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kan placeras på unit även om maskinen står bakom operatören - genialt!
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Kliniken har 1200m2 lokalyta och sysselsätter 38 anställda, däribland 13 tandtekniker
vid vårt eget laboratorium. Vi har 25 års erfarenhet av implantatbehandling och har
installerat nära 30.000 fixturer på över 7.000 patienter. Förutom all slags implantatbehandling utförs även all övrig dento-alveolär kirurgi. Vårt behandlingspanorama
inkluderar all slags protetisk specialistvård, behandling av tandlossningssjukdomar
och fullständiga käkledsutredningar. All behandling kan utföras under narkos. Remisser
mottages även för datortomografi och övriga röntgenutredningar.
Vår strävan är att kontrollera och ta ansvar för hela vårdkedjan. Verksamheten drivs
i sjukhusliknande, särskilt väl anpassade lokaler – ett specialistcentrum med höga
krav på en mänsklig miljö kombinerat med avancerad teknologi. En långsiktig
kvalitetskontroll med ständig tillgänglighet för patienten och remitterande kollega hör till
klinikens viktigaste målsättningar. Specialistkliniken i Nacka är godkänd av Socialstyrelsen som utbildningsklinik för erhållande av specialistbehörighet i oral protetik.
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Vi har mycket
att vara stolta över!

D
»Vad är det
då som gör att
tandvården
håller så hög
kvalitet? …
jag vill peka
på kunskap,
utbildning och
engagemang.«

gunilla klingberg
Ordförande
gunilla.klingberg@
tandlakarforbundet.se

en senaste tiden har tandvården
tyvärr inte uppmärksammats på
grund av god vård eller gott omhän
dertagande av patienter. I stället har
det handlat om grava anmärkningar
på hur man handskats med ekonomi och förtro
endeuppdrag inom en ideell organisation. Det
är djupt beklagligt att våra kolleger inom privat
tandvården nu drabbats. Tyvärr påverkas hela
tandvården när en organisation anklagas för
oegentligheter. Förtroendet för tandläkarkåren
skadas och därmed riskerar även Tandläkar
förbundet att drabbas. Det är därför viktigt att
återigen klargöra att Privattandläkarföreningen
är en egen fristående organisation och att den
inte hör ihop med Sveriges Tandläkarförbund.
Det är också viktigt att poängtera att vi i Sverige
har mycket kompetenta tandläkare som brinner
för att deras patienter ska ha en god munhälsa
och för att de ska vara nöjda med både vård och
bemötande. Ett synligt bevis på detta är den
goda tandhälsa vi har i befolkningen och som
bara varit möjlig tack vare kunnande inom dia
gnostik, behandling och prevention. En tand
vård som byggt på forskningsbaserad kunskap,
inte sällan forskning från Sverige. Dessutom har
flera kartläggningar visat att våra patienter är
nöjda och uppskattar tandvårdens tjänster. Sve
riges tandläkarkår har anledning att vara stolt.
Vad är det då som gör att tandvården håller så

hög kvalitet? Det är förstås flera saker som
samspelar, men jag vill peka på kunskap, utbild
ning och engagemang. Det börjar redan under
utbildningen till tandläkare. Våra lärosäten har
alltid examinerat duktiga tandläkare. De nyut
bildade tandläkarna har en bra bas att stå på och
är dessutom redan från början genuint intres
serade av att utvecklas vidare i yrkesrollen. När
förbundet i enkäter frågar om framtidsplaner
är det till exempel många som tidigt har målet
inställt på specialist- och forskarutbildning.
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Kunskap är viktigt för tandläkarna som enga

gerar sig för att följa utvecklingen, utbilda sig
och därigenom ta ansvar för kvalitet och pa
tientsäkerhet. Fortbildning är centralt och här
har vi anledning att sträcka på oss igen som
kår. Vi går på många kurser och vi går dess
utom på väldigt många bra kurser. Tandläkar
förbundet tar ett stort ansvar för kårens yrkes
livslånga lärande genom att arrangera cirka
200 kvalitetssäkrade kurser varje år. Det är
förbundets regionföreningar och kursnämnder
som gör detta möjligt. Kolleger runt om i lan
det som engagerar sig på frivillig basis och helt
ideellt. Kurserna erbjuds till självkostnadspris
och det finns inget vinstintresse. Detta är till
och med reglerat i förbundets stadgar. Man
ställer höga krav på kursgivare och flera av
kurserna används dessutom i tandläkarnas
specialistutbildning. Som en del i utvecklingen
av kursverksamheten har man från och med i
år ett anmälningssystem som gör det möjligt
att anmäla sig i stort sett fram till kursstarten.
Givetvis under förutsättning att kursen inte är
fulltecknad. En service som ingen annan kurs
arrangör kan erbjuda.
Dessutom arrangerar vårt Tandläkare-Sällskap

varje år den odontologiska riksstämman med
tre dagars vetenskapligt program. Återigen ett
uppskattat ideellt arbete som görs i nära sam
arbete med ämnesföreningarna. Och eventuellt
ekonomiskt överskott går till odontologisk
forskning. Det kommer med andra ord tand
vården till godo.
Att just förbundets engagemang i utbildnings

frågor är något som medlemmarna berömmer
oss allra mest för är inte så konstigt. Det är ju
tandläkarna själva som är med och utvecklar
och driver frågorna. Tandläkarna känner till
behoven och tar tydligt ansvar för att kåren har
hög kompetens. Tandläkarna ska vara stolta! n
3

KRÖNIKA

Den känsliga
priskonkurrensen

E

n gång för några år sedan nåddes Tandläkarförbundets
ledning av en bön från sina danska kolleger: kan ni se till
att skånska tandläkare slutar marknadsföra sina tjänster
med prisargument till danska patienter?
Det var egentligen inte en fråga, snarare en uppmaning. Annon
serna med prisuppgifter retade de danska tandläkarna eftersom
deras patienter lockades över sundet för billigare tandvård samti
digt som danska tandläkare var förhindrade att annonsera sina
priser.
Det var naturligtvis inte möjligt för Tandläkarförbundets
ledning att ingripa och saken dog ut, så vitt jag vet. Men priskon
kurrens har fortsatt att vara en känslig sak; ett tag talades det
mycket om att svenska tandläkare skulle få uppleva konkurrens
från kliniker i Baltikum och östra Europa och här hemma från så
kallade lågpriskliniker. Tandvårdsturismen verkar inte ha påver
kat svensk tandvård, vilket däremot lågprisklinikerna kan ha
gjort på marginalen, trots att ingen sade sig
frukta dem när de dök upp.
Även prisjämförelser i allmänhet har på
sina håll i tandvården varit svåra att accep
tera. I det här numret berättar vi om prispor
talen som först skulle härbärgeras av Försäk
ringskassan – det försöket lades ner – och
sedan togs över av det som en gång var Sjuk
vårdsupplysningen, i dag kallad 1177.se (sidan
Regeringen kräver veckovis
20). Det har varit trögt att få med tandvår
skriftlig redovisden, kanske främst av praktiska skäl, men
ning av Socialstyrelsen för att få
också eftersom det skulle vara fel att jämföra
myndigheten att
pris om man inte också får en möjlighet att
verkligen utföra
jämföra kvalitet på tandvården.
en av sina centrala arbetsuppMen det är inte självklart att ett högt pris
gifter, att ta hand
automatiskt
beror på hög kvalitet och att ett
om patientklagomål. Först fattar
lågt pris speglar låg kvalitet. Det stämmer
regeringen ett
inte i fråga om varor och tjänster i allmänhet
kritiserat beslut
och säkert inte heller i fråga om vård.
och sedan tvingas
man dra åt tumI det här numret berättar vi om ett exem
skruvarna på
pel
på den »illojala« konkurrens som tandlä
genomföraren för
att få något gjort.
kare i Arizona upplever från kolleger på and
Verkar desperat.
ra sidan den mexikanska gränsen. Där kan
Jag utgår från att
man verkligen tala om tandvårdsturism till
rapporterna blir
offentliga, att
lågpriskliniker. Läs om amerikanska pensio
inte de också
närer som shoppar tandvård i världens tand
läggs på hög. n
läkartätaste kvarter på sidan 12! n
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I revisionsrapporten finns
en rad anmärkningar: Generalsekreteraren beviljades en »omotiverat hög«
lön på 195 000 kronor i månaden av styrelsen. Utöver
lönen fick generalsekreteraren ett »vidlyftigt och
omotiverat högt« avgångsvederlag på 5,7 miljoner
kronor. Totalt betalade spf
ut cirka tio miljoner kronor
till generalsekreteraren
under 2011. Som skäl har
styrelsen angivit att generalsekreteraren dödshotades, men enligt revisorerna
finns ingen polisanmälan.
Av rapporten framgår
det vidare att representationskostnaderna inom spf
har varit »vidlyftiga och
avviker från spf:s policy«.
Styrelsen för spf, generalsekreteraren och vice vd:n
för Svensk Privattandvård
ab, har därmed »gravt
missbrukat medlemmarnas
medel«.
Generalsekreteraren
och vice vd:n har inte följt
praxis för uttag av flextid.
Det har funnits ett mönster
att plocka från sitt flexsaldo. Generalsekreteraren
och vice vd:n har sparat
semesterdagar och tagit ut
dem i kontanter. För generalsekreteraren betalade
spf ut semesterersättning
på cirka 400 000 kronor
under 2010–2011. Vice
vd:n tog under 2011 ut
72 360 kronor i outtagna
semesterdagar genom att
använda timmar från sitt
flexsaldo som semester.
Svensk Privattandvård

ist

De förtroendevalda revisorerna i Sveriges Privattandläkar
förening, spf, riktar mycket hård kritik mot hur föreningens
ekonomi har hanterats. Revisorerna rekommenderar att
årsmötet den 25 maj inte beviljar styrelsen ansvars-
frihet för 2011. Styrelsen tillbakavisar kritiken.

I revisionsrapporten
anmärks bland annat på generalsekreterarens
höga lön och avgångsvederlag.

ab:s ordförande har godkänt en utbetalning av
»omotiverade extra gratifikationer« på totalt 160 000
kronor till bolagets vice vd
som kompensation för att
denne under två kortare
perioder trätt in som tf vd
för bolaget, trots att arbetsuppgifterna ingick i hans
arbetsbeskrivning.
Enligt revisorerna har
»omotiverade arvoden« på
över tre miljoner kronor
gått till externa konsulter.
Det gäller både spf och
Svensk Privattandvård ab.
spf:s styrelse har valt att
anlita en av Stockholms
mest välrenommerade advokatfirmor, som debiterat
5 250 kronor inklusive
moms i timmen. Ersättning
för mer än 500 timmar har
betalats ut under 2011 trots
att det fanns en heltidsanställd jurist på kansliet.

Enligt revisorerna har det
kostat föreningen 250 000
kronor att få hjälp av den
anlitade advokatfirman
med att svara på de frågor
revisorerna ställt.
Revisorerna tar också upp
att generalsekreteraren och vice vd:n under
2009–2011 på styrelsens
uppdrag gjort upprepade
och »mycket kostsamma«
resor till Pankey Institute
i Florida, detta utan att på
ett tydligt sätt redogöra för
medlemsnyttan. Delegationen har bott på lyxhotell.
Under en av resorna var
representationskostnaden
18 444 kronor, samtidigt
som traktamente togs ut.
Flygbiljetterna var omotiverat dyra. För en av
resorna debiterades ombokningsavgifter på 48 000
kronor. Samtliga usa-resor

gjordes i businessclass,
vilket strider mot policyn.
Representationskostnaderna inom spf har varit
»vidlyftiga« och avviker
från policyn. »De förtroendevalda inom spf samt
generalsekreteraren och
vice vd:n har därmed gravt
missbrukat medlemmarnas
medel.«
Avtackningen av generalsekreteraren tas också
upp: kostnaden för festen
på Fotografiska museet
uppgick till 193 000 kronor »för ett par timmars
mingel«. 73 inbjudna kom
plus 45 »vänner«.
De förtroendevalda revisorernas rapport kommer
att läggas fram vid spf:s
årsmöte den 25 maj.

Mats Karlsson

läs mer
www.tandlakartidningen.se
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Styrelsen tillbakavisar kritiken
I sitt svar på revisorernas
rapport skriver styrel
sen för Sveriges Privat
tandläkarförening att
rapporten är en del i en
kampanj mot den sittande
styrelsen och tidigare
medarbetare utifrån den
stora och kontroversi
ella förändringsresa som
föreningen genomfört i
demokratisk ordning.
Styrelsen påpekar att
samtliga beslut har fattats i föreningens och
medlemmarnas bästa intresse. Verksamheten har
bedrivits inom ramen för
stadgar, policys och övriga
riktlinjer, vilka samtliga
har beslutats i demokratisk
ordning. Verksamheten har
också bedrivits inom ramen för fastställd och godkänd budget, och löner och
andra avtal med ledande
befattningshavare har varit
marknadsmässiga utifrån
uppdrag och prestationer.
Däremot anser styrelsen
att lekmannarevisorernas
agerande har varit en del i
den kampanj som bedrivits

av en minoritet mot utvecklingsarbetet.
När det gäller lönenivåer

och ersättningar har styrelsen fastställt dessa utifrån
uppdrag och prestationer.
Styrelsen har också jämfört
löner och ersättningar med
andra befattningshavare i
jämförbara branschorganisationer.
Lönen för generalsekreteraren hängde också enligt

styrelsen ihop med att hon
ville lämna organisationen;
löneavtalet var ett sätt att
få generalsekreteraren att
stanna kvar när förändringsarbetet var inne i slutskedet.
Styrelsen anser att tidrapporter har upprättats
och godkänts i behörig ordning. Regelverket har til�lämpats.
Resorna till usa och Pan-

key Institute var enligt
styrelsen befogade. usa
är ett föregångsland inom
tandvården och Sverige har
mycket att lära.
När det gäller kritiken
från revisorerna om höga
representationskostnader
anser styrelsen att kritiken
är obefogad.

Mats Karlsson

läs mer
www.tandlakartidningen.se

Ilskna kommentarer från läsarna
➤ De förtroendevalda re-

visorernas rapport har fått
många läsare att reagera på
www.tandlakartidningen.
se.
»Det som hänt är skrämmande«, anser en läsare.
»Tråkigt att vissa männi
skor på höga poster inte
kan hantera sin position
på ett professionellt sätt«,
tycker en annan.
»Uppsåtet kan inte beskrivas på annat sätt än
som brottsligt och oärligt«,

lyder en kommentar. En
annan använder orden
»ekonomisk fartblindhet«,
»195 000 kronor är väl mer
än vad Fredrik Reinfeldt
har«, påpekar en läsare, »…
de jagade bara medlemmar
som skulle betala för kalaset, och de gör fortfarande
det och tror att man är så
korkad att man bara skriver under och betalar«, »…
de förtroendevalda revisorerna har gjort ett fantastiskt arbete«.

Anders Mohlin, styrelseordförande i spf, kontrar
med att Tandläkartidningen satt en »vinklad sensationsrubrik«, vidare att
»denna typ av vinklad rapportering misskrediterar
våra företrädare och skadar
vår organisation«. Privattandläkarna har »utvecklats till en framgångsrik
branschorganisation som
arbetar professionellt med
professionella företrädare«.

MK

nytt från webben

Standarder
för sjuka äldre
➤ Standarder för kvalitet

inom äldreboenden och
hemtjänsten tas fram av
Swedish Standards Institute (Sis).
Standarderna utvecklas
på uppdrag av regeringen
och är ett led i satsningen
på de mest sjuka äldre.
Standarderna blir ett
verktyg som underlättar
vårdgivares kvalitetsarbete. De kommer även att

göra det enklare att jämföra olika aktörer inom
äldreboenden och hemtjänsten.
Målet är att olika intressenter kan enas om en nationell överenskommelse
om vad som krävs för en
god vård och omsorg.

Tidigare kontroll
på Gotland
➤ Alltfler gotländska

barn har karies eller bakteriebeläggning på tänder-

na, visar folktandvårdens
treårskontroll. För att
motarbeta den försämrade
tandhälsan kontrolleras
nu även ettåringar.
Syftet med den tidigare
kontrollen är framför allt
att informera föräldrarna
om hur viktigt det är med
god tandhälsa, tandborstning och bra matvanor.

tlv utvecklar
webbtjänster
➤ Tandvårds- och läke-

medelsförmånsverket
(tlv) ska samordna tandvårdsmyndigheterna och
utveckla ett webbaserat
kunskaps- och beslutsstöd
för tandvården. Det görs
på uppdrag av regeringen.
Uppdraget ska slutredovisas till socialdepartementet senast i december
2013.
tlv får i år tre miljoner
kronor till uppdraget och
regeringen planerar att
avsätta 3,2 miljoner kronor nästa år.

läs mer
www.tandlakartidningen/nyheter.se Sammanställning: linda persson
tandläkartidningen årg 104 nr 7 2012

7

AKTUELLT

Tandvårdsmottagningar
stängs i Skåne
Folktandvården i Skåne
lägger ner ett tiotal mot
tagningar.
Bland annat berörs mottagningarna i Degeberga,
Tyringe, Smygehamn,
Lönsboda, Bjärnum, Veberöd, Fjälkinge, Ljungbyhed
och Örkelljunga.
Patienterna hänvisas till
kliniker på närliggande
orter. Personalen kommer
att erbjudas jobb på andra
orter inom folktandvården
i Skåne.
Mottagningarna ska säljas om det går, enligt vårdproduktionsberedningens
förslag. Försäljningen
påbörjas senast den sista
oktober 2012.
– Jag tycker att det är fel

att man nedrustar tandvården på landsbygden, säger
Magnus Steen, tandläkare i
Bjärnum och tidigare ordförande för Tjänstetandläkarna i Skåne.
– Vi har gått från 26 behandlingsrum till 20 inom
Hässleholms kommun
sedan 1998. Nu försvinner
åtta behandlingsrum till,
som enligt förslaget ska

ersättas
av två nya
behandlingsrum
i Hässleholm.
– 5 000
till 6 000
listade
Magnus Steen
patienter
ska in på en klinik som i
dag har svårt att hinna med
sina patienter, säger Magnus Steen.
Folktandvårdsklinikerna
som läggs ner ligger dessutom på orter där det i dag
inte finns speciellt mycket
privattandvård.
– Det kanske är i Malmö
man ska lägga ner och inte
här, tycker han.
– I Malmö finns det gott
om privattandläkare.
2 500 patienter finns listade på kliniken i Bjärnum,
där Magnus Steen jobbar.
Det är det antal som ska
finnas per team enligt folktandvårdens strategiska
planering, men det ska
finnas minst tre team per
klinik. Därför samlokaliseras de minsta mottagningarna med mottagningar på
större orter.

Mobil satsning i Västra Götaland
➤ Styrelsen för folktand-

vården i Västra Götaland
har beslutat att investera i
sin första mobila folktandvårdsklinik, detta för att
trygga tillgängligheten för
kunderna.
Den flyttbara kliniken
kommer att vara utrustad
med den senaste tekniken
och innehålla två kompletta behandlingsrum, digital
röntgen och väntrum.
All typ av professionell
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tandvård för barn, ungdomar, vuxna och äldre kommer att kunna bedrivas i
den mobila kliniken, som
även kommer att vara handikappanpassad.
Behovet av en mobil klinik

är i dagsläget störst i regionens nordvästra delar, och
därför startar planerna för
en framtida mobil verksamhet där.

MK

Regeringen
skärper kraven
på Socialstyrelsen

Stordrift ger bättre
tillgänglighet och gagnar
därmed patienterna, är det
tänkt, men Magnus Steen
tror inte på det.
– Det blir svårt för
många av de äldre att ta sig
till närmaste kliniken. För
många patienter kommer
det att ta upp till en timme
enkel väg med buss dit, och
bussarna går inte så ofta.
Han är också orolig för
arbetsmiljön för tandläkarna där vårdtrycket ökar.
Magnus Steen kan tänka
sig att jobba kvar i Bjärnum
i privatregi, men det beror
på förutsättningarna.
– Vårdbehovet finns,
patienterna finns, och jag
känner för de patienter
som jag har haft sedan tio
år tillbaka, säger han.
Samtidigt som små kliniker

läggs ner, bygger folktandvården ut Malmö, Lund
och Helsingborg.
Det formella beslutet
fattades av Region Skånes
regionstyrelse den 10 maj,
efter denna tidnings pressläggning. Se tandlakartidningen.se för senaste nytt.

Janet sUsliCK

Ny klinik öppnad
i Nynäshamn
➤ Distriktstandvården har
öppnat en ny klinik i Nynäshamn. Det är företagets
elfte klinik, och den första
utanför köpet av tio folktandvårdskliniker i Stockholms län 2009.
Sex tandläkare, två
tandhygienister och sju
tandsköterskor arbetar vid
Nynäshamnkliniken, som
invigdes den 7 maj.

Regeringen sätter press
på Socialstyrelsen; myn
digheten ska kontinuer
ligt lämna in skriftliga
rapporter till socialde
partementet där man
beskriver hur arbetet går
med enskildas klagomål i
vården.
Sedan den nya patientsäkerhetslagen trädde i
kraft den 1 januari 2011 har
anmälningsärendena från
enskilda om fel och brister
i vården hopat sig på Socialstyrelsen. Det innebär att
utredningarna har dragit ut
på tiden.
Regeringen är inte nöjd
med de långa handläggningstiderna.
Från och med den 8 maj ska
Socialstyrelsen en gång
varje månad lämna in en
skriftlig redogörelse till
socialdepartementet om
hur arbetet med anmälningsärendena förlöper.
Redogörelsen ska bland annat innehålla uppgifter om
antalet inkomna ärenden,
antalet avgjorda ärenden
och den genomsnittliga
handläggningstiden.
Utöver detta ska Socialstyrelsen redovisa hur
myndigheten arbetar med
och prioriterar ärenden
utifrån en riskanalys samt
vilka mål man har för
handläggningen.
Socialminister Göran Hägglund vill inte ge någon
närmare kommentar om
kraven på Socialstyrelsen.
– Svaret är helt enkelt att
vi är intresserade av frågan
och följer den noggrant. Vi
har inte mer att tillägga i
nuläget, säger han.

Mats Karlsson

Js
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Läs mer om våra
erbjudanden på
www.tsdental.se

Vårkampanj

Cykel på köpet!
Köp ett NSK instrumentpaket och få en dam- eller herrcykel från
Crescent utan extra kostnad. Cykeln hämtas ut hos närmaste
Crescentåterförsäljare.
Paketen består av vinkelstycken ur X-serien* som är tillverkad i titan.
De är lätta, starka och slittåliga. X-serien har 2 års garanti.
Under våren har vi även förmånliga erbjudanden på vinkelstycken i
X-serien, S-Max-serien, Z-serien och på världens minsta highspeed
S-Max Pico samt på Prophy-Mate Neo pulverpolerare.
Crescent Koster

*Fx 57 putsvinkelstycke i paket 2 tillhör inte X-serien.

(värde 5 395 kr).

Paket 1
+

+

=

2 st X 25L Lågvarv 1:1 i titan, med ljus.
2 st X 600L Turbinvinkelstycke i titan, med ljus.
1 st. X 57 Putsvinkelstycke i titan, utan ljus.

34Exkl.641:moms

Paket 2
+

+

=

2 st X 25L Lågvarv 1:1 i titan, med ljus.
2 st X 95L Uppväxlat vinkelstycke i titan, med ljus.
1 st FX 57 Putsvinkelstycke i rostfritt stål, utan ljus.

Crescent Toste
(värde 5 495 kr).

35Exkl.260:moms
Våra erbjudanden gäller t.o.m. 120630.

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

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

AKTUELLT

Webbaserade verktyg
suddar ut gränserna, inte
minst geografiskt. I slu
tet av mars genomförde
tandläkarhögskolorna i
Göteborg och Peking sitt
första distanssemina
rium.

– Jag besökte den nybyggda skolan i Peking för
tre år sedan, och mötte
professor Hong Hua som
blev intresserad av vårt
sOMWeb – Swedish Oral
Medicine Web, säger professor Mats Jontell.

Hjälp för enskilda patienter, fallbeskrivningar och
eventuella vetenskapliga
projekt som sträcker sig
över jordklotet. Det är i dag
verklighet, när avdelningen
för oral medicin och patologi på Odontologen i
Göteborg inlett samarbete
med Tandläkarhögskolan i
Peking.

Den internetbaserade platt-

formen sOMWeb har varit i
full gång sedan 2006. Plattformen ger möjlighet för
oralmedicinskt intresserade tandläkare att utbyta
erfarenheter, och bygger
på ett samarbete mellan
Odontologen, Chalmers
och Högskolan i Skövde.
Sedan ett halvår tillbaka

Distansseminariet
lockade
intresserade
deltagare
såväl i Peking som i
Göteborg.

f o to : Z H i m i n Ya n

Oralmedicinskt
samarbete
Göteborg–Peking

finns också den europeiska
varianten EaOMWeb.
– EaOMWeb är skriven
på engelska, och därför är
det den vi nu använt. Tandläkarna i Peking lade upp
två fall, och vi lade upp två.
Därefter genomfördes vårt
första distansseminarium.
Vi kommer att ha ett till
under våren och två i höst,
berättar Mats Jontell.
– I september kommer
jag också att träﬀa professor Hong Hua och doktor
Yan, och vi ska då disku-

tera möjligheterna för ett
framtida vetenskapligt
samarbete.
Vissa kulturella skillnader

kan märkas, både i sättet
att hålla i fallpresentationerna och i den medicinska traditionen, menar
Jontell.
– Vi tror gärna att vårt
sätt är det enda. Samarbete
leder till ett mycket nyttigt
ifrågasättande, för båda
parter.

Mia MalMstedt
heart.se

99 %

na
dläkar
av tantt tidningen
a
r
tycke är bra

Encyklopedia
Dental

–skapar leenden livet ut.

®

Nya rön, forskningsstudier, branschnyheter
och aktuella debatter. I Tandläkartidningen finns det
något för alla, oavsett om du är tjänstetandläkare,
privattandläkare eller studerande.

Tandläkarkunskap sedan 1909
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on a dental mind #75

StRävaR du
efteR toppReSultat?
vi är nu ensamma om att erbjuda

titanföRStäRkta membRan
som tar dig mot nya höjder!

Klättra uppåt tillsammans med oss –
vi har KunsKapen och de rätta verKtygen
Ring och boka demo!

Följ oss på Facebook så blir
du uppdaterad om produkter,
erbjudanden, kampanjer, tips
om utbildningar och events m m.

factum 2012

facebook.com/Dentalmind
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REPORTAGET

Lockrop
Nordamerikanska
turister väljer lågpris

På en yta mindre än ett par fotbollsplaner trängs
350 tandläkare. Den lilla staden Los Algodones
i Mexiko sägs ha flest tandläkarkliniker per capita
i världen och hit strömmar tiotusentals amerikaner och kanadensare varje år för att få vård.

R
TexT: Linda FLood
FoTo: anna Schori
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otfyllning var det här! Billigt, billigt,
gastar män i skjortor och vita rockar
bland stora skyltar.
Vid en första anblick känns det som
att vi står på en bargata på Mallorca
där handelsvaran är drinkar. Men inkastarna i
Los Algodones vill inte sälja sprit utan tandblekning, bryggor och nya porslinskronor.
Staden med 5 500 invånare lever av tandläkarturismen och det sägs att det inte finns en lika
tandläkartät ort i hela världen. Det spelar ingen
roll att det är söndag, kommersen är i full gång
tidig förmiddag och på de fyra huvudgatorna
försöker inkastare övertala förbipasserande att
ta en titt in i mottagningarna.
Inne på Castle Dental, bara ett stenkast från

tullhuset där mexikanska och amerikanska säkerhetsvakter och soldater finns på var sida,
sitter George Cunningham från Colorado och
väntar på att hans vän Stanley Kilber ska få en
ny porslinskrona. Själv fick han en för en månad
sedan.
I likhet med hundratusentals pensionärer från
norra usa och Kanada tillbringar de vintern i
södra Arizona på andra sidan gränsen.
– Jag har kommit hit varje år sedan 1995 så jag
har sett hur Los Algodones har förändrats, säger
George Cunningham inne i den ljusa och moderna lokalen.
Under sin sex månaders vistelse i södern passerar han gränsen en gång i månaden för att få
tandläkarvård, köpa sprit eller äta goda tacos.
TandläkarTidningen årg 104 nr 7 2012

I Los Algodones radar
tandläkarklinikerna
upp sig och turister
från uSa och Kanada
strömmar till den lilla
byn för att få billigare
tandvård.

