Fredag den 2 december 2011 på Yasuragi Hasseludden med endodontispecialisterna Michael Ahlqvist, Johan Ohlin och Fredrik Erhardt.

Välkomna till kurs- och rekreationsanläggningen Yasuragi på Hasseludden i Stockholm. Endoday
omfattar det mesta inom endodonti. Passa på att fråga, diskutera och prova er fram inom maskinell
rensning där vi blandar teori och praktik. Kursen avslutas på fredag eftermiddag och tid ﬁnns för att
njuta av anläggningens faciliteter. Senare under kvällen äter vi en gemensam middag och minglar.

Kursinnehåll:
- Modern rationell endodonti
- Akut omhändertagande
- Vilka tänder är värda behandling
- Maskinell rensning:
Teori & praktisk workshop

Yasuragi Hasseludden är en fridfull oas där du kan njuta av japanska bad
och förstklassig asiatisk mat och dryck. Irashai-mase - Välkomna!
Datum:

Fredagen den 2 december 2011

Tid:

Kl 10.00 - ca 17.00 därefter bad, middag och mingel.
Utcheckning lördag kl 10.00

Pris:

4.995 kr exkl moms inkl kursavgift, lunch, kaffe, middag med dryck,
tillgång till bad och övernattning i dubbelrum.
Enkelrumstillägg 200 kr.

Anmälan:

Anmälan senaste den 20 oktober 2011 med namn, adress,
antal personer samt enkel eller dubbelrum till Sendoline AB,
t 08-445 88 30, info@sendoline.com, www.sendoline.com
Anmälan är bindande från den 20 oktober 2011!
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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.

Specialist parodontologi: Juhani Fischer

Specialist käkkirurgi: Sten Holm
Specialister protetik:

Pär Almqvist

Christer Bessing

Specialist röntgen: Inger Eklund

Claes Ellgar

Narkosläkare: Gunilla Caneman

ST-Tandläkare: Jakob Krog

Box 425. 201 24 Malmö. Telefon 040-16 20 00. Telefax 040-16 21 44.
info@odlab.se www.odlab.se

Per Ekenbäck

LEDARE

Det är professionen
som ger oss tyngd

S

»Vi får inte
riskera att bli
beskyllda för
att gå vare sig
folktandvårdens eller de
privata tandvårdsföretagens ärenden.«

veriges Tandläkarförbund är ett pro
fessionsförbund som sammansluter
tandläkare och de som studerar till
tandläkare. Det kan kanske tyckas
självklart, men behöver ändå tydlig
göras. Medlemmarna i Tandläkarförbundet är
tandläkare! I dag har vi 8 600 medlemmar varav
6 900 är yrkesverksamma och 1 000 är studen
ter. Genom att enbart företräda tandläkare och
deras odontologiska intressen kan Sveriges
Tandläkarförbund uttala sig med trovärdighet
och legitimitet. Vår uppgift är att företräda den
odontologiska professionen i de odontologiska
frågorna. Att vara en professionsorganisation
är alltså en trovärdighetsfråga. När Tandläkar
förbundet tar ställning i en fråga eller yttrar sig
ska omvärlden veta att förbundets hållning och
uppfattning alltid bygger på överväganden som
bygger på odontologisk kunskap. Med denna
kunskap följer målet att våra patienter ska vara
så friska som möjligt och att det är självklart att
god munhälsa är viktig för välbefinnande och
livskvalitet. Det spelar ingen roll om man som
tandläkare är verksam inom privat eller offent
ligt organiserad tandvård, eller om man är an
ställd eller egenföretagare. Odontologin förenar
tandläkarna. Vi kan tandvård och vi förstår alla
dess dimensioner. Detta är grunden för Tand
läkarförbundets verksamhet. Myndigheter,
organisationer och enskilda personer som för
bundet möter ska veta att det är de värdena och
den kunskapen Tandläkarförbundet företräder
och att vi dessutom gör det för mer än 92 pro
cent av de yrkesaktiva tandläkarna i landet!
Tandläkarförbundet har ett starkt varumärke.

gunilla klingberg
Ordförande
gunilla.klingberg@
tandlakarforbundet.se

Grafiskt representeras det av vårt emblem.
De tandläkare som är enskilda medlemmar
i Tandläkarförbundet får visa detta genom
att använda emblemet, vår logga, på skyltar,
brevpapper, kallelsekort, visitkort et cetera.
Användandet av emblemet är knutet till den

tandläkartidningen årg 103 nr 11 2011

enskilde tandläkaren, inte till praktiken eller
mottagningen. Tandläkarförbundets emblem
får därför inte användas vid annonsering av en
klinik eller verksamhet, utan enbart stå invid
namnet på den tandläkare som är medlem. Skä
let är enkelt. Mottagningen eller företaget är
inte medlem i Sveriges Tandläkarförbund. Det
kan bara tandläkaren vara.
Tandvården förändras och utvecklas hela tiden,
både vad gäller den vård som ges och de orga
nisatoriska formerna. Tidigare kunde man gan
ska lätt dela in tandvården i något som bedrevs
antingen i folktandvårdens regi eller i privata
mottagningar. Så är det inte längre. I dag finns
det anställda tandläkare såväl inom folktand
vård som inom privattandvård och det finns
egna företagare i mindre praktiker. Därtill finns
flera stora privata aktörer och kedjor. På vissa
håll är folktandvården bolagiserad.
Sveriges Privattandläkarförening har nu
mera också företag som medlemmar. Dessa kan
inte vara medlemmar i Sveriges Tandläkarför
bund. Tandvårdens utförare och företag har
behov av att organisera sig utifrån branschper
spektiv, men det är viktigt att detta inte blandas
samman med de odontologiska frågorna och
tandläkarnas yrkesutövning. Inom andra om
råden finns branschföreningar som utgör egna
organ och som organisatoriskt är helt friståen
de. Det är bra då det innebär en tydlighet i vem
som företräder vad.
Sveriges Tandläkarförbund måste även
framöver företräda de odontologiska intres
sena utifrån den kunskap som tandläkaryrket
ger oss. Vi får inte riskera att bli beskyllda för
att gå vare sig folktandvårdens eller de privata
tandvårdsföretagens ärenden. Därför är det
endast tandläkare och de som studerar på tand
läkarprogrammet som kan vara medlemmar i
Tandläkarförbundet. Det är som sagt en trovär
dighetsfråga. n
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KRÖNIKA

Flyttfåglar har
mycket att lära ut

D

et började för cirka 15 år sedan med att många unga
tandläkare reste utomlands med sin nya svenska legitimation för att arbeta i Storbritannien. De hade fått en
utbildning värd en miljon kronor, påpekade man, och nu
drog de vidare för äventyr och hög lön. Senare kom rapporterna
om erfarna klinikchefer som flyttat efter ungdomarna och blivit
kvar i England. Detta beskrevs som ett problem. Men var det stort
eller kanske övergående? Ingen visste.
Så var det alla de utlandsrekryterade tandläkarna som landstingen kostat på språkundervisning och annat för att få dem att
lämna Tyskland eller Polen och flytta norröver. De räddade många
mindre kliniker i glesbygd men hela företeelsen beskrevs ändå
som ett problem; de skulle ju med all sannolikhet flytta hem igen.
Det trodde man sig veta. Allt det där känns avlägset.
I Tandläkartidningen framträder ofta invandrade tandläkare;
ibland är de intervjuade just för att de har kommit hit långväga
ifrån men lika gärna för att de är fackligt aktiva, entreprenörer, allmänt driftiga, helt
vanliga tandläkare eller i något fall en ytterligt begåvad fotograf.
Här framträder numera också unga svenska tandläkare som använder sina kunskaper
utomlands, inte i första hand för att tjäna
pengar utan för att skaffa sig underlag för
uppsatsskrivande och kombinera äventyr
Tandläkartidningen ska vara
med en form av biståndsarbete.
användbar för dig
Här finns också de som kommer hem efter
som är tandläkare.
Men ibland kanske
arbete eller studier utomlands med kunskadu behöver en
per som de förmedlar i form av artiklar på
paus från det
vetenskapssidorna (som i förra numret där
nyttiga? Därför
bör du bekanta
en grupp från ki beskrev sitt arbete under en
dig med våra blogvistelse i Kina). Det var som sagt länge sedan
gare på tandlakartidningen.se! Alla
tandläkares rörelse över gränserna enbart
fyra bidrar med
sågs som ett problem.
filosofiska fundeI det här numret möter ni två flyttare: Deringar och dråpligheter från den
bora Persson som kommit från Brasilien via
tandvårdsvardag
usa till Vara i Västergötland där hon stortrivs
som utspelar sig
på sjukhuset, i
på folktandvården och vår studentmedarbeprivatkliniken, på
tare Erik Norrman som tillbringade tre måst-utbildningen
nader som student på åttonde terminen i
och tandläkarhögskolan. VälkomOslo i våras. Båda har säkert, om än i olika
men till vår nya
grad, med sig nya perspektiv på tandvården
webb! n
respektive utbildningen i Sverige. n
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Vad innebär det att som tandläkare få prövotid, indragen
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OMSLAG: Debora Persson, allmäntandläkare vid folktandvården i Vara. Foto:
Mikael Ljungström

tandläkartidningen årg 103 nr 11 2011

28

40 standardisering

Vår studentreporter Erik
Norrman rapporterar efter tre
månaders utbytesstudier i Oslo.

47 lyckade bilder
efter kamerakurs

Anas Al Mulla

70 enkel metod bakom

lyckad kariesprofylax

5

AKTUELLT

Konflikten i förbundet
Privattandläkarnas ledamöter i Tandläkarförbundets
styrelse deltar inte i styrelsearbetet sedan ett och ett
halvt år tillbaka. Orsaken är främst oenighet om hur
verksamheten ska drivas. Med knappt tre månader till
förbundsmötet brådskar en lösning på konflikten.
I april 2010 uteblev Privattandläkarnas ledamöter
från förbundsstyrelsens
sammanträde. Därefter
har de inte återvänt till
styrelsearbetet. Bakgrunden är en konflikt som
har uppstått sedan Privattandläkarna ändrat arbetsformer och inriktning på
verksamheten och som
Tandläkartidningen berättade om i nummer 11 2010.
Privattandläkarnas ledamöter ansåg sig inte fullt ut
kunna företräda sina medlemmar i alla de frågor som
behandlas av förbundsstyrelsen eftersom de inte
längre hade det operativa
ansvaret i föreningen; det
hade placerats hos generalsekreteraren.
Till förbundsmötet i decem-

ber 2010 kom Privattandläkarna in med en motion
som mynnade ut i ett krav
på att Tandläkarförbundets hela verksamhet
borde utredas. Förbundsstyrelsen hade beslutat om

Folktandvården
i Skåne inför
divisionschefer
Folktandvården i Skåne
planerar att förändra
sin platta organisation
och införa divisionschefer som en länk mellan
klinikcheferna och tandvårdschefen.
Enligt ställföreträdande
tandvårdschef Georg Persson fungerar nuvarande
organisation med 45 kli6

att starta ett visionsarbete,
genomföra en medlemsundersökning om synen
på förbundet och på Privattandläkarnas initiativ
kontaktat Saco för att få
hjälp att komma vidare i
samtalen mellan styrelsen
och riksföreningarna (i
första hand Privattandläkarna och Tjänstetandläkarna). Med detta ansågs
motionen besvarad vilket
godtogs av förbundsmötets
majoritet.
Medlingen under ledning

av tre personer utsedda av
Saco avslutades i maj. En
grundläggande förutsättning för att komma vidare
har varit att privattandläkarnas representanter
återgår till styrelsen och
uppfyller sina av förbundsmötet tilldelade uppdrag.
Men så har inte skett.
Utan Privattandläkarnas
medverkan har det visionsarbete som beslutades i
januari 2010 för att stärka
Tandläkarförbundets varu-

nikchefer bra, men inom
tio år kommer omkring
60 procent av dem att gå
i pension, och värdefull
kompetens att försvinna.
– Genom att införa fyra
divisionschefer, tre för allmäntandvården och en för
specialisttandvården, kommer de att bli ett stöd för
övriga klinikchefer.
Enligt Georg Persson
kommer inte antalet klinikchefer att minska i framtiden, snarare tvärtom.
– Klinikcheferna kom-

TANDläkArförbuNDeT

Konflikt i förbundet
Medlemsenkät ska visa vägen framåt

Sedan förra året har det pågått en konflikt mellan Privattandläkarna och styrelsen för Sveriges Tandläkarförbund.
Medlemmarna har informerats i ledarartiklar i TT-kanalen, Privattandläkaren och Tandläkartidningen, i mejlutskick och på hemsidor. Alla är överens om att det är dags
att gå vidare. Men hur?
TexT: ChrisTina Mörk

Sedan årsskiftet har samarbetsproblemen i Tandläkarförbundets styrelse eskalerat. Det har handlat om
arbetsformerna i styrelsen, arbetsfördelningen mellan riksföreningarna (i första hand Tjänstetandläkarna, tt och Privattandläkarna,
pt) och ibland också om innehållet i
den förda förbundspolitiken. Under
senvåren har det mest handlat om
kritik mot förbundet som formulerats av Privattandläkarnas ledning.
Men Tjänstetandläkarnas ordförande
Kenth Nilsson uttryckte i en ledare i
medlemsbladet tt-kanalen redan för
drygt ett år sedan farhågor om att Privattandläkarnas beslut att acceptera
företag som medlemmar i föreningen
skulle påverka förbundsarbetet negativt.

rioder kan det ha gällt att förbundets
ibland diffusa ställning i förhållande
till pt och tt har skapat oklarheter
om vem som ska sköta vad när det
gäller tandvårdspolitik och medlemskontakter. Sedan mer än tio år har arbetet flutit på med hjälp av en allmänt
accepterad arbetsfördelning.
nya arbetsformer i Pt
Den här gången utlöstes konflikten efter det att Privattandläkarnas nya arbetsformer och organisation sjösattes
för två år sedan. En verksamhetsutveckling i föreningen, som nu blivit en
branschorganisation, ledde bland annat till att det exekutiva ansvaret i föreningen flyttades från styrelsen till en
anställd generalsekreterare. Det förde

Perioder av konflikt –
Perioder av lugn
Det är svårt att utnämna någon särskild tidpunkt som start för problemen; konflikter om vilken politik som
är bäst för den samlade tandläkarkåren har böljat fram och tillbaka under
decennier. Under vissa perioder kan
det ha handlat om ett konkurrensförhållande mellan de två stora riksföreningarna Privattandläkarna och
Tjänstetandläkarna, under andra peKrusenbergs herrgård utanför Uppsala.
Här ägde ett möte rum som har gett namn
åt den uppgörelse som reglerar hur Tandläkarförbundet och dess riksföreningar
ska samverka.
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i sin tur med sig att de förtroendevalda
pt-representanterna inte längre ansåg
sig kunna delta i förbundsstyrelsearbetet på samma villkor som övriga
ledamöter; de arbetade inte längre
operativt i sin riksförening på samma
sätt som de andra i förbundsstyrelsen
i sina riksföreningar.
Därför föreslog pt att föreningens
generalsekreterare skulle adjungeras
till förbundsstyrelsen. Detta avvisades av den övriga styrelsen med hänvisning till att det i förbundets stadgar
endast finns utrymme för en adjungering, den av Studerandeföreningens
ordförande, och att pt:s ledamöter
redan har förbundsmötets uppdrag
att representera privattandläkarna i
förbundsstyrelsen. Utöver detta har
det funnits invändningar mot att adjungera en icke-tandläkare i styrelsen.
Svårigheten att få två demokratiskt
beslutade system för styrelsearbete
(pt:s å ena sidan och övriga riksföreningar och förbundets å den andra)
att fungera tillsammans har lett till att
Privattandläkarnas valda ledamöter
inte har deltagit i styrelsearbetet sedan i april.
Ett annat konfliktområde, som ock-

Vad anser riksföreningarna om organisationskonflikten,
dess bakgrund och lösning? Här svarar de på Tandläkartidningens frågor.
så har sitt ursprung i branschorganibranschorgani
sationen Privattandläkarnas sedan
2008 nya sätt att bedriva sitt arbete,
gäller uppdelningen av verksamhetsverksamhets
områden mellan riksföreningarna och
förbundet.
Dagens fördelning av arbetsuppgifarbetsuppgif
ter mellan riksföreningar och förbunförbun
det skedde i den så kallade KrusenKrusen
bergsöverenskommelsen 1997 (efter
konferensgården Krusenberg där ett
avgörande möte hölls). I dokumentet
anges vem som ska göra vad och hur
mandaten ska fördelas i förbundsstyförbundssty
relsen.
Sedan Privattandläkarnas förändraförändra
de verksamhet blivit alltmer konkret
har det uppstått kollisioner mellan
föreningens intressen och de beslut
om förbundets verksamhet som ett
enigt förbundsmöte formulerat. BaBa
lansen som KrusenbergsöverenskomKrusenbergsöverenskom
melsen skulle garantera har därmed
rubbats. Detta har också lett till att
Privattandläkarna har ifrågasatt den
av förbundsmötet beslutade avgiften
till förbundet.

frågan går till medlemmarna
I detta hittills låsta läge har PrivatPrivat
tandläkarna föreslagit att problemen
ska lösas genom en utredning av
förbundets verksamhet och arbetsarbets
former under 2011 för beslut om en
förändring året därpå. Alternativet
för
skulle vara att kalla till ett extra förbundsmöte redan under hösten 2010.
Förbundsstyrelsen väljer i stället
styrel
att fullfölja ett tidigare enigt styreltandläkartidningen årg 102 nr 11 2010 sebeslut (i vilket Privattandläkarnas
ledamöter deltog) om att göra en
Tandlä
omvärldsanalys av bilden av Tandläkarförbundet där medlemmarnas syn
på förbundet
står i centrum. Arbetet
2011-09-12
12.54
påbörjades i mars och fortsätter nu
som planerat. Om detta skrev förbundets ordförande Gunilla Klingberg i
ett medlemsbrev i juni (finns på www.
tandlakarforbundet.se under Min
sida) och Tandläkartidningens ledare
i nummer 8. n

tandläkartidningen årg 102 nr 11 2010

»Samverkansformerna
måste ändras«
Huvudmålet för Privattandläkarna är
ett starkt förbund. Det säger Dan Nilsson, sakkunnig på Privattandläkarna.
Han vill inte gå in på detaljfrågor
kring konflikten.
– Vi har en pågående dialog om
samverkansformerna mellan oss och
förbundsstyrelsen, fs, och har lämnat
in dokument som beskriver hur vi ser
på situationen, säger han.
I dokumentet påpekar Privattandläkarna bland annat att det nya arbetssätt och den nya rollfördelning
som deras eget årsmöte fastställt för
föreningen får konsekvenser för samarbetet i fs genom att flertalet av de
frågor som fs behandlar och beslutar
om är frågor som Privattandläkarnas
exekutiva ledning har mandat och ansvar för. Privattandläkarnas representanter i fs kommer i och med detta i
intressekonflikt eftersom de sitter
som ledamöter i både Privattandläkarnas och Tandläkarförbundets styrelser.
– Privattandläkarna har bett om
medlingshjälp från Saco för att lösa
konflikten, berättar Dan Nilsson.

»Förbundsmötets
beslut ska gälla«
– Det är beklagligt att Privattandläkarna inte deltar i förbundsstyrelsens,
fs, möten. De ställer krav på att vi
ska ändra vår syn på arbetet i styrelsen, men de är inte själva beredda att
ändra sig, säger Kenth Nilsson, ordförande i Tjänstetandläkarna.
Privattandläkarna har tidigare
överlämnat ett digert dokument till
fs där man beskriver hur man ser
på problematiken. Tjänstetandläkarna har gått igenom dokumentet
och sammanställt sina synpunkter.
Man påpekar bland annat att Krusenbergsöverenskommelsen (se separat
artikel) fortfarande gäller. Grunden

för förbundets verksamhet slås fast
av riksföreningarnas ombud vid förbundsmötet.
– Vår principiella inställning är att
beslut som gäller Privattandläkarnas
egen verksamhet och inre organisation är deras egen ensak. Förändringarna är dock intressanta för oss eftersom de kan påverka förutsättningarna
för samarbetet, framför allt inom förbundet, säger Kenth Nilsson. Enligt
honom har det vidgade medlemsbegreppet hos Privattandläkarna lett till
att de gått från att vara en tandläkarorganisation till en företagarorganisation.
– Tjänstetandläkarna har sett det
som självklart att Tandläkarförbundet är en tandläkarorganisation, och
styrningen av förbundets verksamhet
utgår från ett rent tandläkarperspektiv.
Kopplingen mellan företagsmedlemskap och tandläkarmedlemskap
är enligt Kenth Nilsson olycklig. Det
gör det svårt för anställda tandläkare
att ansluta sig till Tjänstetandläkarna.
– Privattandläkarnas stadgemässiga krav att minst 75 procent av
de anställda tandläkarna i ett tandvårdsföretag måste vara medlemmar
i organisationen, innebär en risk för
att ägaren utsätter tandläkare för påtryckningar att lämna Tjänstetandläkarna. Det har skett.
Kenth Nilsson påpekar att Tandläkarförbundet ska uppträda som en
kår i kårgemensamma frågor. Förbundet ska företräda landets alla tandläkare, och endast tandläkare.
– Riksföreningarna måste vara beredda att avstå från en egen agenda
på de områden som förbundsmötet
beslutat. Vi anser att samarbetet blir
ohållbart om någon part driver frågor
där det finns ett gemensamt beslut om
samverkan via förbundet, säger han.
Tjänstetandläkarnas analys finns
i ett dokument på deras hemsida
www.stf-tt.org.
➤
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märke inte kunnat genomföras.
För att förbundet ska vara

handlingskraftigt måste
Privattandläkarnas ledamöter återvända till styrelsearbetet, säger Tandläkarförbundets ordförande
Gunilla Klingberg.
– Ibland kan man hamna
i lägen där man i sin riksförening kan ha en delvis
annan syn på en fråga, men
i förbundsarbetet måste
man bortse från detta och
i dialog med övriga i sty-

mer i vissa fall att få ansvar för färre kliniker än i
dag, men varje klinikchef
ska även i fortsättningen
ansvara för personal, ekonomi och verksamhet. Det
övergripande ansvaret
för de regionalt spridda
divisionerna kommer divisionscheferna att ha.
Under hösten påbörjas
rekryteringen av divisionschefer. Den nya organisationen kommer att sjösättas i början av nästa år.

mats karlsson
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relsen
arbeta
för förbundets
bästa.
Detta, vill
jag poängtera,
Gunilla Klingberg fungerar
väldigt
bra med de ledamöter som
deltar i arbetet i dag.
– Det är min bestämda
uppfattning att det behövs
ett professionsförbund, ett
Tandläkarförbund där bara
tandläkare (eller tandlä-

Offentliga
upphandlingar
kan bli enklare
Reglerna för offentlig
upphandling kan bli enklare. Det är i alla fall målet för regeringen, EU och
Konkurrensverket.
Sedan regelverket kring
oﬀentlig upphandling
infördes har det varit ett
rött skynke för både upphandlare och leverantörer.
Kritikerna anser att regtandläkartidningen årg 103 nr 11 2011

               fortfarande olöst
karstudenter) är medlemmar. Det är just genom att
vara tandläkare som vi kan
uttala oss om och agera i
odontologiska frågor med
legitimitet och trovärdighet. Vi ska inte blanda in
företags- och branschfrågor i detta. Om vi gör det så
minskar vår trovärdighet.
Kenth
Nilsson,
Tjänstetandläkarnas ordförande och
ledamot i
förbundsstyrelsen
Kenth Nilsson
säger att
bollen nu ligger hos Privattandläkarna:
– När de axlar sitt ansvar
som styrelseledamöter
finns det förutsättningar
att komma vidare.
Stein
Björkman,
de odontologiska
lärarnas
(sol) ledamot i
styrelsen,
Stein Björkman tillägger
att den
decimerade styrelsen hittills har kunnat hantera alla

lerna är alltför krångliga
och omfattande, vilket ofta
leder till att upphandlingar
överklagas.
Inom eu pågår nu arbetet med att se över reglerna, och målet är att göra
dem enklare.
Den svenska regeringen
vill också se en förenkling
och har tillsatt en utredning under ledning av
kristdemokraten och förre
eu-parlamentarikern Anders Wijkman. En uppgift i
detta arbete är att se till att
tandläkartidningen årg 103 nr 11 2011

uppdrag från förbundsmötet och att det formellt är
möjligt att fortsätta så.
– Men nu riskerar vi att
komma till en gräns när
vi börjar skjuta på ekonomiska beslut vilket kan
få skadliga konsekvenser
för förbundet, säger Stein
Björkman.

Mickel Hana

Mickel
Hana, ordförande
för tandläkarstudenterna,
tycker att
situationen är så
allvarlig

att förbundets verksamhet
kan äventyras och att en
förändring av hela strukturen på organisationen kan
bli nödvändig.

Christina Mörk

läs mer
Läs en längre version på
tandlakartidningen.se/nyheter

»Vi tar dialogen direkt med Gunilla Klingberg«
Privattandläkarna kommenterar den pågående
konflikten genom sin
pressekreterare Dan Nilsson:
»Privattandläkarna
presenterade sitt
förslag
på hur
konflikten kan
Dan Nilsson
lösas i en
motion, ›Modernisera Sveriges Tandläkarförbund‹,
till Tandläkarförbundets
förbundsmöte 2010. Denna
röstades ner av förbundsmötet.
Vi har deltagit med må-

skattepengarna används på
bästa möjliga sätt, en annan är att få in miljö- och
etiska aspekter som ingredienser i upphandlingarna.
Hans utredning väntas bli
klar våren 2012.
Dan Sjöblom, generaldirektör för Konkurrensverket, välkomnar översynen,
men påpekar att eventuella
förändringar där nya ingredienser tillkommer inte får
leda till några nackdelar för
de upphandlande parterna.

Mats Karlsson

let att finna lösningar på
konflikten i den avslutade
medlingen och den 30
augusti meddelade ordförande Gunilla Klingberg
och vice ordförande Hans
Sandberg att diskussionerna med Privattandläkarna
var avslutade. De meddelade också att framtida diskussioner skulle ske inom
förbundsstyrelsen. Detta är
tråkigt då arbetsformerna i
förbundsstyrelsen är en del
av problembilden. Vårt mål
och tydliga ambition har
hela tiden varit att finna
en konstruktiv och långsiktig hållbar lösning på de
gemensamma problemen.
Framöver kommer därför
Privattandläkarnas ledamöter i förbundsstyrelsen
att föra dialogen direkt

med ordförande Gunilla
Klingberg.
Det är också mycket bekym-

mersamt att Tandläkarförbundets tidning väljer att
göra konflikten publik. Vi
tror det är till skada för alla
inblandade organisationer
att visa upp konflikten på
det viset. Vi tror också att
våra medlemmar förstår
att publika gräl inte gynnar
deras sak vare sig på kort
eller lång sikt.

