Vienna 
Orthodontic Symposium (IVOS) 
Tid: 6–7 december 2013
Plats: Wien, Österrike
www.ivos.at

3rd 3D & CAD/CAM 
Digital Dentistry Congress
Tid: 13–15 februari 2014
Plats: Monaco
www.imaginadental.org

Titanium Club-FTI 
– The 1st International 
Dental Implantology Conference 
Tid: 24–26 april 2014
Plats: Warsawa, Polen
http://titaniumclub-fti.com

 ANNONSÖRER I DETTA NUMMER

fo
to

: 
je

n
n

y 
le

ym
a

n

Actavis  58
Aurakliniken  95
Bene Tandvård   96
Carisolv                       39
Colosseum SDIC  96
Coltene/Whaledent  64
Dentalmind  9, 13, 38, 70, 71
Dentsply Detrey   15, 21
Dentsply Implants  25
Denzir  57
Dürr Dental AG 47
Folktandvården Stockholm    94
GC Nordic   19
GlaxoSmithKline 12
Healthcare Media  68
Hultén Dental Consult   23
Hådéns Dental Återvinning 98  

Ivoclar Vivadent 67
Kavo  26
Keydental  84
Maryam Pourmousa 96
Listerine 27, 29
Merident Optergo  24
Mun-H-Center  98
Narkoskliniken 96
Nobel Biocare   46
NSK, TS Dental Sales  11
Odont Institutionen, Jönköping 97
Oral-B   52
Osstem Germany GmbH  55
Pepsodent  82
Plandent Forssbergs Dental  40, 85
Sahlin Platt Specialisttandvård  95
Spec klinik f Dentala Implantat 103

Stockholmsmässan  22
Sv Förening för Sömnforskning
och Sömnmedicin  66
Sv Tandläkare-Sällskapet  50
Sveriges Tandläkarförbund  62
Sybron Dental   66
Tandläkarna Rylén  95
Tumba Dental  69
TWN Dental 24
Unident  51
Vincent Gardner  94
Voco GmbH  41
Willa Tandhälsa  94, 97 
W & H Nordic  104
Zendium   87
Åhren Dental Consult  35, 36, 37
Örestad Dentallab  2

Tandvårdsstöd 
bra för vem?

Tandläkaren     
mot strömmen

RÄDSLAN
försvann
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Med hjälp av musikterapi och 
kognitiv beteendeterapi har Bengt 
Ljungkvist, tandläkare och psykolog, 
hjälpt Heléne Forsberg att övervinna 
sin tandvårdsrädsla. 



i tandvårdens tjänst 

Box 425. 201 24 Malmö. Telefon 040-16 20 00. Telefax 040-16 21 44.
info@odlab.se   www.odlab.se

Det är ingen överdrift att säga att tandteknikeryrket 
har varit att betrakta som ett hantverk under de 50 år 
Örestad Dentallab har bedrivit dental laboratorieverk-
samhet, men nu befinner sig tandvården i något som 
kan liknas vid en digital revolution. Man kan kanske 
rentav kalla det ett paradigmskifte.

Visserligen är digital tandvård inte något helt nytt, 
vi tillhör ju faktiskt  pionjärerna som redan för 20 år 
sedan ingick i Nobel Biocares nätverk med digital 
scanning och tillverkning av Procerakronor. Men vi 
har nu tagit flera betydande kliv framåt efter att ha 
investerat i en mycket avancerad cad/cam-fräs som 
finns på plats här på laboratoriet.  Med den har vi 
själva full kontroll över produktionen av frästa kon-
struktioner och som kund hos oss kan du nu få dem 
tillverkade ”in house”.  Vi kan därför framställa 

arbeten med hittills oöverträffad precision och vid 
behov även med kortare leveranstider än tidigare. 
Dessutom har vi möjlighet att ta emot dina digitala 
avtryck om du väljer den vägen att ge oss underlag 
för dina beställningar. 

Du kan välja bland flera olika material såsom zirko-
nia, titan och kobolt-krom för allt från frästa enstaka 
kronor till större broar, där zirkonia välförtjänt vinner 
mark. Konstruktioner i ädelmetall gjuter vi fortfarande 
av förklarliga skäl. 