Dessutom brukar han passa på att hämta ut
medicin från något av stadens apotek. Det är tilllåtet att föra in mediciner i usa som räcker i tre
månader.
– Det är så otroligt billigt med tandläkarvård
här nere så det är klart att jag passar på att ta
hand om min munhygien medan jag är här.
George Cunningham ger som exempel att en
fyllning kostar 120 dollar i Colorado och 40 dollar i Los Algodones, cirka 280 kronor, och alltså
en tredjedel av priset.
– Från början fanns här inte ens asfaltsbelagda
gator, allt var en leråker. Men byn har verkligen
fått liv då alltfler turister kommer hit, säger han
och skrattar.
– Jag har till och med mött folk från Tyskland ➤
TandläkarTidningen årg 104 nr 7 2012

Stanley Kilber
får en ny porslinskrona av Arturo
Beltran som driver
Castle Dental tillsammans med sin
fru Angelina.
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George Cunning- ➤ och Holland som får vård här. Tänk att de tjänar
på att resa hit i stället för att gå till tandläkaren i
ham, som suttit
och väntat medan sina länder!
hans vän Stanley
SpecialiSerad på implantat
Kilber fått en ny
porslinskrona, har I soffan intill sitter Angelina Beltran och leker
med sin dotter Alinna. Tillsammans med sin
besökt Los Algodones sedan 1995 man Arturo Beltran har hon drivit Castle Dental
i fem år.
för sol, värme och
– Vi är två av få tandläkare som bor i stan. Det
billig tandvård.

betyder att vi kan vara väldigt flexibla med öppettider, säger Angelina Beltran medan hon öppnar upp godispappret på en klubba till dottern.
I dag ska hennes make Arturo, som är född och
uppvuxen i Los Algodones, ta hand om tre patienter. Han studerade till tandläkare vid universitetet i Baja California, uabc, och är specialiserad på implantat. För honom är det inget konstigt
att majoriteten av hans patienter är från utlandet.
– Det är bara roligt att få umgås med andra nationaliteter och jag lär mig mer engelska.
Paret Beltran pratar redan väldigt bra engelska och det är en stor fördel i konkurrensen med
andra tandläkarkliniker. Ungefär 70 procent av
kunderna är så kallade »snowbirds«, det vill säga
pensionärer som flyr kalla och snöiga vintrar i
norra usa och Kanada.
– På sommaren är det oftast mer än 40 grader
varmt så då är det inte så många turister här. Då
tar vi det lugnt, säger Angelina Beltran.
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Precis som i alla andra branscher är kampen
om patienterna hård i den lilla staden där alltfler
tandläkare etablerar sig varje år. För amerikanska lokaltidningar i södern betyder den medicinska turismen mer annonsintäkter när tandläkarna vill nå ut med reklam.
Paret Beltran annonserar i bland annat Arizonas lokaltidningar och de har även skaffat en
hemsida för att attrahera kunder men mestadels
litar de på att turisterna själva sprider ordet om
Castle Dental.
Men de som knappast hoppar jämfota av glädje över turistströmmen till Mexiko är de amerikanska tandläkarna i Arizona. Howard Sorensen
i Yuma förklarar att mexikanska tandläkare inte
har licens för att praktisera i usa och han tycker
därför att det är orättvist att de har möjlighet att
annonsera i amerikanska medier.
När Stanley Kilber är klar i tandläkarstolen ler
han nöjt. Han och George Cunningham gör sig
redo för att gå tillbaka till andra sidan den milslånga höga järnmuren som löper längs gränsen
mellan Arizona och Baja California. På en campingplats har de sina husvagnar och besöket i
Los Algodones är över för denna gång.
300 dollar för en proteS
Näst på tur att få hjälp av Arturo Beltran är Tom
Thompson. Tillsammans med sin fru Joanne har
han bilat från Minnesota till Arizona i nio års tid.
TandläkarTidningen årg 104 nr 7 2012

»Vi älskar Los Algodones men vi
vågar inte köra längre in i Mexiko.«
I år passar han på att få en ny helprotes för överkäken.
– Det här är helt otroligt. Över en natt har jag
fått nya tänder till inga pengar, skrattar han.
Protesen kostar drygt 300 dollar på Castle
Dental, betydligt mindre än de 1 200 som det
hade kostat honom i usa.
Efter fem minuter är protesen på plats och han
kan gå ut i det vackra vädret tillsammans med
sin fru. Solen värmer men är fortfarande inte
stekande het. På en uteservering på ett litet torg i
närheten sitter ett tjugotal personer och äter nachos med guacamole och dricker kalla Coronas.

Los Algodones har blivit
väldigt attraktivt för
företagare och numera har
även ett tiotal optiker slagit
upp portarna för att tjäna
pengar på turistinvasionen.

paradiS för penSionärer
Många gatuförsäljare försöker locka turisterna
att köpa hantverk, smycken och mat. På huvudgatorna är det inte bara tandläkarkliniker som
slår upp portarna. Numera finns här även flera
optiker som säljer billigare glasögon till nordamerikaner.
Billig tandvård, sprit och mediciner samt god
mat och progressiva glasögon till förmånligt
pris: Los Algodones måste vara pensionärernas
paradis. Det är åtminstone något som Velma och
Dennis Oakey från Alberta, Kanada, är beredda
att skriva under på.
– Vi älskar Los Algodones men vi vågar inte
köra längre in i Mexiko eftersom det har blivit
ganska farligt att vistas i landet, säger paret där
de sitter på en parkbänk utanför en affär.
På den amerikanska sidan av gränsen finns en
stor parkering och majoriteten av turisterna som
besöker Los Algodones promenerar över gränsen med sina plastpåsar med varor. På så sätt
slipper de sitta i långa bilköer genom tullen.
Hos Castle Dental har den tredje kunden för
dagen precis lämnat kliniken och klockan är
lunchtid. Angelina, Alinna och Arturo, låser om
sig och får gå hem och njuta av lite söndagsledigt.
– Det gör inget att vi har öppet alla dagar i
veckan, men visst är det skönt att vara hemma
också, säger Angelina Beltran. ■
➤ Los ALgodoNes

Staden med 5 474 invånare ligger cirka 16 kilometer från den
amerikanska staden Yuma i
Arizona. Los Algodones räknas
som Mexikos nordligaste stad.
I fyra av stadens kvarter sägs världens största koncentration av tandläkarkliniker finnas.

Los Algodones anses vara paradiset för många
pensionärer från uSa och Kanada. Paret Tom och
Joanne Thompson bilar varje år från Minnesota
till södra Arizona och Los Algodones.
TandläkarTidningen årg 104 nr 7 2012
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Blanda genom
att pressa materialet fram
och tillbaka mellan den vita
sprutan och den klara sprutan.
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Mer fluor i tanden – mindre i papperskorgen
Med Flor-Opal Varnish White blir fluorlackbehandlingen effektiv, och du får alltid en jämn fördelning av fluor i
lacket. Det unika systemet för blandning och applicering gör att du slipper fluorlackernas vanligaste problem:
det omständiga appliceringssättet och att fluoren separerar från resinbäraren. Dessutom kan du med Flor-Opal
Varnish White äntligen erbjuda dina patienter ett tandfärgat fluorlack som smakar gott!

Köp Flor-Opal Varnish White 40-pack – få 20-pack Black Mini-spetsar på köpet!* Värde 110:* Erbjudandet gäller under juni månad 2012 eller så länge lagret räcker.

Telefon: 08-646 11 02
www.ahrendental.com

LEX MARIA

Oral dos
förväxlades med rektal
En tandvårdsrädd vuxen patient kom till tandkliniken för en rotbehandling. I samband med detta skulle sedering ges i form av oral administrering av Midazolam. En förväxling av läkemedlet skedde vid iordningställandet och patienten ﬁck en 10 ml-dos av Midazolamlösning avsedd för
rektalt bruk, en dos som är tre gånger starkare än den orala beredningen.
Tandläkaren som skulle utföra behandlingen var upptagen med att
förbereda en implantatoperation och
en extraktion på ett barn. Tandsköterskan tog, mot gällande rutin, Midazolam ur medicinskåpet och mätte upp
dosen. Den tandsköterska och den
tandläkare som skulle utföra behandlingen reagerade över att sprutan som
den andra tandsköterskan mätt upp
Midazolamet i inte såg ut som vanligt,
men de trodde att det var en ny variant av spruta.

Förväxlingen av de båda läkemedlen upptäcktes ganska snart efter intaget. Behandlande tandläkare tog då
omedelbart kontakt med en käkkirurg
på lasarettet. Denne rekommenderade kontroll av puls, syrgasadministrering 5 m1/minut och att lägga patienten i framstupa sidoläge.
Detta gjordes och patientens tillstånd kontrollerades med jämna mellanrum.
Kontakt togs även med en läkare
på vårdcentralen som ligger i samma

byggnad. Denne tyckte att giftinformationscentralen skulle kontaktas,
vilket skedde. Råd gavs om att cirkulation och andning skulle övervakas,
vilket redan gjordes. Läkaren på vårdcentralen bedömde att patienten skulle till akutmottagningen på lasarettet,
där patienten övervakades till nästa
dag. Förloppet när Midazolamet gick
ur kroppen förlöpte så bra att »motgiftet« Lanexat inte behövde sättas in.
Socialstyrelsens utredning visar att
ingen styrka på Midazolam finns angiven i journalen. Inte heller på använda bedövningsmedel finns styrkan
angiven. Daganteckningen i samband
med förväxlingshändelsen är knapphändigt förd.
Vårdgivaren utredde händelsen.
Av utredningen framgår det att tandsköterskan beredde läkemedlet, vil-➤
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LEX MARIA
➤ ket strider mot den skrivna rutinen.

I denna står det nämligen att tandläkare ansvarar för dosering och administration av läkemedlet.
Av utredningen framgår det också
att tandläkaren och tandsköterskan
inte hade fått information om rutinen.
Varför information inte givits verkar
inte helt klart; vårdgivaren har i sin
utredning skrivit »Rutin för information finns ej« och »Rutin om information har inte följts«.
Vårdgivaren har analyserat varför
tandläkaren tog sig an en tandvårdsrädd akutpatient för rotbehandling
samtidigt som han förberedde sig för
en kommande implantatoperation.
Förklaringen som ges är att vårdtrycket var hårt på grund av en sjukskriven kollega.
Vårdgivaren utredde hur själva förväxlingen av de två läkemedlen kunnat ske, och kom fram till följande:
Dels ser förpackningarna likadana ut
och förvarades på samma hylla i läkemedelsförrådet, dels tänkte inte tandsköterskan på att det finns två olika
beredningar.

Av de handlingar som sänts med
lex Mariaanmälningen finns inga dokument som tyder på att man har tagit fram länsövergripande rutiner för
hantering av Midazolam oral mixtur
lmg/m1 och Miclazolam rektal lösning 3 mg/ml, inte heller finns det
någon konsekvensanalys av händelsen. Däremot har en ny rutin tagits
fram vid den aktuella kliniken. Den
benämns »Rutin för förvaring och användande av Midazolam«. Av denna
framgår det bland annat att de olika
beredningarna ska förvaras på olika
hyllor i läkemedelsförrådet, att förvaringsasken för rektal lösning har en
färgad ruta kring texten och etiketten på flaskan med rektal lösning har
en avvikande färg. I rutinen står det
också att det är tandläkaren som ska
blanda och administrera lösningen.
Socialstyrelsen konstaterar att förväxlingen hade kunnat få mycket allvarliga följder för patienten. Hantering av läkemedel med en potens som
Midazolamet måste hanteras oklanderligt. Det har inte skett i detta fall.
Klinikrutiner har inte följts. Tand-

läkaren har agerat oansvarigt, men
situationen reddes upp genom rådiga
insatser.
Kliniken hanterade den uppkomna
situationen på bästa sätt och tog kontakt med vårdcentralen, vilket ledde
till att patienten omhändertogs på
lasarettet. Omsorgen om patient och
anhörig har troligen också skett på ett
föredömligt sätt, patienten har fortfarande förtroende för kliniken.
Socialstyrelsen riktar kritik mot
tandläkaren, som i journaldokumentationen inte har angivit styrkan på
det använda läkemedlet. Socialstyrelsen ifrågasätter om det fanns tillräckligt stor kunskap på kliniken om den
enorma dosskillnaden mellan rektal
och oral beredning.
Socialstyrelsen kritiserar också
vårdgivaren för att utredningen av
den allvarliga händelsen helt har
överlåtits åt den enskilda kliniken. Socialstyrelsen är förvånad över att inte
länsövergripande åtgärder har satts in
för att liknande händelse inte ska inträffa i framtiden.
MaTS KarLSSon ➤

- hävlar för extraktion med kraft

- luxationsinstrument för atraumatisk extraktion
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➤

Retinerad tand missades
Behandlingen av den retinerade tanden 43 utfördes inte. Tanden 83 persisterade och tandläkaren hade inte
uppmärksammat att det var en primär
tand, trots att tand 43 syntes tydligt på
röntgenbilder sju år tidigare.
I november 2010 ringde den 22-åriga dotterns pappa till kliniken i den
stad där hon tidigare bott. Han var
upprörd över att dottern hade fått ett
kostsamt behandlingsförslag av en
tandläkare i den nya hemkommunen
om tandreglering av tand 43, som inte
erupterat.
Klinikchefen vid den tidigare hemkliniken konstaterade vid genomläsning av journalanteckningarna från
början av 2000 och framåt att det inte
fanns någon anteckning eller diskussion om att tand 43 var retinerad. Tanden var synlig på rötgenbilder från
2003 och framåt. Trots att treorna i
överkäken behandlades med avtagbar ortodontisk behandling på grund
av trångställning och djupt bett, uppmärksammades inte underkäken.
Det finns en anteckning från no-

vember 2008, där den behandlande
tandläkaren har noterat att mjölktanden fanns kvar och att den permanenta hörntanden låg i käken mot tungan
till. Tandläkaren var tveksam till borttagning av mjölktanden då han trodde
att det estetiska resultatet kunde bli
sämre än om den fick sitta kvar.
En gratis påbyggnad av tanden gjordes efter patientens påpekande att det
borde ha åtgärdats redan under barntandvårdstiden. Enligt journalanteckningen gjordes påbyggnaden för att
nå bättre estetik fram till dess att den
permanenta tanden hade erupterat.
Vårdgivaren skriver i sin utredning att den behandlande tandläkaren
hade missat att den permanenta efterföljaren till mjölktandshörntanden
inte hade erupterat. Den permanenta
tanden syntes på ett antal röntgenbilder redan från år 2003.
Enligt vårdgivaren infördes nya riktlinjer för barntandvård 2007. I riktlinjerna finns tre bettutvecklingskontroller inlagda, och vid bk2 vid 10 års ålder
ska uppmärksamhet riktas mot hörn-

tändernas eruption i överkäken.
När pappan till patienten framförde
klagomål till kliniken i november 2010
beslöt man att den anmälningsansvarige tandläkaren skulle utreda saken.
Eftersom patienten numera bor i en
annan del av landet ordnades kontakt
med tandregleringen där, och kliniken som tidigare behandlat patienten
beslöt att betala för ortodontivården
som behöver utföras.
Socialstyrelsen konstaterar att vårdgivaren vid patientens förra hemklinik införde en riktlinje för barntandvård 2007. Vårdgivaren hänvisar till
denna riktlinje och skriver att risken
i dag är liten för att ett liknande misstag ska ske.
Socialstyrelsen anser att man i riktlinjen för bk2 borde lägga till att uppmärksamhet även ska riktas mot avvikelser av övriga eruptionsstörningar.
Hanteringen efter att diagnosmissen uppdagats har handlagts på ett
relevant sätt.
MaTS KarLSSon

Överkänslig patient fick penicillin
Ett penicillinpreparat skrevs ut på
recept trots att patienten var överkänslig mot penicillin och trots att det
fanns en notering i patientens journal
om överkänsligheten.
I samband med att patienten skulle
hämta ut receptet på apoteket upptäcktes misstaget och ett annat antibiotikum kunde ordineras.
Av vårdgivarens utredning framgår det att när journalen öppnades
bortsåg tandläkaren från noteringen
om patientens överkänslighet. När
behandlingen var avslutad bedömde
tandläkaren att antibiotika var nödvändigt. Tandläkaren skrev då ut receptet och missade den varning som
fanns noterad. Utredningen visar också att det inte fanns tydliga regler på
kliniken för vilka hälsoupplysningar
som ska ge en varning i journaltexten.
Vårdgivaren har föreslagit att nya
rutiner ska införas för när och hur
en varning ska markeras i journalens
hälsodeklaration. Regelbunden uppdatering ska göras så att endast aktuella och befogade varningar behålls.
TandläkarTidningen årg 104 nr 7 2012

Hälsodeklarationen ska kontrolleras
vid all receptförskrivning.
Socialstyrelsen påpekar i sin granskning att rutinerna för dokumentation av patientuppgifter bland annat
ska innehålla uppgifter om det aktuella hälsotillståndet, medicinska bedömningar samt uppgifter om överkänslighet för läkemedel eller andra
ämnen. Journalen ska innehålla en
markering som ger en varning om en
patient har visat intolerans eller har
en överkänslighet som innebär en
allvarlig risk för hans eller hennes liv
och hälsa. Markeringen ska göras på
ett sådant sätt att den är lätt att uppmärksamma. Socialstyrelsen slår fast
att personalen vid varje behandling
ska ha tillgång till en aktuell och korrekt anamnes.
Vid den aktuella behandlingen var
patienten ny för den behandlande
tandläkaren. I ett sådant fall ska den
aktuella anamnesen uppdateras.
Av händelseförloppet framgår det
att ingen aktuell anamnes togs upp
utan den behandlande tandläkaren

förlitade sig på ett system med varningsrutor från tidigare anteckningar.
Detta system fungerade inte adekvat
eftersom man inte hade några enhetliga rutiner för hur systemet skulle underhållas. Dessutom sattes det ur spel
när tandläkaren redan i inledningen
av behandlingen avmarkerade den aktuella varningen för penicillinallergi.
Det som skedde är enligt Socialstyrelsen mycket allvarligt.
Genom att inte kontrollera anamnesen inför förskrivningen missade
tandläkaren även eventuella sjukdomar och läkemedel som patienten
hade kunnat ha och som hade kunnat
utgöra en fara i kombination med penicillinet.
De förändringar som vårdgivaren
planerar att införa innebär bland
annat att se över rutinerna för hur
anamnestiska uppgifter ska journalföras och att alla behandlare ska sätta
sig in i anamnesen vid behandling av
en ny patient.
MaTS KarLSSon
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Få privattandläkare med
i ny jämförelsetjänst
En ny prisjämförelsetjänst finns på nätet sedan januari.
839 folktandvårdsmottagningar finns med, men bara
drygt 30 privata.
TexT: JaneT SuSLicK iLLuSTraTion: roberT hiLMerSSon

Prisjämförelsetjänsten finns på 1177.
se, en omfattande webbplats med råd
och information om vården, inklusive
tandvården. Bakom webbplatsen står
Inera ab, som ägs av landets landsting
och regioner.
Tjänsten har ersatt Försäkringskassans prisjämförelsetjänst. För att
stärka patienternas ställning på tandvårdsmarknaden, var tandvården från
början skyldig enligt lag att anmäla
sina priser, men den nya jämförelsetjänsten är frivillig.
Anmälningsplikten har tagits bort
eftersom Inera inte är en myndighet,
enligt Sofie Zetterström, som är ansvarig för jämförelsetjänsten.
– Det går inte
att lägga samma
krav på oss som på
Försäkringskassan,
förklarar hon.
Sofie Zetterström
Sofie Zetterström
hoppas att de flesta privattandläkare
kommer att anmäla sina priser trots
att det inte är obligatoriskt.
– Förhoppningen är att 75 procent
av alla privatmottagningar ansluter
sig före årsskiftet.
Sedan tänker hon efter och tillägger:
– Det är kanske inte realistiskt, men
under 2013 då.
Socialdepartementet planerar att
satsa 1,5 miljoner kronor på en marknadsföringskampanj kring jämförelsetjänsten tandvård i slutet av året.
Kampanjen riktar sig till allmänheten.
– Vi vill ha med så många mottag20

ningar som möjligt då, säger Sofie Zetterström.
Hittills har det gått trögt.
I mitten av april i år var 839 folktandvårdsmottagningar och 32 privata mottagningar med i prisjämförelsetjänsten.
fler minihemSidor
Endast två tandvårdsmottagningar i
hela Stockholms län fanns med. Båda
är privata mottagningar. Folktandvården i Stockholm avvaktar tills privattandvården ansluter sig, enligt Sofie
Zetterström.
I resten av landet finns folktandvården med i prisjämförelsetjänsten,
men i de allra flesta av landets 290
kommuner finns inte en enda privat tandvårdsmottagning att jämföra
med.
Prisjämförelsetjänsten är en del i
en större jämförelsetjänst. En annan
del är minihemsidor med kontaktuppgifter, information om öppettider, garantier och beskrivande texter
om mottagningarna. Där är något fler
mottagningar med.
I april hade 970 mottagningar minihemsidor, varav 53 privata mottagningar.
Tandvårdsmottagningarna har kunnat ansluta sig till jämförelsetjänsten
sedan november förra året.
flera Sätt att jämföra
Med hjälp av prisjämförelsetjänsten
kan man jämföra priser på flera sätt.
Det går att titta på olika vårdgivares
prislistor eller skriva in koderna från

ett kostnadsförslag. Det blir också
möjligt att jämföra 14 realistiska behandlingspaket där priset tar hänsyn
till tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet.
Utifrån koderna kan man ta fram listor där den billigaste vårdgivaren syns
längst upp på listan. När man tittar på
behandlingspaket kan fyra vårdgivare
jämföras samtidigt.
För att vara med i jämförelsetjänsten måste man registrera sig i en elektronisk hälsokatalog.
Folktandvården i de flesta landsting är registrerade via Hälso- och
sjukvårdens adressregister (hsa).
Vårdgivare som inte är med i hsa kan
registrera sig genom företaget Svensk
e-identitet eller andra alternativ som
börjar finnas. De kommersiella alternativen kostar några tusenlappar om
året.
Större vårdgivare som Praktikertjänst och folktandvården i Stockholm
väljer i stället att göra egna anslutningar, men det är relativt omständligt.
UtvecklaS med tiden
När man väl är registrerad i den elektroniska hälsokatalogen, måste man
lägga in sina priser för att vara med i
prisjämförelsetjänsten.
Jämförelsetjänsten kan komma att
byggas ut med tiden.
– Det finns en önskelista med förslag på förbättringar. Det viktigaste är
att kunna koppla kvalitet till pris. Det
finns i dag inga standardparametrar
för kvalitet inom tandvården, men det
är inga problem att koppla på det till
tjänsten den dagen det finns, berättar
Sofie Zetterström.
Hon nämner jämförelsetjänsten
för vårdcentraler på 1177.se. Där finns
kvalitetsomdömen från patienter.
Vårdcentraler får »betyg« baserade på
TandläkarTidningen årg 104 nr 7 2012

Bara drygt 30 privatkliniker finns
med i en ny prisjämförelsetjänst för
tandvården. Företaget som
ligger bakom tjänsten hoppas att
75 procent av alla privatmottagningar ska ansluta sig före årsskiftet, men hittills har det gått trögt.

hur patienterna upplever exempelvis
tillgängligheten och hur delaktiga de
får vara i vården. Helhetsintrycket och
i vilken utsträckning de rekommenderar olika vårdcentraler finns också.
Som komplement till jämförelsetjänsten finns ett temablock om
tandvården på 1177.se. Där finns information riktad till patienter om exempelvis munhälsa, tandsjukdomar och
TandläkarTidningen årg 104 nr 7 2012

behandlingar. Temablocket har funnits i ett par år och dateras upp efter
hand.
temablock om tandvården
Webbplatsens namn, 1177.se, syftar på
sjukvårdsrådgivningens telefonnummer – 1177.
Jämförelsetjänsten för tandvården
kostade 15 miljoner kronor att utveck-

la. Tjänsten tog ett och ett halvt år att
bygga upp. Att driva tjänsten kostar 1,9
miljoner kronor om året. Då ingår personal, systemet och lite vidareutveckling. Det betalas med skattemedel via
socialdepartementet.
Det finns även andra söktjänster på
nätet för patienter som söker tandläkare, till exempel vårdguiden.se och
vården.se. ■
➤
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➤

»Viktigt
med öppenhet«
Det är viktigt med öppenhet inom
tandvården så att patienterna kan
göra medvetna val av vårdgivare, anser Lars Olsson, sakkunnig i branschfrågor hos Privattandläkarna. Här är
hans skriftliga svar på Tandläkartidningens frågor.
Varför är så få privattandläkare med i
jämförelsetjänsten på 1177.se?
»Då det krävs flera steg för att synas i jämförelsetjänsten är det rimligt

att anta att anslutningen tar viss tid.
Socialdepartementet och representanter för vårdgivarna inom tandvården (Privattandläkarna och Sveriges
Kommuner och Landsting) håller på
att arbeta fram en gemensam ambitionsförklaring gällande anslutningen till tjänsten. Utgångspunkten för
denna diskussion är att det ska vara
en hög anslutningsgrad vid årsskiftet
2012/13.«
Rekommenderar Privattandläkarna
sina medlemmar att ansluta sina mottagningar/kliniker till prisjämförelsetjänsten på 1177.se?