Av dessa skäl avböjer vi att

delta i Tandläkartidningens artikel mer än vad vi
framfört här och hänvisar
våra medlemmar till den
information de får i medlemsbrev och på hemsidan.«

Tandläkarstudenterna
får lätt jobb

dersökningen under sista
terminen och de flesta svarar också på enkäten.

➤ Redan ett par månader

Färre studenter vill arbeta
utomlands. Andelen som
vill jobba utomlands har
minskat till en tredjedel,
jämfört med nästan hälften
för två år sedan.

innan de tar examen har
79 procent av tandläkarstuderande fått jobb som
tandläkare, de flesta inom
folktandvården.
Det visar Tandläkarförbundets årliga webbenkät
om studenternas framtidsplaner.
Samtliga studenter får
en inbjudan att delta i un-

js

läs mer
www.tandlakartidningen.se/
nyheter
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AKTUELLT

Ungas hälsa i fokus på
internationella munhälsodagen
Tänk på att inte borsta
tänderna för hårt, då skadar du emaljen. Det rådet
fick Pontus Plavén-Sigray
av blivande tandläkare
Pia Wiklund när internationella munhälsodagen
uppmärksammades lördagen den 10 september.

F O TO : PE R N I LL E TO F T E

Det var många som stannade och tog sig tid att
diskutera munhälsa med
tandläkarstudenterna vid
Hötorget i Stockholm.
Två av dem som svarade
på frågor från förbipasserande var Pia Wiklund och
Caroline Widegran, som
båda går nionde terminen
på tandläkarutbildningen i
Huddinge.
– Jag får frågor om allt
från personliga funderingar om en specifik tand till
vilka tandkrämer vi rekommenderar. Sedan försöker
jag att informera om tandvårdsstödet och hur man
kan förbättra munhälsan i
förebyggande syfte, säger
Caroline Widegran.
Förutom tandläkarstudenterna, fanns också
tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor på
plats.

tandhälsa i fokus, där en
särskild insats görs innan
de lämnat den avgiftsfria
tandvården.
– Det händer så mycket
i 20-årsåldern och tandvården prioriteras bort.
Dessutom tycker man att
det är dyrt och hemskt. Vi
försöker informera om att
med tandvårdsbidraget
behöver det inte bli så dyrt
och att man kan spara bidraget till året efter, så blir
undersökningen gratis, säger Kerstin Liedholm, från
Tandsköterskeförbundet.

Caroline Widegran och Pia Wiklund går båda nionde terminen
på tandläkarprogrammet i Huddinge. Den 10 september svarade de på frågor om tandvård under internationella munhälsodagen.

lina jonsson

World Oral Health Day, startades 2008 av tandläkarnas
internationella samarbetsorganisation World Dental
Federation, FDI. I Sverige
kallas dagen internationella
munhälsodagen, och firas
andra lördagen i september. I år stod unga vuxnas
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Tipsa
Tandläkartidningen!
F O TO : PE R N I LL E TO F T E

Mattias Folke och Pontus
Plavén-Sigray från Stockholm
tog sig tid att prata tandvård
och munhälsa med tandläkarstudenterna från Huddinge.

Munhälsodagen uppmärksammades även i andra
delar av landet. I Härnösand fick de som ville prata
tänder och fluorskölja med
fluortanten. Det fanns även
möjlighet att mäta blodtryck och blodsocker.
Folktandvården i Västra
Götaland höll lördagsöppet och kallade alla
21-åringar till en fri undersökning. Och i Örebro läns
landsting kunde den som
ville besöka den mobila
tandvårdskliniken för en
undersökning eller ställa
frågor om tandvård.

redaktionen@
tandlakarforbundet.se

tandläkartidningen årg 103 nr 11 2011
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fira med oss!
B e s t ä l l n y a d i g o r a® o p t i m e U V f r å n
soredex till ett riktigt Bra
introdUktionspris!

inbyteskampanj
och bra introduk-

Vi firar med lockande erbjudanden att Dentalmind är ny återförsäljare för omtyckta och
välrenommerade Soredex.
Digora Optime är både snabb och enkel. Med
nya UV-modellen når du dessutom en unik nivå
av hygien och komfort. Ett omfattande urval av
tillbehör finns. Just nu kan du teckna ett förmånligt
avtal på hygienskydd och bildplattor i samband
med köp.
Har du en äldre Digora och vill uppdatera?
Nu erbjuder vi befintliga användare en
prisvärd inbyteskampanj. Vi lovar att
du blir nöjd.
Ring 0346 – 488 00 för mer info om
inbyte, introduktionspriser eller demonstrationer. Besök oss även i
monter C07:51 på Swedental

factum 2011

17–19 november!
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tionspriser!

AKTUELLT

Procast Media misstänks
för bokföringsbrott

Procast Media hamnade på

obestånd förra året. Hundratals tandläkare har sedan
dess tvingats att betala dyra
månadshyror till finansbolag för monitorer och
utrustning. Utrustningen
skulle enligt avtal subventioneras till 100 procent av
Procast Media, men ersättningen började utebli.
Procast Medias kunder
lovades gratis väntrumstelevision, men de skrev på
två olika avtal. Det ena var
ett hyresavtal och det andra
ett subventionsavtal.
Utrustningen finansierades via finansbolag, i
de flesta fall Wasa Kredit.
Kunderna betalar månadshyra för skärmarna. För de
flesta mottagningar rör det
sig om nästan 2 000 kronor
i månaden per skärm i sam-
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I företagets ekonomiska

redovisning har intäkterna
införts i sin helhet i samband med försäljningen.
Men subventionerna som
företaget enligt kontrakt
skulle betala ut till tandläkarna har i stället förts
löpande först när de har
betalats ut. På så sätt har
företaget kunnat dölja sambandet mellan intäkterna
för hyreskontrakten och
kostnaderna för att få in
pengarna (subventionerna).
– Hade Procast Media
bokfört på rätt sätt hade
man sett det från början.
Men revisorerna har ansett
att företaget har redovisat
på ett korrekt sätt, säger

»Framtidens väntrum
utan kostnad« kan bli en
dyr affär. Tandläkare varnar för företaget Procast
Media, som inte håller
vad det lovar.
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– Vi har haft bekymmer som
har gjort att några kunder
inte har fått rätt belopp vid
rätt tidpunkt, säger John
Bernström, vd på Procast
Media.

foto

»Framtidens väntrum är
här!« lovar företaget Procast Media i sin marknadsföring. Tandvårdskliniker
lockas att skaffa »eleganta
monitorer« till väntrum
och behandlingsrum. Sedan ska en blandning av
underhållningsprogram,
klinikinformation och reklam visas – utan kostnad
för kliniken.
Kliniken betalar en månadshyra till ett annat företag för monitorerna. Några
dagar innan hyran ska
betalas, ska Procast Media
betala in samma summa
för rätten att visa reklam
på kliniken.
På senare tid har dock
betalningar från Procast
Media uteblivit. Oavsett
om pengarna har kommit
in eller inte, måste kliniken betala hyran för monitorsystemet. Det handlar
om tusentals kronor varje
månad. Summan beror på
hur många monitorer man
hyr.

: pr
ocas

subventionera kundernas
hyresavtal med reklamintäkter, men reklamförsäljningen gick inte bra. I
stället betalades äldre kunder med pengar från nya
kunder, och så länge nya
kunder skrev avtal kunde
det rulla på ett tag.
Formellt har två separata
avtal träﬀats med varje
kund, men på grund av det
starka sambandet mellan
avtalen borde de rimligtvis
ha betraktats som en aﬀärshändelse, skriver Lennart
Olsson i förvaltarberättelsen.

Gratis patientkanal kan
bli dyr affär

foto

Procast Media hade tänkt

AKTUELLT

f o to : d e n t v i s i o n

Procast Media drev Dentvision, en televisionskanal
för väntrum. Företaget gick
i konkurs i början av mars i
år. Sedan dess har konkursförvaltaren Lennart Olsson,
advokat på advokatfirman
Nordia, försökt reda ut vad
som har hänt.
Han anser att Procast
Media har redovisat fel
och misslett kunder och
borgenärer. Lennart Olsson misstänker att ett antal
beslutsfattare i bolaget har
begått brott och kommer
att göra en anmälan om det
hos Ekobrottsmyndigheten.

manlagt fyra år, men avtalen varierar.
Procast Media skulle
enligt avtal subventionera
hela hyreskostnaden för
rätten att använda kanalen
för sändningar. Det gick
bra till en början, men efter
hand började pengarna
utebli. Trots det måste kunderna betala till finansbolaget till avtalstiden löper ut.

f o to : p r o c a s t m e d i a

Hundratals tandläkare
blev lurade att tro att de
skulle få väntrumstelevision gratis. Nu anmäls
ett antal beslutsfattare i
företaget Procast Media
till Ekobrottsmyndigheten. De är misstänkta för
bokföringsbrott.

haft

blem

14

Tand

läka

rTid

Janet

ning

en årg

102

SuSlick

nr 13

2010

Ur Tandläkartidningen nummer
13 2010 och nummer 6 2011.
Sedan Procast Media hamnade på
obestånd förra året tvingas hundratals tandläkare betala ett par tusen kronor i månaden per skärm
i väntrum och behandlingsrum. Företaget lovade att utrustningen skulle vara gratis.
KA RT

Lennart Olsson.
– Så här ska det inte kunna gå till. Lagstiftningen
eller domstolen bör täppa
till sådant här.
Lennart Olsson anser att
ersättningen för hyresavtalen bör ha tagits upp som
en skuld som förts in som
intäkter efter hand under
avtalstiden.
Efter Procast Medias
konkurs köpte Nordisk
Väntrums-TV AB konkursboet för 400 000 kronor.
850 kliniker som tidigare
var kunder hos Procast Me-
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dia har fått en gratiskanal
och de som vill kan även
prenumerera på ett mer
omfattande utbud.

janet sUsliCk

Senaste nytt
finns alltid på
tandlakartidningen.se
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Svenska tandläkare
i utlandet struntar
i studieskulderna
➤ En tandläkare med

svensk utbildning som
arbetar i Storbritannien
krävs på nästan en halv
miljon kronor av Centrala
studiestödsnämnden (CsN)
eftersom han inte har betalat av studielånet sedan
mitten av 2008.
Förra året skärptes reglerna kring studielån. Preskriptionstiden förlängdes
från tio år till 25 år. Dessutom kan den som inte
amorterar numera krävas
på hela studieskulden på
en gång.

Sammanlagt finns det cirka
15 000 utlandssvenskar
som inte betalar av på sina
studieskulder hos CsN. Den
medelålders tandläkaren i
Storbritannien finns med

bland dem. Efter avslutade
studier på tandläkarutbildningen började mannen betala sina studielån.
Han betalade under 2003
till 2007, men i mitten av
2008 slutade han betala av
skulden, som i dag ligger på
435 306 kronor.
Många tandläkare finns

med bland utlandssvenskar som struntar i att betala
av på sina studieskulder
till CsN.
Cirka 130 tandläkare
fanns med bland CsN:s dåliga återbetalare 2008, då en
speciell granskning gjordes.
De hade antingen förfallna
årsbelopp eller var föremål
för indrivning, enligt Klas
Elfving, pressekreterare på
CsN.
js
läs mer
www.tandlakartidningen.se/
nyheter

Tandsköterskeutbildningens
kursplan slopad
➤ Den nationella kurs-

planen för tandsköterskeutbildningen har slopats.
Myndigheten för yrkeshögskolan har gjort en ny
bedömning och anser sig
nu inte ha rätt att meddela
föreskrifter om detaljerat
utbildningsinnehåll.
Tandsköterskeutbildningen fortsätter att ges
som yrkeshögskoleutbildning och de som ordnar
tandsköterskeutbildningarna i landet kan fortfarande utgå från innehållet i
kursplanerna.
Myndigheten för yrkeshögskolan gör en bedömning från fall till fall om
vilka som får statsbidrag
och särskilda medel för att
ordna utbildningar. Bland
annat tar myndigheten

hänsyn till branschens krav
på kompetens.
Svenska Tandsköterskeförbundets ordförande
Susanne Nordberg är bestört över att kursplanen
slopas, och förvånad över
att Myndigheten för yrkeshögskolan inte kontaktade
Tandsköterskeförbundet
eller andra berörda organisationer och myndigheter
innan beslutet togs.
Svenska Tandsköterskeförbundet, Sveriges Tandläkarförbund och andra aktörer har varit överens om
den nationella kursplanen.
Innan kursplanen infördes
för ett par år sedan varierade tandsköterskeutbildningarna i landet både till
innehåll, längd och kvalitet.
js

läs mer
www.tandlakartidningen.se/
nyheter

tängerna alla talar om

Atraumatiska
extraktioner
på minuten.

Drottninggatan 49, 702 22 Örebro
tel 019-14 02 75
fax 019-611 80 75
www.swededental.se
dental@swededental.se
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REPORTAGET

Tandläkaren med
legitimationer

3

Tre tandläkarutbildningar i tre länder – slå det
den som kan! Men inte bara det; Debora Persson har också under tiden skaffat sig lång klinisk
erfarenhet. I maj i år fick hon svensk legitimation
efter att ha gått den första ettåriga utbildningen
för tandläkare från länder utanför EU.

E

Text: Mats Karlsson
Foto:
mikael ljungström

12

ndera går man emot ödet eller så väljer
man att följa det och hoppas att allt ska
ordna sig. Debora Persson valde att följa ödet, och hon ångrar sig inte; nu har
hon fast jobb som allmäntandläkare vid
folktandvården i Vara i Västergötland efter att
först ha arbetat som tandläkare i Brasilien och
usa. Hon stortrivs med arbetet och arbetskamraterna på kliniken och har inget emot att pendla
en timme och en kvart i vardera riktningen från
hemmet i Göteborg varje dag.
Men vägen till Göteborg och Vara har som sagt
varit lång.
När hon berättar om vägen från Brasilien,
via usa till Sverige gör hon det på mycket god
svenska, trots att hon kom hit så sent som 2007.
Naturligtvis är varje människas historia unik,
men hennes är unik på ett särskilt sätt: hon har
tre tandläkarutbildningar i tre länder bakom sig,
och på vägen mellan utbildningarna har hon
skaffat sig en gedigen klinisk erfarenhet.
Ursprungligen kommer hon från Brasilien, där
hon fick sin tandläkarlegitimation 1989. Där är

utbildningen fyraårig och de flesta driver egen
klinik, och så gjorde också hon under drygt 12 år.
Sedan flyttade hon till New York – kärleken
drog henne dit – men där liksom här är det inte
bara att sätta en skylt på dörren och starta klinik; för att kunna arbeta som tandläkare var hon
tvungen att gå igenom en treårig utbildning.
– Visst var det jobbigt att läsa biokemi och
mikrobiologi när man redan har gjort det en
gång i livet, förklarar hon.
Målmedveten till tusen
Men hon var och är målmedveten – det märks
tydligt när hon berättar om sin livsresa. Hon
klarade kurserna och fick sin amerikanska legitimation, fick anställning på en privatklinik på
Manhattan, trivdes, men när hon fött en dotter,
flyttade de tillbaka till Brasilien, eftersom hon
ville att dottern skulle vara nära morfar och mormor.
På en semesterresa till Irland fyra år senare
dök en ny kärlek upp, en svensk man, och hon
flyttade med honom till Göteborg.
För henne och för andra som kommit till Sverige från länder utanför eu/ees-området är det
inte bara att kliva in på Socialstyrelsen och hämta
sin svenska legitimation, men turligt för henne
öppnades en ny och snabbare väg till svensk legitimation än den som stått till buds tidigare; en
sammanhållen ettårig utbildning i Göteborg eller
vid ki, Huddinge startade förra hösten, och hon
är en av tolv som gått utbildningen i Göteborg. ➤
Tandläkartidningen årg 103 nr 11 2011

Under ettårsutbildningen gjorde Debora Persson
sin praktik vid folktandvården i Vara, och där
fick hon fast tjänst och stortrivs.
tandläkartidningen årg 103 nr 11 2011
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➤

– Det har varit en mycket bra utbildning. Även
om jag har arbetat som tandläkare i många år
fanns det bitar som jag behövde komplettera, exempelvis ortodonti och pedodonti, berättar hon.
Efter praktik på klinik fick hon sin svenska
legitimation. Praktiken hade hon gjort vid folktandvården i Vara, och där har hon blivit kvar,
trots att hon bor i Göteborg.
– Jag blev visserligen erbjuden jobb i Göteborg, men trivs så bra i Vara att det är väl värt att
pendla hit tillsammans med min dotter som valt
att gå i skola här.
Snabbare väg till leg
Innan den nya utbildningen infördes kunde
vägen till svensk legitimation bli lång. Det har
Tandläkartidningen tidigare berättat om i reportage och artiklar. Förutom prov i svenska krävde
Socialstyrelsen att den sökande genomgick prov

»I Brasilien hänvisades barn som behövde
ortodonti till specialisttandvården, likaså
patienter som behövde protetiska arbeten.«
14

och examination i olika ämnen, ett halvårs praktik och examination därefter. Det kunde ta flera
år. Den vägen till svensk legitimation finns fortfarande kvar.
I Göteborg är det Jan Olsson, professor och
övertandläkare, och studierektor Ted Lundgren,
vid odontologiska institutionen, som är huvudansvariga för det sammanhållna ettårsprogrammet. Båda är hittills mycket nöjda med kursupplägget och med hur Debora Persson och de
övriga kursdeltagarna har tagit till sig innehållet.
– Alla som gått utbildningen är oerhört målmedvetna och fokuserade. De vet vad de kan och
inte kan, och ibland har vi haft svårt att hinna
med att tillgodose alla behov, säger Ted Lundgren. Och Jan Olsson tillägger att utbildningen
innehåller samma moment, men i olika omfattning, som för dem som går det femåriga tandläkarprogrammet. Det gör att de som gått den är
väl förberedda för den kliniska vardagen, inte
minst eftersom de redan har med sig flera års erfarenhet i yrket.
Det som tandläkarna främst behöver komplettera är ämnen som ortodonti, protetik och pedodonti.
– Tandvård bedrivs utifrån olika modeller i
Tandläkartidningen årg 103 nr 11 2011

Varje dag pendlar Debora Persson
och hennes dotter Isabella mellan
hemmet i Göteborg och arbete och
skola i Vara. Isabella går i andra
klass.

praktik, och en gör ytterligare kompletteringar.
Nu har en ny kull på tolv tandläkare startat sin
utbildning. De kommer, liksom den förra kullen,
från en rad olika länder.
Att universiteten från och med denna höst kan
ta ut avgifter för studenter som kommer från länder utanför eu/ees-området påverkar enligt Jan
Olsson och Ted Lundgren inte möjligheterna för
dem som vill söka ettårsutbildningen, eftersom
så gott som alla redan har uppehållstillstånd och
därför studerar på samma villkor som svenska
studenter. För studenter som kommer direkt
från länder utanför eu/ees och som vill utbilda
sig i Stockholm är installationsavgiften 190 000
kronor, till detta kommer en studieavgift på
380 000 kronor per år. De som i stället väljer att
studera vid universitetet i Göteborg betalar en
anmälningsavgift på 900 kronor och en studieavgift på 330 000 kronor per år.
– Även om någon skulle komma direkt hit och
in på ettårsutbildningen är jag övertygad om att
personen är så motiverad att han eller hon på
något sätt finner vägar att finansiera studierna.
Och den är ju trots allt bara ettårig, säger Ted
Lundgren.
Debora Persson är glad över att utbildningen
är klar. Någon ytterligare tandläkarutbildning
hoppas hon att det inte blir.
– Jag trivs jättebra med jobbet och arbetskamraterna här i Vara och med att bo i Göteborg, säger hon. n

➤ Detta krävs för svensk legitimation:

olika länder. Därför inriktas vår utbildning på att
göra dem färdiga för arbete med både barn- och
vuxentandvård, förklarar Jan Olsson.
Utbildningen innehåller tio veckors praktik
med särskilda handledare för de behov dessa blivande svenska tandläkare kan ha. Debora Persson gjorde sin praktik vid folktandvården i Vara,
och hon var mycket nöjd med den handledning
hon fick där. Och hon tycker inte att det var svårt
att ta till sig den svenska vårdmodellen.
– I Brasilien hänvisades barn som behövde ortodonti till specialisttandvården, likaså patienter som behövde protetiska arbeten. Här får jag
arbeta med en större variation av behandlingar,
berättar hon.
Ytterligare en skillnad i den svenska modellen
är att tandsköterskorna har en helt annan roll här.
– De utför betydligt mer avancerade uppgifter, och jag tycker att det är härligt att jobba med
dem; de är så kunniga och har varit och är ett
stort stöd för mig.
Ny kull på gång
Hur har det då gått för dem som gick den första
ettårsutbildningen? Jo, nio har fått jobb på kliniker från Skåne till Mellansverige, två är ute på
tandläkartidningen årg 103 nr 11 2011

Tandläkare från länder utanför eu
Det finns två vägar för att få svensk legitimation:
1. Ettårig utbildning vid ki, Huddinge eller Sahlgrenska
akademin, Göteborg.
Grundkrav: Minst fyraårig tandläkarutbildning och ett års
dokumenterad klinisk verksamhet samt svenska b med
lägst betyg godkänt.
Tio veckors praktik med särskilt utbildad handledare.
2. Enstaka kurser med examination.
Grundkrav: Tandläkaren ska ha minst fem års grundutbildning.
Formella kunskaper i svenska.
Fyra olika prov: i basvetenskapliga ämnen, inom vuxentandvård, barntandvård, och manuell kompetens som
demonstreras på fantommodell.
Prov i författningskunskap och samhällsodontologi.
Sex månaders handledd praktik inom allmäntandvård,
därefter examination av tandläkare från Socialstyrelsen.
Tandläkare från annat eu-land

EU

Kraven regleras av eu-direktiv 2005:36.
Till ansökan om svensk legitimation ska
bifogas personbevis, vidimerad kopia av examensbevis
för tandläkare med grundutbildning, vidimerad kopia av
behörighetsbevis, samt europeiskt intyg om yrkestillhörighet.
Uppfylls dessa krav utfärdar Socialstyrelsen svensk legitimation.
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LEX MARIA

Patienten ﬁck
blekmedlet i munnen
Vid tandblekningen kom sprutinnehållet ut på patientens tandkött och
i omslagsvecket. Efter händelsen ändrade vårdgivaren rutinerna för att
undvika liknande incidenter.
Vid en planerad blekningsbehandling
av en missfärgad tand i överkäken
uppstod stopp i kanylen som innehöll
medlet Opalescence Boost (38 procent väteperoxid). Följden blev sedan
att en stor del av sprutinnehållet kom
ut på tandköttet och även i omslagsvecket i vänster mungipa samt lite på
underläppen.
Omedelbart efter incidenten spolades områdena med stora mängder
natriumkloridlösning. Patienten upplevde en starkt stickande känsla samt
smärta av väteperoxiden.
Efter 20 minuter hade slemhinnan

återfått normal färg och utseende, förutom vänster mungipa, där en svullnad hade uppstått. Vid telefonkontakt
med patienten sex timmar senare visade det sig att besvären hade avklingat.
Vårdgivarens utredning kom fram
till att orsaken till det inträffade var
att behandlaren hade lagt ett för stort
tryck mot kanylen på grund av att det
gick trögt att få ut blekmedlet. Följden
blev att kanylen lossnade och blekmedlet kom ut i patientens mun.
Vårdgivaren ändrade rutinerna för
att minska risken för liknande händelser. Nu används kofferdam och blek-

medlet appliceras från ett dappenglas
med hjälp av Quickstick. För att ytterligare öka säkerheten används som regel skyddsglasögon vid tandblekning.
Socialstyrelsen konstaterar att den
ansvarige tandläkaren har hanterat
händelsen på ett korrekt sätt. De förändringar i rutiner som gjorts är bra.
Men Socialstyrelsen är kritisk till
att fabrikanten rekommenderar applicering av Opal Dam i stället för kofferdam, som skyddar betydligt bättre.
Att man infört skyddsglasögon vid
tandblekningsbehandlingar är bra.
Socialstyrelsen anser också att tillverkaren och leverantören ska förse
produkten med bruksanvisning och
ett produktionsinformationsblad på
svenska.
MaTs Karlsson

Lustgas

Liknar Inget Du Sett Tidigare...

Nyheter!

MDM Digital
aLLt på ett stäLLe:
• Mixer

• Andningssystem

Ny form och nytt innehåll…

• Näsmask, enkel
• Näsmask, dubbel
• Punktutsug

-

MDM-Digital
MDM-Quantiflex
Porter MXR
HB-Hytrel
Porter

-

Matrx-silikon
Matrx-engångs
Porter
Anevac D
X-Vac
Anevac D

• Tillbehör: Fullständigt sortiment
• Service:

Återförsäljare:
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Komplikationer efter
avbruten extraktion
Extraktionen avbröts eftersom
patienten upplevde stark smärta.
Dagen därpå återkom patienten
akut på grund av smärta i extraktionsområdet. Senare fick tanden
extraheras på specialistklinik, där
man konstaterade retromaxillär
abscess med spridning mot temporaeregioner.
Patienten kom till kliniken för att tand
28 skulle extraheras. Tanden röntgades och bedövades. Sammanlagt gavs
fyra ampuller Citanest-Octapressin
på 7,2 ml. Eftersom patienten ändå
kände smärta avbröts extraktionen.
Enligt daganteckningen gick tanden
av luxera, men satt hårt fast i alveolen.
Patienten fick en ny tid för extraktion
veckan därpå.
Dagen efter händelsen återkom pa-

tienten akut och hade ont i området
som skulle ha extraherats. Området
runt tand 28 bedövades och patienten
fick två tabletter Citodon. Patienten
ville skjuta upp extraktionen eftersom
han inte kunde gapa ordentligt.
Dagen därpå återkom patienten
till kliniken. Han var då svullen över
kinden och upp mot ögat. Penicillin
i form av Kåvepin skrevs ut. Senare
samma dag ringde patienten och berättade att svullnaden hade blivit mer
omfattande, och han hade fortfarande
ont i området.
Kliniken kontaktade den käkkirurgiska kliniken och ordnade en akuttid
där samma dag. Väl där beslöt man att
lägga in honom för observation över
helgen på öron-, näs- och halsavdelningen på sjukhuset.
Av daganteckningen från den käk-

kirurgiska kliniken framgår det att
patienten blev inlagd på sjukhuset på
grund av retromaxillär abscess med
spridning mot temporaeregioner och
infraorbitalt. Intravenös antibiotikabehandling sattes in och abscessen
försågs med dränage.
Tio dagar senare extraherades tanden på den käkkirurgiska kliniken.
Vid efterkontrollen nio dagar därefter
var patienten besvärsfri.
Efter händelsen gjorde vårdgivaren en utredning. Av denna framgår
det att det fanns goda rutiner i form
av noggrann anamnes, depuration och
sköljning med klorhexidinlösning.
För att ytterligare höja säkerheten infördes rutinen att ny kanyl bör användas vid varje injektion för att minska
risken för kontamination.
Socialstyrelsen konstaterar att behandlande tandläkare och kliniken
har tagit händelsen på allvar, rannsakat sina rutiner, och därefter ändrat
rutinerna. Under händelsen agerade
den behandlande tandläkaren relevant.