Vi ser nu fram emot nästkommande 50 år som ett 
av Sveriges ledande dentallaboratorier och hoppas att 
få bli din samarbetspartner framöver - om vi inte 
redan är det.

Vi har öVer 25 års erfarenhet av implantat- 

behandling och har installerat över 30 000 implantat på 

nära 8 000 patienter. Vi tar emot remisser för, förutom  

implantatbehandlingar, protetisk rehabilitering,  

behandling av parodontit och dento-alveolär kirurgi.  

Remisser mottas även för datortomografi (CBCT) och 

övriga röntgenutredningar.

All behandling kan utföras under narkos. En långsiktig 

kvalitetskontroll med ständig tillgänglighet för patienten 

och för den remitterande kollegan hör till klinikens vikti-

gaste målsättningar. Specialistkliniken i Nacka är godkänd 

av Socialstyrelsen som utbildningsklinik för erhållande av 

specialistbehörighet i oral protetik.

VÄLKOMMEN 
MEd diN rEMiss 
tiLL Oss!

A GLOBAL HEALTH PARTNER

sPeCiaListKLiniKen
för DentaLa iMPLantat

specialistkliniken för Dentala implantat

Värmdövägen 121, 131 37 Nacka

Tel 08-718 30 50, Fax 08-718 00 13 

Mail info@specialistkliniken-implantat.se

Mer information på  
www.specialistkliniken-implantat.se

Våra sPeCiaLister

sPeCiaLister OraL PrOtetiK  
Pär Almqvist 
Christer Bessing 
Jakob Christensen 
Per Ekenbäck 
Claes Ellgar

sPeCiaList ParODOntOLOgi  
Juhani Fischer

sPeCiaList KäKKirurgi 
Sten Holm

sPeCiaList OraL raDiOLOgi 
Inger Eklund

sPeCiaList anestesiOLOgi 
Gunilla Caneman

aLLMäntanDLäKare 
Olle Janebjer

tanDhYgienister 
Marina Henriksson 
Marie Ljungberg
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Missa inte retinerade tänder! sid 16  •  Bättre tandvård med jämförelser sid 42 

Utresa:   Till Salzburg lördag den 15 mars 2014
Hemresa:     Från München onsdag 19 mars 2014

Pris:  16.490 SEK inkl moms.* (Enkelrumstillägg: 1.495 SEK)
  *inkl flyg, transfer, 3-dagars liftkort, del i dubbelrum, 
   frukost, 4 st middagar med dryck, kursavgift

Flyg:  Utresa från Stockholm, Göteborg, 
  Köpenhamn eller Oslo till Salzburg/Österrike

Boende: Hotel Salzburger Hof**** (Bad Gastein/Österrike)

   Begränsat antal platser, så först till kvarn gäller ... 
   dock senast 2013-10-01

För mer information kontakta Filip Gloza (0708-177622) eller Tomas 
Hoffman (0708-177620). 

I år håller vi kurs igen!
Häng med W&H och Sendoline 
till Österrike i mars 2014!

Kurs inom Endodonti 
med fokus på nyheter
Roterande eller Reciproc? 
Single Use?

Vi går igenom de olika alternativen och vad som krävs, hur filarna 
ser ut och hur de beter sig.  Vilken kringutrustning är nödvändig? 
Allt detta och mycket mer får ni diskutera på plats i Bad Gastein 
som förutom kursen även erbjuder skidåkning och goda middagar 
i en fantastisk alpmiljö med kollegor.

Kursgivare är Fredrik Erhardt, specialist i Endodonti.

Box 7037, Tillverkarvägen 6, SE-187 11 Täby
Tel: +46 8 445 88 30  Fax: +46 8 445 88 33  
kurs@whnordic.se, www.wh.com

Anmälan till kurs@whnordic.se eller 08-445 88 30 
med namn, telefonnummer, antal personer och 

dubbel- eller enkelrum, medtagande utav skidor/pjäxor, 
avreseflygplats samt fakturaadress!

!
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