»För många
felaktigheter«
Det har varit tekniskt möjligt för
tandvårdsmottagningarna inom Praktikertjänst att ansluta sig till jämförelsetjänsten (inklusive prisjämförelsetjänsten) sedan årsskiftet, enligt Leif
Augustsson, Ineras kontaktperson på
Praktikertjänst.
Registreringen görs från huvudkontoret i Stockholm. Tjänsten debiteras
internt. Kerstin Wilsson, tillförordnad
chef för Praktikertjänsts affärsområde
tandvård är ansvarig. Här är hennes
skriftliga svar på Tandläkartidningens
frågor:
Sammanlagt 53 privata mottagningar/
kliniker ﬁnns med i jämförelsetjänsten,
varav 32 i prisjämförelsetjänsten. Hur

många av dem är anslutna till Praktikertjänst?
»Vi har 36 mottagningar registrerade i dag. De allra flesta är med i prisjämförelsetjänsten.«
Varför är de så få?
»Många är tveksamma till nyttan

»Ja, det har vi gjort under hela processen med jämförelsetjänster på 1177.
se. Det är viktigt med öppenhet inom
tandvården så att patienterna kan göra
medvetna val av vårdgivare.«
Tidigare var det obligatoriskt att
vara med i prisjämförelsetjänsten. Varför togs kravet bort?
»Frågan får ställas till företrädare
för regeringen i stället. Vi ser positivt
på att tvånget att rapportera in priser
ersätts med en ambitionsförklaring
mellan företrädare för vårdgivare och
socialdepartementet.«
JaneT SuSLicK

av att endast jämföra priser eftersom
risken är stor för missförstånd hos patienterna. De saknar möjligheten att
jämföra mer kvalitetsrelaterade variabler. De ser också vad de upplever
som direkta felaktigheter i priserna
som finns där för vissa folktandvårdskliniker, och då sjunker förtroendet
för sajten.«
Rekommenderar
Praktikertjänst
sina anställda att ansluta sina mottagningar/kliniker till prisjämförelsetjänsten på 1177.se?
»Via vårt intranät, våra rådgivare
på kontoret och våra aktieägarmöten
runt om i landet uppmuntrar vi våra
mottagningar att synas på 1177.se. Vi
betonar vikten av att synas där även
om man inte vill registrera sina priser.«
JaneT SuSLicK
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Kursresa till Argentina
och Brasilien
25 december 2012 – 10 januari 2013
20
På denna resa upplever du det bästa som Argentina
och Brasilien har att erbjuda!
Buenos Aires bjuder på dramatisk tango, cowboy kultur
på Pampas och fina dagsutflykter. I Mendoza njuter vi
av natursköna miljöer med vingårdar och golfbanor
i världsklass. Iguazu med världens största vattenfall
angränsar till Paraguay, Brasilien och Argentina och
imponerar med sin storslagenhet. Vi upplever vackra Rio
de Janeiro och känner av pulsen i São Paulo i Brasilien.
Vi har svensk guide som följer med under hela resan.
Kurserna hålls av både svenska och lokala föreläsare
och genomsyrar en blandning av praktisk tillämpning
inom protetik och bettfysiologi. Vi kommer att besöka
Tandläkarhögskolan i Buenos Aires, Brånemarkkliniken
i Bauru och Special Laboratory of Laser in Dentistry
( LELO ) School of Dentistry University of São Paulo.
Anmäl dig till denna fantastiska resa som
kommer att bli ett minne för livet!

Ring eller maila oss för ett
prospekt med detaljerat
kursschema och priser.
Sista anmälningsdag 28 juli!

www.denzir.se

info@denzir.se

0771-98 98 00

VAD HÄNDE SEN?

Lyckad satsning i kapstaden
Det finns ett skriande
behov av tandvård bland
fattiga i Sydafrika. En rad
svenska eldsjälar bidrar till
att ge dem bättre tandhälsa.
TexT: MaTS KarLSSon

I Tandläkartidningen nummer 15
2007 berättade Kerstin Lundgren,
tandläkare och tjänstledig som handledare vid tandläkar- och tandhygienistutbildningen i Göteborg, om
biståndsprojektet som förverkligats
med pengar från två rotaryklubbar
i Göteborg och en i Kapstaden. För
pengarna kunde två behandlingsrum
byggas i en av de läkarmottagningar
som Kerstin Lundgrens syster, som är
läkare, hade startat. Pengarna räckte
också till anskaffning i Sverige av begagnad tandvårdsutrustning, dentalartiklar och liknande.
I december 2007 invigdes den nybyggda kliniken av ärkebiskopen och
Nobelpristagaren Desmond Tutu.
I artikeln berättade Kerstin Lundgren att omkring 90 procent av förskolebarnen i området hade grav karies
och 700 000 personer i kåkstäderna
runt omkring Kapstaden ditintills saknat möjlighet till tandvård.
poSitiva kåkStadSmödrar
Hon berättade också att man hade
lyckats etablera ett samarbete med
tandvårdshögskolan i Kapstaden. I
och med detta blev kliniken en satellitklinik, vilket innebar extra stöd för
verksamheten.
2008 anställdes en tandhygienist
vid kliniken. Hon bedriver utbildning
för barn i grundläggande tandhälsa
vid olika daghem och förskolor, och
utbildar också hälsoarbetare. Dessa
hälsoarbetare är kåkstadsmödrar,
som trots sin fattigdom har friska och
välnärda barn och därför kallas »positiva avvikare«. Mödrarna har utbildats och söker upp andra mödrar för
att bland annat utbilda dem i tandhälsovård.
Året efter anställdes en tandläkare
och en tandsköterska från området,
båda på deltid, vilket innebar att kliniken kunde erbjuda både akut och
24

Skolbarn lär sig borsta tänderna.

reparativ tandvård mer regelbundet.
Sedan artikeln skrevs 2007 har verksamheten utvecklats. Ncuma Tandhälsa, den stiftelse som bildats och
som administrerar verksamheten och
samlar in pengar för att driva kliniken
(Ncuma betyder »le, leende« på Xhosa-språket), slöt en överenskommelse
med tandvårdsledningen i Västra Götalandsregionen om att regionens anställda tandläkare skulle få möjlighet
att resa ner för att arbeta på kliniken.
Gensvaret blev mycket stort. Det har
inneburit att två tandläkare därifrån
arbetat på kliniken under fyra veckor
varje år sedan 2008. I perioder har
dessutom ett antal svenska volontärtandläkare arbetat på kliniken. Flera
tandläkarstudenter har också rest ner
för att göra sina examensarbeten där.
– Sammanlagt har tolv tandläkarstudenter och fyra studenter på tandhygienistprogrammet genomfört sina
examensarbeten på kliniken, och
till sommaren 2012 reser ytterligare
fyra tandläkarstudenter ner, berättar
Kerstin Lundgren när Tandläkartidningen kontaktar henne för att höra
hur det gått sedan den förra artikeln
i tidningen publicerades. Hon berättar också att en ny klinik nyligen har
öppnats i en annan kåkstad utanför
Kapstaden. En tandhygienist har anställts där.
– Behovet av tandvård är oerhört
stort. Vi har sett att tandhälsan är ännu
sämre i denna kåkstad än i den andra.

Ekonomiskt löper verksamheten på
bra. Numera handlar det om ekonomiska bidrag från privatpersoner plus
bidrag från en större sponsor. Stiftelsen Ncuma Tandhälsa, där Kerstin
Lundgren är ordförande, har också ett
90-konto dit bidragsgivare kan vända
sig för att skänka pengar.
– Vi är glada för varje krona vi kan
få in, säger hon.
når Ut förebYggande
Hittills har man sett att satsningen
vid den första kliniken burit frukt:
– Allt färre extraktioner behöver
göras till förmån för lagningar. Vi har
dessutom nått ut med förebyggande
tandhälsoarbete till 120 förskolor bara
under 2011.
Framtiden för verksamheten ser
ljus ut; stiftelsen har fått stöd från
hälsodepartementet i västra Kapprovinsen. Departementet står för kostnaden för alla förbrukningsartiklar till
de båda klinikerna samt för lönen till
tandläkaren vid den första kliniken.
– Vi har också fått löften från departementet om att de är beredda att
helt ta över ansvaret för de båda klinikerna i framtiden. Från departementets sida visar man också en väldigt
stor uppskattning för det arbete som
utförs vid klinikerna, berättar Kerstin Lundgren. Mer information om
stiftelsens verksamhet finns på www.
ncuma.se. ■
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Få känslan med de nya
flytande kompositerna från
G-ænial Flo & Universal Flo

GC.

Uppträder som flytande kompositer –
Ger dig kliniska resultat som ditt vanliga fyllningsmaterial.

GC NORDIC AB
Tel. +46 31 939553
info@nordic.gceurope.com
http://nordic.gceurope.com
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AESTHETIC PRECISION

Premiumlösningar Inom Digital Tandvård
Som Ger Estetisk Precision För Vackra Leenden
Abutments: Designade
Och Frästa
För Estetiska
Restaurationer

Bars: Precisionsfrästa
För Hållbara Och Estetiska
Patientrestaurationer

Provides Patients One Solution At A Time
Skanna med din
smartphone!
För att skanna QR-koder
behöver du ha en QRläsare installerad i din
smartphone.

Join Us

Follow Us

Watch Us

BellaTek and Providing Solutions – One Patient At A Time and design are trademarks of
BIOMET 3i LLC. BIOMET 3i and design are trademarks and BIOMET is a registered trademark
of BIOMET, Inc. ©2011 BIOMET 3i LLC. All rights reserved.

För att uppnå Estetisk Precision Med
,
kontakta din lokala
representant idag!
Nordiska huvudkontoret: 040-17 60 90
Or visit us online at www.biomet3i.com
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Att klinikchefen är tandläkare är inte längre en självklarhet.

Allt färre chefer
är tandläkare
I folktandvården är tre av fyra chefer inom allmäntandvården tandläkare. Högst andel i Blekinge och
generellt lägre i de nordligaste länen. I de privata tandvårdskedjorna växer en annan ledarskapsmodell fram
med betydligt färre tandläkare som klinikchefer.
Det visar Tandläkartidningens granskning av andelen
tandläkare som är chefer inom allmäntandvården.
TexT: FredriK MÅrTenSSon
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– Jag är oroad över utvecklingen. För
bara ett par decennier sedan var ju i
princip alla chefer inom tandvården
tandläkare och våra medlemmar behöver ha chefer som är väl förtrogna
med det vi bedriver, säger Tjänstetandläkarnas kanslichef Björn Petri.
– Det är en komplex fråga, men generellt behöver arbetsgivarna se över
innehåll och befogenheter i chefstjänsterna och även lönerna spelar in.
Det är tydligt att flera glesbygdslän ➤
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Antal tandläkare som är chefer och totala antalet chefer
Norrbotten 21%
Västerbotten 82%
Västernorrland 50%
Jämtland 40%
Gävleborg 60%
Dalarna 70%
Värmland 80%
Örebro 88%
Västmanland 82%
Uppsala 88%
Stockholm 71%
Södermanland 64%
Gotland 0%
Västra Götaland 87%
Östergötland 84%
Jönköping 83%
Kalmar 60%
Kronoberg 79%
Halland 67%
Blekinge 100%
Skåne 82%
Totalt/Folktandvården 73%

Chefer som är tandläkare
Chefer med annan bakgrund

Distriktstandvården 11%
Smile 53%
Colosseum 0 %
Totalt 26%
0
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Statistiken bygger på uppgifter från respektive tandvårdsförvaltning och omfattar klinikchefer och områdeschefer (med ansvar
för flera kliniker) inom allmäntandvården. Omfattar ej centrala chefer eller arbetsledare på kliniknivå.

➤ har svårt att attra-

hera tandläkare att
bli chefer.
Folktandvården
Blekinge är den
enda organisation
som enbart har
tandläkare som klinikchefer.
Björn Petri
– Det är klart att
det begränsar rekryteringen att ha
krav på tandläkarexamen, men vi vill
ändå hålla fast vid det. Nu senast hade
vi svårt att rekrytera en klinikchef till
Olofström och har då valt att låta en
klinikchef ansvara för två kliniker i
stället för att släppa kravet att det ska
vara en tandläkare,
säger Håkan Bergevi, tandvårdschef
i Blekinge.
– Runt tio procent
av våra tjänster som
allmäntandläkare
är vakanta och visst
kan det locka att fri- Håkan Bergevi
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göra klinisk tid för tandläkare genom
att ha andra yrkeskategorier som chefer. Men då behöver man ändå ha en
tandläkare som odontologiskt ansvarig på kliniken och jag menar att den
bästa helhetslösningen är att ha en
tandläkare som huvudansvarig.
SamSYn i blekinge
TT-avdelningens ordförande Alexandra Ioannidis Olsson menar att det
finns en samsyn mellan fack och arbetsgivare i Blekinge vid rekryteringen av klinikchefer.
– Att för en kortare period tillsätta
en förstasköterska som chef kan vara
lämpligt i en akut situation, men som
en långsiktig lösning ser vi gärna en
tandläkare som chef. Jag tror att vi
funnit en ganska bra chefsmodell här
i Blekinge där arbetsgivaren betonar
att chefen i grunden har en anställning som distriktstandläkare och att
förordnande som klinikchef ges tre år
i taget.
Vad ser du för risker med att rekry-

tera chefer som inte är tandläkare?
– Jag upplever att det är svårt för
en chef med annan yrkesbakgrund än
tandläkarexamen att förstå tandläkarens hela arbetssituation. När krav från
vår centrala förvaltning kommer är det
viktigt att ha insikt i
vad det innebär för
alla yrkeskategorier
på kliniknivå. En
annan aspekt är att
Alexandra Ioanchefskapen är en av nidis Olsson
få möjligheter till
karriär för tandläkare inom folktandvården, säger Alexandra Ioannidis
Olsson.
Blekinges motpol är Gotland, som
saknar tandläkare som chefer vid sina
fyra kliniker. Men tandvårdschefen
Monica Palmös resonemang är egentligen inte annorlunda än kollegans i
Blekinge.
– Jag ser gärna tandläkare som klinikchefer så att vi slipper ha dubbelt ➤
TandläkarTidningen årg 104 nr 7 2012

Ny generation 3D-röntgen
Nyhet!

Veraviewepocs 3D R100 & F40

Med Moritas nya Veraviewepocs 3D-maskiner skapas nya möjligheter inom
digital diagnostik. Veraviewepocs 3D R100 och F40 är två avancerade multifunktionsmaskiner för 3D-bilder, panoramabilder och kefalostatbilder.
® Triangulär bildvolym
Genom nyutvecklad teknologi kan den cylinderformade
röntgenvolymen frångås vid exponering av hela tandraden. Resultatet är 15% lägre stråldos eller bättre bildkvalitet.
® Böjt fokusdjup
Att få in hela framtänder vid panoramaexponering har
ibland varit omöjligt. Med den nya generationen panoramaröntgen från Morita kan man i efterhand justera och
böja fokusdjupet efter tändernas vinkel och position.
® Segmentering
Genom datastyrd kollimering (röntgenavskärmning) kan man nu välja exakt vilken del av en
panorama- eller kefalostatexponering man är intresserad av. Övriga områden blir därmed
obestrålade.
® Implantatplanering
All implantatplanering görs direkt i Moritas programvara
I-Dixel eller i kommunikation med implantatplaneringsprogram.

Kortfakta:
Veraviewepocs 3D R100

Veraviewepocs 3D F40

CT

ø40x80, ø40x40, ø80x80, ø80x50, R100x80,
R100x50 (R100 med Reuleaux triangelform).
Panorama-scout utan byte av kassett.

ø40x80, ø40x40. Panorama-scout utan byte
av kassett. LCD-display.

Pan

Inget kassettbyte, justerbara lager,
segmenterad panoramabild,
pixelstorlek 100 um

Inget kassettbyte, justerbara lager,
segmenterad panoramabild,
pixelstorlek 174 um

Kef

Segmenterad kefalograf, pixelstorlek 96 um, dedicerad CCD-sensor.

Sensor CT och Pan: FPD, Kef: CCD

Besök www.digitales.se för exempelbilder och mer information
Tel. 033-22 66 50 | Fax 033-22 66 51
IT • DATASUPPORT • INTRAORALA KAMEROR • INTRAORAL RÖNTGEN • PANORAMARÖNTGEN • 3D-RÖNTGEN

79535-USX-1110

Atlantis
crown abutment
™

Individuella CAD/CAM distanser
för skruvretinerade singelkronor

Astra Tech AB, Aminogatan 1, Box 14, 431 21 Mölndal. Tel: 031-776 30 20. Fax: 031-776 30 17. www.astratechdental.se
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»Den person som är mest lämpad för chefsjobbet ska ha det.«
➤ ansvariga, en klinikchef och en odon-

tologiskt ansvarig, vid våra kliniker.
Men vi har inte lyckats få tandläkare
att vilja vara chefer, säger hon.
Andra arbetsgivare inom folktandvården är mer öppna för att låta andra
yrkeskategorier göra chefskarriär. I
Norrbotten är samtliga enhetschefer
(motsvarar klinikchefer) vid klinikerna numera tandsköterskor.
– Jag är otroligt nöjd med hur det
fungerar och vi har satsat ganska
stora resurser på att utbilda våra enhetschefer. De har också ett bra stöd
av våra sju verksamhetschefer, samtliga
tandläkare, som
arbetar i olika geografiska områden
i länet, säger Klas
Tunbrå, tandvårdschef i Norrbotten.
Folktandvården
Klas Tunbrå
Dalarna har släppt
kravet på odontologisk utbildning för sina verksamhetschefer.
– Trenden går mot färre tandläkare
som chefer. Vi lägger större betoning
på chefen som en egen profession och
mindre vikt på chefen som specialist.
Utvecklingen går också mot större
chefsområden för att göra det möjligt
att vara chef på heltid, säger perso-

nalchefen Mikael Svensson.
De privata tandvårdskedjorna har
betydligt färre tandläkare som chefer
på kliniknivå. Det finns en tydligare
uppdelning i odontologiskt ansvariga tandläkare och
klinikchefer med
ansvar för administration, personal
och verksamhetsutveckling.
Colosseum har
Per Rehnberg
tio kliniker i Sverige
med bland annat
ekonomer, tandhygienister och tandsköterskor som verksamhetschefer.
– Jag upplever det som naturligt att
tandläkare avancerar i sin yrkesroll
och att vi i stället söker chefer med
annan bakgrund. Kanske driver vi på
den här utvecklingen, men samtidigt
kan folktandvården säkert blicka tillbaka 15–20 år och konstatera att det
trots allt hänt en del. Nu finns en annan kultur kring ledarskap, säger Per
Rehnberg, vd för Colosseum.
ledarSkap i förändring
Av Smiles 15 klinikchefer är åtta tandläkare.
– Den person som är mest lämpad
för chefsjobbet ska ha det. Det kan
vara en tandläkare eller någon med

annan yrkesbakgrund. Jag upplever
att vårdsektorn varit ganska ålderdomlig i sitt sätt att organisera – att
specialisten med längst utbildning alltid måste vara chef.
Men det håller sakta
på att förändras,
säger Tobias Wirén,
personalchef på
Smile.
– Våra tandläkare
har ändå stora möjligheter att påverka Tobias Wirén
genom att de odontologiskt ansvariga deltar i ett odontologiskt råd för hela företaget och genom att de som teamledare finns med
i sin kliniks styrgrupp.
aktieägaren tar chefSanSvar
Mest opåverkad av olika trender är
förmodligen Praktikertjänsts kliniker,
där det är naturligt för den enskilde
tandläkaren som är aktieägare att ta
fullt chefsansvar.
– Jag skulle uppskatta att det fungerar så till 99 procent. Ett undantag
kan vara större mottagningar med flera ansvariga tandläkare, där man kan
komma fram till att det är rationellt
att rekrytera en klinikchef utifrån, säger Kerstin Wilson, tillförordnad affärsområdeschef för Praktikertjänsts
tandvård. ■

Snabbt.
Enkelt.
Tryggt.
Vill du veta mer, kontakta Staffan Magnusson på:
tel. 0498-20 29 39 alt. staffan.magnusson@payex.com
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Implantat inte
alltid bästa valet
Avtagbar eller fast protetik?
Ska konstruktionen stödjas
på tänder eller implantat?
Ta god tid på dig att
diskutera alternativ med
äldre patienter.
TexT: JaneT SuSLicK

Det råder Pär Almqvist, specialist i
oral protetik på Specialistkliniken för
Dentala Implantat i Nacka i Stockholms län.
– Implantat är inte bäst i alla lägen,
säger han.
Periimplantit blir vanligare och vi
har bara sett en liten del av de problem
som kommer, sade Stefan Renvert,
professor i oral hälsovetenskap i Kristianstad i Tandläkartidningen nummer 5 2012. Var femte patient som får
tandimplantat väntas få periimplantit
inom tio år.
Ett sätt att minska problemet är att
vara mer sparsam med att sätta implantat och att ha snävare indikationer än man har haft under senare år,
anser Pär Almqvist.
– Periimplantit fanns nästan inte för
20 år sedan. Det beror på en blandning av kompetensen bland tandläkarna som utförde behandlingarna
och på patientselektionen, enligt Pär
Almqvist, som sammanfattar:
Per-Ingvar Brånemark opererade in
de första titanskruvarna 1965. Metoden blev allmänt accepterad i början
av 1980-talet. De tidiga implantaten
gjordes av specialister på välkontrollerade patienter. Många av patienterna var helt tandlösa och hade haft
protes i flera år. Man gjorde tvåstegskirurgi och implantaten fick läka fast
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under slemhinnan innan man fäste
den protetiska konstruktionen.
– Implantatbehandlingarna
har
inte blivit bättre med åren, säger Pär
Almqvist.
Alltfler tandläkare gör implantat
samtidigt som tandlöshet har blivit
ovanligare.
– Implantat blir en behandling som
sällan förekommer och alla är ovana
eller har otillräcklig träning.
En annan skillnad är att de flesta
patienter som får implantat i dag har
egna tänder kvar. När tandvårdsförsäkringen infördes 1973 var cirka 15
procent av befolkningen, cirka en miljon personer, helt tandlösa. I dag är
siffran mindre än en procent, berättar
han.
Pär Almqvist tror inte att alla tandläkare alltid sanerar ordentligt innan
patienterna får implantat, och då ökar
risken för periimplantit. Men det
finns i dag ingen bra behandling för
periimplantit, konstaterar han.
Resultatet påverkas mer av vem
som får implantaten och vem som gör

➤ Tre råd TiLL TANdLäkAre

Protetikern Pär Almqvist har arbetat 27 år
på Specialistkliniken för Dentala Implantat.
Han ger tre grundläggande råd till tandläkare inför implantatbehandlingar av äldre
patienter:
■ Implantat är inte alltid bästa lösningen.

Lägg ner tid på ett omfattande utredningsarbete. Överväg noga fasta, tandstödda
konstruktioner.

■ Om valet faller på implantat, använd två-

stegskirurgi med långa läkningstider.

■ Cementera aldrig fast stora implantat-

stödda konstruktioner och var noga med
den hygieniska utformningen.

implantatbehandlingen än av vilka
material som används – precis som
med kompositfyllningar.
Äldre vill vara symtomfria, ha god
tuggfunktion och ha ett naturligt utseende. Dessutom vill de att protetiska
konstruktioner ska vara lätta att sköta.
Pär Almqvist uppmanar allmäntandläkare att lägga ner god tid på
utredningsfasen med äldre patienter.
Diskutera olika behandlingsalternativ
och ge patienten tid att fundera.
– Det är sällan bråttom.
Implantat är en möjlighet, men det
finns alternativ. För en mycket skör
patient kan det bästa
vara att helt avstå
protetisk behandling. Andra alternativ är att välja avtagbar protes eller fast
tandstödd protetik.
För- och nackdelar
ska övervägas.
– Hög ålder i sig
Pär Almqvist
är inte kontraindicerande för implantat. Däremot kan dålig allmänhälsa,
bristande kooperation och orimliga
förväntningar vara det, säger Pär
Almqvist.
för- och nackdelar
Avtagbara proteser fungerar bra för
en del. Kanske bättre än vad patienten själv tror, och kanske bättre än vad
många tandläkare tror. Därför kan det
vara klokt att låta patienten pröva ett
par månader. En del som från början
hade tänkt sig en fast konstruktion
blir nöjda med en avtagbar. Och de
som lever på socialbidrag får oftast
lov att nöja sig med det.
– Socialtjänsten betalar ibland för
protetik, men då gäller lägsta godtagTandläkarTidningen årg 104 nr 7 2012

Kvinnan har inga egna tänder. Bilden
togs 20 år efter att hon fick implantat.
»Oljeplattformsmodellen« är lätt att
hålla ren och hon har skött munhygienen
exemplariskt.

➤ MuNhäLsA heLA LiveT

Munhälsa hela livet är en artikelserie om tandvård för äldre.
Tidigare delar har publicerats i år i Tandläkartidningen nummer 2, 3, 4, 5 och 6.

bara standard, det vill säga avtagbara
proteser.
Därför är det viktigt att betrakta till
exempel partialproteser på ett seriöst
sätt och inte bara som en temporär
lösning.
En fördel med avtagbara proteser
är att de är lätta att rengöra. Men man
måste väga in risken att en äldre, kanske dement, patient tappar bort protesen och inte använder den.
Större lönsamhet är inte något argument för fast protetik med dagens
tandvårdsstöd och den fria prissättningen.
– Välgjorda avtagbara proteser är
inte billiga.
föredrar ofta faSt protetik
För det mesta tycker Pär Almqvist
ändå att fast protetik är att föredra,
men frågan är om den ska stödjas på
tänder eller implantat.
Behovet av implantat sjunker dramatiskt, trots att det finns alltfler
äldre. I dag är nästan 1,8 miljoner personer 65 år eller äldre och en 75-åring
har i genomsnitt 24 egna tänder.
– 30- och 40-talisterna har många
egna tänder kvar, och det innebär att
man kan göra tandstödda kronor och
broar med god prognos som samtidigt
är kostnadseffektiva för patienterna
och samhället. I mitten av 1980-talet
var det en kö av tandlösa som ville ha
implantat, men så ser det inte ut i dag.
rekommenderar tvåStegSkirUrgi
Om valet ändå faller på implantat, rekommenderar Pär Almqvist bestämt
tvåstegskirurgi.
– Det finns i dag inget riktigt bra alternativ som går jättefort, anser han.
Det är ett problem att teknikutvecklingen är så snabb att den inte hinner
TandläkarTidningen årg 104 nr 7 2012

Skräckexemplet. Så här kan det se ut när en patient med implantat inte sköter munhygienen. Bilden togs ett halvår efter utlämningen, i samband med att patienten fick
akuta problem.