Mats Karlsson ➤

MonoBloc Cemcore®

Cement och pelarematerial med
8 års erfarenhet
Med CemCore sparar du massor med
bekymmer, tid och pengar. CemCore är
extremt starkt (tryckhållsfasthet 40Mpa)
och kan användas både med eller utan
rotstift.
30% rabatt till alla nya kunder.
Nu endast:

620:-

(exkl moms)

(Ord. 885:-)

MonoBlock Bond

Självetsande och Dualhärdande Bonding till
rotstift och pelare material
MonoBlock Bond är specialkonstruerat för användning med
rotstift och pelare. Dualhärdningen säkerställer härdning
även i de apikala delarna av roten dit inget lyse når.
30% rabatt till alla nya kunder.

620:(Ord. 885:-)
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Fredrika Wallis väg 23, 274 56 Abbekås /
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Rullstolsburen gled ur selen
En rullstolsburen patient gled ur
lyftselen när han skulle föras över
till behandlingsstolen. Han klarade
fallet med endast en ömmande arm
som följd. Efter händelsen ändrades rutinerna på kliniken och i
organisationen för att förhindra
liknande incidenter.
Den rullstolsburne, benamputerade
mannen hade besökt tandvården vid
ett flertal tillfällen. Vid de tidigare besöken hade vården utförts av tandhygienist, som varit med när patienten
lyfts från rullstolen till behandlingsstolen via klinikens taklyft. Hon var
väl förtrogen med både utrustning
och rutiner.
Denna gång var det en tandläkare
som skulle behandla patienten. Patienten berättade senare att han upplevt att personalen inte varit helt överens om hur lyftselen skulle anbringas.
Det första lyftet gick bra, men när
patienten skulle lyftas tillbaka till rull-

stolen var tandhygienisten inte närvarande. Selen sattes fast på det sätt
man lärt sig. Tandsköterskan skötte
kommandoreglaget och tandläkaren
befann sig helt nära patienten och
styrde honom med armarna. Halvvägs
in i lyftet uppstod friktion mot underdelen i lyftselen och rullstolens sits.
Följden blev att patienten gled bakåt.
Samtidigt fastnade lyftselen mot rullstolens underlag och de två främre
remmarna halkade av galgen, trots att
tandläkaren försökte hålla emot. Patienten gled ner på golvet. Tandläkaren grep tag i patienten.
Patienten lyftes tillbaka upp i rullstolen utan problem med hjälp av
tandläkaren och ledsagaren. Patienten verkade oskadd, men var öm i ena
armen.
Vårdgivarens utredning visar att
orsaken till händelsen var att patienten inte lyftes tillräckligt högt vid
förflyttningen från behandlingsstolen
till rullstolen. Detta ledde till friktion

mellan rullstolssitsen och lyftskynket.
Rörelsen stoppades upp och remmarnas främre par på selen gled ur galgen,
vilket fick till följd att patienten gled
ur selen och kanade ner på golvet.
Utredningen visade också att personalen inte kände till att patienten
hade en egen sele som var anpassad
för benamputerade.
Vårdgivarens slutsats blev att det är
viktigt att kontrollera om patienten har
en individuellt utprovad lyftsele och
att personalen på patientens boende
har sådana rutiner att den alltid finns
med vid besök hos tandvården. Det är
också alltid viktigt att fråga patienten
om allt känns bra och tryggt med selen
inför lyftet. Tillägg till tidigare rutiner
har gjorts och förmedlats till övriga
kliniker inom organisationen.
Socialstyrelsen skriver i sin utredning att händelsen hade kunnat få allvarliga konsekvenser, men vårdgivaren har uppfattat allvaret och vidtagit
relevanta åtgärder. På patientens boende har man också sett över rutinerna och gjort nödvändiga förändringar.
Mats Karlsson

CORE-FLO™ DC
Flowable Core Build-Up Composite
Stiftcementering och pelaruppbyggnad i ett
Välj Core-Flo™ DC för adhesiv cementering av rotstift och samtidig pelaruppbyggnad. Med enkel och säker blandning i
materialsnåla automixspetsar får man ett blåsfritt, dualhärdande cement och pelarmaterial i ett, tack vare låg
krympning och hög hållfasthet förenat med tixotropa flytegenskaper. Med de tillhörande tunna endospetsarna får
man utmärkt apikal åtkomst. Välj mellan natur-, blå eller
vitopak färg, som även är lämplig som demarkerande
underfyllnad. Använd ahesivmaterial som är kompatibelt med alla typer av kompositer, oavsett härdningssätt, t ex ONE-STEP®.

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

CoreFlo½tdltidn201010.indd 1
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VAD HÄNDE SEN?

Studie på ﬂuorsalt snart klar
Att distribuera salt i Rosengård visade sig inte vara helt okomplicerat. Men på det hela taget är tandläkaren Inger Wennhall nöjd
med hur Sveriges första större fluorsaltstudie har utvecklats.
TexT: eriK sKogH

Den första större svenska studien av
fluoriderat salts effekt på tandhälsan (Tandläkartidningen nummer
6 2009) börjar gå mot sitt slut. Om
några månader försvinner de F-markerade saltkaren från matsalsborden
på Rosengårdsskolan i Malmö. För
projektledaren Inger Wennhall har
studien inneburit en del oväntade
upptäckter.
– Barnen älskar till exempel att
salta sina knäckebrödsmackor, berättar hon.
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språksvårigHeter ett Hinder
Målet är att studera om fluorsalt utgör en kostnadseffektiv tilläggsmetod
för att förebygga karies hos skolbarn
i ett område med hög kariesaktivitet.
I stället för normalt bordssalt erbjuds
eleverna ett salt baserat på kaliumklorid med en tillsats av fluor. Saltet
i skolmaten byts alltså inte ut utan
eleverna saltar själva. Men de får också ta med sig fluorsalt hem till matlagning och som bordssalt. I skolan har
allting fungerat smidigt.
– Men det har varit svårt att få bar-
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Det ledande
dentallabbet inom
Estetisk Tandvård

nen och föräldrarna att ta hem saltet.
En mindre del har kommit jätteofta
för att hämta salt medan andra inte
har kommit alls, säger Inger Wennhall.
Samtidigt är intresset för projektet
stort. Av Rosengårdsskolans 376 inbjudna elever har 310 valt att delta.
Distributionsproblemen kopplar Inger Wennhall till språksvårigheter och
låg läskunnighet hos föräldrarna.
– Även om man informerar och
informerar på olika sätt och på olika
språk är det svårt att få fram budskapet, konstaterar hon.
Många barn Flyttar
Lösningen blev att lärarna i stället en
gång i kvartalet går klassvis till folktandvårdens lokaler, där de hämtar
för att sen dela ut saltet. Migrationen
i området visade sig också vara hög
och under ett läsår hinner många av
barnen flytta. Därför införlivades
även femteklassarna i studien för att
säkerställa ett tillräckligt omfattande
statistiskt material. Överlag är Inger
Wennhall dock nöjd med hur un-

Fosfatcement
i kapsel
DentMan
AB
inte störst men ofta först
08-25 10 75
dentman@dentman.se

dersökningen har utvecklats och det
starka stöd som skolan och invandrarföreningarna givit prov på.
Projektet inleddes under hösten
2008 då samtliga elever (årskurs 5–9)
vid två skolor i Rosengård, Rosengårdsskolan (376 elever) och Verner
Rydénskolan (346 elever), inbjöds att
delta. Genom lottning valdes Rosengårdsskolan till testskola och Verner
Rydénskolan till kontrollskola. Det
primära utfallsmåttet är incidensen
av approximal karies, manifest och
initial, som registreras vid start och
efter två år med hjälp av bitewingröntgen. Inte enbart nya angrepp utan
även progression och regression av tidigare kariesskador noteras. Projektet avslutas i november 2011 varefter
slutregistreringar utförs och behandlas statistiskt. Studiens resultat förväntas bli publicerade under 2012. n

Faksimil ur Tandläkartidningen
nummer 6 2009.

framtidslabbet

Flexibel protes

Keyflex

995 :-

från

KVALITET
PASSFORM
ESTETIK
- ger nöjda tandläkare
och patienter

www.expodent.se
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tuffare
tag
ska ge säkrare vård
Något av det värsta som kan drabba en tandläkare eller någon
annan med ett legitimationsyrke är att få prövotid, indragen
förskrivningsrätt eller delegitimering. Men vad innebär det
för den som berörs? Tandläkartidningen reder ut begreppen.
TexT: MaTs Karlsson

Prövotid

Dessa förutsättningar krävs för beslut:
n Oskicklighet vid yrkesutövningen.
n Brott (av en typ som »är ägnat« att
påverka förtroendet för yrkesutövaren) i eller i samband med yrkesutövningen.
n Uppsåtligt eller oaktsamt brott mot
en regel »av väsentlig betydelse för
patientsäkerheten«.
n Annan olämplighet.
n Sjukdom eller någon liknande omständighet, som exempelvis missbruk som innebär att det kan befaras
att yrkesutövaren inte kommer att
kunna utöva sitt yrke tillfredsställande.
n Egen begäran om prövotid.

Återkallelse av legitimation
Dessa förutsättningar krävs för beslut:
n Grov oskicklighet; i praktiken oftast
missbruk av förskrivningsrätten eller att yrkesutövaren gör sig skyldig
till omfattande felbehandlingar.
n Allvarlig brottslighet (i eller utanför
yrkesutövningen) som är ägnat att
påverka förtroendet för yrkesutövaren.
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Annan uppenbar olämplighet.
Sjukdom eller liknande omständighet, oftast missbruk.
n Yrkesutövaren har under pågående
prövotid på nytt visat sig olämplig
att utöva sitt yrke.
n Yrkesutövaren har inte följt den
prövotidsplan som fastställts i samband med beslut om prövotid.
n Egen begäran om återkallelse.
n Om en »ursprungslegitimation« har
återkallats, det vill säga legitimation
i det land där yrkesutövaren först
fick sin legitimation.
n Om personen förelagts att låta sig
läkarundersökas, men inte gör detta.
n Återkallelse kan också ske utifrån
en kombination av det som nämnts
ovan.
n
n

Sjukdom eller
missbruk är vanliga
anledningar till att
Hsan ger tandläkare
prövotid.

Indragen förskrivningsrätt
Dessa förutsättningar krävs för beslut:
n Missbruk av rätten att förskriva narkotiska läkemedel, andra särskilda
läkemedel, alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit.
n Egen begäran om återkallelse.

TandläkarTidningen årg 103 nr 11 2011

socialstyrelsen vässar klorna

Hsan kryMpte
Samtidigt som lagen trädde i kraft
flyttades hanteringen av patientanmälningarna över till Socialstyrelsen,
och HsaN:s roll begränsades till hanteringen med att utreda och fatta beslut
i ärenden som handlar om prövotid,
indragen förskrivningsrätt och delegitimering. Medan Socialstyrelsens
organisation växte krympte HsaN:s
till en ordförande och två handläggare. Själva ansvarsnämnden finns kvar,
och tandläkaren och riksdagsledamoten Lars Tysklind och privattandläkare Henrik Toremalm deltar oftast när
det är fall som handlar om tandvård.

TandläkarTidningen årg 103 nr 11 2011

Har då detta ordbyte till ska lett till
att HsaN fått fler ärenden på sitt bord?
Inte ännu, enligt Aud Sjökvist, HsaN:s
ordförande. Enligt henne är ordbytet
bara en semantisk krumelur; redan tidigare fanns möjlighet att identifiera
och anmäla de olämpliga yrkesutövarna och ge dem prövotid.
tid att bygga OrganisatiOn
Första halvåret i år skickade Socialstyrelsen över 13 ärenden till HsaN,
jämfört med 78 under hela förra året.
Och det beror enligt Aud Sjökvist inte
på att yrkesutövarna arbetar så mycket patientsäkrare eller att färre drabbas av sjukdom eller har missbruksproblem.
– Orsaken är att det tog tid för Socialstyrelsen att bygga upp sin nya organisation, förklarar hon.
Lena Renman, sektionschef på Socialstyrelsen, håller med om att organisationsförändringen har påverkat
handläggningstiderna.
– Grövre fall och där det kan bli
fråga om att skicka över ärendena till
HsaN prioriteras, säger hon, och tilllägger:
– Hittills har det som sagts inte blivit så många, men i takt med att den
nya organisationen har trimmats in
kommer antalet att öka.
Om ordbytet från kan till ska har
inneburit en mer skärpt hållning i
utredningsarbetet är det enligt Lena
Renman för tidigt att säga.

I lagtexten stod tidigare att
prövotid kan beslutas, nu
har ordet bytts ut till ska.

F OTO : CO L O U R BOX

När den nya patientsäkerhetslagen
infördes i januari i år skulle mer krut
läggas på att identifiera yrkesutövare
som utgör en risk för patienternas
säkerhet och dessa skulle i större
utsträckning kunna få prövotid. Ett
ord byttes ut i lagens skrivning; tidigare stod det att prövotid under vissa
förutsättningar kan beslutas, nu har
detta ord bytts ut mot ska. Dessutom
har det införts en regel om att en
prövotidsplan ska fastställas om man
tror att det kan hjälpa en yrkesutövare
att komma till rätta med de problem
som har lett till prövotiden. I övrigt
innebär den nya lagen inga större
förändringar utan endast att tidigare
praxis har skrivits in i lagtexten. Det
är fortfarande Socialstyrelsen som
gör anmälan om prövotid, indragen
förskrivningsrätt och delegitimering.

➤
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Prövotid – detta händer:
Socialstyrelsen skickar över en begäran om prövotid till HsaN för beslut.
Med denna begäran finns också ett
förslag till prövotidsplan, som beskriver vilka villkor som yrkesutövaren
måste uppfylla under prövotiden,
exempelvis att genom läkarintyg och
prover visa att han eller hon är fri från
sitt missbruk eller om det är fråga om
psykisk sjukdom visa genom läkarintyg att han eller hon är frisk. Det kan
också vara fråga om att personen måste förkovra sig i yrket. Detta ska också
kunna styrkas.
Efter att HsaN fått in ärendet får den
anmälde möjlighet att yttra sig, likaså
Socialstyrelsen över den anmäldes
yttrande. HsaN:s medicinska handläggare gör därefter sin bedömning. Om
det behövs tar HsaN in extern expertis
för en bedömning.
Beslutar HsaN:s nämnd om prövotid – den är tre år – får Socialstyrelsen
information om detta.
Under dessa tre år träffar Socialstyrelsen yrkesutövaren, första året
kanske tre, fyra gånger, sedan någon
gång varje år, för att se om de krav
som finns i prövningstidsplanen har
uppfyllts.
Handlar det om indragen förskrivningsrätt får man prövotid på grund
av att man varit oskicklig vid sin yrkesutövning, genom att skriva ut för
mycket. Prövotiden kombineras då
ibland med indragen förskrivningsrätt, om det är så illa att ett missbruk
av rätten bedöms föreligga – men inte
så illa att hela legitimationen ska återkallas.
Om HsaN gör bedömningen att Socialstyrelsen genom sin anmälan och
de bevis som åberopas till stöd för
denna har visat att det finns grund för
att ge en yrkesutövare prövotid fattar
nämnden beslut om det och fastställer
en prövotidsplan. Om yrkesutövaren
inte följer denna plan är detta grund
för att återkalla hans eller hennes legitimation.
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Delegitimering –
detta händer:
Socialstyrelsen skickar anmälan till
HsaN för prövning. Den anmälde får
möjlighet att yttra sig över anmälan,
liksom Socialstyrelsen över yrkesutövarens yttrande. HsaN utreder ärendet och den medicinska handläggaren
gör sin bedömning. HsaN tar in ett
kompletterande yttrande från extern
expertis om så behövs. Nämnden fattar beslut.
Om yrkesutövaren delegitimeras
underrättas Socialstyrelsen om detta.
Detta innebär per automatik att förskrivningsrätten upphör. Apoteket
underrättas.
Den delegitimerade kan ansöka hos
HsaN om att få tillbaka legitimationen. För att få den tillbaka krävs att
yrkesutövaren har kommit till rätta
med de missförhållanden som låg till
grund för återkallelsen. Dessutom ska
yrkesutövaren uppfylla samtliga de
krav som ställs på den som får en legitimation för första gången. n

Under prövotiden måste
yrkesutövare visa att han
eller hon har förkovrat
sig och följt prövotidsplanen.
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GC Kalore™

framtidens komposit

monomerteknologi
från DuPont.

med ny

Kalore™ är framtidens komposit.
Kompositen som är enkel att skulptera och som har en revolutionerande monomerteknologi från DuPont.
Kalore™ krymper extremt lite, är lätt
att polera och har en naturlig och
bestående högglans. Utsökta estetiska
resultat garanteras.
Är du redo för framtiden?

Upplev framtidens komposit: http://www.gceurope.com

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

zendium Syraförsvar innehåller
skyddande proteiner som hjälper
till att motverka syraskador
zendium Syraförsvar är speciellt utvecklad för att hjälpa till att motverka
syraskador och karies. Tillsammans med din professionella rådgivning om
hur karies förebyggs och syraskador motverkas, samt vilka riskfaktorer din
patient bör förhålla sig till, är zendium Syraförsvar en god hjälp på vägen.

Produktegenskaper:
• Innehåller casein och colostrum – speciella mjölkproteiner som hjälper till att motverka syraskador
• Innehåller 1450 ppm natriumfluorid som gör
tandemaljen mer motståndskraftig mot karies
• Innehåller silica som slipmedel och har ett RDA
på ca 80

Sveriges Tandhygienistförening
rekommenderar användningen av
Zendium fluortandkräm och munskölj.

zendium produceras av Unilever och marknadsförs
mot apotek, dentalgrossister och tandvården av
Opus Health Care AB
www.opushc.se
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Extempore

– lösningen när läkemedel saknas
Ibland saknas det du söker
i FASS. Men det finns andra
alternativ. Extemporeläkemedel är en alltför okänd
källa till lindring, anser
tandläkaren Karin Garming
Legert, som nu vill slå ett
slag för preparaten.
TexT: Mia MalMsTeDT

Karin Garming Legert är sjukhustandläkare och arbetar på oral medicin, avdelningen för käkkirurgi, Karolinska institutet. I sitt jobb med
framför allt slemhinneproblematik
använder hon sig i mycket stor utsträckning av extemporeläkemedel.
– Vi klarar oss inte utan dem, flera
av produkterna är otroligt bra, säger
hon.
– Men min uppfattning är att majoriteten av tandläkarna inte vet vad detta
är, vilket fascinerar
mig.
Tandläkare hör
ofta av sig till Karin
Garming Legert för Karin Garming
att fråga efter exLegert
temporeläkemedlen. Oftast rör det sig om situationer när patienter återremitterats till
allmäntandvården efter en tid hos
sjukhustandvården, och då ber att få
exempelvis samma munsalva eller
munsköljmedel som de tidigare fått.
– Tandläkarna letar, men vet inte
var de ska börja. I det läget ringer de
TandläkarTidningen årg 103 nr 11 2011

till mig. Ibland skickar jag ut material
om beredningarna tillsammans med
återremitteringarna. Dessutom brukar jag sedan fem år tillbaka informera tandläkarstudenterna på termin tio
om att de här läkemedlen finns.
ingen MarknadsFÖring
Extempore för tandvården tillhandahålls av aPL Pharma Specials som var
ett helägt dotterbolag till Apoteket ab
fram till sommaren 2010 men i dag är
ett fristående bolag under socialdepartementet. Extemporeläkemedel
får endast tillverkas av apotek och extemporeapotek. aPL, och ytterligare
en aktör, tillhör den sistnämnda kategorin, men det är bara aPL som till
dags dato har presenterat produkter
för tandvården.
Att aPL är relativt okänt förklarar
Elisabet Emanuelson, receptarie på
bolaget, med att extemporeprodukterna inte får marknadsföras. Många
av produkterna kan dock finnas i
tandvårdens förskrivarsystem och de
hittas också i boken Tandvårdens läkemedel, framtagen i samarbete mellan flera landsting.
– Extempore får bara tillverkas och
säljas om det inte finns godkända läkemedel i Fass, som kan användas i
motsvarande syfte. Om man inte hittar vad man söker ska man i andra
hand söka licenspreparat – mediciner
som är godkända i ett annat land och
som kan tas in för en enskild patient
– och i tredje hand extemporeläkemedel, förklarar hon.
40 prOdukter
aPL har i dag drygt 40 produkter för
munhåla och tänder. Av dessa har

uppskattningsvis hälften så kallade
rikslicenser.
– Rikslicens söks om man sålt mer
än 1 000 förpackningar av ett läkemedel under ett år. En ansökan skickas
till Läkemedelsverket, som granskar
dokumentationen. De preparat som
har rikslicens har också en produktresumé, med uppgifter om bland annat indikation och dosering, säger Elisabet Emanuelson.
Efterfrågade produkter är bland
andra natriumfluorid-klorhexidingeler samt glukokortikoider för lokal
användning i munhålan. Karin Garming Legert rekommenderar ofta
Oral Cleaner, som löser upp seg saliv,
smörjer och lindar.
– Och ta exempelvis preparat mot
afte: Kenacort T munhålepasta, som
fanns i Fass, finns inte längre. aPL
har då Triamcinolon munhålepasta i
stället, eller Klobetasol som är steget
starkare. n
➤ EXtEmPorE

Extempore är specialtillverkade läkemedel
som ger stora möjligheter till individanpassad behandling. De vanligaste anledningarna
till att förskriva extemporeläkemedel är att:
n Rätt styrka och/eller läkemedelsform

saknas

n Det inte finns något godkänt läkemedel/li-

censpreparat med den önskade substansen

n Ett läkemedel har så kort hållbarhet att

det måste färdigställas i anslutning till
användning

n Det godkända läkemedlet/licensprepa-

ratet innehåller ett ämne som patienten är
överkänslig mot.

Källa: aPls hemsida
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En oslagbar allt-i-ett-lösning!

Nya CS 9300 från Kodak erbjuder upp till sju valbara volymer, suverän bildupplösning och intelligent dosjustering.
3D- och panoramaröntgen i en och samma maskin, samt
möjligheten att kunna uppgradera med kefalostat, gör CS
9300 till en oslagbar allt-i-ett-lösning som enkelt integreras
på din klinik.
Oerhört användarvänlig, flexibel och mångsidig är CS 9300
en smart investering för dig som alltid vill kunna ställa såväl
snabba som säkra diagnoser.

3D

• FOV från 5x5 till 17x13,5 cm
• Bildupplösning på upp till 90 µm

Panorama

Kefalostat (tillval)
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Lön för mödan
Det lönar sig att bli tandläkare. Inte lika bra som att studera till läkare, men långt bättre
än att bli tandhygienist.
TexT: janeT susliCK
illusTraTion: roBerT HilMersson

Akademikernas livslöner har beräknats i en undersökning som Sveriges akademikers centralorganisation
(Saco) har gjort. »Lönsamma studier?
– Livslönerapport 2011« jämför hur
36 utbildningar lönar sig över livet.
Tandläkarens nettolön
efter skatt och studieskulder (livslönen) är 22 pro22,8
cent mer än för den som
miljoner
börjar arbeta direkt efter
gymnasiet.
Tandläkarens
livslön
beräknas till 17,8 miljoner
kronor, jämfört med 14,6
miljoner för en person
utan akademisk utbildning som har börjat arbeta
direkt efter gymnasieskolans naturvetenskapliga
program.
Tjänar tandläkare eller
läkare bäst i Sverige? Helt
klart läkare, enligt denna
studie.
Läkarens livslön är 28
procent mer än tandläkarens. Läkarens nettolön
efter skatt och studieskulder beräknas till 22,8 miljoner – fem miljoner mer
än tandläkarens.
Jämfört med någon som

Livslön

Läkare
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Utbildningar lönar sig olika
över livet. Så här mycket
skiljer sig nettolönen efter
skatt och studieskulder för
läkare, tandläkare och tandhygienister.

börjar jobba direkt efter gymnasiet är
läkarens livslön 56 procent högre.
Livslönerna i studien har beräknats
utifrån 2009 års löner. Löneuppgifterna kommer från Statistiska centralbyrån (scb). Statistiken bygger på
data om 750 000 personer. Livslönen
beräknas utifrån det man tjänar från
och med det andra halvåret det år
man fyller 19 år och till och med 85 år.
Hygienister går baCk
Hade det lönat sig att gå en kortare utbildning och bli tandhygienist i stället
för tandläkare? Definitivt inte, visar
Sacos undersökning.
Tandläkarens livslön är 53 procent
högre än tandhygienistens. Saco har
då räknat på tandhygienister som har
gått högskoleutbildning i minst två
år.
Tandläkarens nettolön är 17,8 miljoner. Tandhygienistens är bara 12,7
miljoner. Tandhygienister
har inte bara dåligt betalt
jämfört med tandläkare –
17,8
de har även lägre livslön
miljoner
än personer som börjar
jobba direkt efter gymnasieskolans samhällsvetenskapliga program. Tandhygienistens livslön är åtta
procent mindre än för den
som börjar arbeta direkt
efter gymnasiet.
Ett annat sätt att se hur
olika utbildningar lönar
sig är att jämföra avkastning för olika utbildningsgrupper.
Det är ett bättre mått på
lönsamheten än att jämföra nettolönen, anser Thomas Ljunglöf, statistiker
och utredare på Saco.
När man räknar ut nettolönen betraktas löner
som tjänas in vid olika
tidpunkter i livet som likvärdiga. Att jämföra avkastning tar däremot hänsyn till tidsdimensionen. I
Tandläkare

utredningen har Saco räknat internränta, den procentuella avkastningen
för nettolivslönen för varje utbildning jämfört med enbart gymnasieutbildning.
Tandläkarutbildningen ger en internränta som är åtta procent högre
än gymnasieskolans naturvetenskapliga program. Internräntan för läkarutbildning är 14 procent högre.
Genomsnittsavkastningen för de 36
utbildningar som Saco har tittat på i
undersökningen ligger på sju procent.
Tandläkar- och läkarutbildningarna
finns bland de tio som ger en högre
avkastning än genomsnittet.
lÖnar sig bättre än snittet
Tandhygienister har däremot så låga
löner att det inte ens går att beräkna
internräntan. Det beror på att de aldrig når upp till snittlönen för dem som
börjar arbeta direkt efter gymnasiet.
Ett sätt att få tandhygienistutbildningen att gå ihop ekonomiskt lika
bra som enbart gymnasiestudier är
om tandhygienister arbetar till de är
69 år, har Saco räknat ut. Ett annat
sätt skulle vara att höja hygienistens
bruttolön på alla utbetalningar under
yrkeslivet med drygt tolv procent.
Sacos
undersökning
visar att det är stor spridning på lönsamhet mellan
12,7
olika utbildningar.
miljoner
n Några yrken som lönar
sig bättre än tandläkaryrket är: civilingenjör,
civilekonom och jurist.
n En del utbildningar ger
en negativ avkastning.
De flesta är kvinnodominerade och finns
framför allt inom kommuner och landsting.
Förutom
tandhygienistutbildningen finns
exempelvis utbildningarna till lärare, biolog,
sjukgymnast och arbetsterapeut.
Sacos senaste livslöne-

Tandhygienist

TandläkarTidningen årg 103 nr 11 2011

Tandläkaryrket lönar sig bättre än de flesta,
men inte lika bra som läkaryrket, visar en undersökning där Saco jämför hur 36 utbildningar lönar sig över livet.

rapport gjordes 2004 med data från
2002.
Tandläkare ligger lite bättre till nu
än då, enligt Thomas Ljunglöf.
En anledning kan vara att undersökningen 2004 bara omfattade tjänstetandläkarnas löner. I den nya kartläggningen finns en del privattandläkares
tandläkartidningen årg 103 nr 11 2011

löner med, men få småföretagare.
Uppgifterna i livslönerapporten
kommer från scb. Saco har även egen
lönestatistik från medlemsorganisationerna. Privattandläkarna är den
enda gruppen som Saco helt saknar
lönestatistik från, enligt Thomas
Ljunglöf. n

läs mer
»Livslön – välja studier, arbete, familj« är en
ny bok som publiceras den 17 oktober. Ett
kapitel jämför akademikernas livslöner och
ett annat tar upp förändringar i lönespridning sedan 1990-talet.
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INTERVJUN

»Utbildning
bör löna sig«
En akademisk utbildning
bör alltid löna sig. Det anser
Göran Arrius, ny ordförande i Sveriges Akademikers
Centralorganisation (Saco).
TexT: janeT susliCK
FoTo: MiCHael Melanson

G

öran Arrius ställer gärna
upp på en intervju och han
föreslår Tandläkarförbundet som intervjuplats. Det
ligger i Stockholm i Gamla
stan, nära Sacos lokaler.
Han kommer några minuter tidigt
och tar en kopp kaffe. Jag ska bara
hämta anteckningsblocket på mitt arbetsrum, en snabb manöver på väg till
mötesrummet. Men Göran Arrius står
steget bakom, och kaffekoppens halva
innehåll rinner plötsligt nedför väggen. Vi konstaterar att ingen har fått
kaffe på sig och jag utropar lättad:
– Vilken tur. Det blev nästan katastrof!