De flesta patienter har tänder kvar, och då kan man göra tandstödd protetik. »Pallativ
protetik – god kvalitet till halva priset«, sammanfattar Pär Almqvist.

utvärderas innan en teknik har ersatts
av en ny.
– En massa produkter har passerat
sedan 1980-talet, men folk har inte
bara bättre hälsa för det, utan även en
massa nya problem. Den ursprungliga
Brånemarksmetoden är omodern,
men det finns ingen behandling som
har högre lyckandefrekvens eller bättre långtidsprognos.
Det är kvalitetsskillnader i behand-

lingsmetod, genomförande och även
i tandteknisk produktion, anser Pär
Almqvist.
Pär avråder från att cementera fast
stora konstruktioner.
– Målet är att det vi gör ska hålla
i 20 år. Det måste gå att ta bort konstruktionen utan att förstöra den ifall
det tillstöter tekniska eller biologiska
komplikationer, och det gör det förr
eller senare. ■

»Implantatbehandlingarna har inte blivit bättre med
åren… Alla är ovana eller har otillräcklig träning.«
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Sveriges Tandhygienistföreing
stöder användningen av zendium
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»Kamrathjälpen
räddade julen 2010«
Tandläkaren och entreprenören Michael Busck har
aldrig varit »typen som sökt
hjälp«, som han själv uttrycker det. Men när han
såg annonsen i Tandläkartidningen om Kamrathjälpen bet han huvudet av
skammen och sökte ekonomiskt stöd.
– Det räddade julen för mig.
TexT: MaTS KarLSSon FoTo: Marie uLLnerT

Michael Busck är en person som haft
många järn i elden. Han har varit frisk
och stark, och har tyckt om att anta
nya utmaningar, en entreprenörstyp
ut i fingerspetsarna, en person som
alltid klarat sig själv.
Men en dag slog sjukdomen till. Det
blev tuffa år, men till sist kom han på
fötter igen, bland annat med ekonomiskt stöd från Kamrathjälpen.
Han gick ut tandläkarutbildningen i
Göteborg 1976, och efter några månader vid folktandvården startade han
egen klinik, slet hårt för att få verksamheten att gå ihop.
– Det var tuffa år med dålig lönsamhet inom branschen. Efter drygt tio år
fick det vara nog. Jag ville inte försöka
överleva ekonomiskt genom att vara
oärlig, berättar han.
Han drog ner på verksamheten och
startade ett export- och importföretag
för kvalitetsinstrument till tandvården. Verksamheten gick bra.
Vid denna tid hade han en kompis
som hade ett dataregister för sina musikskivor. De utvecklade detta till ett
lagerprogram, som lanserades bland
kompisar i Göteborg. De bildade ett
dataföretag.
Samtidigt insåg Michael Busck möjligheterna med datorisering inom tandvården. Sagt och gjort: han köpte en
egen dator – det var 1984 – och började ➤
TandläkarTidningen årg 104 nr 7 2012

Efter flera tuffa år med sjukskrivningar är tandläkare Michael Busck på banan igen, som hantverkare åt Seniorbolaget. Ett mer omväxlande
arbete än att jobba som tandläkare.
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➤ lära sig databasprogrammering. »Synd

om familjen den sommaren«, säger han.
Programmet kom ut på marknaden
1985 under namnet Alextandra, ett dosprogram som blev mycket populärt.
Senare sålde han import- och exportföretaget och satsade all tid på
dataföretaget. 1988 lanserades Journalex för Windows. Men en bit in på
1990-talet tröttnade han på dataarbetet och bestämde sig för en ny bana,
som hotelldirektör.
– På banken frågade de vad jag hade
för erfarenhet av det yrket – jag svarade att jag bott på hotell.
Han drev hotellet en tid, och det
kunde ha blivit en bra affär – om han
köpt hotellet när det fanns möjlighet.
– Hade jag gjort det och sedan sålt
efter några år skulle jag ha tjänat en
rejäl slant, men tyvärr tog jag inte den
chansen.
tillbaka till tandläkeriet
Vad gör en hotelldirektör som gått
miste om en god affär?
Han bestämde sig för att gå tillbaka
till tandläkaryrket, även om det hade
gått 17 år sedan han var kliniskt verksam.
– Jag var orolig för att jag hade tappat kunskap och färdigheter, men efter tre dagar på privatpraktiken i Bohuslän kände jag att fingerfärdigheten
fanns kvar.
Det blev sammanlagt sju och ett
halvt år som arrendetandläkare innan
skadan slog till.
– Det kändes som en sträckning i

»Jag har aldrig
velat ha bidrag.«
ena skuldran. Jag fick akupunkturbehandling, men det hjälpte inte. En
slätröntgen visade ingenting. Jag fick
sjukgymnastik, men blev bara sämre.
En magnetröntgen visade på tre
diskbråck som omfattade tre halskotor. Mellan dessa fanns en frisk disk.
En neurolog slog fast att han inte
kunde fortsätta att arbeta som tandläkare. En behandlingsmöjlighet var
steloperation, ett alternativ som hade
handikappat honom.
Sedan tillkom andra problem: Efter
sjukskrivningen besökte han arbetsförmedlingen, där man konstaterade
att han var tillräckligt frisk för att arbeta. I och med det drogs sjukpenningen in. Problemet var bara att han inte
kunde arbeta, inte ens vid ett skrivbord
på grund av domningar och värk. Han
hade provat, men det gick inte.
– Liksom många andra tandläkare
hade jag inte gått med i a-kassan, det
fanns ju alltid jobb. Det innebar att jag
stod där med 6 700 kronor minus skatt
i månaden i statlig a-kassa, vilket var
omöjligt att leva på.
mådde dåligt
– Jag gick omkring och mådde jättedåligt. Klättrade på väggarna. Jag
var van att arbeta, men kunde inte,
och pengarna tröt. Av en tillfällighet
såg han en annons i Tandläkartidningen om Kamrathjälpen.
– Jag har aldrig velat ha bidrag utan

har alltid försökt klara mig själv, men
julen närmade sig och ekonomin var
under isen. Jag var i desperat behov
av pengar.
Han bet huvudet av skammen och
kontaktade Tandläkarförbundet för
att få mer information om vilket stöd
Kamrathjälpen kunde erbjuda. En tid
senare fick han ett ekonomiskt bidrag
under tre månader.
– Det gick snabbt och var enkelt att
ansöka om pengar. Visst kändes det
lite jobbigt att söka hjälp, men det räddade julen 2010.
En tid därefter startade han ett nytt
företag med tre kompanjoner i januari
2011. Företaget stöttade nyanlända invandrare med att komma in och etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Men i maj 2011 slog skadan i
nacken till och han tvangs sjukskriva
sig fram till oktober, då han började
lyfta tjänstepension.
I februari i år kom vändpunkten;
han fick jobb hos Seniorbolaget i Göteborg, ett företag som hyr ut hantverkstjänster till äldre. Det handlar
om allt från målning och tapetsering
till andra arbetsuppgifter som omfattas av rot- och rutavdrag.
– Jag är ganska händig av mig, så det
passar mig som handsken. Jag är en
slags gårdvar. Jobben innebär att jag
kan växla mellan olika arbetsuppgifter, och då klarar kroppen det, berättar han.
Och han tänker inte pensionera sig
än:
– Jag stortrivs med jobbet. ■
➤

SMILE SPECIALISTTANDVÅRD

Allt annat än vanlig tandvård
Vi på Smile har bestämt oss för att göra skillnad i Tandvårdssverige.
Inte nog med att vi öppnat vår femtonde klinik så har vi även tre
nyöppnade specialistkliniker.
I Malmö, Helsingborg och Vänersborg tar vi emot patienter även från kollegor i branschen.
Vi har kompetensen inom Parodontologi, Oral protetik, Endodonti, Ortodonti, och Klinisk
bettfysiologi. Läs mer om Sveriges bästa tandvård på www.smile.se
I SAMARbETE MED

Specialistkliniker
hELSINgboRg 042-12 15 40
MALMö 040-631 11 00
VäNERSboRg 0521-71 18 88
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on a dental mind #68

I en klass för sIg
Kodak behöver ingen närmare presentation, men vi berättar gärna mer om deras
digitala röntgensensor RVG 6100 som är lätt
att använda och integrera. Snabb och säker
bildöverföring samt överlägsen komfort tack
vare ergonomisk design. Lägg till fantastisk
bildkvalitet, ökad slitstyrka och hög tillförlitlighet så förstår du att den är något utöver det
vanliga. Precis som vi.
Det är kanske därför Kodak valt oss som
enda återförsäljare i Sverige.
5 års
garantI!
arantI !

Ps. Vi kommer gärna på besök – boka tid
för en demonstration!

Följ oss på Facebook så blir
du uppdaterad om produkter,
erbjudanden, kampanjer, tips om
utbildningar och events mm.

factum 2012. foto DaRRyL eStRine

facebook.com/Dentalmind

i n f o & S h o P d e n t a l m I n d.c o m t e L 0 3 4 6 - 4 8 8 0 0

TANDVÅRD&SAMHÄLLE
➤

Utnyttja möjligheten – sök stöd
Under de senaste åren har alltfler av
förbundets medlemmar uppmärksammat att Kamrathjälpen finns och
vänt sig dit för att få ekonomiskt stöd.
De flesta som ansökt om bidrag och
lån har också fått det.
behövande
I första hand ger Kamrathjälpen »…
understöd till behövande tandläkare
eller dennes familj, som oförskyllt råkat i ekonomiskt trångmål«. I andra
hand till »…långvarigt arbetslös tandläkare för dennes omskolning/utbildning till annat yrke eller till arbetslös
tandläkare för dennes deltagande i
efterutbildning…«. I
tredje hand kan ekonomiskt stöd ges till
»behövande tandläkarstuderande«.
De pengar som
stiftelsen delar ut
Pia Kollin

är att det ska ges till
består av avkastningen
den som inte har egna
på räntor och aktier.
resurser för att klara av
Pengarna betalas ut som
den besvärliga situation
bidrag och lån.
man hamnat i, däremot
Den som vill ansöka
inte till den som har en
om pengar från Kamegen förmögenhet. För
rathjälpen behöver inte
gifta räknas den samfylla i någon särskild
manlagda inkomsten/
blankett; det räcker med
Nattsvart för en tandläkare är ändå ganska ljust.
förmögenheten in vid
ett brev där man beskristyrelsens bedömning.
ver sin situation och det
Varje ärende behandbehov av ekonomiskt
stöd som man har, berättar Pia Kollin, las under sekretess. Endast styrelsen
utredare på Tandläkarförbundet och och Pia Kollin har kännedom om de
ansvarig tjänsteman för stiftelsen. Till sökandes identitet. Styrelsen består
brevet ska den sökande skicka med av tandläkare.
en kopia på den senaste självdeklarationen och eventuell makes/makas ladda ner broSchYr
deklaration. Detta ska skickas in till En broschyr om Kamrathjälpens
Tandläkarförbundet, där Pia Kollin verksamhet kan laddas ner från Tandtar hand om ansökan och vidarebe- läkarförbundets hemsida, www.tandfordrar den till stiftelsens styrelse för lakarforbundet.se. Den finns under
fliken medlemmar.
bedömning och beslut.
Syftet med det ekonomiska stödet
MaTS KarLSSon

Planera för kurs!

All Dentistry
is Esthetic!

Universell bindning i enkelt format

ALL-BOND TE™ med generna från All-Bond 2 är ett universellt bindningssystem för alla typer av adhesiva tillämpningar i kliniken. Totalets
Göteborg 27-29 Sep 2012
med fosforsyra ger optimal bindning till både emalj och dentin. Den
Clarion Hotel Post
relativtUSA.
hydrofoba adhesiven appliceras som ett skikt och ger lika pålitlig
Dr. Betsy Bakeman, Tandläkare från Grand Rapids,
Brad Patrick, Tandtekniker från Bend, USA. bindning som en flerstegs-adhesiv, tack vare förekomsten av en starkt
korsbindande monomer som motverkar vattenupptag och degradering.

Stockholm 29 Nov-1 Dec 2012
Stockholm Waterfront Congress Center
Dr. Bo Bruce, Tandläkare från Greenville, All-Bond
USA.

TE är dualhärdande.
ljuset intepånår
sker härdningen av
MerDit
information
www.sacd.se
sig själv, utan extra komponenter. Den praktiska
Stockholm 14-16 Mars doseringspipetten
2013
ACE® gör All-Bond TE enkel
Clarion Hotel Sign
att handha, utan spill. Med ett universellt
Dr. Newton Fahl, Tandläkare från Curitiba, Brasilien.
adhesivsystem får du dessutom säkrare bindningsrutiner och bättre totalekonomi.

HULTÉN & Co ab
tel 040-15 66 77 fax 040-15 56 00
www.bisco.se

All-Bond TE Universal½ tdltidn201202.indd 1
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Tandkräm med kaliumnitrat och fluor för känsliga tänder
Fri från natriumlarylsulfat
Lågslipande sammansättning för att maximalt skydda tanden
Kariesförebyggande, tar bort ytliga missfärgningar
Vitgörande egenskaper
Minskar plackbildning
Finns både i 100 ml och 22 ml förpackning

* Erbjudandet gäller under juni månad 2012 eller så länge lagret räcker.

Telefon: 08-646 11 02
www.ahrendental.com

Folktandvården i många landsting är nu
med i Svenskt kvalitetsregister för karies
och parodontit och till hösten ansluter sig
de första privata klinikerna, berättar Hans
Östholm, ansvarig för registret.

INTERVJUN

»Forska med
hjälp av Skapa«
Nästa år kan tandläkare
som är med i Svenskt
kvalitetsregister för karies
och parodontit (Skapa)
jämföra sina egna resultat
med riksomfattande data.
TexT: JaneT SuSlick
FoTo: Johan eklund

men redan i dag är Skapa ett stort kvalitetsregister.
n Uppgifter om drygt 700 000 patienter, varav 200 000 barn, finns med.
n Ungefär 200 mottagningar rapporterar in data.
n Uppgifter om cirka en miljon patientbesök rapporterades in per år
2010 och 2011.

Journalsystemen avgör
Folktandvården i Värmland, Örebro,
ag hade önskat att det hade Blekinge, Östergötland, Uppsala och
gått ännu fortare att utveckla Västerbotten är nu med. Folktandvårregistret, men nu har vi kom- den i Norrbotten och Västra Götaland
mit ganska långt, säger Hans håller på att ansluta sig. Till hösten
Östholm, tandvårdschef i börjar folktandvården i Sörmland och
Jönköping att lämna uppgifVärmland och ansvarig för
ter till Skapa.
registret.
Än så länge saknas folkSvenskt kvalitetsregister
tandvården i Stockholm och
för karies och parodontit har
Skåne i registret. Det beror
utvecklats för att förbättra
på att de använder journaltandvårdens kvalitet och besystemet T4, som bara har
handlingsresultat. Registret
varit anslutet sedan i februhar varit under utveckling
ari, men de kommer med så
sedan 2007, då det fick ett
småningom.
planerings- och startbidrag
I höst kommer även de
från Sveriges Kommuner
första privata praktikerna
och Landsting (skl). Förmed, om allt går som planehoppningen var då att Skapa
rat.
skulle testköras av ett antal
– Journalsystemen avgör
landsting och privatkliniker
de praktiska möjligheterna,
under 2008 och öppnas för
berättar Hans Östholm.
allmänt bruk 2009.
Guldgruva för
– Vi har tagit med de stora
Så fort har det inte gått, forskningen.
f oto : co l o u r box

J
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journalsystemen först och nu tar vi de
lite mindre.
Det går i dag att ta in data från journalsystemen T4, Carita och Effica.
Nästa år kommer Opus och därefter
Alma med i registret.
– Skapa har kommit till för hela
tandvården. Vi har tecknat ett avtal
med Praktikertjänst, men det tar kanske ett par år innan alla är med. Privata tandvårdskedjor och mindre kliniker är också välkomna, säger Hans
Östholm.
överförs automatiskt
Det som är unikt med registret är att
utvalda uppgifter om alla patienter
hos dem som är med i registret överförs automatiskt från tandvårdsjournalerna. Behandlaren behöver inte
göra något särskilt.
Det ger nya möjligheter att följa
upp, utvärdera och utveckla tandvårdens kvalitet utan utökad administration.
Journaluppgifterna samlas in och
bearbetas av Skapa. De kan sedan
användas på klinik-, landstings- och
riksnivå.
När registret är i full drift kommer
klinikerna att kunna ta ut specialrapporter och jämföra sin verksamhet
med sammanslagna data för landstinget eller riket.
Registret synliggör kvalitetsbrister, ➤
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INTERVJUN
»Intresset att forska
med hjälp av Skapa
kommer att växa väldigt
mycket. Andra register är
inte lika heltäckande.«
➤ kunskapsluckor och olikheter i tand-

vården och hjälper till att ge svar på
olika frågor. Några exempel:
n Hur många har karies och parodontit i olika åldrar inom mitt landsting
jämfört med i Sverige i stort?
n Hur behandlas patienterna på olika
mottagningar?
n Hur välfungerande och kostnadseffektiva är olika behandlingar?
Med hjälp av underlaget kan tandläkare reflektera över om de väljer
»rätt« behandling.
Vissa resultat kommer också att levereras till Socialstyrelsen för att göra
det möjligt att vidareutveckla de nationella riktlinjerna.
Uppgifter om enskilda patienter är
skyddade av sekretess. Patienter som
inte vill att information lämnas till re-

gistret har också rätt att avstå eller få
uppgifter borttagna.
raPPortfunktion Byggs
Själva rapportfunktionen är inte färdigbyggd än. På sikt kommer deltagarna att ha tillgång till ett webbgränssnitt, en hemsida som de loggar
in på. Det ger möjlighet till egna analyser och rapporter.
En del rapporter blir tillgängliga
även för allmänheten, myndigheter
och andra. Bland annat skrivs en sammanfattande rapport en gång om året.
Årsrapporten för 2011 blir klar efter
sommaren.
– I årsrapporten kommer vi att redovisa epidemiologiska siffror om
karies och parodontit i statistik och
diagram. En del behandlingsresultat
finns också med, berättar Hans Östholm.
Skapa blir en värdefull källa för
forskning. Det finns redan några
forskningsprojekt som önskar använda uppgifter i registret. Ett är ett
tvärmedicinskt projekt om genetiska
förklaringsmodeller för sjukdomar.

Molekylära analyser kombineras med
registerdata.
I ett annat projekt försöker forskare
hitta samband mellan ärftlighet och
livsstil vad gäller resistens och känslighet för karies och parodontit.
Ett tredje forskningsprojekt handlar
om barntandvård och är ett samarbete
mellan Västra Götaland och Örebro.
– Intresset att forska med hjälp av
Skapa kommer att växa väldigt mycket. Andra register är inte lika heltäckande, säger Hans Östholm.
stora it-kostnader
Skapa drivs av landstinget i Värmland
och är ett av två nationella register för
tandvården. Det andra är ett implantatregister.
Skapa har en budget för 2012 på
drygt tre miljoner kronor. Hälften
kommer från regeringen via Socialstyrelsen. skl betalar 800 000 kronor
och är näst största finansiären.
IT-kostnader är de största kostnaderna. Utvecklingen av rapportfunktionerna är det som kräver mest i år
och i början av nästa år. n

Nya tänder behöver
också skötas!
God munhygien är avgörande för implantatets
livslängd. TePe har produkterna som underlättar
för dina patienter med implantat.

Vi har bland annat ett behändigt implantatkit med
våra 2 specialborstar och en mellanrumsborste.

42

www.tepe.com/implantcare

AD120026TP

Tillverkas i Sverige
stöder
användning
av TePes
produkter
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NYHET!
Mild smak,
utan alkohol

Ny, mild smak.
Samma goda argument.
Den uppfriskande känslan är ett av de främsta känne
tecknen för Listerine. Alla är dock inte lika förtjusta i den
starka smaken. Vår senaste nyhet är därför en mildare
variant, Listerine Zero.

I Socialstyrelsens senaste riktlinjer lyfter man, utöver tandborst
ning med fluortandkräm, fram den kariesförebyggande tilläggs
effekten av daglig sköljning med natriumfluoridlösning med låg
koncentration av fluor.

Fyra essensoljor utgör basen

Ett värdefullt komplement

MNSE-LIS-2011-036, jun 2011

Precis som i övriga Listerine, består basen i Listerine Zero av
de fyra olika essensoljorna tymol, eukalyptol, metylsalicylat
och mentol. Den unika kombinationen reducerar de bakterier
som plack består av.

Mildare smak utan alkohol
Listerine Zero innehåller ingen alkohol. Förutom att erbjuda ett
effektivt alternativ för de patienter som föredrar en mildare, mindre
stark smak, betyder det att du nu även kan rekommendera
Listerine Zero till patienter som av olika anledningar vill eller bör
undvika alkohol. Listerine Zero kan användas av barn över 6 år.

Med extra skydd mot karies
Tillsatsen av 0,05% natriumfluorid gör dessutom Listerine Zero
till ett lämpligt val för de patienter som behöver extra skydd
mot karies.

Listerine Zero ska naturligtvis aldrig ersätta tandborstning och
approximala hjälpmedel, men för patienter som behöver
reducera plack, minska risken för karies eller vill få en fräschare
andedräkt är Listerine Zero ett milt och effektivt komplement till
den dagliga munvården.
Stark vetenskaplig evidens i kombination med lång erfarenhet
gör användning av Listeriene till ett tryggt och säkert val.
Vill du veta mer om Listerine Zero är du varmt välkommen att
höra av dig till oss. Vi är också intresserade av att ta del av dina
erfarenheter av munskölj.
E-post med-info@its.jnj.com • Tel 08-503 385 00

MATERIAL & METOD

En stor del av okbenet, halva överkäken
och den undre delen av orbitan opererades bort på grund av cancer.

Med hjälp av datortomografi speglades den friska högra sidan till vänster. Sedan
framställdes ett titanimplantat med hjälp av Cad/Cam.

För första gången i Sverige
har en patient fått ett nytt
mellanansikte i titan.

man fick bort all tumörvävnad men efter operationen var kinden insjunken
och det som var kvar av vänstra ögat
hängde. Han hade också ett stort hål
i munnen upp till näsan. Ole ville ha
bättre symmetri i ansiktet och bättre
utfyllnad av sin vänstra kind.
– Han ville också ha tänder att tugga
med och ville slippa läckage mellan
näsan och munnen, men den kosmetiska defekten var hans största bekymmer, berättar Daniel Danielsson.
Ole fick vänta några år för att vara
säker på att tumören inte skulle komma tillbaka.

Titan är guld värt
TexT: JaneT SuSlick
FoTo: daniel danielSSon

Operationen gjordes i januari i år vid
Stockholms kraniofaciala centrum
på Karolinska universitetssjukhuset i
Solna.
Käkkirurgen Daniel Danielsson ingick i teamet som opererade.
Patienten, Ole, fick diagnosen osteosarkom när han var 33 år. Tumören
satt i mellanansiktet på vänster sida.
På grund av tumören måste en stor
del av okbenet, halva överkäken och
den undre delen av orbitan på vänster
sida opereras bort. Ole förlorade även
synen på vänster öga. Förutom kirurgi
genomgick han cellgiftsbehandling.
Tumöroperationen gick bra och
44

olika alternativ diskuterades
I höstas påbörjades planeringen för
rekonstruktion av Oles mellanansikte.
– I teamet diskuterades olika lösningar, bland annat mikrovaskulärt
transplantat där man tar ben från
exempelvis höftkammen eller underbenet. Men vi kom fram till att vi inte

skulle uppnå Oles främsta önskan,
som var att förbättra ansiktets symmetri och estetik, berättar Daniel Danielsson.
Han kände till att kolleger i Finland
hade gjort en liknande rekonstruktion
med titanimplantat framställda med
Cad/Cam (computer aided design/
computer aided manufacturing). Därför tog han kontakt med käkkirurgen
Risto Kontio, som även var med när
Ole opererades i januari.
Nackdelen med en överkäke i titan
är att risken för infektion eller bortstötning är större än med kroppseget
ben. Fördelen är bättre estetik. Eftersom Ole är frisk och relativt ung, bestämde teamet sig för att prova den
nya metoden.
Med hjälp av datortomografi speglades den friska högra sidan till vänster. Sedan framställdes implantatet
hos ett företag i Finland. Daniel Danielsson är mycket imponerad av pre- ➤
tandläkartidningen årg 104 nr 7 2012

Ole fick diagnosen osteosarkom när han var 33 år. Tumören satt i mellanansiktet på vänster sida. Tumöroperationen gick bra, men
Ole ville ha bättre symmetri i ansiktet och bättre utfyllnad av sin vänstra kind.

Ole kommer att få en ny ögonprotes och fett kommer att sprutas in i kinden för att fylla ut den lite till, men redan nu är symmetrin
mycket bättre.
tandläkartidningen årg 104 nr 7 2012
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MATERIAL & METOD
➤ cisionen i tillverkningsprocessen.

Själva operationen pågick en hel
dag.
– Vi jobbade i dubbla team samtidigt vid ansiktet och på låret. Man kan
inte bara stoppa in ett så stort implantat i ansiktet, utan den måste täckas
med mjukvävnad, förklarar Daniel
Danielsson.
korg med Ben
Mjukvävnaden togs från Oles lår med
mikrovaskulär teknik av speciellt tränade plastikkirurger som ingår i rekonstruktionsteamet.
En finess med titankäken är att
det finns en liten korg på insidan av
konstruktionen. Teamet planerar att
fylla korgen med ben från Oles höftbenskam för att så småningom kunna
ge honom tandimplantat på vänstra
sidan.
Ole kommer också att få en ny ögonprotes och fett kommer att sprutas in i
kinden för att fylla ut den lite till, men
redan nu är Daniel Danielsson nöjd
med resultatet.
– Symmetrin mellan höger och väns-

Mjukvävnaden togs från
Oles lår med
mikrovaskulär
teknik.

ter sidan är redan mycket bra, säger
han.
– Vi har tidigare använt titanimplantat i ansiktet, men aldrig till en så
stor del av en överkäke, berättar Daniel Danielsson.
Att använda titanplattor och skruvar tillhör vardagen vid Stockholms
kraniofaciala centrum. Att framställa

större ansiktsdelar i titan med hjälp av
Cad/Cam för att ersätta ben är ovanligare. Det görs bara några gånger om
året.
Det är ovanligt att patienter får cancer i överkäken, och alla överlever
inte. Men för vissa av dem som klarar
sig kan en ny käke i titan bli en utmärkt lösning. n

Kontakta info@dentsply.se
för bokning av
demonstration!

Sektionsmatrissystem
• Hållbara och flexibla ringar i nickel-titan
• Anatomiskt formade matriser och stapelbara kilar
• Smarta preparationsskydd – ta bort skyddet och återanvänd som kil
DENTSPLY DeTrey | Box 2024 | SE-128 21 Skarpnäck | Tel 08 685 65 05 | w w w.dentsply.eu
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98 sidor studentlitteratur
Att vara en del i svensk tandläkarutbildning är ett ansvar vi tar på största allvar.
Därför fortsätter vi att utveckla Tandläkartidningen för att bidra till såväl den
enskilde tandläkarens som branschens framgång.

Tandläkarkunskap sedan 1909

STUDENT

Modern klinik
simulerar verkligheten

Videoskärmar och touchscreen på landets modernaste simulatorklinik.

Utbildningskliniken i Göteborg har nyrenoverade lokaler
med landets största och modernaste simulatorklinik som
ger studenterna möjligheter
att arbeta med datajournaler
tidigt och delvis med datorbaserad inlärning.
TexT och FoTo: FRedRik MoBack

Den nya simulatorkliniken i Göteborg
har 40 platser mot 18 förr.
– Förut satt vi bara med dockor och
borrade med instruktioner på ett litet
papper. Nu har de dataskärmar, säger
Cecilia Heinisch på termin tio, om hur
det var att jobba i den gamla simulatorkliniken.
Den nya är så lik den verkliga miljön som möjligt. När man sedan börjar
med patienter känns steget naturligt
eftersom man känner igen utrustningen.
tandläkartidningen årg 104 nr 7 2012

– Nu har de video på skärmen framför sig, så de kan se gummornas tänder
och tandkött och skriva i journalsystemet direkt på datorn som man gör på
riktigt medan vi fick skriva pappersjournaler, säger André Näf på termin
tio.
Modernare utrustning med touchscreen och bekvämare stolar för patienterna bidrar till det fina intrycket.
– Sedan tycker jag att stämningen
har blivit lugnare efter renoveringen
på klinikplan. Det säger många i personalen också och det är ju jättebra –
både för patienterna och för oss som
jobbar här, säger Tove Kjeang, också
på termin tio.
ny studiePlan
De som våren 2012 går termin sex
och nedåt har en ny studieplan. Studenterna på sjätte terminen började
med patienter i liten skala under termin fem, för att öka på under termin
sex. För studenter från termin sju och
uppåt gäller följande:

Cecilia Heinisch

– Första terminen vi har patienter
är termin sju och då jobbar man tillsammans med en kursare på samma
termin. Vi behandlar patienten varannan gång och assisterar varannan
gång. Men på de sista tre terminerna
är vi ensamma och ber en sköterska
om hjälp om vi behöver säger Cecilia
Heinisch.
➤
49

STUDENT

➤

André Näf

Åsa Leonhardt

Arbetsmiljön betyder en del.
– Belysningen är bra och är särskilt
viktig vid all färgtagning. Ergonomin
på stolarna är också viktig; vi har fått
sadelstolar i alla behandlingsrum, säger André Näf.
På utbildningskliniken är 30 tandläkare handledare. Hälften av dem jobbar också på andra kliniker. Den andra
hälften jobbar bara här.
– Det har blivit en fantastisk miljö
jämfört med tidigare. Skillnaden är
störst i simulatorkliniken där vi förut
hade en riktigt gammal utrustning. I
dag är det högmoderna enheter som
är precis jämförbara med dem man

använder vid patientarbete och det
finns tydligen inte någon motsvarande simuklinik i norra Europa, så vi är
väldigt stolta över denna, säger klinikchef Åsa Leonhardt.
kamera för insPelning
Här finns även 24 nya studentenheter. Tre rum är ombyggda för studentauskultationer varav ett är behandlingsrum och ett operationsrum. Det
tredje rummet är utrustat med en
kamera som antingen används för att
spela in läromoment när man arbetar
i munnen på en patient eller för att
producera utbildningsmaterial. Man

kan också koppla
upp sig direkt ut till
ett seminarierum så
att studenterna kan
följa en tandläkares
behandling på storbild.
Aron Ascher på
termin nio tycker
Aron Ascher
att arbetsmiljön
skapar en god stämning.
– Patienterna som kommer hit påtalar ofta att de tycker att det ser nytt
och fräscht ut på den
nya kliniken och för
oss känns det roligare att jobba på en
fin klinik.
Alexandra Drugas
på termin nio håller
med:
– Arbetsmiljön
Alexandra Drugas
är jättebra. Det
känns mycket rymligare och det finns
funktioner som gör att det blir ergonomiskt bättre för kroppen och dagsljusbelysningen gör att man inte blir
trött. n

Planera för kurs!

All Dentistry
is Esthetic!
Göteborg 27-29 Sep 2012
Clarion Hotel Post
Dr. Betsy Bakeman, Tandläkare från Grand Rapids, USA.
Brad Patrick, Tandtekniker från Bend, USA.

Stockholm 29 Nov-1 Dec 2012
Stockholm Waterfront Congress Center
Dr. Bo Bruce, Tandläkare från Greenville, USA.

Mer information på www.sacd.se

Stockholm 14-16 Mars 2013

Clarion Hotel Sign
Dr. Newton Fahl, Tandläkare från Curitiba, Brasilien.

50

tandläkartidningen årg 104 nr 7 2012

– ANNONS –

UNIKT TILLFÄLLE! HELDAGSKURS MED DR. DAN FISCHER

Tips och lösningar
för minimal-invasiv
behandling med
Dr. Dan Fischer
Under en heldagskurs delar Dr. Dan Fischer med sig av
sina bästa tips och lösningar för hur du kan förbättra
din teknik och klinik. Kursen visar hur du kan arbeta för
att göra effektivare behandlingar, erbjuda bättre tandvård och samtidigt öka klinikens lönsamhet. Dr. Dan
Fischer går igenom bland annat minimal-invasiva
estetiska behandlingar, preventiv vård och de oanade
möjligheter som den senaste teknikutvecklingen erbjuder.
Ta chansen att lyssna till en av dentalvärldens främsta
pionjärer inom dentala tekniker och material!
“Dr. Dan Fischer is back in town! Hans råd har höjt
kvaliteten på mina behandlingar, effektiviserat vårt
arbetssätt och gjort mina patienter nöjdare!”
TDL. BENGT-ÅKE ORRELL
“Dr. Dan Fischers betydelse för utvecklingen av minimalinvasiva behandlingar kan inte överskattas. Hans kliniska
färdigheter parade med ett genuint vetenskapligt intresse
och innovativt tänkande har gjort honom oöverträffad
i vår odontologiska utveckling de senaste 30 åren. Han
har gång på gång flyttat de gränser vi trodde var slutet
på en utveckling. Lägger man så till hans entusiasm
och scennärvaro … ja, då finns det bara han. Missa inte
chansen att lära av honom!”
PROF. SVERKER TORESKOG
“Ultradents produkter innebär för mig alltid högsta
kvalitet – gjort av en kliniker för oss kliniker på fältet.”
TDL. BENGT GLIMSTEDT

Kursgivare: Dr. Dan Fischer, DDS
Tid: Onsdag 19 september, kl 10-17
Plats: Polstjärnan, Sveavägen 77, Stockholm
Kursavgift: 2400 kr exkl moms (inkl lunch och kaffe)
Info: Åhrén Dental Consult, 08-646 11 02
Anmälan: annie@ahrendental.com

Om Dr. Dan Fischer
Dr. Dan Fischer tog examen från Loma Linda University,
USA, 1974 och fortsatte sedan där som lärare. Under 15
år var han heltidsarbetande tandläkare samtidigt som
han under kvällar och helger arbetade med forskning
för att få fram bättre material och säkrare behandlingsmetoder. Forskningen resulterade i en mängd internationella patent och han är idag vd för sitt företag
Ultradent Products, Inc. som globalt har fler än 1 000
anställda. Han är också adjungerad professor vid Loma
Linda University och University of Texas San Antonio.
2005 belönades han med Lifetime Achievement Award
av AACD och 2011 valdes han in i prestigefyllda The
American College of Dentists (ACD). Dr. Dan Fischer
bor med sin familj i Salt Lake City, USA, där han vid
sidan av att leda Ultradent Products, Inc. fortfarande
arbetar halvtid på sin tandläkarklinik.

Telefon: 08-646 11 02
www.ahrendental.com

Annons

60 procent får ilningar i tänderna
efter tandblekning
Patienter som får blekt tänderna kan behöva
kompletterande behandling mot ilningar

Av Tanja Borch
Tandläkare, PhD
Academic Affairs Advisor
Colgate-Palmolive Nordic

Tandläkare och tandhygienister upplever en växande efterfrågan av vita tänder från patienterna. Men
blekning är ofta förknippat med att tänderna blir
känsliga. Ilningar förekommer både efter blekning
på kliniken och hemmablekning och anses vara den
vanligaste biverkan vid blekning1,2. Den rapporterade incidensen är omkring 60 procent, och graden
av ilningar varierar från mycket milda till outhärdliga
smärtor3,4,5.
Det finns flera orsaker till att blekta tänder blir känsliga. Det
handlar troligen om en
kombination av ökat
vätskeflöde i dentinkanalerna, lågt pH och
penetration av peroxider genom emalj och
dentin6.

Det finns lindring för känsliga tänder
Även om patienterna upplever varierande grad av känslighet under och efter blekningen, har studier visat att
patienter som får tänderna blekta kan ha nytta av att få
ilningarna behandlade på kliniken men också av råd om
hur ilningar ska förebyggas7. En pilotstudie har visat att
genom att komplettera blekningen med Colgate® Sensitive Pro-Relief ™ behandlingsprogram, kan patienterna
få signifikant lindrigare blekningsrelaterade ilningar8.

Colgate® Sensitive Pro-Relief™ behandlingsprogram är
lämpligt för alla patienter med ilningar i tänderna eller
med ökad risk för känsliga tänder, till exempel patienter som får blekt tänderna.

Värt att veta om ilningar i tänderna
Förutom blekning finns det en rad andra tandbehandlingar och tillstånd som kan ge känsliga tänder.
Vill du veta mer om hur du kan hantera ilningar i tänderna hos olika patientgrupper, kan du hämta inspiration i det nya materialet: Värt att veta om ilningar i
tänderna. Materialet har utvecklats tillsammans med
internationella forskare och anpassats till Norden i
samarbete med en rad nordiska experter. Det består
av ett kompendium för tandläkare och tandhygienister och en informationsfolder för patienter.

Colgate® Sensitive Pro-Relief™
behandlingsprogram
Colgate® Sensitive Pro-Relief™ är ett komplett behandlingsprogram som består av en desensibiliserande
pasta för användning på kliniken och en tandkräm för
hemmabruk. Båda produkterna bygger på den evidensbaserade Pro-Argin™-teknologin, som genom att
bilda ett kalcium- och fosfatrikt mineralskikt blockerar
öppna dentinkanaler och reparerar och skyddar de
känsliga tandområdena9,10.

Materialet kan beställas gratis hos Colgate
Professional Oral Care på: cpocse@colpal.com.
Erbjudandet gäller så länge lagret räcker.

1. Pohjola RM, Browning WD, Hackman ST, Myers ML, Downey MC. Sensitivity and tooth whitening agents. J Esthet Restor Dent 2002;14:85-91. 2. Auschill TM, Hellwig E, Schmidale S,
Sculean A, Arweiler NB. Efficacy, side effects, and patients’ acceptance of different bleaching techniques (OTC, in-office, at-home). Oper Dent 2005;30(2):156-63. 3. Haywood VB. Treating
tooth sensitivity during whitening. Compend Contin Educ Dent 2005;26 (supp 3):11-20. 4. Sterrett J, Price RB, Bankey T. Effects of home bleaching on the tissues of the oral cavity. J Can
Dent Assoc 1995;61:412-20. 5. Jorgensen MG, Carroll WB. Incidence of tooth sensitivity after home whitening treatment. J Am Dent Assoc 2002; 133:1076-82. 6. Hewlett ER. Etiology and
management of whitening-induced tooth hypersensitivity. J Calif Dent Assoc 2007;35(7):499-506.. 7. Seow LL: Novel clinical applications of Colgate Sensitive Pro-Relief in the management
of dentin hypersensitivity. J Clin Dent 2012;23:7-10. 8. Data on file, Colgate-Palmolive Technology Centre, Piscataway, NJ, USA, 2011. 9. Petrou I et al. J Clin Dent. 2009; Vol 20 ( Spec Iss):
23-31 10. Cummins D. J Clin Dent. 2009; Vol 20(Spec Iss): 1-9

BILDEN

Antonios Zampelis tog med sig kameran i somras när han åkte på utflykt till Gullholmen med arbetskamrater från folktandvårdens
specialistcentrum i Uddevalla.

Sommartider, hej, hej…
Härliga sommarbilder, inte en droppe regn
så långt ögat når. Antonios Zampelis bilder
visar inte hela sanningen om västkusten.
FoTo: anTonioS ZaMPeliS TexT: JaneT SuSlick

Antonios Zampelis fotograferar i perioder. Förra året ﬂyttade han tillbaka till Sverige, och det är kanske därför kameran
följde med på diverse utﬂykter i somras.
Han är född i Grekland och har bott större delen av sitt liv
i Aten, men Antonios Zampelis första minnen är från Stockholm. Han bodde nämligen i Sverige i tre år när han var liten.
Under tandläkarutbildningen i Grekland var han utbytesstudent i Göteborg en termin. Det gav mersmak och han
gick specialistutbildning i parodontologi i Göteborg 2004 till
2006. Sedan jobbade han i Aten några år.
– Men jag saknade Sverige och flyttade tillbaka i början av
2011, berättar han.
I somras besökte Antonios Zampelis många vackra platser
i västra Sverige, bland annat Gullholmen och Brännö tillsammans med arbetskamrater.
Antonios Zampelis har seglat och tävlat i Grekland, och
därför ställde han upp som assistent i samband med en regatta som Göteborgs Kungliga Segelsällskap
(Gkss) ordnade i Långedrag.
– Det var kallt och blåste, men vi fick bra
smörgåsar så det var okej, säger han.
Delsjön i Göteborg är också en favoritplats
som han ofta besöker. Om man kommer från en
storstad som Aten uppskattar man att ha ett så- Antonios
dant ställe inom gångavstånd, förklarar han. n Zampelis
tandläkartidningen årg 104 nr 7 2012

Gullholmen är en tätbebyggd ö
i Bohusläns ytterskärgård.
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BILDEN

Bilden togs i somras på midsommardagen, när Antonios Zampelis besökte en kollega som har sommarstuga på Brännö.

Brännö ligger i Göteborgs södra skärgård.

Bilden är tagen med mobil vid en
tävling i Långedrag en kall och blåsig
dag. Pojken som står på segelbåtens
botten var så snabb att hans kläder
var alldeles torra efter tävlingen,
berättar Antonios Zampelis.

Ön Gullholmen
är sju hektar
stor och
ligger längst
ut i Bohusläns
kustband.
Gullholmen är
ett gammalt
fiskeläge.
54
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Delsjön i Göteborg en alldeles vanlig
dag. »Man uppskattar att ha ett sådant
ställe så nära där man bor om man kommer från en storstad som Aten«, säger
Antonios Zampelis, som bor någon kilometer norr om sjön.

tandläkartidningen årg 104 nr 7 2012
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Välkommen
till tandvårdens
mittpunkt.

Välkommen till den största gemensamma
mötesplatsen för alla i tandvården.
Här får du en aktuell bild av forskning, produktnyheter och framtid
med målet att göra den svenska tandhälsan till den bästa i världen.
Kompetensutveckling, kontaktskapande, fest och gemenskap
för hela tandvårdsteamet. Boka in i kalendern redan nu!
Läs mer på www.swedental.se

Den goda uppslutningen av utställare, ett spännande konferensprogram, festligheterna
och Göteborgs nöjen inom promenadavstånd har gjort att Swedental Göteborg fortsätter
att attrahera fler besökare och nu är den största dentala mötesplatsen i Norden.

Läs mer på www.swedental.se

VETENSKAP & KLINIK

Att skriva i sand
»Vi ändrar motvilligt
ett beteende som
upplevs korrekt.«

THOMAS JACOBSEN
Vetenskaplig redaktör

INNEHÅLL
59 FacKPrEss
67 i KortHEt
70 ARV OCH ÖSTROGEN

PÅVERKAR PARODONTIT

Östrogen påverkar gingivan och spelar en roll vid
utveckling av parodontit.
Samtidigt är periodontalligamentets celler delaktiga i
att starta parodontiten.
Daniel Nebel

74 PARODONTITSKADADE

TÄNDER – HUR GÖR DU? DEL 1

Fyra fallbeskrivningar av

tandläkartidningen årg 104 nr 7 2012

Wil van der Sanden visade 2003 i en avhandling att evidensbaserade riktlinjer för
behandling av visdomständer förbättrade
de medverkande tandläkarnas kunskap.
Men den nyvunna kunskapen förändrade
inte deras val av behandling. Implementationsforskaren Christel Bahtsevani i Malmö anser att »mer forskning behövs för att
säkerställa en starkare vetenskaplig grund
för att evidensbaserad vård ger bättre resultat för patienter, personal och organisation«. Mycket talar alltså för att ökad kunskap inte automatiskt leder till förbättrad
vårdkvalitet, utan att det parallellt måste
utvecklas strategier för hur vetenskapliga
slutsatser verkligen ska få önskad eﬀekt.
JOURNALISTEN OCH KÅSÖREN Torsten
Ehrenmark menade att han ofta skrev
i sand. Nyheter är färskvara och blåser
snabbt över. Men rubriker som direkt berör oss själva eller vår närmaste omgivning
får en större och mer bestående eﬀekt.
En cykelolycka på gatan utanför bostaden
får inte sällan mer uppmärksamhet än en
större naturkatastrof i ett fjärran land.
Men proportionerna kan ibland bli lite väl
tillspetsade. Efter att Ted Gärdestad 1979
segrat i den svenska uttagningen till Eurovisionsschlagern klädde kvällspressen sina

patienter med parodontitskadade tänder presenteras. Här får du möjlighet
att fundera kring och
terapiplanera problemtänder anteriort om molarer. I
nästa nummer redovisar vi
patientfallen efter behandling och uppföljning.

löpsedlar med den feta rubriken »rätt låt
vann«. Att Kina under natten invaderat
Vietnam och att vi kanske stod inför ett
världskrig förpassades till en betydligt
tunnare rad längst ner.
VÅR PROFESSIONS FÖRHÅLLANDE till kunskap följer ofta ett liknande mönster. Evidensbaserade riktlinjer tas sällan till vara
om de inte upplevs vara till nytta för oss
och vår verksamhet. Vi ändrar motvilligt
ett beteende som upplevs korrekt. För att
kunna bedöma patientnyttan måste vi bli
bättre på att följa upp vården. Tyvärr har
tandvården en tradition av att beskriva sin
verksamhet i produktionsmått snarare än i
kvalitetsmått. Kvalitetsregister skapar förutsättningar att ändra på detta.
INOM ODONTOLOGIN har det under senare
tid talats mycket om behovet av att fylla
kunskapsluckor genom forskning, att ge
bättre förutsättningar för en kunskapsbaserad vård. Givetvis är detta ett eftersträvansvärt mål. Men samhällsnyttan av
forskningen kan ifrågasättas om eﬀekten
på vården uteblir. Att klarlägga hur evidens
ska få fäste i kliniken och påverka våra beslut borde vara lika prioriterat som utvecklingen av vårt odontologiska kunnande.
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Heden & Slotte

PATIENTFALL 2:

Vertikal bendefekt 15
distalt, två månader
före baseline.
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®

Nu blir det lättare att

behovsanpassa din rådgivning

Vårt mål har länge varit att hjälpa dig att hjälpa dina protespatienter. Därför har vi nu tagit
fram två olika informations-kits, som gör det enkelt att komplettera din rådgivning med
information och varuprover anpassade efter dina patienters individuella behov.

Corega Kick-off Kit

Corega Restart Kit

Nya protesbärare

Vana protesbärare

Corega Kick-off Kit bidrar till en förstklassig
rådgivning och smidig övergång.

Corega Restart Kit säkerställer en korrekt
användning för optimal munhälsa.

Dessa patienter har nästan alltid ett stort
behov av information och stöd under
anpassningsprocessen.

Dessa patienter kan många gånger ha
utvecklat ovanor som behöver förändras
genom handfasta råd.

Beställ GRATIS
Corega informations-kits
på www.gskdental.se

Anmäl dig på vår serviceportal för praktiserande tandvårdspersonal på www.gskdental.se
GlaxoSmithKline (GSK) är ett av världens ledande forskningsbaserade läkemedelsföretag. Genom vår skandinaviska division
GSK Dental erbjuder vi svensk tandvårdspersonal faktabaserad information och rådgivning för att hjälpa dem att hjälpa sina patienter.

VETENSKAP & KLINIK FACKPRESS
I KORTHET

Simvastatingel bygger käkben
hos diabetiker med parodontit
Journal oF periodontology

➤ Det är sedan tidigare

Nu kan indiska forskare
ha lyckats med det. Efter
normal behandling med
skrapning av tandsten och
polering av tandhalsar
hos 38 försökspersoner
med både diabetes och
kronisk parodontit, ﬁck de
slumpvis antingen en gel
innehållande 1,2 procent
simvastatin som injicerades med trubbig kanyl
i tandﬁckorna eller en
placebogel på samma sätt.
Efter sex månader hade 27
procent av det förlorade
käkbenet återskapats hos
de som fått simvastatin,

F o to : c o lo u r b ox

visat att diabetes samvarierar med parodontit på
ett sådant sätt att tandlossningssjukdomen både är
vanligare och allvarligare
hos diabetiker. Det gör
också att behovet av en
behandling som kan regenerera förlorad benvävnad
i käken hos diabetiker med
parodontit är stort.

Behovet av en behandling som kan regenerera förlorad benvävnad i käken hos diabetiker med
parodontit är stort.

efter nio månader närmare
33 procent. Detta ska jämföras med de som fått placebogelen där endast tre
procent hade återskapats
efter sex månader och endast fyra procent efter nio
månader.
Dessutom uppvisade
simvastatingruppen en
signiﬁkant mycket större
förbättring när det gäller

sonderingsdjup och klinisk
fästenivå vid alla mättillfällen vid tre, sex och nio
månader.
Forskarna konstaterar att
lokal administration av
simvastatingel i parodontitdrabbade tandﬁckor
stimulerar en signiﬁkant
förbättring av sjukdomen,
men att större och längre

on a dental mind #73

studier krävs för att till
fullo utvärdera eﬀekten.

Källa: Pradeep AR, Rao NS,
Bajaj P, Kumari M. Efficacy of
subgingivally delivered
simvastatin in the treatment of
type 2 diabetes subjects with
chronic periodontitis: A
randomized double blinded
controlled clinical trial. J
Periodontol 2012, doi:10.1902/
jop.2012.110721.

vi kommer
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en demo!
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välj bland högkvalitativa hårdmetall-, diamant-, polerings- och finirinstrument – marknadens största utbud av roterande precisionsinstrument, set och tillbehör. för dagliga behov och mer specialiserad
patientvård. expertis på högsta nivå – endast från dentalmind!
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Smala svenska femåringar
har mer karies än feta
community dentistry
and oral epidemiology

➤ Övervikt och fetma, som
har visats vara kopplat till
en högre kariesrisk hos
skolbarn och ungdomar,
verkar inte vara det hos
förskolebarn. Det visas i
en svensk studie av samtliga 920 femåringar, födda
1999, registrerade vid sju
barnavårdscentraler i och
strax utanför Lund i Skåne.
Barnen kom från familjer
med varierande socioekonomisk bakgrund.

Kariesförekomsten var två till tre
gånger högre hos de barn som hade
låg vikt eller var underviktiga.
i llu s t r at i o n : c o lo u r b ox

Drygt 19 procent av barnen
var överviktiga eller feta,
men de visade sig inte ha
mer karies än den stora
normalviktiga gruppen
barn. Däremot var kariesförekomsten två till tre
gånger högre hos de drygt
14 procent av barnen som
hade låg vikt eller var underviktiga.
Forskarna presenterar

en möjlig förklaring till
fyndet, där de menar att
gruppen av barn med låg
vikt i högre utsträckning
kan innehålla barn som
är petiga med maten och
äter väldigt lite. För dessa
barn kan föräldrarna vara
mer benägna att ge an-

nan mat som kan vara mer
kariesframkallande, eller
koppla ihop maten med
belöningar som kan vara
kariesframkallande. Detta
är dock än så länge en obevisad hypotes som behöver
undersökas i nya studier.

Källa: Norberg C, Hallström
Stalin U, Matsson L, ThorngrenJerneck K, Klingberg G. Body
mass index (BMI) and dental
caries in 5-year-old children
from southern Sweden.
Community Dent Oral Epidemiol
2012, doi: 10.1111/j.16000528.2012.00686.x.
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Forskare har undersökt tandstatus på
26 äldre personer
med tandimplantat
och ett stort behov
av daglig assistans.

Tandimplantat bra
även för äldre
med stort behov
av assistans
special care in dentistry

undersökt tandstatus på 26
äldre personer med tandimplantat och ett stort behov av daglig assistans i en
svensk kommun. Över hälften av de äldre ﬁck hjälp
med tandborstningen och
åtta av tio angav att tänderna borstades två gånger om
dagen, medan bara knappt
tre av tio använde någon
typ av mellanrumsrengöring dagligen.

Det visade sig att tandköttet

runt implantaten var friskare än runt de naturliga
tänderna. Tandköttet runt
82 procent av implantaten

F o to : c o lo u r b ox

➤ Svenska forskare har

var blödningsfritt jämfört
med 59 procent runt de naturliga tänderna. Det tyder
på att implantat fungerar
bra även för äldre som inte
kan klara sin munhygien
själva, menar forskarna. En
majoritet av de äldre sade
sig också vara nöjda med
sina implantat.
Forskarna kunde inte

heller se något samband
mellan assisterad tandborstning eller användning
av mellanrumsrengöring
och mängden plack eller
blödningsförekomst.
Forskarna summerar sina
fynd genom att konstatera
att implantat verkar vara
ett fungerande behand-

lingsval även för äldre med
stora behov av hjälp.

Källa: Olerud E, HagmanGustafsson ML, Gabre P. Oral
status, oral hygiene, and
patient satisfaction in the
elderly with dental implants
dependent on substantial needs
of care for daily living. Spec
Care Dentist 2012;32(2):
49–54.

– Plandentdivisionens eget varumärke

Vinylhandske
endast
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vi utökar vår

verksamhet och

regLerar

både adress
& öppettider!
Detta ger oss möjlighet att ta emot
fler remisser och reglera ännu fler
tänder. Både i Göteborg och i en
stad nära dig. Välkommen…

thomas Örtendahl

Lever
möln

Jag har jobbat med tandreglering
i 23 år på kvällstid, men nu blir
Örtendahl Ortodonti äntligen
en fulltidsklinik!

eras

dalst till
org 1

i möl

ndal

var:

när:

hur:

20 maj flyttar vi från
Utlandagatan 24 till
mölndals torg 1 i mölndal.

I oktober blir vi en specialistklinik för
tandreglering på fulltid. Vår inriktning
är osynliga behandlingar för barn,
ungdomar och vuxna.

genom att vi inleder samarbete med
Colosseum över hela landet, så kommer
det alltid att finnas en tandregleringsspecialist nära dig.

Örtendahl ortodonti. mölndals torg 1, 431 30 mölndal. tel 070-661 98 77.

www.ortendahl.com
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Medel mot dålig
andedräkt dåligt
studerade

tatet ifrågasätts dock av
forskarna som menar att i
kombination med den låga
kvaliteten på studierna
skulle det kunna vara fråga
om så kallad publiceringsbias.

international Journal
oF dental Hygiene

➤ Dålig andedräkt är ett

Men kvaliteten på studierna

lämnar mycket övrigt att
önska. Endast tolv studier
var av sådan kvalitet att de
kunde inkluderas i metaanalysen. Och då låg de

Forskarna efterlyser därför

F o to : c o lo u r b ox

av mänsklighetens vanligaste orala problem och
har rapporterats hos upp
till hälften av alla deltagare
i olika studier. Holländska
forskare har nu gjort en
meta-analys av all behandlingsforskning på området
och de fann att det gjorts
långt över 300 studier av
olika munsköljningsmedel
mot dålig andedräkt.

Kvaliteten på studierna av munsköljningsmedel mot dålig
andedräkt är oftast låg, visar en meta-analys.

ändå i den lägre kvalitetsskalan där till exempel nio
av de tolv hade någon slags
inblandning av det tillverkande företaget.

I princip alla typer av
munsköljningsmedel som
undersökts visade sig ha
eﬀekt mot dålig andedräkt.
Men det enhetliga resul-

ett större intresse i frågan
från forskarsamhället
för att i framtiden kunna
erbjuda både tandläkare
och patienter ett bättre
evidensbaserat beslutsunderlag.

Källa: Blom T, Slot D, Quirynen
M, Van der Weijden G. The effect
of mouthrinses on oral malodor:
a systematic review. Int J Dent
Hyg 2012, doi: 10.1111/j.16015037.2012.00546.x.

Ny bulk-teknik för effektivare
restaurationer av posteriora tänder
1 Fyllning: Fyll och modellera i ett steg - inget extra ytskikt krävs
1 Material: Smidig konsistens som fäster bra mot kaviteten
1 Skikt: Effektivare bulk-fyllningsteknik med skikt på 4 mm

Tetric EvoCeram® Bulk Fill

www.ivoclarvivadent.com
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Xylitol saknar
effekt i områden
med låg kariesprevalens

rellt sett har en betydligt
lägre kariesförekomst än
det ﬁnska riksgenomsnittet.

international Journal
oF paediatric dentistry

belblinda och kontrollerade studien lottades 21 skolklasser till en av fem olika
grupper där barnen ﬁck
sugtabletter med antingen
xylitol eller erytritol varje
skoldag, tre gånger om dagen i antingen ett eller två
år, den femte gruppen var

➤ Trots en dokumente-

rad kariessänkande eﬀekt
på runt 50 procent är det
ingen idé att använda xylitol för att försöka sänka
kariesförekomsten i grupper av barn som redan har
en låg kariesprevalens.

Det konstaterar ﬁnska
forskare efter deras fyra år
långa studie omfattande
praktiskt taget samtliga
fjärdeklassare i den ﬁnska
staden Kotka, 13 mil öster
om Helsingfors.
Staden har en hög ﬂuorhalt i mark och vatten,
vilket gör att barnen gene-

I den randomiserade, dub-

en kontrollgrupp som inte
ﬁck några tabletter.

xylitol/maltitol and erythritol/
maltitol lozenges: results of a
double-blinded, cluster-randomized clinical trial in an area
of natural fluoridation. Int J
Paediatr Dent 2012;22:180–90.

När forskarna analyserade

resultatet av de cirka 500
barnen som följdes upp
fyra år efter studiestart
kunde de bara konstatera
att ingen av behandlingarna hade haft någon effekt på kariesrisken hos
barnen.

Källa: Lenkkeri AMH, Pienihäkkinen K, Hurme S, Alanen P. The
caries-preventive effect of

FREDRIK HEDLUND, medicinjournalist, sammanfattar artiklar
i medicinska och odontologiska
tidskrifter för Tandläkartidningens
läsare.
E-post: fredrik.hedlund@
medicinjournalisten.se

Tipsa Tandläkartidningen!
redaktionen@tandlakarforbundet.se

Vill du höja livskvaliteten för
fler tandlösa patienter?
Det vill vi!
Modern tandvård erbjuder idag fantastiska
väldokumenterade lösningar för de patienter
som saknar en eller flera tänder. Men de gör
ingen nytta om de inte används.