Rörlighet på arbetsmarknaden är bra för
individen, arbetsplatsen och samhället i
stort, tycker Sacos nye ordförande Göran
Arrius.
TandläkarTidningen årg 103 nr 11 2011

Den före detta sjöoﬃceren ler och
svarar:
– I min värld kan en kopp spillt kaffe aldrig bli en katastrof.
enar akadeMiker
Göran Arrius blev vald till ordförande
den 29 augusti. Han efterträder Anna
Ekström, som var Sacos ordförande i
nästan tio år.
Saco består av 23 fackförbund och
yrkesförbund med sammanlagt drygt
600 000 medlemmar. Det gemensamma är att de är akademiker, men
yrkesområdena och anställningsformerna varierar. Sveriges Tandläkarförbund är ett av Saco-förbunden.
Saco har fått en tydlig plats i samhällsdebatten under Anna Ekström.
Hur kommer du att förvalta det?
– En av Sacos viktigaste roller är att
vara en tydlig röst i samhällsdebatten.
Jag hoppas att vi fortsätter att vara
det.
Anna Ekström var statssekreterare
när hon blev Sacoordförande och
hade ett jättenätverk, inte minst inom
politiken.
– Det tar kanske lite mer tid för mig,
men jag får ganska snart de kontakterna som jag behöver. Det följer med
rollen som ordförande för Saco, säger
Göran Arrius.

Han har
varit fackligt
aktiv sedan
1990-talet,
och som Sacoordförande
får han nytta av
sina kontakter. Det
»Spillt kaffe aldrig
har också betonats
en katastrof.«
att Göran Arrius har
arbetat inom det privata näringslivet.
Juseks OrdFÖrande
Sedan 1988 har Göran Arrius jobbat med livförsäkringsfrågor. Ungefär samtidigt som hans arbetsgivare
Trygg Hansa köptes upp av Skandinaviska Enskilda Banken (seb) och förvandlades till försäkringsbolaget seb
Trygg Liv, blev Göran lokalombud för
seb:s akademikerförening med drygt
1 000 Sacomedlemmar. Efter hand
blev han ordförande i Sacoföreningen
på seb och arbetstagarrepresentant i
seb:s styrelse.
2007 valdes han till ordförande för
Jusek, fackförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare
och samhällsvetare.
Göran Arrius har varit styrelsemedlem i Saco i ett par år. Från den första
oktober arbetar han heltid på Sacos
kansli.
➤
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INTERVJUN
– Det är lite vemodigt att lämna Jusek och seb efter alla år, men det är
spännande att komma till Saco och
en sådan utmaning när man är 52 år,
säger han.

➤

Medel OCH Mål
Göran Arrius betonar att det inte är
hans bakgrund eller nätverk som styr
Sacos framtid.
– Sacos färdriktning bestämdes på
senaste ordinarie kongress. Planen
gäller fram till 2013. Det är inte mitt
nätverk som gör att vi ska nå dit vi ska.
Ett nätverk är ett medel, inte ett mål.
En av Sacos viktigaste uppgifter blir
att verka för ökad lönespridning på
arbetsmarknaden.
– Vill man skaffa sig en bättre utbildning, ta på sig större ansvar eller
prestera mer ska det synas lite mer i
lönekuvertet än det gör i dag, säger
Göran Arrius.
– En akademisk utbildning bör alltid löna sig.
Saco har nyligen undersökt akademikernas livslöner (se separat artikel
på sidan 28). Är det rimligt att läkar-

»Vill man
skaffa sig en
bättre utbildning,
ta på sig större ansvar
eller prestera mer ska det
synas lite mer i lönekuvertet än det gör i dag.«
utbildning ger nästan dubbelt så bra
avkastning som tandläkarutbildning?
– Jag vill inte uttala mig om den ena
gruppen ska löna sig bättre än den andra. Förbunden får se till att få bra löner för sina medlemmar. Men för vissa
grupper är det en ekonomisk förlust
att studera, och det är fel, säger han.
Arbetsgivarna måste bli bättre på
att belöna bra arbetsinsatser. Det
räcker kanske inte med ett par tusen
kronor mer efter skatt när man lyfter
någon till chefsjobb, anser han.
lOvOrdar HOppJerkOr
Större rörlighet på arbetsmarknaden
är en annan viktig fråga. Rörlighet är

bra för individen, arbetsplatsen och samhället i
stort, tycker han.
– De som man kallade för hoppjerkor förr tror jag passar ganska bra på
arbetsmarknaden i dag. Att byta jobb
ökar kompetensen och anställningsbarheten. Det är bra för företagen att
få nya influenser och bra för samhället.
Göran Arrius tycker också att det
borde vara lättare att byta från offentlig anställning till privat anställning
och tvärtom.
– Det är bra om det finns olika vägar
att gå när man är klar med sin utbildning.
bättre regler FÖr egenFÖretagare
Saco bevakar också småföretagarens
speciella situation. Vad händer om
man blir sjuk? Hur kan det bli enklare
att bli och vara småföretagare? Göran
Arrius tror att en hel del kan förenklas.
– Lagar och regler i Sverige är uppbyggda för att passa anställda. Vi måste ha regler som gör att det blir bra för
egenföretagare också. n
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adhesiver och kompositer
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Höstens kursprogram
Kvinnligt ledarskap och kommunikation
Tvådagarskurs för dagens och framtidens kvinnor i tandvården
Mona von Bahr & Thomas Andersson
Kursen äger rum torsdag, fredag 1-2 december
2011 på BIOMET Training Center i Malmö. Teori
varvas med diskussioner och fallbeskrivningar.
Kostnaden för kursen är 6 800 kr / pers (inkl.
fika, lunch och middag torsdag). Anmäl dig
senast torsdagen den 10 november 2011 till:
lena.thomson@biomet.com

Mona von Bahr
Thomas Andersson
Fil. mag. beteendevetare,
Konsult inom affärspedagog och konsult i utveckling, organisationorganisation- och
och kommunikation med
ledarskapsutveckling.
över 25 års erfarenhet
från svensk tandvård.

Grundutbildning i implantatkirurgi, del 1
Tvådagarskurs, kombinerad teori och praktik för hela teamet
Mats Hellman & Kjersti Hag Hellman
Kursen äger rum torsdag, fredag 24-25
november 2011 på BIOMET Training Center i
Malmö och kombinerar teori och praktik med
tyngdpunkt på det kirurgiska momentet vid
rehabilitering av oralt handikappade patienter.
Kostnaden för kursen är 8 300 kr / pers och för
assisterande 3 900 kr / pers (inkl. fika, lunch och
middag torsdag). Anmäl dig senast torsdagen
den 20 oktober 2011 till:
lena.thomson@biomet.com

Mats Hellman
Leg. tdl. specialist i
käkkirurgi. Mats har klinisk
erfarenhet av implantkirurgi
sedan 1986. Har sedan
dess haft ett stort antal
nationella och internationella kurser i ämnet.

Kjersti Hellman,
Op. tsk. Har varit
verksam såväl inom
sjukhusbunden
käkkirurgi som privat
implantatkirurgisk
verksamhet sedan 1997.

Grundutbildning i implantatstödd protetik
Tvådagarskurs, kombinerad teori och praktik för hela teamet
Pelle Pettersson
Kursen äger rum fredag, lördag 28-29 oktober
2011 på BIOMET Training Center i Malmö och
kombinerar teori och praktik. Kostnaden för
kursen är för tandläkare 7 600 kr / pers och för
assisterande 3 600 kr / pers (inkl. fika, lunch och
middag fredag). Anmäl dig senast torsdagen
den 7 oktober 2011 till:
lena.thomson@biomet.com

Pelle Pettersson
Leg. tdl. specialist i oral protetik. Pelle har
klinisk erfarenhet av implantatprotetik sedan
1984 och har sedan dess hållt över 400
internationella kurser i ämnet.

Tandhygienistens roll i implantatbehandlingen
Heldagskurs kombinerad teori och praktik
Hugo De Bruyn
Kursen äger rum fredagen den 9 december 2011 på BIOMET Training
center i Malmö. Mål: att ge kunskap om tandhygienistens roll i
implantatbehandlingen genom preventiv behandling och tidig identifiering
av sjukdomstecken, samt olika behandlingsmetoder, kliniska riktlinjer, m.
m. Kostnaden för kursen är 2 900 kr / pers (inkl. fika & lunch). Anmäl dig
senast torsdagen den 20 oktober 2011 till:
lena.thomson@biomet.com

Hugo De Bruyn
Leg. tdl. specialist i
parodontologi. Hugo innehar
en gästprofessur vid Mah
(institutionen för Odontologi).

ETIK I PRAKTIKEN

Detta är den elfte artikeln i Tandläkartidningens serie om etiska
frågeställningar inom tandvården.
Tidningens reporter Mats Karlsson
ställer frågorna, som besvaras av
olika ledamöter i Tandläkarförbundets etiska kommitté. Denna
gång är det Margareta Molin Thorén, professor i oral protetik vid
Institutionen för odontologi, Umeå
universitet.
Text: Mats Karlsson

Kulturkrockar – hur hanterar man
dem?
En tandläkarkollega berättade för
Margareta Molin Thorén om att han
hade haft en patient vars kulturella
bakgrund väckt en rad frågeställningar. Så här berättade kollegan:
»Jag hade ett intressant patientmöte. Det var en kvinna som inte ville ta
mig i hand när jag presenterade mig,
av religiösa skäl, sade hon. Patienten
bad omedelbart om ursäkt för detta.
Jag frågade henne då hur det skulle
gå att undersöka henne om jag inte
fick röra henne, men hon menade att
munnen var okej att undersöka. Hon
satt under undersökningen med sin
långa dunjacka på och slöja runt hela
huvudet, bara ansiktet syntes. Efter
undersökningen tog hon på sig sin ansiktssjal, så jag såg bara ögonen. Hon
bad mig om ursäkt flera gånger igen
34

och hoppades
att jag inte tog
illa upp för att
hon vägrade ta
mig i hand. Min
känsla sade mig att
hon var mer besvärad
av situationen än jag var.
För mig handlade det om en
religiös tro som för mig bara angick henne, men för henne bidrog den religiösa tron till att
hon hamnade i en obehaglig
situation.«
Min fråga: Kunde jag ha hjälpt henne,
och borde jag ha tagit någon form av
initiativ till att diskutera detta med
henne? Hur skulle i så fall detta initiativ ha sett ut?”
Margareta Molin Thorén svarar:

Eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle möter vi inom tandvården naturligtvis patienter med
många skiftande kulturella bakgrunder. Det ställer särskilda krav på oss.
Okunskap, förutfattade meningar och
fördomar om patientens egna värderingar och bakgrund kan leda till
problem i mötet, liksom patientens
okunskap, förutfattade meningar och
fördomar om oss som personer med
en annan kulturell bakgrund och som
arbetande inom vården. Det är viktigt
att vara medveten om detta, det vill

f oto o ch m o n tag e : l a s s e m e l l q u i s t

Måste man
ta i hand?

säga det är inte bara en parts ansvar
för att kulturkrockar inte ska uppstå,
det måste visas en ömsesidig respekt.
Men eftersom patienten i viss mån är
i en beroendesituation vid ett tandläkarbesök ställer det extra krav på oss
som vårdgivare.
I det aktuella fallet är det intressant
att notera att patienten upplevde att
mötet med tandläkaren var obehagligt, eftersom hon trodde att tandläkaren tyckte att hon betedde sig konstigt
när hon inte ville ta i hand. På grund
av det kände patienten en stor skuldbörda. Och så ska det naturligtvis inte
vara. Att inte vilja ta i hand är inget
som påverkar vården och är naturligtvis inget problem. Det handlar om att
visa respekt för varandra. I en sådan
situation kan man kanske säga: »Jag
tycker mig se på dig att du uppfattar
det som obehagligt att säga till mig att ➤
Tandläkartidningen årg 103 nr 11 2011

ETIK I PRAKTIKEN
➤du inte kan ta mig i

hand, men jag har
full förståelse för
det.« I och med det
har man både visat
att man har sett personens dilemma, att
man vill medverka
till att göra hennes
Margareta
situation mindre
Molin Thorén
ansträngande och
att man respekterar henne.
Finns det kulturella skillnader som
tandläkaren inte kan acceptera i vårdsituationen?
Det vet jag faktiskt inte. Jag är av
den åsikten att det mesta går att lösa.
I vissa fall vill kanske en kvinnlig patient bli behandlad av en kvinnlig
tandläkare, en manlig patient av en
manlig tandläkare. Det får man respektera, men det kan ju bli ett problem på mindre orter där det kanske
inte finns mer än en tandläkare. Då
kan det ju naturligtvis bli ett problem,
speciellt i en akut situation.
Språkliga problem kan ju vara ett
bekymmer. Vi är ålagda att använda
tolk för patienter som inte behärskar
det svenska språket, och det är mycket
viktigt för att kunna få den information som vi behöver för att göra korrekta bedömningar och ge adekvat
vård. Men ibland är inte ens det fullt
tillräckligt eftersom det kan finnas
nyanser i språket som ändå inte går
fram. Att höra det som ligger mellan
orden kan ibland vara av stor bety-

delse för att fånga upp vad patientens
problem är. Att kommunicera med
hjälp av närstående som tolkar är väldigt svårt och kan leda till felbehandlingar. Det är kanske den närståendes
bedömning eller önskan man får del
av snarare än patientens. Man får inte
heller glömma att synen på tandläkarens ställning skiljer sig mellan olika
länder, och att detta kan påverka patienten. En del patienter ser tandläkaren som en auktoritet och i vissa
fall kan det vara en svårighet då förväntningarna på vad tandläkaren kan
åstadkomma blir orimliga.
Man får inte heller glömma att det
finns olika patientkategorier: barn
och ungdomar, vuxna i olika åldrar
inklusive den mycket gamla patienten. Oavsett kulturellt ursprung är ju
mötet med patienten avhängigt han
eller hennes ålder och det är klart att
det kan ställa extra stora krav på oss
om patienten har ett annat kulturellt
ursprung.
Har tandvårdspersonalen tillräcklig
kunskap för att hantera mötet med patienter från olika kulturer?
Nej, rent generellt tror jag inte det.
Det belyses sannolikt olika i grundutbildningen, men det finns en del kurser, seminarier i ämnet. Etiska kommittén initierade vid riksstämman för
två år sedan en mycket välbesökt och
uppskattad föreläsning som Ingela
Olsson gav och det visar på behovet av
och intresset för ökad kunskap i ämnet. Jag har sett att en del landsting

har handlingsplaner för hur man ska
hantera och agera i mötet med patienter från andra kulturer. Eftersom
tandvården består av tandläkare och
annan personal med stor variation i
kulturell bakgrund kan detta underlätta i möten som ställer särskilda krav.
Jag tror att det är en outnyttjad resurs
när det gäller att öka kunskapen på arbetsplatserna. I slutänden är det dock
en fråga om ömsesidig respekt för den
människa vi möter, det vill säga från
vårdgivare såväl som från patient,
oavsett kulturell bakgrund och att vi
i möten med människor inte styrs av
förutfattade meningar och fördomar,
och det är svårt eftersom vi oftast inte
är medvetna om detta. Reflektionen
över varför det händer, vad kan vara
den utlösande faktorn/faktorerna, på
vilket sätt kan det undvikas, med andra ord en medveten, ärlig och öppen
dialog med mig själv och med omgivningen är en klok, om än krävande
strategi. n
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B e st ä ll n in g ss e d

el

t a n d te k n i s k t
a r b e te
För att beställa en tandteknisk
produkt till en patient ska
tandläkaren skriva en anvisning. Ibland står det bara några
knapphändiga bokstäver och
siffror på en lapp. På labbens
blanketter står det ofta »beställningssedel« eller »ordersedel«, men eftersom ordet »anvisning« finns med i regelverket,
anser Läkemedelsverket att rätt
benämning är viktig.

Så beställer du
tandtekniska arbeten
»MK2«. Så kan anvisningen
från en tandläkare till ett
tandtekniskt laboratorium i
sämsta fall se ut.
TexT: JaneT suslicK
illusTraTion: lasse MellquisT

Tandläkaren som skriver »MK2« på
en lapp vill ha en krona i metallkeramik, men står det så knapphändigt
i anvisningen överlåter tandläkaren
till tandteknikern att vara mycket mer
konstruktör än vad han eller hon har
underlag att vara utan att ha sett paTandläkarTidningen årg 103 nr 11 2011

tienten, anser Mats Ohlson, civilingenjör och senior expert vid Läkemedelsverkets enhet för medicinteknik.
Han leder arbetet med »Tandtekniska arbeten – en vägledning«, ett
dokument som Läkemedelsverket tar
fram med stöd från Socialstyrelsen.
Dokumentet ger en tolkning av hur
det medicintekniska regelverket ska
tillämpas inom tandvården.
Eftersom tandvården är en mycket
liten del av den verksamhet som regleras med det medicintekniska regelverket, är det svårt att se hur de generellt skrivna texterna ska tolkas ur
tandteknisk synpunkt. Vägledningen,

som vänder sig främst till tandläkare
och tandtekniker, ska göra det lättare.
– Tandläkaren och det tandtekniska
labbet gör tillsammans en produkt
som är anpassad till en viss patient.
Ansvaret för utformningen ligger på
tandläkaren, som ska signera anvisningen, men ibland är varken tandlä- ➤
➤ VÄgLednIng PreSenTeraS

»Tandtekniska arbeten – en vägledning«
finns på www.lakemedelsverket.se från den
14 oktober. Vägledningen presenteras den
14 oktober i Uppsala och även den 18 november på årets odontologiska riksstämma i
Älvsjö utanför Stockholm.
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➤ karen eller tandteknikern medveten

om det, säger Mats Ohlson.
– I dag tar det tandtekniska labbet
ofta på sig för stort ansvar.
För att beställa en tandteknisk produkt till en patient ska tandläkaren
skriva en anvisning som beskriver vad
som ska göras. Som komplement till
avtryck ska den tandtekniska produktens egenskaper anges.
Anvisningen bör därför innehålla:
n tandläkarens namn och underskrift
n patientens namn
n val av material
n beskrivning av färg
n plats
n om patienten har kända allergier
n annan information som har betydelse för utformningen och hållbarheten.

Fråga om allergIer
Just information om allergier glöms
ofta bort. Patienter ska alltid tillfrågas om allergi, och informationen ska
rapporteras vidare till det tandtekniska labbet, anser Mats Ohlson.
När det uppstår problem med biverkningar ska de rapporteras till Läkemedelsverket. I dagsläget ska alla
biverkningar i samband med tandtekniska produkter rapporteras in,
poängterar Mats Ohlson. Myndigheten har tidigare inte varit tydlig om
vad som ska betraktas som biverkning
inom tandvården, och har knappt fått
in några rapporter alls.
– Nu vill vi se vad som kommer in
innan vi definierar hur allvarliga bi-

verkningarna ska vara för att rapporteras.
Även andra avvikelser ska rapporteras till arbetsgivaren, det tandtekniska laboratoriet och Läkemedelsverket.
– Vi vill få in rapporter om allt som
leder till en ny behandling utöver inplanerade återbesök, säger Mats Ohlson.
bara rekommendatIoner
Läkemedelsverket kan inte ställa krav
på vad som ska stå i anvisningen, utan
ger bara rekommendationer.
Kraven ställs bara »baklänges«. I
Läkemedelsverkets föreskrift 2003:11
står det nämligen att specialanpassade produkter tillverkas efter skriftlig
anvisning från tandläkare som på sitt
ansvar ger speciella konstruktionsegenskaper åt produkten, som görs
till en viss patient.
Tandtekniska kliniker använder ofta
blanketter, som varierar en hel del. På
blanketten, som egentligen är anvisningen, står det ofta till exempel »beställningssedel« eller »ordersedel«.
Spelar det någon roll vad som står
på papperet, bara rätt information
finns med?
Ja, anser Mats Ohlson.
– I regelverket används ordet »anvisning«, och därför är benämningen
viktig, säger han.
Står det »beställningssedel« eller
»ordersedel« antyder det dessutom
att blanketten hör hemma i den ekonomiska redovisningen, men anvis-

»I dag tar det tandtekniska labbet ofta på sig
för stort ansvar.«
ningen är en journalhandling.
– Tandläkare tenderar att blanda
ihop ekonomisk redovisning och
journalhandlingar. Skalar man bort
allt som är ekonomiskt underlag i
journalanteckningarna finns ibland
nästan inget kvar, säger Mats Ohlson.
Blir det en allergiutredning är det
inte bra om man måste till revisorn
för att ta reda på vad som stod i anvisningen.
stÄll krav på labbet
Ett annat problem är att informationen som patienten har rätt till glöms
bort.
Labbet är skyldigt att lämna information som är begriplig för patienten,
bland annat om spårbarheten. Men
tandläkare ställer sällan krav på det.
Tandläkaren ansvarar för att patienten får en tandteknisk produkt
som är bra. Utan att kunna spåra vad
som faktiskt ingår i produkten kan
man inte vara säker på det, anser Mats
Ohlson.
– Många tandläkare är tveksamma
till att ge underlag till patienterna eftersom de inte vet att informationen
som patienten vill ha oftast finns hos
labbet. n
läs Mer
Läkemedelsverkets föreskrift 2003:11

Se bättre, må bättre!
Vår filosofi handlar om kvalitet och omtanke i alla steg.
Vi vill få våra kunder att se bättre och utvecklar därför specialoptiska
produkter för tandläkare.
Men, våra glasögon och luppar ger inte bara bättre syn. Unik optik
i kombination med kunskap om ergonomi, ger en helt ny arbetsställning. En arbetsställning som skonar axlar och nacke och som
får våra kunder att må bättre.

www.meridentoptergo.se
certifierade optiker finns i BorÅs, karLstad, LUnd, MaLMÖ, MÖLnLYcke, norrkÖpinG, skÖvde, stockHoLM, sUndsvaLL, UMeÅ, UppsaLa, visBY, vÄnersBorG, vÄXJÖ, ÖreBro.
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”IPS e.max

MORGONDAGENS
MATERIAL”
Margareta Hagelin-Hansson, Tandläkare, Sverige.
Det är mångsidigheten som gör IPS e.max till ett
helkeramiskt material med en mycket lovande
framtid. Den höga styrkan i litiumdisilikat-glaskeramen är en viktig fördel när det gäller att
skapa stabila dentala restaurationer. Materialets
imponerande estetiska egenskaper gör materialet
ännu attraktivare.
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Stan
Följ standarderna som finns
inom tandvården. Då vet
du att du uppfyller alla
gällande EU-direktiv.
Text: Janet Suslick
Foto: Lasse Mellquist

En standard är ett sätt
att lösa återkommande problem.
➤ SIS
n Swedish Standards Institute (sis) är en

ideell förening. sis har cirka 1 500 medlemmar: företag, intresseorganisationer
och myndigheter.

n I tandvårdskommittén (tk 327 – tandvård)

ingår till exempel Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges Kommuner och Landsting
och en rad företag. Utvecklingen av standarder sker även i nära samarbete med
Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

n sis samarbetar med det europeiska orga-

net European Committee for Standardization (cen) och det internationella organet
International Organization for Standardization (iso).

n Alla eu-standarder gäller i Sverige.
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Det finns drygt 160 standarder inom
tandvården i Sverige. En standard
är ett sätt att lösa återkommande
problem. Standarder finns för att öka
säkerheten och för att förbättra kvaliteten
på utrustning,
material och
metoder.
Standarder
påverkar din kliniska vardag. När
du rotfyller en tand
påverkas jobbet av ett
20-tal olika tandvårdsstandarder, till exempel.
En standard är ett dokument
som har tagits fram av en arbetsgrupp
och godkänts av ett erkänt standardiseringsorgan. Arbetet med
standarder tar aldrig slut eftersom
produkter och tjänster utvecklas
och nya kommer till.
– Trenden är att det blir standarder för fler och fler tjänster, alltså inte
bara produkter, säger Nils Sjöholm,
civilingenjör och projektledare på
Swedish Standards Institute (sis).
Han ansvarar för Sveriges engagemang i tandvårdsfrågor både nationellt och internationellt.
Internationellt samarbete
Standardiseringsarbetet inom tandvården är internationellt och pågår
kontinuerligt.
Tandvårdspersonal, forskare och
företrädare för tillverkare och mynTandläkartidningen årg 103 nr 11 2011

dardisering

– arbetet som ständigt pågår
digheter från olika länder jobbar tillsammans i de flesta arbetsgrupper.
Varje standard skrivs i samförstånd.
Minst två tredjedelar ska vara för,
högst en fjärdedel får vara emot och
ingen ska vara kraftigt emot. Slutsatserna ska vara godtagbara, även om
det ofta finns saker i en standard som
kan bli bättre.
– I och med att standarder innefattar breda överenskommelser ställer
de inte alltid de högsta kraven, men
de säkerställer en mycket hög miniminivå. Detta ger upphandlaren en
trygghet, säger Nils Sjöholm.
Löser problem
Standarder finns för att lösa vanligt
återkommande problem. Varje arbetsgrupp kommer fram till vilka egenskaper som är viktiga hos en produkt eller
en tjänst för att den ska kunna fylla sin
funktion.
Det blir också vanligare att man utvecklar standarder som talar om hur
egenskaper ska testas.
Ofta skrivs specifika standarder
som tar upp hur tester ska gå till och
hur resultaten ska bedömas. På så sätt
blir det enklare för upphandlare att
jämföra olika produkter, berättar Nils
Sjöholm.
Det tar oftast uppåt tre år att ta
fram eller revidera en standard, men
får inte gå långsammare, eftersom
standarden måste fastställas av ett
standardiseringsorgan senast tre år
efter att beslutet att ta fram standarden togs.
Får inte utesluta produkter
Standarder innehåller ofta konkreta
krav om hur återkommande problem
ska lösas.
Borrar är till exempel standardiserade för att passa alla vinkelstycken.
Det förebygger problem vid upphandling.
tandläkartidningen årg 103 nr 11 2011