Praktikutveckling

Genom riktade utbildningsaktiviteter kan vi
tillsammans öka medvetenheten om modern
tandvård hos både dina kollegor och patienter.
På så sätt kan fler patienter bli hjälpta.

Väldokumenterade lösningar

Som din samarbetspartner erbjuder vi både
väldokumenterade produkter och stöd för att
utveckla dig, din praktik och dina patienter.
Kontakta oss så berättar vi mer
tel: 031-335 49 10.

www.nobelbiocare.com

Patientkommunikation
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Världens godaste andedräkt.
Unik munvårdsserie med munskölj,
tandkräm och munspray

Köp RetarDEX
nu.
Få produkter
på köpet!
www.nordenta.se

RetarDEX :
®

• Neutraliserar flyktiga svavelföreningar
som ger upphov till dålig andedräkt.
• Motverkar bakterier som orsakar
karies, plack och tandköttsproblem.
• Gör tänderna vitare genom att ta bort
missfärgningar.
RetarDEX munskölj och tandkräm innehåller fluor.
RetarDEX är utan alkohol, klorhexidin och parabener.
RetarDEX tandkräm är utan natriumlaurylsulfat (SLS).
RetarDEX® innehåller CloSYSII® som är den aktiva och patenterade ingrediensen i alla produkter. RetarDEX är baserad på internationell
forskning och har utvecklats av experter inom periodontologi. RetarDEX lanserades i Skandinavien 2011. Produkterna har funnits i flera europeiska
länder samt i USA i drygt 20 år. RetarDEX finns på apotek.

Sälj RetarDEX på din mottagning!

Just nu specialerbjudande!

Erbjud dina patienter RetarDEX munvårdsserie på din mottagning. Du kan nu beställa
RetarDEX från Nordenta, www.nordenta.se.

• Beställ 6 st RetarDEX munskölj, 500 ml
• Få 12 st RetarDEX munskölj, 100 ml eller
6 st RetarDEX tandkräm, 75 ml på köpet.
Erbjudandet gäller t.o.m. 30 juni 2012.

RetarDEX marknadsförs av Orion Pharma AB, 08-623 64 40
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En rekommendation. En livstid med tandhälsa.

Rekommendera en Oral-B® eltandborste för att hjälpa dina patienter till en bättre munhygien.
Effektiv för daglig användning och som behandling hemma, för olika behov som:

• GINGIVIT: Minskad tandköttsblödning med 32 % på 6 månader§1
• ORTODONTI: Minskad plackmängd hos patienter med tandreglering med 32 % på 8 veckor†2
• PLACKBIOFILM: Avlägsnar upp till 99,7 % av plack på svåråtkomliga områden hos patienter med omfattande plackbildning‡*3

*jämfört med en vanlig manuell tandborste.
§
Resultat efter användning av Oral-B Triumph-serien i Daily Clean-läge med FlossAction® borsthuvud.
† Resultat efter användning av Oral-B Triumph-serien i Daily Clean-läge med Ortho-borsthuvud.
‡ Resultat efter användning av Oral-B Triumph-serien i Deep Clean-läge med FlossAction® borsthuvud.
Referenser: 1. Rosema NAM et al. J Periodontal. 2008;79(8):1386-1394. 2. Clerehugh V, Williams P, Shaw WC,
Worthington HV, Warren P. Ett praktiskt baserat randomiserat försök av effektiviteten av en elektrisk och en
manuell tandborste för tandköttshälsa hos patienter med fast tandreglering. J. Dent. 1998;26(8):633-639.
3. Sharma NC et al. J Dent Res. 2010;89 (specialutgåva A):599.
© 2011 P&G

PGW-4114

FÖR MER INFORMATION OM ORAL-B TRIZONETEKNOLOGIN, BESÖK WWW.DENTALCARE.COM
ELLER KONTAKTA DIN REPRESENTANT FRÅN
ORAL-B PÅ TELEFONNUMMER.
Marie Alexandersson +46 85280 8236,
Elma Dizdarevic +46 85280 8210.
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Fortsatt god tandvård efter besöket hos dig
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Åldrande skåningar
kräver mer tandvård
De som upplevde störst

generellt en god tandstatus, men bland äldre,
utlandsfödda och lågutbildade ﬁnns det en ökad risk
för försämrad tandhälsa.
Det visar resultaten av en
avhandling vid odontologiska fakulteten på Malmö
högskola.
– Det är grupper som har
ett ökat behov av tandvård,
säger Nina Lundegren,
tandläkare och odontologie
doktor som disputerat med
avhandlingen »Oral health
and self-perceived oral
treatment need of adult in
Sweden«.

För att undersöka hur situa-

tionen ser ut i Skåne har
Nina Lundegren med hjälp
av enkätstudier och en
klinisk studie kartlagt skåningarnas munhälsa.
Drygt 6 000 personer
i åldrarna 20 till 89 år
besvarade en enkät som
bland annat innehöll frågor om hur personerna såg

F o to : c o lo u r b ox

➤ Vuxna skåningar har

Personer i åldrarna 70 till 79 år kommer att kräva mer tandvård i framtiden, visar studien.

på sin munhälsa och sitt
behov av tandvård. Resultatet visade att en majoritet av de tillfrågade var
nöjda och särskilt nöjda
var personer i de yngre åldersgrupperna. Det fanns
också en skillnad mellan
könen och män såg mer
positivt på sin munhälsa
jämfört med kvinnor.
– Samtidigt är män sämre på att regelbundet gå till

en tandläkare, säger Nina
Lundegren.
En annan skillnad mellan könen var att kvinnor
var mer nöjda med sina
tänders utseende än män.
Trots att männen ansåg
sig ha en bättre munhälsa
sågs det ingen skillnad
mellan könen i en studie
där cirka 500 vuxna skåningar undersöktes av
tandläkare.

behov av tandvård var personer i åldrarna 70 till 79
år. Generellt upplevdes det
också att munhälsan blev
sämre med ökad ålder.
– När vi undersökte de
äldres tänder fann vi att
de hade fått mycket vård i
form av lagningar, rotfyllningar och kronor. Många
av dem har också i stor
utsträckning kvar sina egna
tänder, vilket betyder att
det är en grupp som kommer att kräva mer tandvård
i framtiden.
Även utlandsfödda och
personer som saknar universitets- eller högskoleutbildning, har en sämre
munhälsa, exempelvis i
form av tandlossning, jämfört med den övriga befolkningen.

Källa: Malmö högskola

CLF

Se bättre, må bättre!

MeridentOptergos koncept - en unik mix av ergonomi och optik

För oss är det självklart att börja med din arbetsställning, när vi
är överens anpassar vi vår prismaoptik till dig. Vår metod förebygger eller avhjälper problem i nacke/axlar för dig.
Folktandvården i Västra Götalandsregionen, förser hälften av
alla tandläkare och tandhygienister med vårt koncept i en stor
ergonomisatsning.
Läs mer på www.meridentoptergo.se

certifierade optiker finns i BorÅs, HÖÖr, karLstad, LUnd, MaLMÖ, MÖLnLYcke, norrkÖpinG, skÖvde, stockHoLM, sUndsvaLL, UMeÅ, UppsaLa, visBY, vÄnersBorG, vÄXJÖ, ÖreBro
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Den uppsökande
tandvården
är viktig för
äldres munhälsa
➤ Den uppsökande tand-

vården är viktig för omvårdnadspersonalen i arbetet med munvården för
äldre och sjuka. Det visar
en studie från 2011 som
gjorts av Centrum för äldretandvård vid folktandvården i Västra Götaland på uppdrag

Tandhygienister,
omvårdnadspersonal och
sjuksköterskor
har en positiv
syn på tandvårdens uppsökande
verksamhet hos
äldre och sjuka.
F o to : c o lo u r b ox

av Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL). Syftet
med studien var att belysa
eﬀekterna av uppsökande
verksamhet på rutinerna
för daglig munvård.
Rapporten visar att såväl

tandhygienister som omvårdnadspersonal och
medicinskt ansvariga
sjuksköterskor (MAS) överlag har ett engagemang
för och en positiv syn på
tandvårdens uppsökande
verksamhet. Omvårdnadspersonalen uppskattar de
råd och rekommendationer
som ges om munvård.
Råden upplevs dock
ibland som svåra
att följa eftersom
brukaren kan
ha svårt att
medverka.
Studien genom-

fördes med hjälp av
enkäter och intervjuer.
I enkätundersökningen
deltog 77 procent (17 av 22
tillfrågade) av tandhygienisterna, 41 procent av omvårdnadspersonalen (80 av
197) och 72 procent (43 av
60) av de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna.
Intervjuerna genomfördes

med enhetschefer och
omvårdnadspersonal vid
fem boenden med väl fungerande munvårdsrutiner.
Forskarna bakom studien
ger bland annat följande
förslag till åtgärder för
att förbättra tandvårdens
uppsökande verksamhet
samt rutinerna för daglig
munvård:
■ Signeringsschema för
utförd munvård.
■ Ett bedömningsinstrument för munhälsa (Revised Oral Assessment
Guide) används generellt
av tandhygienister och
omvårdnadspersonal.
■ Munvårdsombud i särskilt boende och hemtjänsten.
■ Datorbaserat munvårdskort.
■ Munvårdskortet tas med
vid tandvårdsbesök och
uppdateras fortlöpande.
■ Behovsanpassad munvårdsutbildning till omvårdnadspersonal.
■ Munvårdsutbildning i
grundutbildningar till
personal som berörs av
uppsökande tandvård.
■ Kommunanställda tandhygienister.
■ System för identiﬁering

Heta
nyheter
från
Tandläkar tidningen
Så får du våra nyheter först
av alla: Anmäl dig till Tandläkartidningens nyhetsbrev!
Gå in på www.tandlakartidningen.se, fyll i namn och
e-postadress under Nyhetsbrev
så mejlar vi dig nyheter när de
är som hetast.

■

av äldre i eget boende berättigade till tandvårdsstöd.
Stöd för brukare att aktivera tandvårdskontakter.

Källa: Sveriges Kommuner och
Landsting

CLF

Ny version
av databasen
SveMed+
➤ Den skandinaviska tid-

skriftsdatabasen SveMed+
fyller 30 år. Lagom till
jubileet ligger en ny och
vidareutvecklad version av
databasen på Karolinska
Institutet Universitetsbiblioteks (KIB:S) webbplats:
http://svemedplus.kib.ki.se

SveMed+ innehåller refe-

renser till artiklar från
skandinaviska tidskrifter
inom ämnesområdena
medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och
sjukgymnastik. Cirka 100
skandinaviska tidskrifter
inom biomedicin indexeras
i SveMed+ som har över
115 000 referenser.

CLF
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KVALITET
PASSFORM
ESTETIK
- ger nöjda tandläkare
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All-Ceramics
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Arv och östrogen
påverkar parodontit
AUTOREFERATÖstrogen påver-

kar gingivan och spelar en roll vid
utveckling av parodontit. Samtidigt visar det sig att periodontalligamentets celler är delaktiga i att
starta parodontiten.
Godkänd för publicering 16 mars 2012

Daniel Nebel
tdl, odont dr, Odontologiska fakulteten, Malmö
högskola
E-post: daniel.nebel@
mah.se

Östrogen
Östrogen är ett steroidhormon som finns i
högst halter hos kvinnor
under fertil ålder. I
samband med graviditet
och ägglossning är
nivåerna tusenfalt högre
än normalt. Efter klimakteriet upphör östrogenproduktionen nästan
helt.
lps (lipopolysaccarid)
När inflammation startar, som vid parodontit,
sker det genom en
frisättning av en rad
olika ämnen. Ett av dessa
är endotoxinet LPS som
finns i cellmembranet på
gram-negativa bakterier.
När bakterien dör frisätts LPS som dels kan
skada cellerna direkt,
dels verka genom att
binda till celler som
börjar producera proteiner som startar inflammationen.
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parodontit – lps fungerar som aktiverare
Parodontit kännetecknas av en inflammationsreaktion i tandens upphängningsapparat som
svar på bakterier som normalt finns i munhålan.
I cellmembranet hos vissa bakterier finns en molekyl, lps (lipopolysackarid), som känns igen av
kroppens celler som främmande. En viktig mekanism är när lps binds till en mottagarmolekyl
som kallas tlr (Toll Like Receptor). tlr sitter på
vita blodkroppars cellmembran, men finns också
på vävnadsceller som till exempel pdl-celler. Effekten blir att cellerna börjar producera ämnen,
bland annat cytokiner och kemokiner, som får
fler vita blodkroppar att komma till platsen och
inflammationen är ett faktum.
Inflammationen är kroppens sätt att skydda sig
mot bakterierna och syftar till att eliminera dessa,
vilket dessvärre är svårt. Kroppen är bra på att
ta hand om infektioner i vävnaden där blodförsörjningen är god. I en tandköttsficka, däremot,
sitter bakterierna skyddade och immunförsvaret har svårt att bekämpa infektionen. Även om
grundorsaken till parodontit är känd vet vi inte
fullt ut varför vissa personer drabbas och andra
inte. Patienternas mottaglighet för parodontit
verkar vara högst individuell. Det är därför viktigt att undersöka om kroppsegna faktorer såsom
hormonet östrogen kan påverka mottagligheten
för parodontit (figur i).
östrogen – mer än ett könshormon
Att östrogen är ett viktigt hormon under olika
faser i kvinnans liv, känner de flesta till. Allt från
könsmognaden under puberteten, menscykelns
olika faser och livmoderns utveckling under graviditeten styrs i stor utsträckning av östrogen. På
senare tid har det visat sig att östrogen har en rad
andra funktioner som inte har med den kvinnliga reproduktionen att göra. Exempelvis har

DISPUTATION

Den 3 februari 2012 försvarade tandläkare Daniel Nebel doktorsavhandlingen »Functional importance of
estrogen receptors in the periodontium« vid Odontologiska
fakulteten, Malmö högskola.
Fakultetsopponent var professor Ulf Lerner, Umeå. Huvudhandledare var professor
Bengt-Olof Nilsson, Lund.
Professor Gunilla Bratthall och
docent Ola Norderyd var bihandledare, båda Malmö.
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© Daniel Nebel 2012

Figur i. Grundorsaken till parodontit är en
inflammationsreaktion som svar på bakteriellt
plack. Mottaglighet för att få parodontit varierar
dock kraftigt från person till person. Figuren visar
faktorer som kan påverka sjukdomsförloppet.

östrogen en skyddande effekt vid både akuta och
kroniska hjärnskador. Vidare stimulerar östrogen bennybildning och hämmar bennedbrytning
genom effekter på osteoklaster och osteoblaster.
Detta förklarar det faktum att kvinnor efter klimakteriet är överrepresenterade när det gäller
osteoporos (benskörhet). Det finns också studier
som visar på att östrogen stimulerar sårläkning
och har en skyddande effekt när det gäller tjocktarmscancer. Naturligtvis finns även nackdelar
med östrogen. Bland annat är bröstcancertumörers tillväxt beroende av östrogen.
tandläkartidningen årg 104 nr 7 2012



östrogen verkar genom
receptorer i cellernas kärnor
Östrogen verkar genom att binda till en östrogenreceptor (er), som finns i två olika typer: erα och
erβ. Dessa receptorer finns i olika mängd beroende på celltyp. Det finns stora luckor i vår förståelse gällande de olika östrogenreceptorerna.
Det finns dock studier som visar att östrogenets
dokumenterade anti-inflammatoriska effekt medieras via erβ.
syfte
Det övergripande syftet med studierna i denna
avhandling var att undersöka östrogenreceptorernas (er) betydelse i parodontiet. Vidare hur
östrogen via er påverkar frisättningen av cytokiner i pdl-celler som aktiveras med bakterietoxinet lipopolysackarid (lps).
metoder
För att svara på frågan om östrogenets påverkan
på parodontiet har flera olika modeller använts
(se faktaruta). I fyra av avhandlingens arbeten
studeras östrogeneffekter på cellnivå genom experiment på pdl-celler, gingivala epitelceller och
humana endotelceller. I ett delarbete undersöks
hur östrogenbrist påverkar det parodontala fästet hos möss. I ett arbete studeras östrogenreceptorernas utbredning i den gingivala vävnaden.
avhandlingens studier
Studie I: PDL-celler får immuncellsegenskaper
när de utsätts för bakterietoxinet LPS
När bakterieplack bildas i gingivalkanten utsöndras en rad ämnen som immunförsvaret reagerar
på och en inflammationsreaktion startar. Kliniskt
ses typiska tecken på detta genom rodnad och
svullnad. I avhandlingens första delarbete undersöker vi om en celltyp som normalt finns i parodontiet är delaktig i att starta inflammationen.
Periodontalligamentceller (pdl-celler) finns
i bindväven som ligger mellan rotcementet och
käkbenet. Dess viktigaste funktion är att bilda
de kollagena fibrer som bygger upp tandfästet
i pdl. I den första delstudien var syftet att undersöka om pdl-celler är delaktiga när det gäller
att starta inflammation. Dessutom studeras hur
östrogen påverkar pdl-cellerna. Resultaten visar
att pdl-celler, efter stimulering av lps, drastiskt
ökar produktionen av cytokinerna il-6 och mcp1. Effekten dämpas inte av östrogen. lps påverkar inte pdl-cellers normala funktioner. Därmed
visas att inte bara immunceller utan också pdlcellerna spelar en aktiv roll för att inflammationen ska starta.
Studie II: Östrogenbrist hos honmöss
leder inte till parodontit
Sedan tidigare är det känt att östrogenbrist hos
mus leder till benskörhet. Östrogen har därmed
en viktig effekt på benmetabolism. För att studetandläkartidningen årg 104 nr 7 2012
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Östrogenreceptor (er)
Östrogen måste för att
fungera binda till en
östrogenreceptor som
finns i två olika typer,
ERα och ERβ, och sitter i
cellkärnan. Mängden
östrogenreceptorer och
receptortyp skiljer sig
beroende på celltyp och
lokalisering. Till exempel
finns mycket ERα i
livmoderns slemhinna
och i hjärnans hypotalamus medan ERβ finns i
njurar, hjärta och lungor. I gingivala epitelceller och PDL-celler är ERβ
den dominerande receptorn.

FAKTA. VETENSKAPLIGA METODER

pdl-celler utvinns från extraherade tänder.
Cellstudier (studie i, iii, iv och v)
För att utvinna pdl-celler används tänder som extraherats på ortodontisk indikation. I direkt samband med
extraktionen skrapas bitar av rothinna av som sedan
odlas ut i cellodlingsskålar under mycket kontrollerade
förhållanden. Efter ungefär tre veckor täcker de odlade
pdl-cellerna hela skålens botten.
Ovariektomi (studie ii)
För att studera östrogens effekter på möss används en
metod där äggstockarna opereras bort. Musen bedövas
och sövs och därefter görs två mindre snitt i musens buk.
Äggstockarna kan därefter lokaliseras och opereras bort.
Genom ingreppet upphör produktionen av östrogen helt.
Eventuella effekter jämförs på genetiskt lika möss med
intakt östrogenproduktion.

c-e

a.c

Figur ii. Till vänster ses två stycken mandibler från möss. De mäter cirka
fem mm från incisiv till ramus. Till höger ses ett infärgat sagitalsnitt på
musens första respektive andra molar. Den alveolära benhöjden mäts från
emalj-cementgränsen (c-e) till det approximala alveolära benets högsta
punkt (a.c.).

ra effekten av östrogen i parodontiet opererades
de östrogenproducerande äggstockarna bort på
en grupp av honmöss. Tändernas fästenivå hos
denna grupp jämfördes med en kontrollgrupp
med normal östrogenproduktion (figur ii). Efter
71
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Figur iii. Immunohistokemisk och immunocytokemisk infärgning av ERα och ERβ. I den övre panelen
ses ER i biopsier tagna i gingivan (vit linje motsvarar
50 μm). Uppe till vänster ses kraftig ERβ-infärgning
medan ingen signal ses för ERα (uppe till höger).
Samma mönster kan ses på gingivala epitelceller
(nedre panelen).

Figur iv. När gingivala epitelceller behandlas med
höga doser av östrogen (e2) minskar deras förmåga
att dela sig. Effekten accentueras med högre östrogendos.

sex veckor avlivades mössen, mandibeln togs ut
och urkalkades. Därefter snittades mandibeln i 4
μm tunna sektioner. Tandfästet utvärderades sedan genom att den alveolära benhöjden mättes.
Resultaten visade att det inte var någon skillnad
på tandfästet mellan de två grupperna. Då ingen
av grupperna utvecklade tandlossning kan ingen
säker slutsats dras om östrogenets eventuella effekter på tandfästet.

Studie IV: ERβ är den dominerande
östrogenreceptorn i gingivan
Som tidigare nämnts finns det två olika receptorer (mottagarmolekyler) som östrogen kan binda till i cellen: erα och erβ. Östrogen har olika
effekter beroende på vilken receptor den binder
till. Vissa funktioner medieras via erα medan
andra medieras via erβ. Syftet var att undersöka
vilken eller vilka östrogenreceptorer som finns i
odlade gingivala celler och i tandköttsbiopsier.
Vävnadsprov från både friska och inflammerade
ställen undersöktes.
Resultaten visar att erβ är den dominerande
östrogenreceptorn i gingivan. Mönstret går igen
både på odlade celler och på vävnadsprover
från patienter (figur iii). Tätheten av östrogenreceptorerna skiljer sig inte åt när man jämför
vävnadsprov från inflammerade ställen med
vävnadsprov från friska ställen. Vid höga doser
av östrogen minskar förmågan att dela sig hos
gingivala epitelceller. Studien visar att östrogen
verkar genom erβ i tandköttet och att höga östrogenhalter minskar gingivala epitelcellers förmåga att dela sig (figur iv).

Studie III: Arvet kan avgöra östrogenets
anti-inflammatoriska effekt
Syftet var att se hur östrogen påverkar en grupp
av inflammationsproteiner som kallas kemokiner. Dessa proteiner har en viktig funktion i
den tidiga fasen av inflammation. Kemokinerna
signalerar till vita blodkroppar, till exempel monocyter, som sedan vandrar från blodbanan till
inflammationsstället. Denna mekanism, då celler
vandrar mot en högre koncentration av ett ämne,
kallas kemotaxis. När kemokiner utsöndras accelereras alltså rekryteringen av inflammationsceller till det inflammerade stället. Resultaten
visar att östrogen påverkar pdl-cellers produktion av kemokiner, men mönstret är komplext.
Ett kemokin (ccl3) hämmas av östrogen medan
ett annan kemokin (mcp-1) förblir oförändrad.
För ett tredje kemokin (rantes), som rekryterar
t-celler, skilde produktionen sig åt beroende på
vilket genetiskt ursprung cellerna hade. Detta tyder på att östrogen verkar både pro- och anti-inflammatoriskt och att det genetiska ursprunget
kan påverka östrogenets funktion.
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Studie V: Bakterietyp avgör inflammationssvar
pdl-celler producerar olika mängder av inflammationsproteinet il-6, beroende på vilket lps
de behandlas med. lps från den parodontitassocierade bakterien P. gingivalis orsakar ingen
il-6-produktion i pdl-celler, medan lps från
tarmbakterien E. coli ökar il-6-produktionen
med cirka 30 gånger. Effekten verkar involvera
tandläkartidningen årg 104 nr 7 2012
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»Studierna bidrar med ny kunskap om
den biologiska betydelsen av östrogen
i parodontiet.«

n.S.

0,6
il-6 pg/μg protein

kväveoxid (nO) (figur v). När enzymet, som behövs vid bildandet av nO, blockerades minskade
il-6-produktionen som svar på E. coli lps med
30 procent, vilket indikerar att nO är inblandat i
il-6-produktionen.

0,8

0,4

0,2

resultat
Sammanfattningsvis visar studierna att östrogen, sannolikt via erβ, påverkar parodontiets
celler på flera olika sätt. Östrogen utövar både
effekter som kan tolkas som skyddande (minskning av produktionen av inflammationsproteiner) men också effekter som kan innebära reducerat skydd (till exempel hämning av gingivala
epitelcellers celldelning). Studierna bidrar med
ny kunskap om den biologiska betydelsen av
östrogen i parodontiet. Denna kunskap utgör en
viktig grundbult för att förstå hur förändringar i
produktion av östrogen kan påverka utveckling
av parodontit.

Figur v. lpS från E. coli får pdl-cellerna att producera
trettiofalt mer il-6 i jämförelse med den obehandlade kontrollen. Om man minskar produktionen av
kväveoxid (nO) genom att blockera bildningen med
l-name minskar il-6-produktionen med cirka 30 procent. Däremot har östrogen inte någon effekt.
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Parodontitskadade
tänder – hur gör du?
SAmmANfATTAT Här presenteras

fyra fallbeskrivningar av patienter
med parodontitskadade tänder.
I denna artikel får du möjlighet att
fundera kring och terapiplanera
problemtänder anteriort om molarer. I nästa nummer av Tandläkartidningen redovisar vi patientfallen
efter behandling och uppföljning.
Godkänd för publicering 16 mars 2012

fallpresentation

Gunnar Heden
ötdl, spec i parodontologi och endodonti,
Karlstad

Christer Slotte
med dr, ötdl, spec i
parodontologi, Odontologiska institutionen,
Avd för parodontologi/
endodonti, Jönköping
E-post: christer.slotte
@lj.se

Det är inte alltid lätt att vara en god terapeut.
Det gäller generellt, och inte minst inom områdena parodontologi och implantologi. Avsikten
med våra två artiklar (i detta och nästkommande
nummer av Tandläkartidningen) är att låta dig
få fundera och reflektera över hur du skulle ta
dig an de fyra patientfall vi presenterar före (artikel 1) och efter (artikel 2) utförd och uppföljd
behandling.
Grundfrågan är: Ska vi försöka behålla tänder eller ta bort och ersätta med implantat eller
konventionell broprotetik? Följdfrågorna blir:
Vilken behandling kan anses rimlig för att nå ett
gott resultat? Gott resultat för vem? Och vad får
det kosta?
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård [1] anger bland annat vad tandvården
bör erbjuda, bör undvika att erbjuda respektive
inte bör erbjuda, inkluderande en prioriteringssiffra (1–10) samt som tillägg »icke göra« och
»FoU« (enbart inom forskning och utveckling).
Vidare lyfts ett antal kunskapsluckor fram, det
vill säga områden där det ännu saknas gott vetenskapligt underlag för evidens.
Alla fattar vi beslut i vår kliniska verksamhet,
som inte är strikt evidensbaserade utan grundas
på egen (god) klinisk erfarenhet. Sådan är vår
kliniska vardag. Hur upplevs detta dilemma av
dig?
fyra patientfall presenteras
Vår avsikt är att stimulera dig till eget tankearbete med dessa fyra patientfall. Vi upplever att det
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Del 1:
Ta bort, ersätta
eller behandla?
finns stora inneboende problemställningar i alla
patientfall, och vi hoppas att du ska bli tillräckligt
intresserad att lösa fallen, även om fullständiga
kliniska uppgifter saknas. Resonera gärna med
kolleger eller gör dina behandlingsplaner på
egen hand.
I artikel 2 kommer våra lösningar att presenteras med en efterföljande diskussion. Redan nu
bör du vara införstådd med att det inte finns ett
givet svar. Känn därför inte frustration, enbart
stimulans!
Hur vill du lösa fallen?
Vi har valt att begränsa beslutsproblematiken till
tre huvudalternativ:
a) I vilka patientfall vill du försöka behålla originaldelar, det vill säga klara de parodontalt skadade tänderna? Vad behöver i så fall göras för
att nå målet?
b) I vilka fall rekommenderar du extraktion och
implantatprotetik? Hur kommer din behandlingsplan då att se ut?
c) I vilka fall rekommenderar du extraktion och
konventionell protetik? Hur kommer din behandlingsplan då att se ut?
Vi har redovisat anamnes, status, diagnoser och
patienternas egna önskemål på ett sätt som bör
göra det möjligt för dig att aktivt välja något av
huvudalternativen ovan. Du behöver inte redovisa för någon annan än dig själv, men det ligger
givetvis ett värde i någon form av lokala, kollegiala (terapi)diskussioner.
Vi delger inte vem av oss som står för respektive patientfall för att undgå risk för oavsiktlig
vägledande problemlösning. Fallen är hämtade
från våra specialistkliniker i parodontologi och
presenteras selekterat vad gäller text, röntgenoch färgbilder.
Våra lösningar presenteras i nästa nummer av
Tandläkartidningen.
tandläkartidningen årg 104 nr 7 2012
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»Resonera gärna med kolleger eller gör dina
behandlingsplaner på egen hand.«
Diagnos
Lokal kronisk parodontit samt 15 »parodontitis
gravis et complicata«. 15 pulpa sana.