Varför är inte implantat standardiserade så att samma verktyg fungerar
till alla?
– Det beror på att man inte får utveckla en standard som utesluter produkter som redan finns på marknaden, förklarar Nils Sjöholm.
Förutom de drygt 160 standarder
som räknas till tandvården, finns det
många standarder för produkter som
har med tandvården att göra, till exempel inom sterilisering och desinfektion, förbrukningsmaterial, kvalitetsledning och röntgenutrustning.
Svenska standarder baseras på europeiska och internationella standarder och fastställs ett par månader efter att den internationella standarden
har publicerats.
Att följa standarder är frivilligt,
men de flesta tillverkare gör det. Alla
måste följa lagarna, och genom att följa standarder kan man vara säker på
att man gör det.
Behövs fler experter
Bara en handfull av dem som aktivt
deltar inom tandvårdens standardiseringsarbete i Sverige har tandläkarutbildning. En av dem är Ulf Örtengren,
professor i biomaterial vid Universitetet i Tromsø. Han är Sveriges Tandläkarförbunds representant i standardiseringsarbetet och ordförande i den
svenska tandvårdskommittén.
Behovet av standarder är stort, och
Nils Sjöholm skulle vilja få med flera
tandläkare i arbetet.
– Du kan lyfta fram din hjärtefråga
och påverka utvecklingen. Dessutom
gör du hela Sverige en stor tjänst genom att bidra med din kompetens,
uppmanar han.
– Multinationella företag förstår
vilken konkurrensfördel de har om
det finns standarder som passar deras
produkter och är därför ofta engagerade i utvecklingen av standarder i

flera länder samtidigt. Därför behövs
svensk representation som talar om
vilka produkter vi inte anser är bra,
och som även tar hänsyn till de få tillverkare som finns kvar i Sverige.
Tyskland producerar ett stort antal
standarder.
– Eftersom eu-standarder står över
de nationella, gäller det att vara med i
diskussionerna och påverka så att standarderna passar även i Sverige. Annars
blir vi överkörda, förklarar han.
Standardiseringsarbetet ger också
kontakter, kompetensutveckling och
kunskap om förändringar som är på
gång.
Nya standarder på gång
Just nu tas det fram nya standarder
inom området Cad/Cam (computer
aided design/computer aided manufacturing). En internationell kommitté arbetar med ett antal standarder
inom området.
Det blir också standarder som gör
det lättare att skapa bra underlag för
tandtekniska arbeten, berättar Nils
Sjöholm.
– Den närmaste tiden fokuserar
vi på standarder om material som är
lämpliga för tandtekniska arbeten. eu
kommer till exempel att sätta gränsvärden för nickelinnehållet.
När standarden väl finns, behöver
beställaren bara uppge i anvisningen
att materialet ska uppfylla standarden. På så sätt slipper man skriva en
hel lista med krav på innehållet. n
läs mer www.sis.se
➤ Vad ger standardiseringsarbetet?
n Internationella kontakter
n Kunskap om utvecklingen inom ett område
n Möjlighet att påverka
n Kompetensutveckling
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STUDENT

Tandläkarstudent Erik Norrman vid Holmenkollen.

Det värdefulla utbytet
Tre månaders utbytesstudier i Oslo ger mer än en
termin hemma i Sverige,
enligt Tandläkartidningens
studentreporter Erik Norrman som ser den norska
utbildningen som klart mer
krävande än den svenska.
Här är hans rapport.
TexT ocH FoTo: eriK norrMan

Med knappt ett år kvar till examen
känns utbytesstudier inte alltid som
ett självklart val. Kliniska kurskrav
och sluttentor hemma på Karolinska
institutet gör sig ständigt påminda
– har jag verkligen råd att missa tre
månader hemma genom att åka på
utbyte?
Efter mycket velande sitter jag och
en kursare på tåget mot Oslo. Väl på
skolan välkomnas vi skämtsamt av en
TandläkarTidningen årg 103 nr 11 2011

lärare till »Nordens Kuwait« – en anspelning på den norska oljan och att
Oslo anses vara en av världens dyraste
städer. Första veckan blir lite av en
mjukstart där vi får träﬀa våra norska
kursare på åttonde terminen och de
andra utbytesstudenterna från Spanien och Lettland.
små skIllnader – stora hål
Andra veckan blir vi tilldelade egna
patienter och släpps ut på kliniken.
På schemat står både parodontit och
protetik, men de flesta patienterna visar sig ha karies upp över öronen så
kliniktimmarna ägnas mest åt kariesexkavering.
Under tandläkarutbildningen har
jag upprepade gånger fått höra hur
viktigt profylaxarbetet är, men det var
först i Oslo som jag förstod hur illa
det kan se ut om man inte arbetar förebyggande.
Upplägget för svensk och norsk
tandläkarutbildning är snarlikt. Men
skolan i Oslo ställer klart tuﬀare krav
på sina elever. Det är inte ovanligt att

17:e majfirande i Oslo – förmodligen det
mest norska man kan uppleva. Utsikt
över västra Oslo med Holmenkollen i
bakgrunden.

studenter får gå om en termin för att
de inte klarar att hålla tempot på kliniken.
Andra skillnader är att i Norge används ett annat diagnossystem för
karies, parodontologiavdelningen utför mer kirurgi och på endodontiavdelningen tillämpas rutiner som vi
hemma fått lära oss att inte använda.
Som svensk tandläkarstudent utomlands slås jag av hur framstående
och villiga vi svenskar är att utföra ➤
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»Studier utomlands är
kanske ingen dans på
rosor, men det positiva
överväger.«

Tannlegehøyskolen i Oslo – en skola med höga krav på studenterna.
➤ implantatbehandlingar – något vi an-

tagligen får tacka både Brånemark
och en fördelaktig tandvårdsförsäkring för.
Det mest värdefulla med utlandsstudier, oavsett ort, är att man omvärderar sin egen utbildning och sig själv.
Som utbytesstudent möter du ett nytt
system med andra rutiner, vilket ställer andra krav på dig. Med nya krav
inser du snart var dina brister ligger –

oavsett om det gäller teori eller klinik.
problem ger perspektIv
När jag hävdar att tre månader i Oslo
ger mer än en termin hemma, låter
det kanske inte så smickrande för min
egen utbildning på Karolinska institutet, men så är inte fallet.
Jag har tidigare varit duktig på att
klaga på det mesta på tandläkarprogrammet hemma, men efter att i Oslo

fått jobba med ett journalsystem från
helvetet, gammal röntgenteknik och
oklara hygienrutiner får jag perspektiv på min egen utbildning – som jag
nu uppskattar mer än någonsin tidigare. Borta bra men hemma bäst?
Studier utomlands innebär mycket
merarbete – skriva ansökningar till
universitet, söka ny bostad, hyra ut
studentlägenheten hemma, ändra
CsN, skriva reserapporter med mera.
Dessutom är det mycket att fixa på
plats. I en ny miljö, med ett annat
språk, är det inte alltid det lättaste.
Studier utomlands är kanske ingen
dans på rosor, men det positiva överväger. Mina tre månader i Oslo har
varit något av det mest givande under
tandläkarutbildningen – och då har
jag inte ens nämnt allt kul som man
upplever utanför kliniken. n

Vi gör det enklare att fokusera på patienten!
DentalEye

det öppna
bildhanterings
programmet:
• Fungerar med alla typer

av röntgensystem och
kameror.
• Oslagbart arbetsflöde.
• Vi konverterar från ditt
gamla röntgenprogram.
• Koppling direkt från
journalen.
• Svensk programvara
och support.

08– 621 07 00
info@dentaleye.com
www.dentaleye.com
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BILDEN

Studenter
bakom kameran
Vem som helst kan lyckas ta
en bra bild, men med mer
kunskap bakom avtryckarfingret ökar chansen för
fler lyckade bilder. Varför
inte gå en kurs? Det gjorde
fyra tandläkarstudenter vid
KI, Huddinge.
FoTo: sanna iBsTeDT, Malin Kruse,
JoseF aslan, Dina MaJiD-aMeer
TexT: MaTs Karlsson

2009 hölls den första valbara kursen
i fotografering för tandläkarstudenter
vid Ki, Huddinge. Det blev en succé,
vilket framgick av en artikel i Tandläkartidningen nummer 4 2010. Den
följande kursen hade samma tema:
»Visuell kommunikation«, och lockade fyra studenter: Sanna Ibstedt,
Malin Kruse, Josef Aslan och Dina
Majid-Ameer. Inga förkunskaper
krävdes, bara att deltagarna hade tillgång till en kamera. Kursen leddes av
Per Alstergren, bettfysiolog och studierektor vid tandläkarutbildningen,
samt Jörgen Jönsson, tandläkare och
projektadministratör vid Ki.
Även om det i dagens tandvård
ställs allt högre krav på fotografisk
dokumentation inriktade sig kursen
mer mot kamerakunskap, hur man
hanterar ljus och komponerar en bild. ➤

Detta var Dina Majid-Ameers tolkning av
låten »Boulevard of broken dreams«.

TandläkarTidningen årg 103 nr 11 2011
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BILDEN

»Varje dag fick vi en ny
uppgift att lösa.«

Sanna Ibstedt inspirerades till denna
bild från låten »Dansa din djävul«.

Malin Kruse gjorde den här bildassociationen till samma låt,
det vill säga »Boulevard of broken dreams«.

Fyra studenter gick fotokursen. Tre av dem ser ni här:
Från vänster Josef Aslan, Sanna Ibstedt och Malin
Kruse. Dina Majid-Ameer kunde inte vara med vid
fototillfället. Examensuppgiften gick ut på att göra
en bildberättelse utifrån olika musikstycken.
➤ Kursen innehöll också lite bildredigering.

– Varje dag fick vi en ny uppgift att lösa och sedan redovisa resultatet dagen efter. Det var väldigt lärorikt för mig och de andra kursdeltagarna. Vi har alla utvecklats, berättar Sanna Ibstedt.
Som examensuppgift fick kursdeltagarna göra
var sin bildberättelse på temat musik. Tandläkartidningen bad dem att välja ut några bilder.
De ser ni här intill. n
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Josef Aslan bildsatte
»Somewhere over the
rainbow« så här.

tandläkartidningen årg 103 nr 11 2011
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Karriärplanering och kuriosa
»… man får förstås
inte råda någon att bli
kanin. Karriärsugen
eller ej.«

björn klinge
Vetenskaplig redaktör

En ung kollega knackar på min dörr. Hon
har hört att jag medverkat vid utbildning
av »unga lovande forskare« och vill nu ha
några goda råd inför sin egen karriärplanering. Det är en ambitiös och målmedveten
ung dam. Helst vill hon ha ett framgångsrecept som ger snar utdelning.
Osökt kommer jag att tänka på den
föreläsning i immunologi som jag själv
nyligen lyssnade till i Köpenhamn. Temat
var hur immunförsvaret kan komma ihåg
de ämnen som det tidigare har träﬀat
på, för att sedan vid behov sätta på eller
stänga av vårt inneboende försvarssystem.
Föreläsaren nämner en mycket framgångsrik kvinnlig förgrundsgestalt inom detta
forskningsområde. Det skulle kunna vara
ett tips.
BRUKAR SMICKRA mig själv med att tycka
att jag är rätt bra på att förstå danska. Men
nu under föreläsningen blir jag osäker:
talade min danska kollega verkligen om
att den kvinnliga professorn varit en kanin
i sin ungdom? Kanske avsåg han att hon
hade sysslat med experimentell forskning
på kanin? Denna gåta kan inte lämnas
ouppklarad. Med en sökning på nätet
klarnar begreppen. Jodå, professor Polly
Matzinger var kanin – närmare artbestämd
till Playboykanin (»Bunny«) – en gång i

tiden. På meritlistan finns också en del annat ovanligt för professorer: jazzmusiker,
snickare och hundtränare. Nu är hon framgångsrik chef vid NIH i USA för Laboratory
of Cellular and Molecular Immunology.
I en av hennes första publikationer i
Journal of Experimental Medicine (Matzinger P & Mirkwood G, 1978) uppfann
hon en medförfattare. Detta gjorde att hon
sedan under många år var förbjuden att
publicera i denna tidskrift. Den kreativa
Polly vägrade att skriva med vanligt passivt vetenskapsspråk och var för blyg att
skriva i »jag-form«. För att kunna skriva i
»vi-form« fick hon därför skapa en medförfattare. Medförfattaren var hennes hund,
en afghan som var döpt till Galadriel Mirkwood. Även om inga hundar har varit medförfattare till hennes senare publikationer,
är hon nu också en framgångsrik tränare
av fårhundar. Ingen dålig kvinnlig förebild,
eller hur? Fast man får förstås inte råda
någon att bli kanin. Karriärsugen eller ej.
VÅR GAMLA LABRADOR Sascha kommer förbi skrivarlyan, viftar på svansen och tittar
på mig med vädjande ögon. Kanske läser
jag in lite för mycket i hennes bedjande
blick, men nog tycker jag att den tydligt uttrycker en önskan om att bli medförfattare.
Helst till en krönika i Tandläkartidningen.

»MODIFIERAD

INNEHÅLL

ﬂuortandkrämsteknik« visade sig
ha en kraftig kariesreducerande eﬀekt.
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64 FleXibiliTeT kAn lOCkA
Fler Till FOlkTAnDVÅrDen

Folktandvårdens möjligheter att rekrytera och behålla personal är beroende
av större hänsyn till de
professionella i uppbyggnad, styrning och ledning
av organisationerna.
Sven Ordell
tandläkartidningen årg 103 nr 11 2011

66 FlUOrTAnDkrÄMsTeknik
MinskAr kAriesrisken
ViD OrTODOnTibeHAnDling

Kariesriskbedömning med
hjälp av Cariogram och
»modifierad fluortandkrämsteknik« kan kraftigt

minska kariesrisken vid
ortodontibehandling.
Anas Al Mulla

70 enkel MeTOD bAkOM

lYCkAD kAriesPrOFYlAX

»Modifierad fluortand-

krämsteknik«, bitewingbilder och Cariogram är
värdefulla hjälpmedel för
att minska förekomsten av
karies i en population med
hög kariesprevalens.
Helal Sonbul
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Ungdomar med ADHD
bör undersökas oftare
eUrOPean JOUrnal
OF OralSCienCeS

F O TO : C O LO U R B OX

➤ Ungdomar med dia-

Studien visade att endast 44
procent av ungdomarna med
ADHD borstade tänderna varje
kväll.

gnosen ADHD behöver mer
stöd och hjälp med sin orala hygien och sina dietvanor än ungdomar generellt.
Det menar svenska forskare efter att ha undersökt
förekomsten av karies hos
32 stycken 17-åringar med
ADHD som de jämfört med
55 stycken 17-åringar utan
diagnosen.
Två tredjedelar av ungdomarna med ADHD hade
nya kariesangrepp medan
endast en tredjedel av
ungdomarna utan hade
det. Total var det bara sex
procent av ungdomarna

med ADHD som var helt
kariesfria, medan bland de
friska ungdomarna var den
siﬀran nästan fem gånger
högre, 29 procent.

var den siﬀran 67 procent,
vilket för övrigt också är
en låg siﬀra – den brukar
ligga runt 80 procent hos
svenska ungdomar.

Individer med ADHD har

Forskarna föreslår att barn

svårare att lösa komplexa
problem och att se orsak/
verkan-samband. De har
även svårt att planera och
organisera och är mer
lättdistraherade, något
som kan påverka deras
förmåga att följa tandläkarens instruktioner, skriver
forskarna. Det visade sig
också att endast 44 procent
av ungdomarna med ADHD
borstade tänderna varje
kväll. I kontrollgruppen

och ungdomar med ADHD
bör följas upp med kortare
intervaller för att förstärka
budskapet att kariesförebyggande åtgärder är viktiga.

Källa: Blomqvist M, Ahadi S,
Fernell E, Ek U, Dahllöf G. Dental
caries in adolescents with
attention deficit hyperactivity
disorder: a population-based
follow-up study. Eur J Oral Sci
2011, DOI: 10.1111/j.16000722.2011.00844.x

”

FenderPrime
möjliggör en snabb,
enkel och säker
lagning av primära
tänder

Skydd och matris för primära tänder
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En unik kombination av preparationsskydd och sektionsmatris
för Klass II fyllningar på primära tänder. Kilens båtform gör att
gingivan förs undan utan att skadas och minskar risken för
blödning. Vid fyllning kan plåt och kil bockas för att ge fyllningen
en anpassad form. Finns i två former, en lång och en kort.
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Om du gillar FenderPrime gillar du säkert också

Skyddar och separerar

Matrix för klass II fyllningar

Skyddar granntanden och gingiva vid större
preparationer som kronor och fasader
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Magnolia skyddar
mot karies

än båda de andra grupperna och xylitolgruppen
var signifikant bättre än
kontrollgruppen.

CarieS reSearCH

➤ Det förhistoriskt ut-

Forskarna konstaterar att

De 120 patienterna lottades

Blunck U., Charité Berlin, Data on file 2010.
Storage: 2-24 °C for 2 years.

till en av tre grupper där
de antingen fick sockerfria
tuggummin med extrakt

Magnolia innehåller ämnen som skyddar mot kariesbakterien
mutans streptococci.

från magnoliabark och
xylitol, bara xylitol eller
utan vare sig xylitol eller
magnolia. Tuggummina
tuggades vid fem tillfällen
varje dag i 30 dagar och

när patienterna åter undersöktes var det tydliga
skillnader mellan grupperna. De som hade fått
magnolia-tuggummin hade
signifikant bättre resultat

Källa: Campus G, Cagetti MG,
Cocco F, Sale S, Sacco G,
Strohmenger L, Lingström P.
Effect of a sugar-free chewing
gum containing Magnolia bark
extract on different variables
related to caries and gingivitis:
a randomized controlled
intervention trial. Caries Res
2011;45:393–9.

Mer
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Enkomponents självetsande dental adhesiv
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1

studien visar att sockerfritt
tuggummi med extrakt av
magnoliabark och xylitol
har positiv eﬀekt på munhälsan genom att minska
koncentrationen av kariesbakterien mutans streptococci och kontrollera syrahalten i plack. Dessutom
förbättras blödningsbenägenheten i tandköttet.

F O TO : C O LO U R B OX

vecklade och mycket speciellt blommande trädet
Magnolia innehåller ämnen som skyddar mot kariesbakterien mutans streptococci, MS. Tuggummi
med extrakt från magnoliabark minskar syrahalten i
plack, koncentrationen av
MS och blödningsbenägenheten i tandköttet.
Det kan svenska och
italienska forskare visa i
en studie som har följt 120
högriskpatienter under
30 dagars tuggummituggande.
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Dålig tandhälsa kan öka
risken för luftvägsinfektioner
➤ Nedre luftvägsinfektio-

ner orsakas ofta av ofrivillig inandning av mycket
små vätskedroppar som
innehåller patogena bakterier. Nu pekar en indisk
fall-kontrollstudie på att en
del av dessa bakterier kan
komma från munhålan och
att dålig munhälsa kan öka
risken att drabbas av luftvägsinfektion.
Forskarna valde ut 100
personer på ett sjukhus
som hade någon akut luftvägsinfektion som lunginﬂammation, akut bronkit
eller en kraftig försämring
av sin kroniska obstruktiva
lungsjukdom, KOL. Från
en öppenvårdsmottagning
rekryterade de sedan 100
kontrollpersoner utan luft-

vägsinfektion med samma
ålder, kön och etnisk tillhörighet som sjukhuspatienterna.
Trots att de båda grupperna inte skiljde sig åt
vad gäller demografiska
faktorer hade hela 72 procent av personerna på
sjukhus sjukdomen KOL.
I snitt hade de också en
mycket sämre munhälsa.
Indexvärden för statusen
på tandkött, plack och generell munhygien var alla
sämre för de patienter som
låg inlagda på sjukhuset.
De hade också djupare
tandfickor och en sämre
fästenivå.
Resultatet förstärker tidigare fynd som också

Rena
tangenter.
Friska
patienter.

F O TO : C O LO U R B OX

JOUrnal OF PeriOdOntOlOgY

Resultatet förstärker tidigare fynd som också pekat på
munhälsan som en riskfaktor för luftvägsinfektioner.

pekat på munhälsan som
en riskfaktor för luftvägsinfektioner. Men forskarna
poängterar samtidigt att
sista ordet sannolikt inte
är sagt i denna fråga. Till
exempel har ingen ännu
kunnat bevisa ett orsakssamband och forskarna

efterlyser därför prospektiva studier för att klargöra
den frågan.

Källa: Sharma N, Shamsuddin
H. Association between
respiratory disease in hospitalized patients and periodontal
disease: a cross-sectional study.
J Periodontol 2011;82:1155–60.
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Forskare varnar
för alkoholhaltiga
munsköljmedel

att konsumtion av alkoholhaltiga drycker ökar risken
att utveckla muncancer
är dokumentationen av
risken med alkoholhaltiga
munsköljmedel motsägelsefull. Forskarna menar
dock att fram till att vetenskapen har nått klarhet i
frågan bör tandläkare råda
åtminstone rökare att begränsa sin användning av
alkoholhaltiga munsköljmedel.

tHe SUrgeOn

➤ Odontologiska forskare

Alkohol metaboliseras till
den mutagena och cancerogena metaboliten acetaldehyd av enzym som finns
både i levern och i munslemhinnan och forskarna
pekar på ett antal fakta
som talar för att alkohol i
kontakt med munslemhin-

F O TO : C O LO U R B OX

vid universitetet Trinity
College i Dublin, Irland,
varnar för eﬀekterna
av alkoholhaltiga munsköljmedel. De menar att
mycket talar för att munsköljmedlen kan öka risken
för muncancer, precis som
intag av alkoholhaltiga
drycker gör.

Alkoholhaltiga munsköljmedel kan öka risken för muncancer, varnar forskare.

nan ökar risken för cancer.
De redovisar också bevis
för att rökning ytterligare

ökar alkoholens cancerframkallande eﬀekt. Men
trots att det är klart visat

Källa: Reidy J, McHugh E,
Stassen LFA. A review of the
relationship between alcohol
and oral cancer. Surgeon
2011;9:278–83.

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

Tandvårdsforum 24 oktober

Tandvård och tobak

– hur kan tandvården hjälpa till att fimpa?
Vi presenterar färska siffror på tandvårdspersonalens egna tobaksvanor, senaste nytt
inom snusforskningen och mycket annat.
Vi diskuterar även tandvårdens roll i det
tobaksförebyggande arbetet.
Kom och delta i diskussionen!
24 oktober, Lindkvist & Lundkvist konferens, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan, Stockholm
Läs mer och anmäl dig på
www.tandlakarforbundet.se redan idag.
Sista anmälningsdag är 16 oktober.
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Ny enhet i Umeå
bjöd på forskningsreferat
I början av september
bjöd den nya enheten för
molekylär parodontologi
på Tandläkarhögskolan i
Umeå in till symposium.
Det var två dagar fyllda
av forskningsreferat med
klinisk applikation.

Agnes Wold, professor i

immunologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg,
inledde med en översikt

EU-anslag till
forskning om
tandkött och leder
➤ Forskaren och läkaren

Piotr Mydel, som från
Sahlgrenska akademin
leder det europeiska forskningssamarbetet Gums
& Joints, »tandkött och
leder«, har fått två EUanslag till sin forskning om
sambandet mellan kronisk
ledgångsreumatism och
tandköttsinﬂammation.
EU-projektet Gums &
Joints sjösattes förra året.
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Programtiden dag två dela-

F O TO : B J Ö R N K L I N GE

Omkring 100 parodontologer och övriga parodontologiskt intresserade från
tandvårdsteamet samlades
till symposiet »The first
nordic light on molecular
periodontology« den 1–2
september för att ta del
av aktuell forskning inom
området.
Symposiet var ett samarrangemang mellan Svenska
parodontologföreningen
och universitetet i Umeå.
Professor Ulf Lerner och
universitetslektor Pernilla
Lundberg från den nya
enheten ansvarade för programmet.

faktorer (särskilt rökning)
och immunitet som viktiga
faktorer för sjukdomsutveckling.

Från vänster: Agnes Wold, Sahlgrenska akademin, Göteborg,
Pernilla Lundberg, Umeå, Ulf Lerner, universitetet i Umeå och
Sahlgrenska akademin, Göteborg och Karin Lundberg, Karolinska institutet, Solna.

om basal immunologi och
inﬂammationsreaktioner.
Föredraget var uppbyggt
kring hennes egna schematiska bilder. Ulf Lerner,
som numera delar sin
tjänstgöring mellan Umeå
och Göteborg, fortsatte
programmet med en föreläsning om patologisk benremodellering i skärnings-

punkten mellan parodontit
och reumatoid artrit.
Första dagens vetenskapliga program avslutades med en föreläsning av
Karin Lundberg från Karolinska institutet. Hon talade om sambanden mellan
parodontit och reumatoid
artrit. Utgångspunkten
var genetik, omgivnings-

Inom projektet, med en
budget på strax över 50
miljoner kronor, samarbetar elva forskargrupper vid
olika universitet och företag runt om i Europa.

grupp studerar särskilda
förändringar som vissa
proteiner utsätts för både
vid tandköttsinﬂammation
och autoimmuna sjukdomar. Målet är att förstå
sjukdomsförloppet bättre
och i förlängningen bana
väg för nya behandlingar.

– Vi arbetar tvärvetenskap-

ligt och använder genetik,
epidemiologi, molekylär
immunologi och djurmodeller för att studera
känslighet, faktorer och
immunsvar vid ledgångsreumatism och tandköttsinﬂammation, säger Piotr
Mydel.
Piotr Mydels forskar-

Nyligen fick Piotr Mydel

ytterligare ett stort EUanslag, cirka fyra miljoner
svenska kronor, som en av
deltagarna i ett annat stort
europeisk forskningssamarbete som också handlar
om kopplingen mellan kro-

des mellan Dennis Kinane,
Pennsylvania, och Alf Kastbom från Linköping.
Parodontologen Kinane
talade om ny inriktning
för att påverka immunsystemet vid destruktiv
parodontal vävnadsnedbrytning och reumatologen
Kastbom föreläste om
behandling av reumatoid artrit med TNF-α.
En mycket framgångsrik
biologisk reglering av inﬂammationsmedierad vävnadsdestruktion för många
behandlade patienter.

björn klinge

Senaste nytt
finns alltid på
tandlakartidningen.se

nisk ledgångsreumatism
och tandköttsinﬂammation. Projektet kallas RAPID
(Rheumatoid Arthritis and
Periodontal Inﬂammatory
Disease) .
– Ett viktigt mål med
detta projekt är att föra
över kunskap till nästa
generations forskare. Det
handlar om att utbilda studenter och unga forskare,
och att låta dem besöka
de olika institutioner som
ingår i samarbetet, säger
Piotr Mydel.

Källa: Göteborgs universitet

ClF
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” Ge mig något som fungerar snabbt
så blir jag kanske intresserad.”
Patient

Nya Sensodyne Rapid – omedelbar
lindring vid ilningar i tänderna
Hur fungerar Sensodyne Rapid?
Formuleringen med strontiumacetat bildar djupa, ocklusiva pluggar i
dentinkanalerna och motverkar på så vis ilningar i tänderna.1,2

Sensodyne Rapid:
• Kliniskt dokumenterad lindring3,4
• Verkar redan efter 60 sekunder*3
• Bevisat långvarig lindring vid borstning två gånger om dagen4
• Bildar en djup, syraresistent ocklusion1,2

*Vid användning enligt instruktionerna på förpackningen

GlaxoSmithKline (GSK) är ett av världens ledande forskningsbaserade läkemedelsföretag. Genom vår nyupprättade skandinaviska division
GSK Dental erbjuder vi svensk tandvårdspersonal faktabaserad information och rådgivning för att hjälpa dem att hjälpa sina patienter.
För personlig rådgivning kan du maila vår dental adviser: dental.se@gsk.com
För mer information eller för att beställa gratis varuprover kan du besöka vår hemsida: www.gskdental.se

E13066 2010/09

• Innehåller fluor

Referenser: 1. Banfield N och Addy M. J Clin Periodontol 2004; 31: 325–335. 2. Parkinson C och Willson R. J Clin Dent 2010.
3. Mason S et al. J Clin Dent 2010. 4. Hughes N et al. J Clin Dent 2010. Framtagen i mars 2010.

• Ocklusionen upprätthålls även efter syrapåverkan2
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Matnyttigt för alla
internetanvändare
mediCin pÅ Webben,
en internetgUide fÖr
sVensk sJUkVÅrd
Fredrik Settergren
Förlag: Studentlitteratur,
2011
Antal sidor: 159
isbn: 9789144070278

Precis som titeln anger,
handlar detta om sjukvård.
Det är kliniskt fritt från
tandvård, vad annat kan
man vänta sig av en författare som är allmänmedicinare … Det hindrar dock
inte att boken kan vara till
glädje också för oss som
är verksamma inom tandvården.
Boken omfattar cirka
150 sidor fördelade på tio
kapitel. Många konkreta
tips som lätt översätts till
odontologisk vardag bör
underlätta internetanvändningen, särskilt för nybörjare. Men det finns mycket
matnyttigt också för oss
som är ﬂitiga internetbesökare. Att dagligen bruka
internet är ju inte samma
sak som att veta hur man
bäst hanterar olika sökvägar, tangentkombinationer
och annat smått och gott.

Ett kapitel heter »Femtio

bra webplatser« och ger
översiktlig information om
just 50 webplatser. Flera är
bra också för tandvården
och det är förstås lätt att
komplettera med några
hemsidor som är mer aktuella för oss. Lite förvånad
är jag att Socialstyrelsen
bara uppmärksammas när
det gäller ovanliga diagnoser och sjukskrivning.
Åtminstone för tandvården
finns mycket annat matnyttigt på Socialstyrelsens
hemsidor, Nationella riktlinjer inte att förglömma.

Hemsidan www.tlv.se är

också utelämnad. Det kan
bero på att författaren inte
anser att hemsidan är tillräckligt bra för att kvala
in bland de 50 bästa, eller
finns det andra orsaker
som okunskap eller förbi-

seende? Detaljer att gnälla
över kan man alltid finna,
i alla böcker. Lite förvånad
är jag att man i faktarutorna valt mikroskopisk
textstorlek. Men för oss
som har ett mikroskop lätt
till hands är ju det inget
som helst problem.
Huvudintrycket är ändå att

det är en liten, bra och behändig bok som väl platsar
också i tandvården. Titeln
till trots.

björn klinge

Tipsa
Tandläkartidningen!
redaktionen@
tandlakarforbundet.se

heart.se

Arbetar du som
tandläkare i Stockholm
och är 35-50 år?

99 %

na
dläkar
av tantt tidningen
a
r
tycke är bra

Vi söker dig som är 35-50 år,
bor i Stockholm med omnejd
och arbetar som tandläkare
för en gruppdiskussion.
Diskussionen handlar om hur du
uppfattar Folktandvården som
arbetsgivare.
Ersättning utgår.
För att anmäla ditt intresse att delta,
maila till info@axand.se
eller ring på 08-22 73 22 mellan kl. 10-16.

Encyklopedia
Dental
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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Föredömlig ordbok
som förtjänar
att spridas
forskningens termer &
begrepp – en ordbok
Ulf Jakobsson
Förlag: Studentlitteratur,
2011.
Antal sidor: 174
isbn: 9789144058504

Kan du bevara en hemlighet? Detta är avgjort
en kandidat till »årets
julklapp« för mina medarbetare. Själv önskar jag att
tomten hade kommit med
boken långt tidigare.
Det är viktigt att vi är
överens om innebörden av
olika termer och begrepp.
Självklart kan man söka
dessa termer och begrepp
i många andra källor, inte
minst via internet, men
detta är en föredömlig
sammanställning.
Författaren är docent och
universitetslektor vid
medicinska fakulteten,
Lunds universitet. Det begränsar dock inte urvalet
till medicinsfären, utan
materialet hämtas också
från vetenskapsteori, etik,
pedagogik, ekonomi, statistik, matematik och an-

nat. Eftersom odontologisk
forskning i huvudsak hämtar sina termer och begrepp från alla dessa områden ser jag inget problem
med att enstaka odontologiska specialbegrepp
kanske saknas. Längst bak
i boken finns en alfabetisk förteckning över de
engelska begreppen, som
hänvisar till sidan med den
svenska förklaringen.
Efter denna lovsång har
jag en egen önskan för
framtiden: gör denna
ordbok tillgänglig digitalt
för nedladdning på den
egna datorn. Jag förstår
att det kan finnas risk för
piratkopiering och andra
bekymmer, men en nedladdningskod som hör till
varje såld papperskopia
kanske är en möjlighet. Det
finns andra fackordböcker

som har valt denna lösning.
Denna ordbok förtjänar att
spridas och användas. Allt
blir mycket lättare om den
som läser forskningslitteratur förstår begreppen.
Och ännu lättare blir det
förstås om vi som skriver
vetenskapliga artiklar och
annan forskningslitteratur
korrekt använder termer
och begrepp. Så är inte alltid fallet, men med denna
bok blir ursäkterna alltmer
svåra att acceptera.

björn klinge

Något nytt
på bokfronten?
Se Tandläkartidningens
bokanmälningar

A GLOBAL HEALTH PARTNER

SPECIALISTTANDLÄKARNA
PÅ SOPHIAHEMMET

Vår vision är att vara varje tandläkares självklara samarbetspartner för
specialisttandvård. Vi arbetar alltid utifrån att säkerställa en professionell och
lojal relation med våra remittenter. Vi väljer att se våra remittentrelationer som
över tid växande samarbeten hellre än att vara en regelrätt remissmottagare.
Välkomna att prova oss som samarbetspartner för specialisttandvård.
Vi värnar om Ert förtroende!
På Sophiahemmet kan vi erbjuda behandlingar inom följande områden:
•
Estetisk tandvård
•
Implantat
•
Käkkirurgi
•
Integrerad tandhygienistbehandling för
•
Protetik
•
Parodontologi
implantat- och parodbehandlingar

Verksamhetens fokus omfattar:
•
Renodlad specialisttandvård
•
Hög servicegrad på remisser
•
Stöd i terapiplanering
•
Korta väntetider
•
Forskning och utbildning
•
Kvalitetsutveckling

Patientnöjdhet är vår drivkraft och kvalitet genom specialisering vårt motto!
•
För patientens trygghet erbjuder vi specialistkompetens.
•
För patientens bekvämlighet erbjuder vi korta behandlings- och väntetider.
•
För patientens säkerhet fokuserar vi på forskning, utbildning och kvalitetsuppföljning.

Vi ser fram emot en kontakt med Er!

Sophiahemmet, Tel: 08-406 27 80, www.specialisttandlakarna.se
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KaVo E50. Det bästa i livet är enkelt.
Position 1

45 cm

m
90 calt läge

bordshöjd

im

max

Position 2

Nya KaVo ESTETICA – helt enkelt
komfortabel.
• 90 cm slanglängd för lång räckvidd
• Flexibelt inställbara piskor med 2 låsbara
lägen alt utan spärrläge
• Den låga bordshöjden minskar risken för
sammanstötning
• Unikt hygienkoncept

USB på bryggan.
• USB-port för fritt val av applikation,
t ex röntgensensor

KaVo ESTETICA® E50
Det bästa i livet är enkelt.
• Full frihet med trådlös fotkontroll

Trådlös fotkontroll.

• Alltid redo med USB 2.0 på bryggan

• Snyggare och enklare

• Kompakt behandlingsenhet i attraktiva färger

• Ergonomi: Ger oanade möjligheter att
snabbt och enkelt anpassa arbetsställningen

• SMARTdrive - motorstyrning för fullt
vridmoment redan från 100 varv/min

NYHET

KaVoLUX® 540 LED operationsbelysning

Det 5-stjärniga ljuset för din klinik:
Naturligt ljus av högsta kvalitet tack vare fyra olik
olikfärgade LED-lampor och ett unikt optiskt system.

FR AM TI DE N S

LJ US ÄR H ÄR

n KaVo

5 stjärnigt frå

Jämnt fördelat ljusfält exakt avgränsat och skuggfritt
med individuellt inställbar färg på ljuset.
COMPOsave-inställning för problemfri hantering av
fyllningsmaterialet. Oönskad härdning undviks.
Komfortabel och praktisk tack vare låsbar 3D
inställning och beröringsfri hantering.
Lång livslängd och låg energiförbrukning genom
modern LED-teknologi och fläktfri kylning.

Upptäck den nya
på
KaVoLUX 540 LED

www.kavolux.com

NYHET

KaVo INTRA LUX KL703 LED

KaVo INTRA LUX KL703 LED, micromotor – med prestanda
och komfort i perfekt balans.
• Bekvämt, exakt och lätt arbete tack vare lägre vikt och perfekt
balanserad tyngdpunkt
• Lång livslängd tack vare kollektorlöst motorkoncept och LED
• Mångsidig, universellt användbar tack vare INTRAmatic-kopplingen
• SMARTdrive för fullt vridmoment redan från 100 varv/min

25% kortare
30% lättare*any

Hightech – Made

* jämfört med KaVo LUX KL 702 Motor

in Germ

KaVo Scandinavia AB · 194 84 Upplands Väsby · Telefon vx 08-59 00 47 00 · Fax 08-59 00 47 10 · www.kavo.se

VETENSKAP & KLINIK

Flexibilitet kan locka
fler till folktandvården
autoreferat Folktandvårdens möjlig
heter att rekrytera och behålla personal är
beroende av större hänsyn till de profes
sionella i uppbyggnad, styrning och led
ning av organisationerna.
Godkänd för publicering 29 juli 2011

Sven Ordell
odont dr, avd för samhällsodontologi, Malmö
högskola
E-post: sven.ordell@
lio.se

Mitt intresse för problemställningarna inom
ledning och styrning började när jag som nybliven klinikchef fick veta »hur saker är« och »hur
man ska göra«. Jag erfor ganska snart att ibland
stämde inte recepten med verkligheten. Jag började då leta efter alternativa svar, och jag letade
på universitetet i Linköping och på dåvarande
Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg. Letandet ledde till en magisterexamen i företagsekonomi och till en master i folkhälsovetenskap,
fast inga direkt bättre svar på hur man på bästa
sätt organiserar och leder en professionell organisation.
Fortsatt sökande har sedan skett inom avdelningen för samhällsodontologi på odontologiska
fakulteten vid Malmö högskola och ledde i april
i år fram till avhandlingen Organisation and management of public dentistry in Sweden.
Samhällsodontologi kan ses som ett vetenskapsfält som hanterar odontologiska problemställningar med hjälp av teorier och metoder från
icke-odontologiska områden och avhandlingen
bygger på teorier om
n organisationer
n beslutsfattande

DISPUTATION

Den 8 april 2011 försvarade Sven Ordell, odontologie doktor, avdelningen för samhällsodontologi, Malmö högskola, sin avhandling »Organisation and management
of public dentistry in Sweden«. Fakultetsopponent var professor Eeva Widström,
Tromsö Universitet. Handledare var professor Björn Söderfeldt, avdelningen för
samhällsodontologi, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.
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ledning och New Public Management
servicekvalitet
n professioner och människovårdande organisationer 		
n arbetstillfredsställelse.
Avhandlingen består av fyra delarbeten och en
sammanfattande kappa, samt ett appendix.
n
n

delarbete i
I delarbete i studerades de nuvarande kliniska
professionerna i svensk tandvård ur ett professionsforskningsperspektiv. Artikeln byggde på
textanalyser av historiskt material och offentliga
utredningar för att belysa framväxten och konsolideringen av respektive profession. Graden av
professionalisering byggde på analys av ett antal
variabler såsom formaliserad utbildning, professionell auktoritet, etiska regler och en intern
subkultur. Resultaten blev att tandläkarna var
en väl etablerad och konsoliderad profession.
Tandhygienisterna var en profession i framväxt
främst för att de, vid den tidpunkten, saknade en
enhetlig formaliserad utbildning och att deras
arbetsfält inte var unikt för dem. Med de valda
kriterierna framstod inte tandteknikerna som en
fullvärdig profession då de inte själva hade direktkontakt med patienterna.
delarbete ii
I denna artikel studerades den svenska tandvård
ens yttre omvärld i form av politiskt beslutsfattande. Teorierna hämtades från beslutsteorier
och metoden var textanalyser av offentliga utredningar, propositioner till riksdagen och författningstexter. I teoretiskt rationellt beslutsfattande har man full kännedom om alla alternativ
och deras konsekvenser samt väljer det alternativ som bäst uppfyller målet för beslutsfattandet.
I praktisk tillämpning blir detta alltför komplicerat och därmed resurskrävande varför andra
modeller utvecklats. I artikeln kontrasterades
processerna och retoriken före de politiska
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besluten om förändringar i de offentliga tandvårdsstöden med de verkliga förändringarna.
Resultaten var att det kan finnas ett gap mellan
de formella målen och det faktiska beteendet
från den politiska nivån, samt att det finns möjligheter att påverka de politiska besluten genom
aktivt deltagande tidigt i processerna. Ett annat
fynd var att politiskt attraktiva idéer återkommer trots att de tidigare förkastats med rationella argument.
delarbete iii
Detta arbete fokuserade på folktandvården och
på den omvärld klinikerna har i form av styrning
och ledning från landstingsnivån. Materialet var
en e-postbaserad enkät till folktandvårdscheferna där alla svarade. Enkäten utgick från ett
antagande att administrationen var uppbyggd
på ett »logiskt« sätt, vilket baserades på parametrar som i litteraturen ansetts som viktiga för
en organisations verksamhet. Fynden visade att
folktandvårdscheferna hade en tilltro till stordriftsfördelar, vilket riskerar medföra problem
med tillgången på tandvård utanför storstadsområdena. Den administrativa uppbyggnaden
var mera relaterad till hur landstinget brukade
utforma systemen än till en tänkt logisk uppbyggnad. Några folktandvårdsorganisationer
hade en egen politisk nämnd, vilket skulle kunna
medföra mindre handlingsutrymme för klinikcheferna, men detta kunde inte visas.
delarbete iv
Det fjärde delarbetet var en internationell jämförelse mellan svenska och danska offentligt anställda tandläkare. Frågeställningarna var vilka
organisatoriska faktorer som hade betydelse för
individernas övergripande arbetstillfredsställelse. En postenkät sändes till ett stratifierat,
slumpmässigt urval av tandläkare, offentliga och
privata, i Sverige och Danmark. Enkäten utarbetades gemensamt inom en dansk-svensk forskargrupp och testades i flera steg för att säkerställa
att den speglade samma begrepp i de båda länderna. Resultaten visade att det i både Sverige
och Danmark var viktigt med ett fokus på professionella värderingar. För de svenska offentligt
anställda tandläkarna var det viktigt att det fanns
kolleger på kliniken och att de hade inflytande,
speciellt över tidboken men även rent generellt.
De folktandvårdstandläkare som var födda utanför Sverige hade en lägre arbetstillfredsställelse
än andra.
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Sven Ordell: Organisation och ledning av offentlig tandvård i Sverige

appendix
Här beskrivs utvecklingen av tandvården och de
offentliga stödsystemen för tandvård i Sverige.
De delar som rör perioden fram till folktandvårdens start 1938 finns väl dokumenterade men de
delar som handlar om tandvården under tiden efter detta finns inte samlat. En slutsats är att folktandvården haft återkommande problem med att
rekrytera och behålla tandläkare.
slutsatser
Tandläkarna i Sverige är en etablerad profession
och tandhygienisterna är en framväxande profession; tandhygienisterna, och samhället, skulle
sannolikt gynnas av en tydligare avgränsning och
definition av deras unika kunskapsområden.
Politiskt beslutsfattande är inte nödvändigtvis
rationellt och andra beslutsmodeller kan ge en
bättre förståelse av politiska processer. Folktandvårdscheferna har en utbredd tro på stordriftsfördelar i administrationen och i vården. Detta
kan utgöra ett framtida problem för tandvårdsservicen i glesbefolkade områden.
Övergripande arbetstillfredsställelse, som en
del av det goda arbetet, var baserad på en atmosfär vid kliniken som var inriktad på och grundad
i professionella värderingar. Kanske kan ett närmare samarbete mellan tandläkarhögskolorna
och folktandvården ge de nyutexaminerade
tandläkarna en mer realistisk syn på de professionella utmaningarna i offentlig tandvård, och
dessutom ge högskolornas forskare tillgång till
folktandvårdens omfattande patientmaterial.
Den framtida arbetsfördelningen mellan allmäntandläkare, tandhygienister och specialisttandläkare bör analyseras ingående.
Den minskande tandläkarkåren och svårigheterna att behålla tandläkare i folktandvården
kan mötas genom att anpassa organisationen och
ledningen. Mycket större flexibilitet och möjligheter för tandvårdsteamen att själva organisera
sitt arbete kan vara vägar framåt. Producentkooperativ, franchising och liknande former bör
prövas på nytt, men sådana driftsformer kräver
omsorgsfullt konstruerade kontrakt med goda
uppföljningsmöjligheter. Möjligheterna för folktandvården att ge patienterna god servicekvalitet
kommer att vara beroende av fortsatt demokratisering och mindre detaljkontroll, både på och av
klinikerna. Balansen mellan det goda arbetet för
tandvårdens personal, en effektiv organisation
och bra service till befolkningen behöver studeras ytterligare.

Delarbeten
i. Ordell S, Unell L,
Söderfeldt B. An
analysis of present
dental professions
in Sweden. Swed
Dent J 2006;30:
155–64.
ii. Ordell S, Söderfeldt
B. Understanding
politics? Some
lessons from Swedish dentistry.
Community Dent
Health 2009;26:
239–43.
iii. Ordell S, Söderfeldt
B. Management
structures and
beliefs in a professional organisation.
An example from
Swedish Public
Dental Health
Services. Swed
Dent J 2010;34:
167–76.
iv. Ordell S, Söderfeldt B, Hjalmers K,
Berthelsen H, Bergström K. Organisation and overall job
satisfaction among
publicly employed,
salaried dentists in
Sweden and Denmark. Submitted for
publication.

65

VETENSKAP & KLINIK

Fluortandkrämsteknik
minskar kariesrisken
vid ortodontibehandling
autoreferat Kariesriskbedömning med

hjälp av det pedagogiska dataprogrammet
Cariogram och »modifierad fluortandkrämsteknik« kan kraftigt minska kariesrisken vid ortodontibehandling.
Godkänd för publicering 1 september 2011

Anas Al Mulla
tdl, MSc, PhD, Riyadh,
Saudiarabien
E-post: a.almulla@mac.
com

Det är välkänt från flera studier att ortodontibehandling kan öka kariesrisken. Den varierar dock
från patient till patient och i olika länder.
Ett sätt att bedöma kariesrisken är att använda
det pedagogiska hjälpmedlet Cariogram. Målsättningen med den här avhandlingen var dels att
använda detta dataprogram för att illustrera kariesriskprofilen hos olika patienter som genomgått
ortodontibehandling i Saudiarabien (där kariesrisken är hög), dels att utvärdera en »modifierad
fluortandkrämsteknik« för att minska kariesutvecklingen hos patienter som genomgår ortodontibehandling med fast apparatur.
Fluortandkräm anses vara den viktigaste förklaringen till att karies minskat sedan mitten av
60-talet. Sättet på vilket tandkrämen används,
liksom fluorhalten i produkten, har stor betydelse för den kariesprofylaktiska effekten.

delarbete i och ii
Totalt rekryterades 100 patienter i åldern 12–29
år på en stor ortodontiklinik i Riyadh i Saudi
arabien. Samtliga patienter hade nyligen genomgått behandling med fast apparatur i cirka två
år (delarbete i). De delades in i två grupper, en
med hög och en med låg kariesprevalens (dfs)
vid försökets start. Resultaten visar att de faktorer som ökade kariesrisken var framför allt höga
dfs-tal och höga mutans- och laktobacilltal i saliven. Slutsatsen av studien är att Cariogram är
ett värdefullt hjälpmedel för ortodontisten för att
illustrera den enskilda individens kariesrisk och
därmed föreslå lämpligt preventionsprogram.
I delarbete ii ges exempel på tre patienter med
olika kariesrisk.
delarbete iii
I delarbete iii studeras effekten av högfluortandkrämen Duraphat (5 000 ppm F) i kombination
med att inte skölja munnen med vatten efter tandborstningen. Studien utfördes på ortodontikliniken i Göteborg. Totalt ingick 12 + 12 = 24 patienter i test- och kontrollgruppen. En experimentell
kariesmodell användes, där ortodontiska band
monterades på premolarer som skulle extraheras
av ortodontiska skäl (figur i). Studien pågick i 8–9

Figur i a–d.
I delarbete iii
användes en
experimentell
kariesmodell,
där stålband
applicerades
på tänder som
skulle extraheras av ortodontiska skäl.

Figur i a.
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Figur i b.

tandläkartidningen årg 103 nr 11 2011



i llu s t r at i o n e r : y v o n n e h e i j l

Anas Al Mulla: Ortodonti, kariesrisk och prevention

DISPUTATION

Den 15 maj 2010 försvarade tandläkare Anas Al
Mulla, Institutionen för odontologi, Sahlgrenska
akademin, Göteborgs universitet, avhandlingen »On
caries risk profiles using Cariogram and caries
prevention with fluoridated toothpaste in orthodontic patients«. Fakultetsopponent var professor
Björn Zachrisson, Universitetet i Oslo, Norge.
Huvudhandledare har varit professor Dowen
Birkhed och biträdande handledare docent Heidrun
Kjellberg, avdelningarna för cariologi och ortodonti, Institutionen för odontologi, Sahlgrenska
akademin, Göteborgs universitet. Avhandlingen kan
laddas ner på adressen http://gupea.ub.gu.se/
handle/2077/22915

Figur ii. Bildserien
visar den »modifierade
fluortandkrämstekniken«
som användes i delarbete iv.

veckor varefter tänderna drogs ut. De initiala kariesskadorna som utvecklats under banden analyserades med qlf (Quantitative Light-induced
Fluorescence) på Tandläkarhögskolan i Huddinge. Resultaten visar att 5 000 ppm fluortandkräm utan efterföljande vattensköljning resulterar i mindre karies än 1 500 ppm fluortandkräm
med vattensköljning efteråt.
delarbete iv
Studien utfördes i Saudiarabien. 100 patienter
som skulle genomgå ortodontibehandling rekry-

Figur i c.

tandläkartidningen årg 103 nr 11 2011

terades. De delades slumpmässigt in i två grupper. Testgruppen (n = 51) informerades om att
använda fluortandkräm på följande sätt:
1) applicera två centimeter tandkräm
2) sprid tandkrämen så att den når alla tänder
3) borsta i två minuter
4) sila rent tandkrämsskummet efteråt i en halv
minut och ät inte på två timmar, samt borsta
morgon och kväll (figur ii).
Kontrollgruppen (n = 49) erhöll samma fluortandkräm som testgruppen och ombads borsta
två gånger/dag, men fick inga övriga instruk-

Figur i d.
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tioner. Efter två år hade testgruppen signifikant
lägre kariestendens jämfört med kontrollgruppen (p < 0,001).
sammanfattning
Denna avhandling, som huvudsakligen utfördes i
Saudiarabien där kariesprevalensen är hög, visar
att Cariogram kan vara ett värdefullt pedagogiskt
hjälpmedel vid ortodontibehandling. »Modifierad fluortandkrämsteknik« visade sig ha en kraftig kariesreducerande effekt under de två år som
ortodontibehandlingen pågick.