Figur i. Patientfall 1: Vertikal bendefekt 15 mesialt
vid baseline.

patientfall 1
Remiss från allmäntandläkare för behandling av
vertikal ficka 15 mesialt. Revisionspatient sedan
många år vid aktuell klinik. Vid ny undersökning
där upptäcktes av en slump en djup ficka med
pus mesialt 15. Scaling utfördes, men med hänsyn
till lesionens omfattning och att 15 både är viktigt
brostöd och sista tand i höger överkäke, remitterades patienten för vidare omhändertagande på
parodontologikliniken.
Anamnes
Patienten anser sig själv inte vara »fullt
frisk«, medicinerar regelbundet med Capoten
(ace-hämmare) mot förhöjt blodtryck samt Alganex (nsaid) och Distalgesic (analgetikum) på
grund av ledvärk sedan > 10 år. Tandköttsoperationer var utförda i båda käkarna drygt 20 år
tidigare. Därefter hade hon fått »vanlig recidivprofylaxbehandling«, cirka en gång per år. Inga
påtagliga tandbesvär de senaste åren förutom
att en tand (i annan region) nyligen frakturerat.
Patienten är inte själv medveten om någon bruxism.
Status
64-årig kvinna, icke-rökare. Inget anmärkningsvärt upptäcks rent allmänt. Inga klara tecken
på aktiv parodontit förutom vid 15 (mesialt
fickdjup = 8 mm, klinisk tandfästeförlust = 9–11
mm och blödning vid sondering, BoP+). Röntgen visar vertikal bendefekt mesialt 15 (figur i).
Stödtanden 15 känns lätt mobil men inga tecken
finns på traumatiserande ocklusion. Frontal kant
i kant-bitning, liten abrasionsfacett 13 palatinalt.
Upprepad sensibilitetstest 15 (elektrisk stimulering) ger entydiga positiva svar. Röntgen visar
vidare smala rotkanaler hos 15 samt en vid marginal vertikal bendefekt omfattande cirka 4/5 av
rotlängden.
tandläkartidningen årg 104 nr 7 2012

Patientens önskemål
Patienten är oerhört mån om att få behålla bron
15–13, om möjligt. Detta innebär i sig, att det finns
ett lika starkt önskemål att rädda 15. Hon uppger inga ekonomiska hinder för »bästa möjliga
behandling«.
Vad göra?
Vad föreslår du? Fundera, diskutera och motivera.
patientfall 2
Remiss från allmäntandläkare för i första hand
råd angående 15. Patienten hade sökt upp sin
tandläkare på grund av »ömhet och mindre svullnad i tandköttet på utsidan av tanden bakom
hörntanden i höger överkäke«. Undersökningen
visade mycket djupa fickor vid både 15 (distalt
och palatinalt) och 14 (distalt och mesialt), i
mindre grad vid 17 mesialt. Det förelåg en stark
misstanke om längsfraktur på 14 och patienten
accepterade förslag om extraktion, men tandläkaren kunde inte planera protetisk ersättning av
denna tand så länge status och prognos för 15 var
oklar. Vid sensibilitetstest hade 15 svarat positivt
och tandläkaren fann ingen solklar anledning att
utföra endodontisk behandling. Det kunde inte
heller verifieras några bettfysiologiska orsaker
till skadorna. Parodontolog konsulterades per
telefon och det beslöts om remiss till parodontologikliniken.
Anamnes
Patienten blev amalgamsanerad åtta år tidigare, har nu »mått dåligt med diffus allmän sjukdomskänsla i drygt ett halvt år«, har något lågt
blodtryck, tar inga mediciner utöver enstaka insomningstabletter vid behov. Hon tror inte själv
att hon gnisslar tänder. Revisionspatient sedan
många år, går på årliga kontroller hos sin tandläkare.
Status
71-årig kvinna, icke-rökare. Inget speciellt anmärkningsvärt förutom tydlig parodontal patologi regio 15–14 inklusive svagt ödematös gingiva
buckalt 15–14.
Fickdjup (tand 15) 13 mm distalt och 11 mm palatinalt, (tand 14) 11–12 mm distalt och mesialt,
(tand 17 och 13) 7 och 5 mm mesialt respektive
distalt. Samtliga angivna fickor uppvisar blödning vid sondering (BoP+). Tand 15 är mobil grad
1 och 14 grad 2.
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Anamnes
Patienten går två gånger årligen till tandhygienist.
Hon saknar sidotänder i kvadrant 2 men tycker att
hon klarar sig bra utan protetisk ersättning där.
Anser sig fullt frisk, tar inga mediciner, uppger
sig vara spruträdd. Har slutat röka fyra månader
tidigare.

Figur ii. Patientfall 2: Vertikal bendefekt 15 distalt,
två månader före baseline.

Röntgen (figur ii) visar vertikal bendefekt 15
distalt, från margo upp till närheten av apex och
sinus maxillaris. Diffust vidgad periodontalspalt
15 apikalt. Tand 14 har två rötter, har vidgad periodontalspalt med en diffus radioluscens mesialt (rotens mellersta 1/3), därutöver två otäta rotfyllningar. Vertikal bendefekt 17 mesialt (rotens
cervikala 1/3). Tandsten noteras på några ställen.
Diagnos
Lokal kronisk parodontit. 15 och 14 parodontitis
gravis et complicata, 17 levis et complicata.
Patientens önskemål
Patienten vill absolut att »tandvården gör vad
den kan för att rädda så mycket som möjligt av
hennes tänder i höger överkäke«. »Hon vill kosta
på sig det!«
Vad göra?
Vad föreslår du? Fundera, diskutera och motivera.
patientfall 3
Remiss från allmäntandvården på grund av ett
flertal fickor 4–6 mm, bensänkning motsvarande
1/3 av rotlängden. Önskemål om fortsatt parodontal sanering och ställningstagande till 14
samt eventuellt protetisk ersättning av restbettet.

Status
62-årig kvinna med restbett 16–23 och närmast
fullt betandad i underkäken. Normal käkrelation,
krepitationer i vänster käkled, munslemhinnor
utan anmärkning.
Generellt rikligt med plack och tandsten.
Mycket djupa tandköttsfickor ses 17–14. Djupa
fickor även i överkäksfronten samt i underkäkens
molarpartier (figur iii a). Röntgen (baseline) visar omfattande bennedbrytning i regio 17–14 och i
mindre omfattning i övrigt (figur iii b). Patienten
har vid baseline inte sjukdomsinsikt. Tänderna
16–14 bedöms vara klart »tveksamma«.
Diagnos
Lokal kronisk parodontit. Regio 16–14 parodontitis gravis et complicata.

Figur iii. Patientfall 3.
a) Parodontalstatus vid baseline.
b) Apikalröntgen överkäkständer vid baseline.
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Patientens önskemål
Patienten besväras inte nämnvärt av parodontiten men oroas av att drabbas av ytterligare tandförluster.
Vad göra?
Vad föreslår du? Fundera, diskutera och motivera.
patientfall 4
Remiss från allmäntandvården på grund av generellt fördjupade tandköttsfickor 5–7 mm.
Anamnes
Patienten invandrade till Sverige fem år tidigare,
har fortfarande svårigheter att kommunicera
utan tolk.
Status
35-årig kvinna med restbett 16–27 och 35–45.
Postnormal käkrelation och tecken på muskulär
parafunktion noteras, flera tänder uppvisar mobilitet, främst ockluderande premolarer. Plack
och gingivit noteras generellt approximalt, rikligt med subgingival tandsten. Parodontal undersökning visar fickdjup 5–8 mm och blödning
vid sondering (BoP+) vid samtliga tänder (figur
iv a). Röntgen (baseline) visar generell marginal
bennedbrytning omfattande 1/3–1/2 av rotlängden, främst vid 15–14 där även djupare vertikala
bendefekter noteras (figur iv b).

vid flertalet tänder och parodontitis »gravis et
complicata« vid 15–14, 11, 25, 35.

rEfErEnSEr
1. Socialstyrelsen.
Nationella riktlinjer
för vuxentandvård
2011 – stöd för
styrning och ledning. ISBN: 978-9186885-09-0
http://www.socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer

Patientens önskemål
Patienten känner stark oro för att bli tandlös och
önskar göra allt som går för att rädda tänderna.
Vad göra?
Hur vill du göra? Fundera, diskutera och motivera.

Potentiella bindningar
eller jävsförhållanden:
Inga uppgivna.

Figur iv. Patientfall 4.
a) Parodontalstatus vid baseline.
b) Helstatusröntgen vid baseline.
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Diagnos
Generell kronisk parodontit inklusive »gravis«
b
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Aktuellt från Sveriges Tandläkarförbund

Det är nu du kan påverka tandläkarnas framtida organisation!
Sveriges tandläkare från 2013!

Snart är
hälften av våra
tidigare privattandläkaremedlemmar
tillbaka!
– Vi är jätteglada över
att så många privata
kollegor valt att återinträda som medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund. Många av
dem har inte varit medvetna om att deras
medlemskap upphörde när Privattandläkarföreningen utträdde som riksförening i Sveriges Tandläkarförbund vid årsskiftet, säger
Gunilla Klingberg, ordförande i Sveriges
Tandläkarförbund.
– I vårt viktiga arbete med att finna en ny
organisationsmodell för Sveriges tandläkare är det ju viktigt att även egenföretagarna
är med. Styrelserna i de tre nya avdelningarna har nu en dialog med sina medlemmar och för tillbaka tankar och idéer till
förbundsstyrelsen och till referensgruppen.
Denna process pågår även inom SOL,
STUD och TT.
– Det är alltså nu i år du kan påverka
tandläkarnas framtida organisation, ta
chansen! uppmanar Gunilla Klingberg.

Arbetet med att finna en organisationsmodell för alla tandläkare
från och med 2013 är i full gång. Förbundsstyrelsen (FS) har träffat
referensgruppen som utsågs på det extra förbundsmötet i mars.
Nästa möte hålls i anslutning till FS sammanträde den 12 juni.
Referensgruppens uppgift är nu att förankra och ta in synpunkter från medlemmar runt om i landet och återkomma på FS möte
den 12 juni med underlag till fortsatta diskussioner med FS.
FS projektgrupp har identifierat ett antal förutsättningar och behov som är viktiga i den framtida organisationsmodellen. En är att
det behöver finnas en tillhörighet/organisation för egenföretagare.
En annan förutsättning är att Sveriges Tandläkarförbund även i
framtiden ska vara medlem i Saco. Ett tredje identifierat behov som
ligger till grund för framtidsdiskussionerna är att den nya organisationen är tydlig både inåt i organisationen för våra medlemmar och
utåt mot omvärlden.
Läs mer om de organisationsmodeller för Sveriges Tandläkarförbund som diskuteras, på hemsidan Min sida/Medlemsinformation.
Du som har tankar och idéer kan göra på flera sätt:
 Vänd dig till den representant i referensgruppen som företräder
din verksamhetsform, kontaktuppgifter finns på hemsidan under
Min sida/medlemsinformation:
Christina Ternebrink (Avdelningarna för Sveriges Tandläkarförbund)
Per Vult von Steyern (SOL)
Farid Khodabandehlou (STUD)
Birgitta Ström Antonson (TT)
 Tala med ordföranden i din lokalavdelning
 E-posta FS direkt på:
ordforande@tandlakarforbundet.se

Tre av fyra personer i referensgruppen: Farid Khodabandehlou, Christina Ternebrink, Birgitta Ström Antonson. Per Vult von Steyern saknades vid fototillfället.

För dagsfärsk information – se www.tandlakarforbundet.se

Ansvarig för denna sida: Lena Munck, 08-666 15 52, lena.munck@tandlakarforbundet.se

Aktuellt från Sveriges Tandläkarförbund
På gång:

Fler studenter än tidigare går med i Studerandeföreningen
Sveriges Tandläkarförbunds studerandeförening har nu fler medlemmar än någonsin
tidigare. Mellan 2006 och 2012 har anslutningsgraden i Studerandeföreningen ökat
med 20 procentenheter, från ca 66 % till 86 %.
Föreningen har lokalavdelningar med egna styrelser på samtliga tandläkarutbildningar. De fyra lokala ordförandena utgör tillsammans med den centrala ordföranden
Studerandeföreningens styrelse. Studerandeföreningens ordförande, nu Mickel Hana
från tandläkarutbildningen i Göteborg, är adjungerad i Sveriges Tandläkarförbunds
styrelse.
Studerandeföreningen driver tre fokusfrågor under 2012: Ledarskap, mentorprogram samt öka kännedomen om Studerandeföreningen bland tandläkarstudenterna.
Medlemsavgiften är 100 kronor per år och för den får studenterna bland annat
spännande medlemsaktiviteter, möjlighet att gå kurs på kostnadsfria studentplatser
och gratis inträde på Riksstämman.

 CED General
Meeting, Köpenhamn, 11-12 maj
 FS möte 12 juni
 FS möter
referensgruppen om
framtida organisationen 12 juni
 STF:s seminarium
i Almedalen om
äldretandvård 3 juli
 FS-möte
21 augusti

Medlem och forskare? Ansök om forskningsstipendier nu!

 Munhälsodagen
firas 8 september

Fram till den 15 juni kan du som är medlem söka stiftelsen Svenska
Tandläkare-Sällskapets forskningsstipendier. Ansökan behöver vi
få in via webben, du hittar en länk på startsidan, www.tandlakarforbundet.se. Besked om forskningsmedel kommer i oktober.

 FS-möte
11 oktober

Munhälsodagen – hämta banner till klinikens hemsida!
Den 8 september hoppas vi att din klinik ansluter sig till firandet av internationella munhälsodagen! Sveriges Tandläkarförbund initierar återigen ett brett firande av dagen, där
allmänheten bjuds in att ställa frågor om sina tänder och sin munhälsa. Fototävling och
event på Hötorget i Stockholm är några av aktiviteterna som planeras centralt.
Hämta banner till klinikens webbsida på www.munhälsodagen.se! Rapportera in aktiviteter som planeras så tidigt som möjligt till linda.persson@tandlakarforbundet.se så att vi
kan sprida informationen! På webben kommer det finnas flygblad och annat informationsmaterial att skriva ut.
Munhälsodagen
arrangeras tillsammans med Sveriges
Tandhygienistförening, Svenska
Tandsköterskeförbundet och Sveriges Folktandvård.

För dagsfärsk information – se www.tandlakarforbundet.se

 Konferens om
beteendemedicinsk
prevention och behandling 18 oktober
 Odontologisk
Riksstämma 15-17
november
 FS-möte
6 december
 Förbundsmöte
7-8 december
 Etikdagen
18 januari

Ansvarig för denna sida: Lena Munck, 08-666 15 52, lena.munck@tandlakarforbundet.se

platsannonser
Folktandvården
Västernorrland
Aktuella
utgivnings- och stoppdagar
Hemsida:söker
www.tandlakartidningen.se

tandläkare

Nr 9 Utgivning 16/8 Stopp 23/7
Nr 10 Utgivning 6/9 Stopp 13/8

E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se
Fax: 08-666 15 95

Adress: Tandläkartidningen, Box 1217
111 82 Stockholm

I Folktandvården, 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"

Folktandvården i Växjö söker

klinikchef
Foto: Peder Sundström

till vår största allmäntandvårdsklinik mitt i stan
Vi erbjuder en spännande utmaning där du tillsammans
med kliniksamordnare och medarbetare driver och
utvecklar verksamheten utifrån Folktandvårdens mål
och vision.
Du är direkt underställd tandvårdschefen och ingår i
Folktandvårdens ledningsgrupp.

Folktandvården Västernorrland söker

tandläkare

Vi söker tandläkare till länet som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Du som är nylegitimerad får
ett bra stöd och handledning av erfarna kollegor, är
du mer erfaren har du stora möjligheter att få arbeta
inom just dina odontologiska intresseområden. Hos
oss är heltidsmåttet för allmäntandläkare 37 timmar/
vecka och vi erbjuder en timme friskvård/vecka.
Folktandvården Härnösand (ref nr: 12LS 936)
Enhetschef: Anna Bergquist,
telefon: 0611-847 55, mobil: 073-275 19 15,
e-mail: anna.bergquist@lvn.se
Folktandvården Kramfors (ref nr: 12LS 937)
Enhetschef: Anita Fahlén,
telefon: 0612-861 60, mobil: 073-271 00 00,
e-mail: anita.fahlen@lvn.se
Personalchef: Leif Eriksson, telefon: 0611-803 77,
mobil: 070-373 51 60, e-mail: leif.eriksson@lvn.se

Vi söker dig som är prestigelös, engagerad och
handlingskraftig. Du har odontologisk utbildning med
erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling.
För mer information gå in på www.ltkronoberg.se och
klicka på "Jobba hos oss" eller ring tandvårdschef
Annika Kahlmeter, tel. 0470-58 89 30, 0709-84 48 44.
Välkommen med din ansökan senast 10 juni.
Medflyttarservice
- ring 073-048 50 05
eller besök www.medak.info

Norrbottens läns
landsting söker
www.nll.se/jobb
Till Tandvårdens kompetenscentrum i Luleå

Övertandläkare i pedodonti
Vill du veta mer - kontakta Helen Gustavsson,
enhetschef tel 0920 - 716 01, helen.gustavsson@nll.se

TT-ombud: Roger Gabrielsson, telefon: 060-18 48 90,
e-mail: roger.gabrielsson@lvn.se
Välkommen med din ansökan senast 2012-06-11,
via www.offentligajobb.se

www.lvn.se/tandvard
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Välkommen till Elvanstandläkare!
Elvanstandläkare i Göteborg söker tandläkare
på heltid till vår klinik på Eriksberg vid Norra
Älvstranden.
Vi är idag 7 tandläkare varav 4 specialister inom
kirurgi, protetik och endodonti. Vi arbetar enligt
solo-group konceptet.
Vi behöver nu förstärka verksamheten med en
allmäntandläkare för primär anställning, men efter
något år planeras arrendeavtal med möjlighet till
eget kostnadsställe inom Praktikertjänst.
Det är en fördel om du som söker har några års
erfarenhet, men du kommer dessutom ha stora
möjligheter att utvecklas hos oss.
Vi bedriver idag all form av tandvård i en fantastisk
arbetsmiljö med en mycket modern design och
utrustning. Vi använder Opus samt har digital
intraoral röntgen och OPG.
Patienttillgången är god då Norra älvstranden är ett
område med stadig tillväxt av företag samt nybyggnation av bostäder.
Mer info om oss hittar du på www.elvanstandlakare.se

Tjänsten planeras för tillträde under perioden augusti - dec 2012.
Välkommen med din ansökan till:
Elvanstandläkare
Eriksbergstorget 11
417 64 Göteborg eller johan.damberg@ptj.se

Bo och arbeta på Gotland
Folktandvården söker

Tandläkare
Ref nr A266919

Läs mer på www.gotland.se/jobbahososs

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
www.gotland.se/jobbahososs

Nytt jobb?
Kontakta alltid den lokala företrädaren för
Tjänstetandläkarna för aktuell löneinformation

Nicolas & Asp Centers

The leading private dental health provider in Dubai
requires caring, charismatic & well groomed
colleagues to join our excellent team of Clinicians.
1) General Dentists – 10 years experience
*Well versed in aesthetic dentistry, crown, bridgework
and implant prosthetics.

SPECIALISTS
2) Pediatric Dentists*
3) Periodontists*
4) Endodontists*
5) Oral Surgeons/Implantologists*
6) Orthodontists
7) Prosthodontists

*Specialist degree & minimum of 5 years.
*Teaching experience, an advantage.

Kindly email full detailed CV and photo to
dentalcareers@hotmail.com
Website www.nicolasandasp.co

innan du börjar ett nytt jobb.

tandläkartidningen årg 104 nr 7 2012

TLT 7_2012.indd 81

81

2012-05-04 10.30

platsannonser
E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se
A GLOBAL HEALTH PARTNER

VI SÖKER pRotEtIKER
SPECIALISTKLINIKEN FÖR DENTALA IMPLANTAT i Nacka har i mer än 25 år bedrivit protetisk och kirurgisk specialisttandvård. Vi är ett rutinerat team med protetisk,
käkkirurgisk, parodonto-logisk och röntgenologisk specialistkompetens. Ett eget tandtekniskt laboratorium borgar för en obruten kvalitetskedja. Vi ställer höga krav på oss
själva när det gäller tillgänglighet och kvaliteten hos den utförda specialisttandvården.
Vi befinner oss nu i en spännande utvecklingsfas där vi vill växa med ytterligare en
specialist i oral protetik i avsikt att bygga vidare på konceptet KvALITET gENoM
SPECIALISERINg.
Tycker du detta låter intressant är du välkommen med din ansökan till VD Peter
Ehrstedt, Specialistkliniken för Dentala Implantat, Värmdövägen 121, 13137 Nacka.
Upplysningar lämnas av klinikchefen Christer Bessing: 08-718 30 50 eller
bessing@specialistkliniken-implantat.se.
Specialistkliniken för Dentala Implantat ingår i Global Health Partner AB,
som är en svensk, internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver
specialistkliniker inom ryggkirurgi/ryggvård, specialisttandvård,
fetmakirurgi och metabola sjukdomar, ortopedi samt arytmi.
www.globalhealthpartner.com

SPECIALISTKLINIKEN
FÖR DENTALA IMLANTAT

Platsannonser
utgivningsplan 2012

Var med från starten!
Tandläkare sökes till vår nya
moderna klinik i Stockholm city.
Vi är Schweiz största arbetsgivare
för tandvårdspersonal,
vi satsar på topp kvalite &
förstklassig service!

Nr

Vi söker
– allmän tandläkare med
min. 2 års erfarenhet för 60–100 %
– samt specialister på konsult basis.

Tandläkare
Skicka ansökan till
sdh@tandlakarcentrum.se
eller per post till;
Dr. Sara Hürlimann
zahnarztzentrum.ch
Goethestrasse 18
8001 Zürich
Schweiz
(på svenska)
www.tandlakarcentrum.se
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Utgivningsdag

Materialdag

8

14/6

18/5

9

16/8

23/7

10

6/9

13/8

11

27/9

3/9

12

18/10

24/9

13

8/11

9/10

14

29/11

5/11

15

20/12

26/11

ArbetA utomlANds?
Då ska du gå ur AEA.
När du återvänder till Sverige ska du
gå med direkt igen
annars går du miste om inarbetade
försäkringsperioder.
Läs mer på www.aea.se
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RADANNONSER
Aktuella utgivnings- och stoppdagar
Nr 9/12 Utgivning 16/8 Stopp 23/7
Nr 10/12 Utgivning 6/9 Stopp 13/8

E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se
Tel: 08-666 15 13
Fax: 08-666 15 95

PRAKTIKER SÄLJES

Praktik säljes i Västerbotten

Hemsida: www.tandlakartidningen.se
Adress: Tandläkartidningen, Box 1217,
111 82 Stockholm

Mycket charmig och fräsch klinik med 3 beh rum
säljes. Digitalrtg, opg. Stabil patientstock. Bra
tillströmning av nya patienter. Flexibilitet angående datum för övertagande, dock tidigast 1/8
2012. »q22q«.

Unikt läge i Stockholms innerstad

Praktik med inarbetat varumärke och full verksamhet söker omgående arrendator, alt delägare, alt överlåtelse. Lämplig för 2 tandl.
Svar till: praktikcity.112@hotmail.se

Tandpraktik i natursköna Värmland

Handikappvänlig praktik med 3 moderna behandlingsrum, centralsteril och reception. Stor
patientstock. Praktiken, med separat ingång,
säljes tills. med en rymlig o vacker representationsvilla om 6 r o k. Inredd källarvåning med
bl a bubbelbad och relaxavd. Utomhuspool.
Utsikt över Klarälven. Pris 1 600 000. För mer
info kontakta Mäklarhuset, Bengt Pettersson AB
Tel 0563-120 00.

Tandläkarmottagning i Solna

Till salu/arrendering, modern praktik på Råsundavägen med 2 behandlingsrum, 72 kvm. Svara
www.tandlakartidningen.se/rad-annonser/
visa-alla/

Stockholm

Del i väletablerad
klinik på Östermalm
till salu
Klinikens tre rum disponeras
i dagsläget av två tandläkare
och två hygienister. Del i väntrum,
steril, reception samt personalrum,
omklädningsrum och två toaletter.
Ägaren ser gärna att den som tar
över verksamheten är engagerad
och kan fortsätta med de nära och
personliga relationer som genom
åren utvecklats mellan tandläkare
och patient.
Patientunderlaget är för
närvarande drygt 800 st.
Vid intresse kontakta:

CelinDental AB

Dentalförmedling för Dig som vill
köpa eller sälja Din tandvårdsklinik.
Mobil: 073-655 3993
E-post: carina@celindental.se

tandläkartidningen årg 104 nr 7 2012

Praktik i Skaraborgsstad

Privatpraksis

Tannleger sökes til privatpraksiser i Sandnessjöen og Mosjöen. Ring Per på 0047-91 888 222
etter kl 19.00 eller gå inn på www.tannboden.no

I Tidaholm finns en fin praktik med 3 fullt utrustade behandlingsrum. Den är helt digitaliserad
och använder Opus journalsystem. Handikappvänlig och ligger i markplan. God tillgång på
patienter. Ansluten till Praktikertjänst. Se www.
praktikformedlaren.se. En praktik i tiden, som
det bara är att börja jobba i. »r8v9«.

Arrende Östermalm

Praktik i centrala Göteborg

Ett rum, utan patienter, uthyres på deltid i en
praktik i centrala Malmö. »75kv«

Väl inarbetad praktik med bra läge i centrala
Göteborg säljes pga pensionering. »3fx5«.

Västerås

Centralt Västerås. Två behandlingsrum.»02nc«.

Dags att köpa eller sälja mottagning?

På www.praktikformedlaren.se finns objekten du
söker. Praktikertjänst Tandvård

PRAKTIKER KÖPES

Distriktstandvården växer

Distriktstandvården söker en tandläkarpraktik
i Stockholms city/Stockholms närförort. Vi är
ett flexibelt företag och är öppna för olika lösningar! Vi har idag 10 mottagningar och öppnar
en helt ny mottagning i Nynäshamn under 2012.
Vill du förändra ägandet är du välkommen att
kontakta vvd Jan Lindqvist, 073-654 33 22
jan.lindqvist@distriktstandvarden.se

Praktik i södra/mellersta Sverige

Tandläkarpar önskar köpa praktik i södra/mellersta Sverige, allt av intresse. »k4f9«.

Patientstock köpes

Patientstock köpes i centrala Stockholm av
erfaren tandläkare. »65me«.

Praktik Malmö

Praktik alt praktiklokal sökes centrala Malmö
med eller utan patienter. Kanske behöver du en
partner att dela lokal med? Allt beaktas. »01cc«.