Fruktbart forskningssamarbete
över nationsgränserna
Opponenten har ordet

Bjørn Zachrisson
prof, Det odontologiske
fakultet, Universitetet i
Oslo, Norge
E-post: b.u.zachrisson@
odont.uio.no

Som det framgår av författarens »Acknowledgement« utgör avhandlingen ett intressant och
fruktbart samarbete mellan Anas Al Mulla, en
ung ortodontist från Saudiarabien, och lärare
vid Göteborgs universitet med professor Dowen Birkhed som huvudhandledare. Detta återspeglar sig i det unika forskningsmaterialet som
undersökts. I artikel i, ii och iv kommer alla
patienterna från en privatklinik i Riyadh, Saudiarabien, ledd av medförfattaren Saad Al Kharsa.
Emellertid har man i artikel iii valt att undersöka en patientgrupp från ortodontikliniken vid
Göteborgs universitet. Ett sådant samarbete och
materialval är ovanligt, och pekar på de möjligheter man i dag har för forskningssamarbete
över nationsgränserna.
Författaren inleder avhandlingen med att slå
fast att kariessituationen hos unga patienter som
önskar ortodontisk behandling klart skiljer sig
åt mellan Skandinavien och Saudiarabien. Skillnaden beror på ett betydligt större intag av söt
mat och dryck, och en mindre förståelse för betydelsen av egeninsatser för bättre oral hälsa i
det sistnämnda landet. Det är därför en stor utmaning att försöka undvika kariesangrepp och
andra sidoeffekter i samband med ortodontisk
behandling på patienter i Saudiarabien. Avhandlingens resultat och slutsatser kommer därför
att vara av stort värde för den befolkningsgrupp
som författaren avser att behandla i framtiden.
Eftersom förekomsten av demineraliseringar
(»white spots«) och karies fortsatt kan vara ett

»Resultaten av avhandlingen kommer att ha stor
betydelse för den fortsatta utvecklingen av ortodontin
i doktorandens hemland, men kommer också ha en mer
generell betydelse för övriga ortodontipatienter.«
68

Delarbeten
i. Al Mulla A, Kharsa S, Kjellberg H, Birkhed D. Caries
risk profiles in orthodontic
patients at follow-up using
Cariogram. Angle Orthod
2009;79:323–30.
ii. Al Mulla A, Kharsa S, Kjellberg H, Birkhed D. The use of
Cariogram to evaluate
caries-risk profiles in orthodontic patients. World J
Orthod 2010;11:160–7.
iii. Al Mulla A, Karlsson L,
Kharsa S, Kjellberg H, Birkhed D. Combination of high

fluoride toothpaste and no
post-brushing water rinsing
on enamel demineralisation
using an in situ caries model
with orthodontic bands.
Acta Odontol Scand
2010;68:323–8.
iv. Al Mulla A, Kharsa S, Birkhed
D. Modified fluoride toothpaste technique reduces
caries in orthodontic patients – a longitudinal,
randomized clinical trial. Am
J Orthod Dentofacial Orthop
2010;138:285–91.

problem hos ortodontipatienter också i Skandinavien, har avhandlingens resultat väsentlig betydelse också för andra patienter med extra hög
kariesrisk.
Dataprogrammet Cariogram, som används i delarbetena i och ii, utvecklades av Bratthall i mitten av 1960-talet. Programmet illustrerar olika
kariesrelaterade faktorer och visar den aktuella
chansen att undgå ny karies. Det har tidigare
inte använts inom ortodontin. Författaren har i
sin avhandling med stor framgång använt Cariogram för att
1) identifiera de ortodontipatienter som har
största sannolikhet att utveckla karies
2) kunna förse dessa personer med orsaksinriktad preventiv behandling.
Avhandlingen konkluderar att Cariogram kan
vara ett nyttigt hjälpmedel som underlättar för
ortodontister att genomföra en optimalt preventiv behandling i relation till patienternas individuella kariesrisk.
In situ-modellen i delarbete iii (med delvis fastcementerade band på premolarer hos ortodontipatienter för att studera förekomst och utveckling av karies) utvecklades av norska forskare i
mitten av 1980-talet. I avhandlingens delarbete
iii användes kvantitativt ljusinducerad fluorescensundersökning av premolar från 24 patienter. Det blev påvisat att testgruppen som använde en tandkräm med högt fluorinnehåll (5 000
ppm F) och inte sköljde munnen med vatten
efter borstningen, erhöll en signifikant bättre
karieshämmande effekt jämfört med kontrollgruppen som använde en tandkräm med ett mer
normalt fluorinnehåll (1 450 ppm) och sköljning
med vatten. Det fanns också en markant högre
fluorretention med högfluortandkrämen. Dessa
fynd är intressanta, och indikerar att man med
fördel bör använda en sådan rutin för alla ortodontipatienter med hög kariesrisk.
I delarbete iv undersöktes 150 saudiarabiska patienter som erhöll ortodontisk behandling med
tandläkartidningen årg 103 nr 11 2011
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fastsittande apparatur under 1,5–2 år, och kari- föras utan att denna behandling medverkar till
esutvecklingen jämfördes vid användning av den utvecklingen av oönskade sidoeffekter beroende
modifierade fluortandkrämstekniken (mftt) på brister i patienters medvetenhet om sin orala
med en grupp patienter som fick rutinmässiga hygien och orala hälsa. n
munhygieninstruktioner. Den statistiskt signifikanta skillnaden i kariesutveckling och den
minskade plackförekomsten i testgruppen utgör
ett vägval för ortodontister mot bättre tandhälsa
och hygienförhållanden med minskade skadeeffekter hos patientgrupper med hög kariesrisk.
Dessa fynd är ett incitament för att utföra åtgärder som minskar förekomsten av demineralisationer hos ortodontipatienter.
Vem skriver bästa översiktsartikeln i Tandläkar
Avslutningsvis vill jag gratulera Göteborgs
tidningen? Styrelsen för Sveriges Tandläkarförbund
universitet och Anas Al Mulla till en lyckad avhandling. Samarbetet mellan skickliga svenska
delar vartannat år ut ett stipendium på 50 000
handledare med lång erfarenhet av väletablekronor
till författaren/författarna av en vetenskaplig
Ny form
innehåll…
rade tekniker för kariesreduktion och en
ung och nytt
översiktsartikel
som publicerats i Tandläkartidningen
doktorand från Saudiarabien med framåtanda
och en stor arbetsinsats har varit fruktbart. Reunder de senaste två åren.
sultaten av avhandlingen kommer att ha stor
Stipendiet delas nästa gång ut i samband med
betydelse för den fortsatta utvecklingen avwww.tandlakartidningen.se
orförbundsmötet i december 2011.
todontin i doktorandens hemland, men kommer
också ha en mer generell betydelse för övriga ortodontipatienter. Konklusionerna i avhandlingen medverkar till att omfattande käkortopedisk
behandling med komplicerad apparatur kan ut-

50 000 kronor för
bästa översiktsartikel

www.tandlakartidningen.se

…krönikor, bloggar…

Ny form och nytt innehåll…
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Figur i. De fyra
momenten i den
»modifierade fluortandkrämstekniken« som används i
delarbete iii och iv.

Enkel metod bakom
lyckad kariesprofylax
autoreferat En enkel »modifierad

fluortandkrämsteknik«, bitewing-bilder
och dataprogrammet Cariogram är
värdefulla hjälpmedel för att minska
förekomsten av karies i en population
med hög kariesprevalens.
Helal Sonbul
tdl, ass prof, MSc, PhD,
Department and Conservative Science, Faculty of
Dentistry, King Abdulaziz University, Jeddah,
Saudiarabien
E-post: helalresearch@
yahoo.com

Godkänd för publicering 1 september 2011

Karies har minskat i stora delar av den industrialiserade världen sedan mitten av 60-talet. Den
är dock fortsatt hög i många utvecklingsländer,
såsom Saudiarabien, beroende på en hög sockerkonsumtion och en begränsad användning av
fluortandkräm. Målsättningen med den här avhandlingen var dels att bedöma kariesrisken och
kvaliteten hos fyllningarna bland vuxna saudier,
dels att i en longitudinell klinisk studie utvärdera
effekten av att lära patienterna att använda fluortandkrämen mera effektivt.
delarbete i
Totalt undersöktes 175 vuxna individer mellan

70

18 och 56 år. De intervjuades avseende kostvanor
och fluoranvändning och undersöktes kliniskt
och röntgenologiskt. Saliv- och bakterieprov
togs. Alla värden matades in i dataprogrammet
Cariogram. Resultatet visar att flertalet patienter
hade hög kariesrisk, det vill säga låg »chans att
undvika karies« enligt Cariogram (medelvärde
31 procent). Antal mutansstreptokocker och laktobaciller i saliven samt patienternas begränsade
fluoranvändning var de tre faktorer som påverkade kariesrisken mest.
delarbete ii
100 patienter från delarbete i valdes ut. De undersöktes avseende förekomsten av sekundärkaries – både kliniskt och röntgenologiskt. Dessutom utvärderades kvaliteten hos 803 fyllningar
enligt standardiserade kriterier. Totalt uppvisade 56 procent av restaureringarna sekundärkaries; frekvensen var högre hos de individer som
hade låga Cariogramvärden. Bitewing-bilder visade sig vara ett värdefullt hjälpmaterial för att
diagnostisera fyllningsskarvar och anatomisk
form.
tandläkartidningen årg 103 nr 11 2011
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Före

Efter

DISPUTATION

Den 28 maj 2010 försvarade tandläkare Helal Sonbul, Institutionen för odontologi,
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, avhandlingen »Caries profile and
prevention in a Saudi adult population with several restorations«. Fakultetsopponent var professor Jan van Dijken, Umeå universitet. Huvudhandledare har varit
professor Dowen Birkhed, avdelningen för cariologi, Institutionen för odontologi,
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Avhandlingen kan laddas ner på
adressen: http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/21947

Figur ii. Buckalkariesangrepp som visar en viss grad
av utläkning efter två år (delarbete iv).

delarbete iii och iv
De 175 patienterna i delarbete i (som alla hade
många restaureringar) delades slumpmässigt in
i två grupper och följdes röntgenologiskt (delarbete iii) och kliniskt (delarbete iv) under två
år. 106 individer fullföljde studien. Testgruppen
ombads använda tandkräm på följande sätt (figur
i):
1) Applicera två centimeter tandkräm.
2) Borsta tänderna under två minuter.
3) Skölj runt tandkrämsskummet under en halv
minut innan det spottas ut.
4) Skölj inte munnen med vatten efteråt och ät/
drick inte på två timmar.
Både test- och kontrollgruppen använde samma fluortandkräm två gånger/dag. Karierade och
fyllda tandytor utvärderades med hjälp av bitewing-bilder (delarbete iii). Kariesincidensen var
efter två år 1,15 ± 1,49 i testgruppen och 3,27 +
2,57 i kontrollgruppen (p < 0,001). Testgruppen
visade lägre grad av kariesprogression än kontrollgruppen (p < 0,05). I delarbete iv studerades incidensen och progressionen av emaljkaries
på buckal- och lingualytorna. Kariesreduktion
i testgruppen var cirka 44 procent, det vill säga

Forskningsarbete med stor
betydelse för framtidens saudier
Opponenten har ordet
Helal Sonbul avlade sin avhandling vid Sahlgrenska i Göteborg. När jag blev inbjuden av hans
handledare Dowen Birkhed att vara opponent
på hans disputation visste jag inte alls vem han
var. Under disputationen upptäckte jag att Helal
Sonbul inte bara var en mycket trevlig person
utan även en ambitiös tandläkare som brinner
för att utforska förhållandena i sitt hemland. Det
blev en mycket trevlig diskussion på engelska,
där Helal visade sina djupa kunskaper i ämnet
kariologi.
Det som är spännande med Helal Sonbuls avhandling är att han har granskat en vuxen poputandläkartidningen årg 103 nr 11 2011

något lägre än kariesreduktion approximalt i delarbete iii (66 procent). Figur ii visar exempel på
en buckal kariesskada i testgruppen, som remineraliserades under tvåårsperioden.
sammanfattning
Denna avhandling visar att Cariogram är ett värdefullt hjälpmedel för att bedöma kariesrisken i
en population med hög kariesprevalens. Vidare
uppvisade många av fyllningarna hög förekomst
av sekundärkaries, där bitewing-bilder visade
sig vara ett värdefullt hjälpmedel. Den »modifierade fluortandkrämstekniken« hade en god
effekt och är en enkel och billig metod för att
minska kariesförekomst i en population med
hög kariesrisk.

Delarbeten
i. Sonbul H, Al-Otaibi M,
Birkhed D. Risk profile on
adults with several dental
restorations using the Cariogram model. Acta Odontol
Scand 2008;66:351–7.
ii. Sonbul H, Birkhed D. Risk
profile and quality of dental
restorations: A cross-sectional study. Acta Odontol
Scand 2010;68:122–8.
iii. Sonbul H, Birkhed D. The
preventive effect of modified fluoride toothpaste

technique on approximal
caries in adults with high
caries prevalence. A 2-year
clinical trial. Swed Dent J
2010;34:9–16.
iv. Sonbul H, Birkhed D. The
preventive effect of a modified fluoride toothpaste
technique on buccal/lingual
enamel caries in adults with
high caries prevalence. A
2-year clinical trial. Community Dent Health 2011, in
press.

lation från Saudiarabien. Han har studerat ett
flertal kariologiska aspekter såsom deltagarnas
kariesfrekvens och kariesrisk samt en profylaktisk metod att förebygga karies. I samtliga fyra
delarbeten användes en grupp av 175 vuxna vilka
skulle ha fler än 20 tänder samt fyllningar i minst
sju tänder.
I delarbete i registrerades karies kliniskt och
med röntgen enligt who:s kriterier samt analyserades en del kariesriskvariabler såsom kariogena bakterier, salivfaktorer, plackförekomst och
användning av fluor. Med hjälp av programmet
Cariogram delades försöksgruppen in i fyra riskgrupper gällande deras möjlighet att undvika
karies. Detta relaterades till kariesförekomsten.
En av de viktigaste fynden var att majoriteten av
deltagarna hade hög kariesrisk och kariesföre-

Jan WV van Dijken
prof, Inst för odontologi,
Medicinska fakulteten,
Umeå universitet, Umeå
E-post: jan.van.dijken@
odont.umu.se
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»Sonbuls fortsatta forskningsarbete
på plats kommer säkert att bidra till att
påverka kariesprevalensen i landet.«
komst. Cariogramanalysen var bra korrelerad till
kariesförekomst.
I delarbete ii gjordes en liknande analys som
i delarbete i men nu relaterades riskanalysen
till förekomsten av sekundär karies. Samtliga
fyllningars kvalitet evaluerades med ushpskriterier. Mer än hälften av fyllningarna oavsett
material (56 procent) visade sekundär karies.
Kariesprevalensen i Saudiarabien har ökat på senare år vilket förklaras av författaren med att det
saknas kariespreventiva program.
De sista två delarbetena handlar om att förebygga karies. Den förebyggande effekten av en
modifierad fluortandkrämsteknik undersöktes i
samma population under en tvåårsperiod. Delarbete iii tittade på approximal karies och delarbete iv på buckal och lingual karies. För att
vara lite kritisk kunde författaren lika gärna ha

lagt ihop dessa delarbeten. Tekniken som studerades var den välkända »sila tandkrämsskummet«, under 90-talet studerad av Karin Sjögren
i en svensk population. Den totala kariesincidensen hos kontrollgruppens deltagare som inte
silade var högre efter två år, vilket pekar på den
kariesförebyggande effekten av metoden. Författaren påpekade däremot att skillnaden endast
var signifikant för initial emaljkaries och inte för
sekundär karies. Kariesincidensen hos deltagare
vilka borstade enbart en gång per dag eller sköljde med vatten efter att de hade borstat var signifikant högre. Sonbul konkluderar att den modifierade tandborsttekniken är en lämplig metod
vilken lätt accepterades av deltagarna.
Helal Sonbuls forskning, där han studerar kariessituationen och dess förebyggande i Saudiarabien, har stor betydelse för landets invånare och
framtidens åtgärder för att minska sjukdomsutveckling. Sonbuls fortsatta forskningsarbete på
plats kommer säkert att bidra till att påverka kariesprevalensen i landet. n

Prenumerera
på Tandläkartidningens
nätnyheter!
Med RSS kan du hålla dig uppdaterad med senaste
nytt från tandlakartidningen.se.
Enklast är att använda den inbyggda RSS-funktionen
i din webbläsare. I Internet Explorer 7 eller 8 och Firefox
är symbolen orange eller blå, i Safari består den av
bokstäverna RSS på en grå platta.
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DEBATT
Fortsatt debatt om importerad tandteknik

»Rikard Derving dribblar
med sanningen«
DEB

ATT

osammanhängande

beskrivs
grunderna för CE-märkning och krav
på ledningssystem. När debattören
utan större urskiljning blandar ihop
kvalitetsledningssystem och EU-direktivet om CE-märkning säger det mer
om hans kunskap om detta ämne än
regelverket i sig. När han sedan skriver att »det handlar om ›Direktivet om
tillverkning av specialanpassade medicintekniska produkter‹« är det uppenbart att författaren inte har någon
djupare kunskap i ämnet. Direktiv om
specialanpassade produkter finns inte.
CE-märkning är en produktmärkning inom EU/EES. En produkt med
CE-märkning får säljas i EU/EES-området utan ytterligare krav.
Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att produkten överensstämmer med grundläggande krav
på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion och miljö samt att föreskriven
kontrollprocedur har följts. Detta har
varit gällande på den svenska marknaden sedan 1994.
Tillverkaren av medicintekniska
produkter måste följa detta direktiv.
Kraven på medicinteknik innehåller
två delar: allmänna krav som gäller för
alla företag och produkter och specifika krav beroende på produkt, användningsområde och klass. De allmänna
kraven anges i lagen (1993:584) om

F O TO : C O LO U R B OX

»I artikeln har debattören
fokuserat på skrämselpropaganda med huvudargument att allt som inte är
tillverkat i Sverige är dålig
kvalitet.«
TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 103 NR 11 2011
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Tillväxten av importerad tandteknik
bildar grunden för nuvarande marknadssituation i Sverige. Svensk tandteknik har de senaste åtta, tio åren
förändrats från en svensk hantverksindustri till en växande importhandel,
en naturlig konsekvens av den globala
konkurrensen och behovet att erbjuda
svensk tandvård rimliga kostnader på
tandtekniska produkter.
Detta vill nu debattören förändra.
I debattartikeln argumenterar Rikard
Derving, Örestads Dental AB, för att
Sveriges tandläkare ska välja svensktillverkad tandteknik. Som grund för
sina argument utgår skribenten från
SKI (Svenskt Kvalitetsindex). En del
av SKI redovisar hur patienter upplever svensk sjukvård där även tandvård
ingår. Enligt artikeln är patienterna
nöjda med den vård och service som
erbjuds. Det betyder att patienterna
har ett stort förtroende för och känner sig mycket nöjda med kvalitet och

behandling. Med tanke på att det inte
finns några uppgifter om det är svensktillverkad eller importerad tandteknik
som ingår i den tandvården bör det betyda att patienterna även är nöjda med
resultatet av levererad tandteknik oavsett tillverkningsland.

fot o:

Svar på Rikard Dervings, Örestad
Dental AB, debattartikel i Tandläkartidningen nummer 9 med rubriken »Varför välja svensktillverkad
tandteknik?«.
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Ansva

medicintekniska produkter och i Läkemedelsverkets föreskrifter.
För att ett företag ska ha möjlighet
att uppfylla kravet på en medicinteknisk produkt använder sig företagen
av ledningssystem som ger möjlighet
att bland annat spåra och kvalitetssäkra företaget och produkten. Systemet baseras på en fastlagd kvalitetspolicy, bland annat gällande noggrann
genomgång av verksamhetens rutiner
vilka dokumenteras och sammanfattas
i en kvalitetsmanual som ska tillämpas
strikt. Externa intressenter ges möjlighet till insyn i kvalitetsarbetet och dess
resultat. Allt för att garantera en trygg
och säker produkt. I det internationella samarbetet mellan länder och företag är det en självklarhet att följa dessa
ledningssystem även om det innebär
kostsamma tidskrävande åtgärder på
företagen. Självklart kan nationella
tillverkare välja enklare system och
lokalt anpassade ledningssystem, men
det kan innebära stora begränsningar
i uppföljning och kontroller internt i
företaget.
I artikeln har debattören fokuserat på

skrämselpropaganda med huvudargument att allt som inte är tillverkat i
Sverige är dålig kvalitet.
Denna inställning delas inte av ett
stort antal svenska tandläkare och de73
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ras patienter. Tvärtom är det många
gånger mycket hög kvalitet på estetik
och passform på importerad tandteknik. Något som bekräftas i longitudinella undersökningar avseende upplevd kundtillfredsställelse.
Artikelförfattaren verkar förorda
importbegränsning som skulle ge
producenter inom svensk tandteknik
konkurrensfördelar gentemot utländska producenter. Tyvärr leder det tankarna till tidigt 1800-tal där detta var
en politik till försvar för lokal tillverkning. Skälet var att gynna inhemska
producenter inom områden där det
var stark konkurrens från industriellt
mer framskridna länder. Den åtgärden
var inte ens framgångsrik på 1800-talet. Samma åtgärd 2011 skulle inte
främja utvecklingen av den tandtekniska branschen i Sverige.
När det gäller undersökningar fram-

lagda av Läkemedelsverket vid olika
möten, dribblar Rikard Derving rejält
med fakta. Efter samtal med Läkemedelsverket gäller följande fakta om
jämförelser mellan svensktillverkad

»Tvärtom är det många gånger
mycket hög kvalitet … på importerad tandteknik.«
och importerad tandteknik: Det fanns
skillnader på dokumentationssidan,
kronvikten samt överensstämmelsen
mellan innehållet i den legering som
labben uppgav att de använt och innehållet som erhölls i analysen. Skillnaderna var dock inte så intressanta som
de allmänt förekommande (landsoberoende) dokumentations- och spårbarhetsbristerna. Det vill säga: Får
man det man beställt och går innehållet att spåra?
Rikard Derving påstår att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
(TLV) har planer på en differentierad
prislista som skulle skilja på svensk
tillverkning och importerad tandteknik. Den ansvariga handläggaren ställer sig dock helt främmande till detta
påstående. Det finns inget sådant uppdrag eller diskussion. Så frågan är:
»Vem är din källa Rikard Derving?«
Är svenska tandläkare ansvarslösa?

Jag håller självklart med om att dialogen mellan tandläkaren och laboratoriet är viktig. Den säkerställer och
underlättar tillverkning av tandteknik. Med hjälp av modern tele- och
datateknik sker denna kommunikation varje dag i vår gränslösa värld av
informationsöverföring. Den världen
känner inte av de gränser som Rikard
Derving vill bygga runt Sverige. När
han sedan avslutar debattartikeln med
att anklaga den svenska tandläkarkåren för att handla ansvarslöst och riskera patienternas hälsa blir den tandlös och utan bett på grund av illa valda
och dåligt underbyggda argument.
Tyvärr slår artikeln i första hand
tillbaka på Rikard Derving Örestads
Dental AB. Men blir även till nackdel
för alla svenska tandtekniker som
varje dag gör ett professionellt arbete,
oavsett om de arbetar med svensk eller
importerad produktion.
STEPHAN PHILIPSON
Marknadschef/Public Relation
CDI Dental AB, Malmö

Se replik av Rikard Derving på sidan 76.

Följ med i utvecklingen
Den 17–19 november är det dags för den självklara mötesplatsen för hela tandvårdsteamet. På Odontologisk Riksstämma
& Swedental kan du uppleva den senaste tekniken, inspireras
av spännande föreläsare och träffa kollegor från hela landet.
En av nyheterna är att det vetenskapliga programmet nu fördjupas i utvalda områden – i år lägger vi fokus på tandvård för
äldre, dentoalveolär kirurgi och patientsäkerhet. Välkommen!
Läs mer på tandlakarforbundet.se eller swedental.org
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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

DEBATT
Rikard Dervings replik:

Jag litar på tandläkarnas val

A

tt min artikel skulle trampa
på ömma tår hade jag räknat med men kanske inte till
den grad som går att utläsa
av Stephan Philipsons bemötande.
Irritationen från CDI Dental över de
artiklar som publicerats under det senaste året om importerad tandteknik
har varit påtaglig. Nu vet vi förmodligen varför; importlaboratorierna
har tappat betydande marknadsandelar och är inte alls den grund för
den nuvarande marknadssituationen
i Sverige som Stephan Philipson vill
få den till att vara. Att svensk tandteknik under de senaste åren skulle ha
förvandlats från en hantverksindustri
till en växande importhandel är ett
rent önsketänkande från hans sida.
Det bekräftas av att importen endast
står för marginella 5–6 procent av den
totala omsättningen på de cirka 1,7
miljarder som laboratorier i Sverige
omsatte 2010.

När det gäller hans långa utläggningar

om CE-märkning vill jag göra honom
uppmärksam på att tandtekniska arbeten inte är föremål för någon sådan,
däremot måste de ingående materialen vara det. Det förefaller alltså som
att han helt har missuppfattat EU-direktivet och den svenska lagstiftning-

läkare fullt ut kan bedöma de jämförande undersökningar som offentligt
redovisats och att de därmed också
kan konstatera att det jag har skrivit
i mitt inlägg om undersökningsresultaten avseende materialens innehåll
och underdimensionering av konstruktionerna stämmer.

en om tillverkning av specialanpassade medicintekniska produkter.
Att patientsäkerheten är och kommer

att vara i fokus framöver framgår klart
av att den är ett av årets dentala riksstämmas huvudteman och av Gunilla
Klingbergs ledare i Tandläkartidningen nummer 6. För övrigt så har jag,
i motsats till vad Stephan Philipson
skriver, fullt förtroende för en absolut
majoritet av den svenska tandläkarkåren när det gäller deras val av leverantör av tandtekniska arbeten. Jag är
också övertygad om att svenska tand-

RIKARD DERVING
Örestad Dentallab AB

På sidan 78 återfinns
ytterligare ett inlägg i debatten
om importerad tandteknik.
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Med vänliga hälsningar
SUSANNE ALMÉR
Almérs Dentallaboratorium
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Skulle man möjligtvis få skicka en
Dagens Ros
till tandläkare Bo Lundgren för hans
debattinlägg i
nummer 9 angående svensk tandteknik? Vi tyckte att
det var ett så fint inlägg i debatten.
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Vill ni följa med på en fantastisk kryssning med
riktigt duktiga föreläsare?
Den 11-19 mars 2012 bär det av till Dubai! Vi kommer att ge oss ut på en spännande kryssning runt om i Förenade Arabemiraten och besöka Al Fujairah och Abu Dhabi, vi kryssar även
vidare till Muscat i Oman. Samtidigt får ni ta del av ett högklassigt vetenskapligt program med
våra föreläsare Docent/Övertandläkare Per Wult von Steyern, Tandtekniker Przemek Seweryniak,
Tandläkare Michael Karlsten och Tandläkare Roger Sjölund. Kan det bli bättre?
Varmt välkomna!
För mer information eller anmälan kontakta:
Jörgen Fredriksson på Dental Design, 042-131231 eller info@dentaldesign.se
Thina Martinsson på M-Tec Dental, 040-755 46 eller thina@m-tecdental.se
Se även mer information på www.m-tecdental.se

DEBATT

Ska vi vara nationella
eller rationella?

S

om svar på Rikard Dervings
mångordiga advokatyr för
svensktillverkad tandteknik i
Tandläkartidningen nummer 9
2011 vill jag påpeka att allt fler inser
att tandtekniska laboratorier ska ha
ett aktivt och levande kvalitetssystem.
Tandia AB är certifierade inom
FR2000 som omfattar kvalitet, miljö,
arbetsmiljö, brandskydd och kompetens.
FR2000 har full spårbarhet på exempelvis implantatarbeten 15 år tillbaka i tiden. Materialkännedom är ett
allt hetare ämne. Spårbarhet i Lot och
Batch nr och tester av material är en
självklarhet för oss. Kontrollfunktionerna har ökat vilket gynnar tillväxten
hos de seriösa tandtekniska företagen.