ARRENDE
Östermalm/nedre Gärdet

Tandläkare med egna patienter sökes till en
tvårumspraktik på Östermalm, 070-416 37 96.

PRAKTIKER/UTHYRES
Rum uthyres i centrala Malmö

1–2 rum centralt Östersund

Uthyres 6h/dag el enligt överenskommelse.
Fullt utrustade.»0n5a«.

SÄLJES
Helt oanvänd utrustning

KaVo Estetica 1065 S våtsug, röntgen Planmeca
monterad på KaVo, sugmotor Dürr, D-Tec operationsbelysning. Svara på www.tandlakartidningen.se/radannonser/visa-alla/

Utrustning

Periomat Dürr, gott skick. Tel 070-728 55 60.

ÖVRIGT
Anställning – centrala Stockholm

Vi utökar och söker därför en trevlig och erfaren tandläkare till vår moderna och trivsamma
klinik centralt på Östermalm. Ett plus om du
har en del egna patienter. Kontakta Karla Reigo
070-734 84 32.

Fritt fram för N2

Noggrann rensn och rotfyllning med n2 ger
säkra och bestående resultat. Varför chansa?
Kurs på Stockholm Sheraton, 31 aug 2012,
kl 13–17. Avg 2 350 kr. Tel 046-12 98 80,
nilinor@gmail.com

Svara på en annons
med signatur?
www.tandlakartidningen.se/
radannonser/visa-alla/

Tandläkarkollega med egna patienter sökes till
en ny, fräsch, flerrumspraktik med bra läge.
gardet@tandclinic.se
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REMISSER

E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

Här annonserar kolleger som åtar sig remisshantering. Rubriker markerade med asterisk*
kräver specialistkompetens. Tandläkartidningen
påtar sig inte ansvar för att kolleger som annonserar 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 – Hypnos - Sedering
Fobi/korttidsterapi med högkostnadsskydd
Leg tandläkare Matts Karlström
Leg tandläkare Margareta Forsberg
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*

Eric Lothigius
PROTETIK + IMPLANTAT
Kungsgatan 54, 111 35 Stockholm
Tel 08-411 16 11
E-post: info@e2kliniken.com
www.e2kliniken.com
Protetik och implantat, barn och vuxna
Marie Fennö, spec protetik
Distriktstandvården
Tulegatan 8
172 78 Sundbyberg, tel 08-597 60 380
protetik@distriktstandvarden.se
Välkommen att skicka remisser!

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
Dr Thomas Örtendahl
Mölndals torg 1
431 30 Mölndal
Tel 070-661 98 77
E-post: thomas@ortendahl.com
Lingualortodonti (osynlig tandställning)
Vi utför »Invisalign« behandlingar.
c-takt link för digital remiss/konsultation

Landstingens högkostnadsskydd
Implantat under Narkos
Snabb behandling av remisser!
Leg.tdl Sture Friedner
Leg.tdl Pia Lif-Bimer
Leg.tdl Sigrid Schumann
Leg.tdl Louise Sidenö
Leg.tdl Joakim Skott
Leg.tdl Lennart Hübel
Leg.tandhygienist Anna-Lena Brandvold
Leg.psykolog, leg.psykoterapeut Sven-Erik Levin
Leg.psykolog Shervin Shahnavaz
Leg.läkare, spec.anestesi Hans Granestrand

Narkoskliniken
RÅLAMBSVÄGEN 10A, KUNGSHOLMEN
112 59 STOCKHOLM
Tel: 08-737 00 75, Fax: 08-737 00 76

www.narkoskliniken.se
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info@narkoskliniken.se

Välkommen med din remiss till
Stockholms nya specialisttandvård!

Helena Göransson
Endodonti
Maria Lagervall
Parodontologi/implantatkirurgi
Monica Wahlström
Protetik
Brunnsgatan 8, 111 38 Stockholm
08-545 111 00, info@aurakliniken.se
www.aurakliniken.se

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 dentalgöntgen AB
Rådmansgatan 48, 113 57 Stockholm
Tel 08-545 940 35, fax 08-545 940 36
E-post: reception@ebf.se

Specialistkliniken för
Narkos och behandling
av Tandvårdsrädsla
Narkos med säkrade luftvägar
Lustgas - Terapi - Hypnos - KBT

SPECIALISTTANDVÅRD

Endodontiremisser
Vid vår internationella spec. utbildning
behandlar engelskspråkiga ST-tandl.
patienter under handledning av svenska
specialister till en lägre taxa, ex 2300 kr
för rotbehandling av en molar med 4
kanaler. Behandlingen tar något längre
tid än för en rutinerad specialist.
Välkommen med din remiss till:
(helst med kopia på rtg)
Specialistkliniken Endodonti
Institutionen för odontologi
Karolinska Institutet
Box 4064, 141 04 Huddinge
Tel: 08-524 88268
Michael.Ahlquist@ki.se
Stina.Robach@ki.se

Maryam Pourmousa
Parodontolog
Kariologisk utredning
Vi tar emot remisser för utredning
och eventuell behandling av
svårare kariologiska tillstånd och
mineralisationsstörningar av olika
genes.
Remisser skickas till:

Avdelningen för cariologi
Specialistcentrum, plan 8
Institutionen för odontologi
Karolinska Institutet
Box 4064, 141 04 Huddinge
Tel: 08-52 48 83 30

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
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Ortodonti
Välkommen med remisser
för barn och vuxna!

C
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CM

Willa Endodonti
Fyra tandläkare fyra mikroskop
och en CBCT
Välkommen att remittera för
endodonti och apikalkirurgi.
Över tio års erfarenhet av
remissendodonti.

MY

CY

CMY

K

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

WILLA TANDHÄLSA
Telefon: 08-730 08 80
Sjövägen 20, 169 55 Solna
Hemsida: www.willa.se
E-post: info@willa.se

KURSER & KONFERENSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

Vi välkomnar er att remittera till vår klinik
som är centralt belägen vid Östermalmstorg. Vi tar emot remisser för:
• Implantologi
• Dentoalveolär- och implantatkirurgi
• 3D-röntgen
• Guidad kirurgi
Vi erbjuder även:

• Support & utbildning
• Auskultering för tandläkare

När vi behandlar på er praktik
Arvodet delas mellan er och oss beroende
av hur ni vill lägga upp behandlingen. Ring
oss så hittar vi en lösning som passar er.

Bene Tandvård AB
Artillerigatan 16, 114 51 Stockholm
Tel 08-611 65 60, fax 08-611 05 61
www.benetandvard.se
info@benetandvard.se

ÖVRIGT

E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

Du har väl anmält Dig ….

Barntandvårdsdagar 2012
Hotell Tylösand
torsdag – fredag den 20 – 21 september

”Var så god och skölj – Evidensbaserad
information i vardagen ”
För program & anmälan se
Tandläkartidningen nr 5, samt www.spf.nu
Välkommen!

www.tandlakartidningen.se
tandläkartidningen årg 104 nr 7 2012
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PERSONNYTT

E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

FÖDELSEDAGAR

30 år

Anna-Karin Bonander, Lidköping 1/6
Maria Carlsson, Göteborg 2/6
Samira Halimi, Huddinge 5/6
Khalid Talib, Skara 8/6
Helena Norman, Sundsvall 9/6

40 år

Karin Lindblom, Tyresö 1/6
Gabriel Halef, Rönninge 1/6
Nikolaos Ålander, Götene 1/6
Emma Ekenstråle, Pixbo 6/6
Hacer Hamid, Eskilstuna 6/6
Ingrid Adam, Huddinge 13/6
Helen Svensson, Lindome 21/6
Jennie Åkesson, Danderyd 21/6

50 år

Kent Engström, Mölndal 2/6
Kennedy Cankalp, Södertälje 4/6
Sam Rami, Haninge 5/6
Bita Ghorani, Spånga 9/6
Charlotta Helling-Möller Rosander,
Halmstad 9/6
Birgitta Bondemark, Falun 12/6
Monika Persson, Bollebygd 17/6

60 år

Karl-Gunnar Westberg, Umeå 1/6
Henrik Toremalm, Veberöd 2/6
Cecilia Lindstrand, Ljungskile 2/6
Maria Höglund, Knivsta 3/6
Viveca Östlihn, Saltsjöbaden 3/6
Pär Jansson, Vimmerby 6/6
Annica Nyberg, Mariestad 7/6
Kent Brännström, Skellefteå 7/6
Carl Gustaf Herrman, Karlstad 7/6
Eva Thoresson, Helsingborg 7/6

Thomas Nordin, Stockholm 11/6
Jan Ryrbo, Trollhättan 12/6
Artur Karlsbad, Helsingborg 14/6
Håkan Sundqvist, Skärplinge 15/6
Björn Olofsson, Göteborg 16/6
Ulf Justad, Asarum 16/6
Monica Knutsson, Öjersjö 16/6
Kristina Rosenberg-Henriksson,
Hörby 17/6
Elisabeth Sundström-A:son,
Hisings Backa 17/6
Ingvar Persson, Hallsberg 18/6
Ingrid Frankman, Limhamn 18/6
Christina Unosson, Karlstad 21/6
Anna Toss, Fristad 21/6

65 år

Katarina Sondell, Jönköping 4/6
Margaretha Lindqvist, Sävedalen 4/6
Ingrid Löwgren, Falköping 5/6
Per Welander, Sollentuna 5/6
Ylva Perslow, Bromma 7/6
Christer Blomstrand, Habo 8/6
Anna-Kia Johnsson, Oxelösund 10/6
Lars-Jerker Skogsberg,
Västra Frölunda 11/6
Inga-Maj Sjöström, Pixbo 11/6
Bo Friling, Skara 14/6
Jan-Olov Bogren, Huddinge 16/6
Lisbeth Gerner, Höllviken 16/6
Claes Gustafsson, Hovås 17/6

70 år

Rolf Röjmyr, Västerås 6/6
Anders Moberg, Falköping 6/6
Kirsten Sveder, Sundbyberg 7/6
Jan Zuchowski, Polen 14/6
Jan Tunér, Grängesberg 18/6

75 år

Leif Eltell, Stockholm 17/6

Önskar du ej publicering
av din födelsedag?
Meddela det senast
åtta veckor i förväg.
elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se
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GRATTIS

Margaretha Lindqvist 65 år
vi gratulerar Margaretha Lindqvist

som fyller 65 år den 4 juni.
Margaretha Lindqvist brukar fira alla
sina födelsedagar,
den 65:e är inget
undantag men inte
heller speciell. Någon pension är det
inte tal om. Margaretha Lindqvist som
Margaretha
är privattandläkare
Lindqvist
i Göteborg tänker
fortsätta arbeta så länge hon är frisk
och tycker att det är roligt.
Margaretha Lindqvist ingick i den
tredje kursen som utbildade sig i Göteborg. Efter höstterminen 1972 var
hon färdig tandläkare. Men då visade
det sig vara svårt att få jobb. Det var
alldeles innan tandvårdsförsäkringen
kom och före folktandvårdens expansion. Det skulle dock lossna snart;
efter en termin som skoltandläkare
fick Margaretha Lindqvist en tjänst
i folktandvården och strax därefter
kunde hon etablera sig som privattandläkare.
– Efter en kort tid tog min mans
jobb oss till usa där vi bodde i tre år.
Där kunde jag som svensk inte arbeta
som tandläkare. Men eftersom vi
just hade fått barn hade jag fullt upp
ändå.
Hemma i Göteborg igen kunde
Margaretha Lindqvist återuppta sitt
yrke och med det vilande etableringstillståndet öppna den klinik som hon
fortfarande har kvar.
För många kolleger är Margaretha
Lindqvist känd för sitt starka engagemang för Privattandläkarna på olika
nivåer, i Kamrathjälpen och i Tandläkarförbundets styrelse.
Vad har varit roligast? Margaretha
Lindqvist tvekar inte:
– Patientkontakten!
Och svårast? Det har hon inte funderat på. Det jobbigaste har dock varit den växande administrationen.
Om födelsedagskalaset inte blir något utöver det vanliga finns det annat
att fira i juni:
– Min man och jag ska fira att vi
har varit gifta i 40 år. Det är speciellt!
		
christina mörk
tandläkartidningen årg 104 nr 7 2012

Kaj Fried slutar
som prefekt

Göran Koch utsedd
till hedersdoktor

Lars Frithiof hedras
med förtjänstmedalj

kaj fried, prefekt vid institutionen
för odontologi, ki, Huddinge, har
avsagt sig uppdraget med omedelbar
verkan.
Mats Trulsson är tillförordnad prefekt tills vidare.
Kaj Fried kommer att fortsätta
arbeta med forskning och undervisning. 			
mk

göran koch har utsetts till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping.
I motiveringen står
bland annat att han
genom sin forskning
försett tandläkarvärlden med värdefulla kunskaper
och bidragit till att
Göran Koch
sätta odontologiska
institutionen och hälsohögskolan på
kartan.
Promovering sker vid högskolans
akademiska högtid lördagen den 29
september. 			
ef

lars frithiof, specialist i oralkirurgi
och parodontologi
samt tidigare lärare
vid tandläkarhögskolan vid ki, Huddinge, hedras med
Svenska TandläkareSällskapets förtjänstmedalj.
Lars Frithiof födLars Frithiof
des 1936 och tog sin
tandläkarexamen 1960.
Hans meritförteckning är lång;
bland annat arbetade han under
drygt 20 år halvtid som lärare i olika
tjänsteställningar vid ki, resterande
tid som privattandläkare, därefter
som lektor vid avdelningen för parodontologi, där han också blev tillförordnad professor.
Mellan åren 1997–2005 var han
ordförande i Tandläkarförbundets
etiska råd och initiativtagare till den
årliga Etikdagen.
Han har också engagerat sig för
tandvård till hemlösa, ett arbete för
vilket han hedrades med ett pris från
Svenska Tandläkare-Sällskapet 2005.
Han delade priset med Patricia De
Palma.
Förutom att njuta av pensionärstillvaron fortsätter han engagemanget för hemlösa samt är ordförande i
Svenska Tandläkare-Sällskapets museienämnd, vilket innebär ett övergripande ansvar för de odontologiska
samlingarna vid museet i Kista norr
om Stockholm.
I motiveringen till förtjänstmedaljen står det bland annat: »Lars
Frithiof har med stor kunnighet och
entusiasm bidragit till aktiviteter för
att starkt belysa delar inom Svenska
Tandläkare-Sällskapets och Sveriges
Tandläkarförbunds verksamhetsområden. Hans grundlighet, tålamod
och samordnande förmåga har borgat
för hög kvalitet i de uppgifter han
åtagit och åtager sig.«
Förtjänstmedaljen delas ut vid
den odontologiska riksstämman
i november.
mk

Hjälp oss lära
Rumäniens barn
borsta tänderna!

Ny chef för
specialisttandvården
ann-charlotte sundelin, tandvårdschef med ansvar för
verksamhetsutveckling med fokus på
samordning, tillträder den 1 september,
tjänsten som chef för
specialisttandvården
inom folktandvården
i Västra Götaland.
Ann-Charlotte
Hon efterträder
Sundelin
Göran Stegersjö, som
tar över som tandvårdsdirektör för
folktandvården i Örebro läns
landsting.		
mk

Stöd vårt barntandvårdsprojekt i
Rumänien. Se artikel i Tandläkartidningen 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

LÖSNING KORSORD NR 6
2012-02-16
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lasse svärd blir regional manager för
Colosseum i Sverige.
Han är utbildad
tandläkare och
även beteendevetare
med vuxenpedagogik
som huvudämne.
Lasse Svärd har
de senaste elva åren
arbetat på PraktikerLasse Svärd
tjänst Tandvård där
han bland annat varit utbildningsoch kvalitetsansvarig.
ef
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kansli

förbundsstyrelse

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

Gunilla Klingberg
Ordförande
031-750 92 08, 0707-80 00 44
gunilla.klingberg@
tandlakarforbundet.se

Kurser Nordöstra kursnämnden,
Riksstämman
Sofia Ekenberg 08-666 15 44

Louise Ericson
Ordf i efterutbildningsrådet
08-85 56 00, 070-687 50 60
louise.ericson@ptj.se

Kanslichef
Jeanette Falk 08-666 15 53
Efterutbildning, Riksstämman
Annika Hodgson 08-666 15 34

Hans Sandberg
Vice ordförande
070-590 54 69
hans.sandberg@ki.se

Stein Björkman
08-524 880 54, 070-213 80 54
Stein.Bjorkman@ki.se

Etik, kvalitet, patientsäkerhet
Åsa Hultén 08-666 15 31

Kenth Nilsson
018-611 09 80/90, 070-658 78 86
kenth@tjanstetandlakarna.se

Kamrathjälpen, ansvarsfrågor,
kollegstöd
Pia Kollin 08-666 15 45

Hans Göransson
076-840 83 50
hans.goransson@dll.se

Utbildnings-, forsknings- och
studerandefrågor
Pia Leden 08-666 15 22

Mickel Hana
Adjungerad styrelseledamot
076-823 53 52
mickel.hana@
tandlakarforbundet.se

Ekonomichef
Swedish Dental Journal
Bo Lidholm 08-666 15 12

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

under sekretess ringa Alnas rådgivning. Mer information:
www.alna.se.

Vid anmälan till Socialstyrelsen/
HSAN
En anmälan ska besvaras inom tre
veckor. Anstånd kan begäras
på tel 08-508 861 00. Tandläkarförbundets medlemmar kan få
hjälp att besvara en anmälan:
Odontologisk hjälp via Tandläkarförbundets expertgrupp.
Kontaktperson: Pia Kollin,
08-666 15 45,
pia.kollin@tandlakarforbundet.se
Juridisk hjälp ges av respektive
riksförening.
Privattandläkarna: Dan Nilsson,
08-555 44 604
Tjänstetandläkarna: Susanna
Magnusson, 08-54 51 59 84

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).
Bengt Adèrn, 016-244 56
Ahmad Aghazadeh, 0707-70 80 21
ahmad.aghazadeh@telia.com
Katt Sören Andersson,
070-663 84 18, 0243-122 80
soren.andersson.00@ptj.se
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

Stiftelsens syfte är att hjälpa tandläkare 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 organisationer att hantera alkohol- och
drogfrågor på ett professionellt
sätt. Du kan kostnadsfritt och

Kurser södra regionen,
Riksstämman, fdi
Ylva Liljeson 08-666 15 43

Sekreterare
Lena Ny 08-666 15 07

tandläkarförbundetsstöd till enskilda
medlemmar

Kontaktperson: Pia Kollin,
08-666 15 45,
pia.kollin@tandlakarforbundet.se

Medlemslogotyp
Kunskap & Kvalitet
i praktiken
Får vi komma till dig och tala
om patientsäkerhet i vardagen
för hela teamet?
Lotten Bergströms föredrag
pågår i ca 2 timmar.

Du som är medlem kan
hämta din medlemslogotyp på hemsidan
under Min sida/Hämta
medlemslogotyp.

Kostnad: 4 000 kronor + moms.
Restid och reskostnad tillkommer.

Logga in med personnummer och lösenord.

Mer information och bokning:
lotten.bergstrom@
tandlakarforbundet.se
070-566 15 45

www.tandlakarforbundet.se
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kansli

Postadress och besöksadress:
Bredgränd 5, 103 17 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

TANDLÄKARFÖRBUNDETS SERIE
KUNSKAP & KVALITET
n Kvalitetssäkra din journalföring, reviderad 2009, 2011
n CE-märkta medicintekniska
produkter, reviderad 2010
n Medicinsk riskbedömning för
tandläkare, reviderad 2010
n Tandläkarens ansvar och skyldigheter, 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

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

studerandeföreningen

Mickel Hana, ordförande
076-823 53 52
mickel.hana@
tandlakarforbundet.se
Amanda Bergström
vice ordförande
070-448 49 64
amanda.bergstrom@hotmail.com

www.tandlakarforbundet.se

Läs om ditt medlemskap 2012

Här hittar du informationen
Logga in på hemsidan och välj Min
sida/Medlemsinformation för att
hålla dig uppdaterad. Vi lägger ut
information kontinuerligt.

www.tandlakarforbundet.se
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NÄSTA NUMMER 14 JUNI

KALENDARIUM
Kompositteknik
för tandsköterskor
och tandhygienister
Tid: 31 maj 2012
Plats: Malmö
www.tandlakarforbundet.se

FYRA FALL

10th ESLO Congress
Tid: 28 juni –1 juli 2012
Plats: Frankfurt, Tyskland
www.eslo-congress.com

Så behandlades

FDI 2012
Tid: 29 augusti –1 september 2012
Plats: Hong Kong, Kina
www.fdiworldental.org

parodontitskadorna

Så här gör jag
– hur gör du?
Tid: 15 september 2012
Plats: Göteborg
www.nordicdentallaser.org

I nummer 7 presenterades fyra
patientfall där du fick terapiplanera
problemtänder anteriort om molarer.
Nu redovisar vi patientfallen efter
behandling och uppföljning.

Bra bett
biter bäst

f o to : j e n ny l e ym a n

The 9th World Association
for Laser Therapy Congress
Tid: 28–30 september 2012
Plats: Gold Coast City, Australien
www.walt2012.com

Kolla
trycket

ANNONSÖRER I DETTA NUMMER
AstraTech 
30
Aurakliniken 
84
Bene Tandvård 
85
Biomet 3i 
26
CCS Healthcare 
34
Celin Dental AB
83
Colgate-Palmolive 
52
Dentalmind
11, 22, 37, 59
Dentsply DeTrey 
17, 47
Denzir
23
Digitales 
29
Folktandvården Stockholm  85
GC Nordic 
25
GlaxoSmithKline 
58
Global Quality Lab 
2
Hultén Dental Consult 
38
Hådéns Dental Återvinning
85

90

Ivoclar Vivadent 
63, 69
Karolinska institutet 
84
Keydental 
68
Listerine 
43
Maryam Pourmousa
84
Merident Optergo 
67
Narkoskliniken
84
NSK Sweden, TS Dental 
9
Nobel Biocare 
64
Oral-B 
66
Orion Pharma 
65
Payex 
31
Pepsodent 
46
Plandent Forssbergs 
18, 61
Smile 
36
Specialistkliniken för Dentala
Implantat 
91

Svenska Mässan 
56
Svenska Pedodontiföreningen 85
Swedish Academy of
Cosmetic Dentistry 
50
Teknodont
10
Tepe Munhygienprodukter 
42
VDW GmbH 
60
Willa Tandhälsa 
85
W & H Nordic 
92
Åhren Dental Consult  16, 39, 51
Örestad Dentallab 
68
Örtendahl Ortodonti 
62
Dentalringen
bilaga
Hådens Dentalåtervinning  bilaga
Meda
bilaga
Praxis A/S 
bilaga
Unident 
bilaga

3rd Congress of
the European Society
of Microscope Dentistry
Tid: 4–6 oktober 2012
Plats: Berlin, Tyskland
www.esmd.info
American Dental Association
Annual Session
Tid: 18–21 oktober 2012
Plats: San Francisco, USA
www.ada.org/session
8th International Vienna
Orthodontic Symposium
Tid: 7–8 december 2012
Plats: Wien, Österrike
www.ivos.at
IDS 2013
Tid: 12–16 mars 2013
Plats: Köln, Tyskland
www.ids-cologne.de
FDI 2013
Tid: 29 augusti –1 september 2013
Plats: Istanbul, Turkiet
www.fdiworldental.org

TIPSA OSS
om evenemang till kalendariet. Kontrollera
datum innan du bokar, uppgifterna i kalendariet
kan ha uppdaterats efter pressläggning.
elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se
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NATURLIGA

TANDER

TILL HELT

VILDA

PRISER!
Du kan tryggt
lämna alla dina
tandtekniska jobb
i våra händer!

Hos oss ser vi till att du
får det absolut billigaste
alternativet utan att det
tummas på insatsmaterialens kvalitet eller den
estetiska utformningen.
Prisex: Mk-krona 495:-

REMITTERA DIN PATIENT OM DU DELAR VÅRA VÄRDERINGAR

KOMPETENS
MORAL

VETENSKAP
ANSVAR

OMSORG
KVALITET

SP E C I A L I S T K L I N I K E N
FÖR DENTALA IMPLANTAT

VÄRMDÖVÄGEN 121
131 37 NACKA

TEL. 08-718 30 50, FAX 08-718 00 13
info@specialistkliniken-implantat.se

Specialistkliniken i Nacka är landets största, privata enhet för specialisttandvård.
Kliniken har 1200m2 lokalyta och sysselsätter 38 anställda, däribland 13 tandtekniker
vid vårt eget laboratorium. Vi har 25 års erfarenhet av implantatbehandling och har
installerat nära 30.000 fixturer på över 7.000 patienter. Förutom all slags implantatbehandling utförs även all övrig dento-alveolär kirurgi. Vårt behandlingspanorama
inkluderar all slags protetisk specialistvård, behandling av tandlossningssjukdomar
och fullständiga käkledsutredningar. All behandling kan utföras under narkos. Remisser
mottages även för datortomografi och övriga röntgenutredningar.
Vår strävan är att kontrollera och ta ansvar för hela vårdkedjan. Verksamheten drivs
i sjukhusliknande, särskilt väl anpassade lokaler – ett specialistcentrum med höga
krav på en mänsklig miljö kombinerat med avancerad teknologi. En långsiktig
kvalitetskontroll med ständig tillgänglighet för patienten och remitterande kollega hör till
klinikens viktigaste målsättningar. Specialistkliniken i Nacka är godkänd av Socialstyrelsen som utbildningsklinik för erhållande av specialistbehörighet i oral protetik.

(material tillkommer)

Specialist parodontologi: Juhani Fischer

Specialist käkkirurgi: Sten Holm
Specialister protetik:

Pär Almqvist

Christer Bessing

Specialist röntgen: Inger Eklund

Per Ekenbäck

Narkosläkare: Gunilla Caneman

ST-Tandläkare: Jakob Christensen

Global Quality Lab Malmö AB
Borrgatan 4
Box 214, 201 22 Malmö
Tel:040-91 48 50

Claes Ellgar

”3 i 1” - vår populära bordsapparat med 3 funktioner:
> PIEZON® - nya iPiezon med ”NO PAIN” tekniken. Nytt handstycke med LED ljus
> AIR-FLOW® - för effektiv avlägsning av beläggningar och missfärgningar supragingivalt
> AIR-FLOW® PERIO - förstör biofilmen i fickor och runt implantat

Unika detaljer som tex magnetiska hållare för handstycken som
kan placeras på unit även om maskinen står bakom operatören - genialt!

SWISS DENTAL ACADEMY

kurs i ”Professionell tandrengöring”
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AIR-FLOW MASTER PIEZON
®

VETENSKAP & KLINIK: Arv och östrogen påverkar parodontit ■ Parodontitskadade tänder – ta bort, ersätta eller behandla?
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Ta hjälp av Skapa SID 40
■ STUDENT:

En modern
simulatorklinik

NÖJD KUND
Amerikaner shoppar tandvård

Vi inbjuder tandläkare och tandhygienister till kurs med inriktning på professionell
tandrengöring avseende subgingival AIR-FLOW® och PERIO-FLOW® behandling
samt ultraljudsdepuration med nya PIEZON® ”NO PAIN” tekniken.
Antal:
Tid:
Pris:

SID 12

8-12 deltagare per kurstillfälle
kl 09.30-15.30
950 kr exkl moms inkl kursmaterial samt lunch

Kursen är en endagskurs och hålls i Täby, Stockholm.
Kontakta oss för mer info eller kursdatum under 2012!

W&H Nordic AB, Tillverkarvägen 6, 187 66 TÄBY
t: 08-445 88 30, e: sda@whnordic.se

SID 49

Benförlust kring implantat
Foto prof Stefan Renvert

Skarp kritik mot
Privattandläkarna
SID 6

Vem ska
vara chef?
SID 27