Vi kan med våra högt ställda krav
leverera tandteknik till ett lägre pris
utan att tumma på den höga kvalitet
som våra kunder är vana vid och uppskattar.
Outsourcing inom tandteknik är här

Detta är kvalitetssäkringen för vår
samarbetspartner i Kina:
Royal Dental lab is certified company by FDA, TUV ISO9001:2008 and
NQA ISO 13485:2003 quality management system.
All materials using in lab are CE and
FDA approved.
Varje underleverantör i spårbar
process är säkerställd enligt 2:a parts
revision.

F O TO : C O LO U R B OX

för att stanna, precis som i alla andra
branscher. Tandia AB har sedan 2004
ett mycket givande samarbete med
Royal Dental i Kina. Kraven på kvalitet, spårbarhet och utbildning av våra
tandtekniker har ökat.
Vi reser till Kina regelbundet och
utbildar de tekniker vi arbetar med
i svensk design. Man ska även hänga
med i den internationella utvecklingen och vi tillför på detta vis även den
kunskap som finns utanför Sveriges
gränser till vårt laboratorium och våra
tandtekniker.
Rikard Derving, ditt tankesätt är
föråldrat och bygger på en föreställning om att allt ska vara som det alltid
har varit. När andra branscher omfamnar globalt arbete vill du förhindra
det. När andra branscher uppmuntrar
fri företagsamhet vill du trycka ner
den. Den fria företagsamheten gynnar
både oss, tandläkarna och framför allt
patienterna. Ändra din föråldrade syn

»Outsourcing inom
tandteknik är här för att
stanna, precis som i alla
andra branscher.«
på utländsk produktion och se det positiva med att samarbeta med resten
av världen!
Rikard Derving, låt oss gärna vara
storsvenska och nationella när vi ser
Sverige spela landskamp, men rationella när vi ska välja det som är bäst
för patienten och samhällsekonomin.
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Skicka in ditt bidrag till
christina.mork@tandlakarforbundet.se
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ag anser att det bör skapas
en möjlighet till frivillig för
handsprövning för dessa dia
gnoskoder:
5062: Parodontalt skadat bett med
behov av protetisk stabilisering.
5071: Dysfunktionell ocklusion eller
avsaknad av ocklusion i samband
med rehabilitering inom annan er
sättningsberättigande diagnos/till
stånd.
5072: Dysfunktionell ocklusion el
ler avsaknad av ocklusion som krä
ver protetisk korrektion på grund
av otillräcklig tuggfunktion, tvångs
Fast
förning eller vävnadsskada.

En morgon satte jag kaffet i vrångstru

en.

val av 3D-röntg

pen när det damp ner nio efterhands
kontroller samtidigt i brevlådan.
Handlade om implantat, åtgärdskod
851. Kontrollen riktade sig till slump
mässigt utvalda vårdgivare samt dem
som tidigare ingick i efterhandskon
troll av implantat 2009 och som åter
krävdes på ersättning.
Ilsken som ett bi ringde jag upp
Försäkringskassan i Lund och frågade
vad innebörden var med alla dessa ef
terhandskontroller. Försäkringstand
läkaren förklarade att jag nog skulle
känna mig ganska nöjd med nio. De
ard
Forw
fanns
kolleger
som hade fått tjugo på
samma gång!
Vad betyder texten från Försäk
ringskassan? Jo, samtliga åtgärdskod

nna
Rätt att inte godkä
förslag ?
mitt behandlings
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till vuxna med
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mindre bettavvikelser
läs mer på

www.invisalig

n.se
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och anmäl dig

att hänvisa till
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Sverigekarta

eventuella bettavvikelser...
certifierad specialisttandläkare
utan besvär?
dina patienters
av metall, och
att titta på
av dagen till
utan en tandställning
emot erbjudandet?
Använd resten
tandreglering
då skulle ta
tror du
du skulle överväga
hur många
av dem tror
på din klinik,
- Hur många
erbjuda det
- Om du kunde

851 kommer att kontrolleras. Nu eller
senare. Det förekommer alltså inget
slumpmässigt urval på dessa åtgärder.
Samtliga vårdgivare som har åter
krävts på ersättning kommer att kon
trolleras igen. Nu eller senare. Man
kan alltså konstatera att vi som utför
både implantatkirurgin och proteti
ken kommer att förses med odonto
logisk fotboja. Då tycker jag att steget
inte är långt från en frivillig förhands
prövning. Samma pappersarbete mås
te ju ändå bli utfört. Skillnaden skulle
vara att vi tandläkare inte behöver
stå med den enorma ekonomiska risk
som nuvarande system innebär.
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Varför betala för något som redan ingår hos KaVo?
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Fjärrstyrning via internet
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Aktuellt från Sveriges Tandläkarförbund
På gång inom förbundet:

Att mötas som människor – Etikdagen 2012
Hur ska man göra när man möter en annan människa? Hur ska man bete sig? I alla möten
borde det finnas inslag av omsorg, förståelse och respekt – men är det lätt? Vi ska även
hantera våra egna känslor och reaktioner i olika situationer.
Denna dag ägnar vi åt flera intressanta föreläsare i ämnet. Astrid Seeberger, läkare och
lektor vid Karolinska Institutet, kommer att tala om ”den skamlösa nyfikenheten – mötet
mellan vårdgivaren och patienten”. Skådespelaren Lennart R Svensson ska lyfta kroppsspråkets betydelse i mötet mellan människor. Ann Heberlein, som är docent i etik, kommer
att visa oss vilken roll makt och ansvar spelar i mänskliga relationer.

3 oktober
Förbundsstyrelsemöte
24 oktober
Tandvårdsforum
”Tandvård och
tobak–hur kan
tandvården hjälpa
till att fimpa”?

Tandvård och tobak– hur kan
tandvården hjälpa till att fimpa?
Tandvårdsforum 24 oktober
Den 24 okotber anordnar förbundet ännu
ett tandvårdsforum i en aktuell och viktigfråga – tobaksprevention. Här får du höra om
den senaste inomanvändningen av snus,
cigaretter och vattenpipa.
Resultatet från förbundets enkätundersökning av tandvårdspersonalens egna
tobaksvanor kommer att redovisas. Du får
tips och råd om hur du inom tandvården
kan hjälpa människor att sluta. Mer information och möjlighet att anmäla sig finns på
www.tandlakarforbundet.se.

”Vi måste agera när
barn far illa”

Breddat samarbete
kring äldretandvård

Förtydligande om
ledaren i förra numret

I förra numret av Tandläkartidningen fick du
ett eget exemplar av
skriften ”Barn som far
illa”. Syftet med skriften är dels att sprida
kunskap om anmälningsplikten, dels att
stödja den tandläkare
som hamnar i denna svåra situation att kunna agera på rätt sätt.
Om du har tankar och synpunkter
på på innehållet får du gärna höra
av dig till:
gunilla.klingberg@
tandlakarforbundet.se

I september träffade Sveriges
Tandläkarförbund representanter för de olika pensionärsorganisationerna.
– Samarbetet är en stor
tillgång i vår satsning på äldretandvård.
Det är angeläget att äldre
får den hjälp som de har rätt
till. Det är en självklarhet att
alla ska ha samma rätt och
möjlighet att må bra och vara
friska i sina munnar, säger
Gunilla Klingberg, ordförande
i Sveriges Tandläkarförbund.

Ledaren i det senaste numret
av Tandläkartidningen (nr 10)
har lett till både frågor och
kommentarer från våra medlemmar.
Sveriges Tandläkarförbund
anser det viktigt att kunna
lämna korrekt information
till alla medlemmar. Vi väljer
därför att lägga ut förtydligande information på vår
hemsida. Du som är medlem
kan genom att logga in hitta
informationen under rubriken
Medlem/Medlemsinformation.

Läs mer, www.tandlakarforbundet.se

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

platsannonser

Aktuella utgivnings- och stoppdagar
Nr 13 Utgivning 10/11 Stopp 21/11
Nr 14 Utgivning 1/12 Stopp 7/11

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

Adress: Tandläkartidningen, Box 1217
111 82 Stockholm

Här snurrar inte livet som en turbin. Men vi har både
energin och tekniken.

Folktandvården Östergötland söker fler
tandläkare till kliniken i Finspång
I Finspång möter du ett varierat patientklientel, där du får möjlighet att använda
och utveckla hela din kompetens, tillsammans med våra erfarna tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor.
Utifrån dina odontologiska intresseområden kan vi skräddarsy din utvecklingsplan, i nära samarbete mellan
allmäntandvård och specialisttandvård.
Vi erbjuder också regelbundna terapimöten
och patientbehandlingar i samarbete med
specialisttandvården.
Förutom att vara legitimerad tandläkare
vill vi att du har goda kunskaper i svenska,
i både tal och skrift. Tjänsterna tillsätts
efter överenskommelse och är tillsvidareanställningar.

Finspång är en gammal bruksort med flera
större högteknologiska industrier, bl.a.
Siemens, SAPA, SSAB och Luvata. Vi har
vacker natur och rikt friluftsliv, med närhet
till storstan! Gillar du badliv finns det
många sjöar och ett alldeles nytt äventyrsbad. Läs mer på www.finspang.se
Vill du veta mer är du välkommen att
kontakta klinikchef Ann Ingemansson
Hultquist tel. 010-104 26 61 eller
010-104 29 09. Facklig företrädare för TT
är Kristina Hult tel. 010-103 89 72.

Välkommen med din ansökan till vårt rekryteringssystem på www.lio.se senast
den 15 oktober 2011.

www.folktandvarden.se
tandläkartidningen årg 103 nr 11 2011
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E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se

Vi söker nya medarbetare
Klinikchef
Specialistkliniken för endodonti, Göteborg
Heltid. Tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.
Ref.nr: 2011/1723
Upplysningar: Tandvårdschef Göran Stegersjö,
tfn 031-345 05 02 eller 070-357 07 07.
Fullständig annons finns på www.vgregion.se/jobb
Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen. Vi förbättrar folkhälsan för barn och vuxna genom att erbjuda allmän- och specialisttandvård samt Frisktandvård - tandvård till fast pris, på miljödiplomerade mottagningar. Vi utbildar framtidens tandvårdspersonal och satsar på patientnära
forskning. Vår gemensamma vision är att allt fler ska vara friska i munnen hela livet.

FOLKTANDVÅRDEN

folktandvarden.se/vgregion
heart.se

8 0
1

av

nser
kare a
tandläningen är
d
att ti full i yrket
värde

Distriktstandläkare
Nässjö Folktandvård

Läs mer på www.lj.se/jobb

Uppskattad
kunskap
Varje nummer av Tandläkartidningen läses i
genomsnitt i 40 minuter. Vi har full förståelse för det;
det är svårt att lägga ifrån sig så mycket kunskap.

Nytt jobb?

Kontakta alltid den lokala företrädaren för
Tjänstetandläkarna för aktuell löneinformation
innan du börjar ett nytt jobb.

Tandläkarkunskap sedan 1909
82
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Skärgårdsdrömmar är inget krav. Men här är det enkelt att
göra dem till verklighet.

Folktandvården Östergötland söker
tandläkare till kliniken i Valdemarsvik
I Valdemarsvik får du möjlighet att använda och utveckla hela din kompetens,
tillsammans med våra erfarna tandläkare,
tandhygienister och tandsköterskor. Vi
samarbetar med kliniken i Söderköping
och har gemensam klinikledning.
Utifrån dina odontologiska intresseområden kan vi skräddarsy din utvecklingsplan, i nära samarbete mellan allmäntandvård och specialisttandvård. Vi
erbjuder också regelbundna terapimöten
och patientbehandlingar i samarbete med
specialisttandvården.
Förutom att vara legitimerad tandläkare
vill vi att du har goda kunskaper i svenska,
i både tal och skrift. Tjänsterna tillsätts
efter överenskommelse och är tillsvidareanställningar.

Valdemarsvik är mycket vackert belägen
vid Gryts skärgård på östgötakusten, med
närhet till natur, kultur, rekreation och
nöje. Här finns goda möjligheter till en
aktiv och varierad fritid som ger rika upplevelser för alla åldrar. Läs mer på
www.valdemarsvik.se
Vill du veta mer är du välkommen att
kontakta klinikchef Silvi Wigh-Senestad
tel. 010-104 57 32. Facklig företrädare för
TT är Kristina Hult tel. 010-103 89 72.

Välkommen med din ansökan till vårt rekryteringssystem på www.lio.se senast
den 15 oktober 2011.

www.folktandvarden.se
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Övertandläkare
i Oral prOtetik
till Centrum för Oral
rehabilitering, linköping
Är du specialist inom Oral protetik? Vill du arbeta kliniskt, parallellt
med forskning och utveckling inom ditt ämnesområde? Har du
intresse och erfarenhet av utbildningsverksamhet? Ser du fram
emot att få använda din kompetens med uppbackning från en
resursstark organisation? Då kommer du säkert att trivas som
övertandläkare inom Folktandvården Östergötland.
Specialisttandvården är organiserad i två länsövergripande centrumenheter, med specialisttandvård, utbildning och forskning. Oral
protetik ingår i Centrum för Oral Rehabilitering tillsammans med specialiteterna
Bettfysiologi, Endodonti och Parodontologi.
Huvuddelen av vår verksamhet är utredningar
och behandlingar av patienter med komplicerade tand- och bettproblem. Vi har ett omfattande samarbete med Universitetssjukhuset
i Linköping inom odontologi och medicin. Vi
utbildar även tandvårdspersonal inom såväl
offentlig tandvård som privattandvård.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
För mer information är du välkommen att
kontakta centrumchef Simon Dahlgren telefon
010-103 88 81.
Facklig företrädare för TT är Kristina Hult
telefon 010-103 89 72.

Välkommen med din ansökan till vårt rekryteringssystem på www.lio.se senast
den 15 oktober 2011.

www.folktandvarden.se
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Gränna ligger i
Jönköpings kommun och
är en charmig idyll vid
Vätterns strand. Bra

Distriktstandläkare
Gränna Folktandvård

kommunikationer, ca 25
min till Jönköping, 2,5
tim till Stockholm och 2
tim till Göteborg. Här
finns gymnasieskola,
Grennaskolans
Riksinternat och ett nytt
högstadium som är en
modellskola för särskild
pedagogisk satsning.

Gränna Folktandvård ingår tillsammans med ytterligare nio kliniker i verksamhetsområde
Norr. Här arbetar två tandläkare, två tandhygienister och fem tandsköterskor. Kliniken är
byggd enligt Pridemodell och belägen i anslutning till vårdcentralen.
Vi söker nu en distriktstandläkare då en av våra medarbetare närmar sig pensionsåldern.
I arbetsuppgifterna ingår tandvård för barn, ungdomar och vuxna. Erfarna som
nylegitimerade är välkomna att söka. För dig som är nyutexaminerad har vi ett gediget
introduktionsprogram. Möjlighet finns även för framtida klinikchefskap.

Dessutom närhet till
natur, bad, golfbana

Tillträde under första halvåret 2012.

med mera.

Vill du veta mer om tjänsten och kliniken?
Välkommen att ringa klinikchef Lars Rydberg, 036-32 49 30.
Läs mer och ansök på www.lj.se/jobb
Ansökan senast den 20 oktober 2011.

Dubai, UAE
*Spec. Periodontist/Implantologist
*Spec. Pediatric Dentist
****Both post with minimum 5 yrs experience
* General Dentist;15 yrs extensive experience, friendly
& charismatic, esthetics & implant restorative skills.
Excellent overseas packages offered. Kindly visit
our website on www.nicolasasp.ae. Full detailed CV
& photograph email to dentalcareers@hotmail.com.

Tandläkare Västerbotten
Läs mer och ansök senast 14 oktober på
vll.se/ledigajobb
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Platsannonser
utgivningsplan 2011

Nr

Utgivningsdag

Materialdag

12

20/10

26/9

13

10/11

11/10

14

1/12

7/11

15

15/12

21/11

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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platsannonser

E-post: platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se
Foto: Håkan Kvam

Foto: Håkan Kvam

Folktandvården Västernorrland söker

Folktandvården Västernorrland söker

tandläkare

verksamhetschef

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.

Vi söker dig som under stor frihet får möjlighet att
utveckla de kliniker som ingår i verksamhetsområdet
Sollefteå, vår klinik i centrala Sollefteå med cirka
20 medarbetare samt vår klinik i Ramsele med 8
medarbetare.

Folktandvården Alnö, Sundsvall

Verksamhetschef: Birgitta Hamberg, tel: 060-14 97 80,
mob: 073-271 00 02, e-mail: birgitta.hamberg@lvn.se

Folktandvården Centrum Sundsvall

Verksamhetschef: Annri Vesterlund, tel: 060-18 25 50,
mob: 073-274 77 17, e-mail: annri.vesterlund@lvn.se

Folktandvården Ånge

Verksamhetschef: Erik Allard, tel: 0691-363 60,
mob: 073-271 00 03, e-mail: erik.allard@lvn.se

Folktandvården Härnösand

Verksamhetschef: John Kristoffersen, tel: 0611-847 50,
mob: 073-274 89 69, e-mail: john.kristoffersen@lvn.se

Folktandvården Kramfors

Verksamhetschef: John Kristoffersen, tel: 0612-861 60,
mob: 073-274 89 69, e-mail: john.kristoffersen@lvn.se

Folktandvården Husum

till Sollefteå

För att lyckas i uppdraget behövs ett genuint intresse
för att utveckla verksamhet och medarbetare. Du är
bra på kommunikation, ser dialogen som en framgångsfaktor och har förmågan att entusiasmera dina medarbetare.
Du har god verksamhetskunskap och vi ser gärna att du
har tidigare erfarenhet som ledare. Som verksamhetschef ingår du i Folktandvårdens ledningsgrupp och är
direkt underställd tandvårdsdirektören. Du får därmed
en viktig nyckelroll för att bidra till Folktandvårdens utveckling.
Vill du veta mer, ta kontakt med:
Tandvårdsdirektör Bo-Göran Danielsson,
tel: 0611-803 70, mob: 070-607 03 30
e-mail: bo-goran.danielsson@lvn.se

Verksamhetschef: Karin Vallgren, tel: 0660-29 26 60,
mob: 073-271 00 01, e-mail: karin.vallgren@lvn.se

Personalchef: Leif Eriksson, tel: 0611-803 77,
mob: 070-373 51 60, e-mail: leif.eriksson@lvn.se

Personalchef: Leif Eriksson, tel: 0611-803 77,
mob: 070-373 51 60, e-mail: leif.eriksson@lvn.se

TT-ombud Roger Gabrielsson, tel: 060-18 48 90
SRAT-ombud Birgitta Svensson, tel: 060-18 25 50
SKTF-ombud Birgitta Johansson, tel: 0611-803 87

TT-ombud: Roger Gabrielsson, tel: 060-18 48 90,
e-mail: roger.gabrielsson@lvn.se

Välkommen med din ansökan senast 2011-10-16,
via www.offentligajobb.se

www.lvn.se/tandvard
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inom området parodontologi vid Specialistkliniken för vuxentandvård, Tandläkarhögskolan
Umeå.

Utbildningen kommer att genomföras i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1993:4) för tandläkares specialiseringstjänstgöring
Arbetsplatsbeskrivning
Kliniken ingår som en av fem enheter vid Specialisttandvården
för vuxentandvård, Tandläkarhögskolan Umeå. De övriga enheterna är oral protetik, oral diagnostisk radiologi, klinisk oral
fysiologi, endodonti.
Specialistklinikerna och Utbildningstandvården samverkar
med Umeå universitet, Odontologiska Institutionen i grundoch vidareutbildning samt forskning och utvecklingsarbete.
Kvalifikationer
Svensk tandläkarlegitimation samt allmänpraktik motsvarande
minimum två år heltid. Som meriter beaktas särskilt tidigare
tjänstgöring inom parodontologi, tjänstgöring/utbildning inom
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Ansökan
Sista ansökningsdatum: 2011-10-15 Ange referensnummer:
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Läs mer och ansök
Vi
endast emot ansökningar digitalt via www.offentligajpåtar
vll.se/ledigajobb
obb.se eller www.vll.se
Upplysningar
Susanna Marklund, Ötl, odont dr 076-130 60 84 susanna.marklund@vll.se
Carola Höglund-Åberg, Ötl 090-785 62 21 ulla.folkesson@vll.se
Nils Oscarson, Huvudhandledare med dr 075-247 30 00
nils.oscarson@socialstyrelsen.se
Lars Grangert, Studierektor 070-275 00 03 lars.grangert@vll.se
Fackliga kontaktpersoner
Ulla Folkesson, SACO/TT 090-785 60 40, 070 516 35 49
ulla.folkesson@vll.se

ST-tandläkare i paroSTtandläkare
dontologi,
Umeå

i parodontologi, Umeå

Kontakta alltid den lokala företrädaren
för Tjänstetandläkarna för aktuell löneinformation
innan du börjar ett nytt jobb.

www.tandlakartidningen.se

…krönikor, bloggar…

Läs mer och ansök
på vll.se/ledigajobb

Ny form och nytt innehåll…
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TLT 11_2011.indd 87

Nytt jobb?

…bildspel medmera.
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RADANNONSER
Aktuella utgivnings- och stoppdagar
Nr 13/11 Utgivning 10/11 Stopp 11/10
Nr 14/11 Utgivning 1/12 Stopp 7/11

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

ARBETE SÖKES

Tandläkarpraktik

Göteborg med omnejd

Arbete sökes av en erfaren kollega. Stor erfarenhet inom implantologi, protetik och estetisk
tandvård. Kan börja omgående.
agcdental@hotmail.com

PRAKTIKER SÄLJES
Södra Dalarna

Tandläkarpraktik i Avesta (15 mil till Sthlm)
säljes pga pensionering. 1 100 pat. Oms 3 milj. 3
beh rum. 120 kvm. bengt.bergstrom.07@ptj.se,
0226-500 23, 070-524 82 99.

Praktik i Solna/Stockholm

Modern praktik med hög omsättning säljes i
Solna, gamla Råsunda. 070-760 02 39.

Säljes södra Kalmar län

Väl inarbetad klinik, digital, stor pat stock. Hög
omsättn. Två mod beh rum. Belägen i expansivt
samhälle, attr läge. Möjl till arrende under övergångsperiod. »Sjöutsikt».

Datoriserad praktik i Farsta med troget revisionsklientel. 2 (3) behandlingsrum, lämplig
som gruppraktik. Säljes pga hälsoskäl.
073-628 65 46.

Delägare/arrendator Stockholm

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

PRAKTIKER KÖPES
Göteborg

Erfaren kollega söker mottagning i Göteborg.
Svar till »111101«.

Jag söker delägare/arrendator helst med egna
patienter till klinik i Vasastan (Stockholm), 2
av 6 behrum disponeras. Stora fräscha lokaler,
expansivt område. Idealiskt för dig som önskar
lämna en ensampraktik. Mycket förmånliga villkor. annerafg@gmail.com, mob: 070-247 35 73.

Praktik köpes i Södertälje

Praktik säljes i Uppsala city

Privatpraktik Västkusten

Kungsgatan 32, nära St Torget, prom 3 min. 6
rum, 4 beh rum, 94 kvm, 4 440/mån, ljus, fin,
tyst. Äkta br. www.skvprodab.se. Bilder:
www.bjurfors.se, tel 070-782 00 12.

Dags att köpa eller sälja mottagning?

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

www.tandlakartidningen.se

Malmö

Praktik med attraktivt läge, bra omsättning och
mycket patienter, säljes omgående. »111103«.

eller omnejd. Tel 073-707 28 17.

Tandläkarmottagning köpes

Tandläkarmottagning med patienter köpes i
Storstockholm. 073-333 73 50.
Jag söker övertag el arrende - hel/deltid.
»Västkusten«.

ARRENDE
Arrende/anställning

Vi söker en tandläkare med några års erfarenhet till vår nyrenoverade klinik i Stockholm city,
som vill arbeta/prova på privat tandvård. Du ska
vara ambitiös och serviceinriktad. Erfarenhet
av endodonti och protetik önskvärda. Med vår
50/50 avtal eller lön, har du goda möjligheter
att tjäna hög lön. Skicka cv till:
➤
simon.onval@swipnet.se

Kliniker till salu
Sörmland/Mälardalen

Småland

Stockholm

Toppfräsch klinik mitt på torget

Tranåsklinik 		

Liten klinik på Östermalm

Både som patient och behandlare
möts du av en klinik med något
utöver det vanliga. Vacker entré
med väntrum och reception.

Mitt i stan i Tranås säljer tandläkare Anton Bramgren sin klinik.
En tandvårdsklinik med gott
patientunderlag som har haft sin
verksamhet på samma adress
sedan 1982.

En väletablerad tandvårdsklinik
till salu pga av pensionering.

Totalytan är 166 kvm. Fyra välutrustande behandlingsrum.
Kliniken är omsorgsfullt designad.
Genomgående modern teknik
bestående av digital röntgen,
OPG, CanCan-stolar, steril.
AlmaSoft mjukvaruprogram.
Kliniken har ett mycket gott
patientunderlag med en positiv
tillväxt och nyinflyttning till staden.
En timmes pendlingsavstånd med
bil från Stockholm.

88

Kliniken har två behandlingsrum
varav ett är fullt utrustat med
digital röntgen och Kavoutrustning.
Alma Soft mjukvaruprogram.
Kliniken har reception, steril,
väntrum, arbetsrum, fikarum
samt källarutrymme.
Två timmars pendlingsavstånd
med tåg från Stockholm.

Kliniken har ett stabilt
kundunderlag, nära
kommunikationer och lätt
att parkera för bilburna.
Klinikens totalyta omfattar 59
kvm inklusive källarutrymme.
Har idag ett behandlingsrum,
väntrum samt kombinerad
personal- och sterilenhet.

CelinDental AB
Tel 073-655 39 93 eller
carina@celindental.se
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Unit Flex cc, CanCan-stol. Tel 013-10 03 40.

SÄLJS I
KNIPPA

KVAR I
KARTONG
BLIGA
STICKRÅVARA

BEMANNINGSFÖRETAG

HEKTISKT
ORDBYTE

Privatpraksis

FINNS
I BANK

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

BLI
VEK

ÄR
KRY

VIVÖR

N

Göteborg och omnejd

Erfaren tandläkare söker vikarie/arrende eller
ev köp. »111102«.

Tandläkare med egna patienter sökes
till modern flertandläkarpraktik i Stockholms
city. Svara till: info@klaratander.se

UTHYRES/PRAKTIK
Centrala Göteborg

1

ÄR
POPPIS
LÄNGE

Rekrytering

E

Vi är specialiserade och ledande på rekrytering
och uthyrning av erfarna tandsköterskor,
tandhygienister och tandläkare.
Välkommen att ringa eller maila
Ing-Marie Bruzelius när det passar!
08-743 02 80 www.people.nu
ing-marie.bruzelius@people.nu
Vi finns alltid på plats!
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Fräscht behandlingsrum med bästa läge uthyres
till tandläkare/tandhygienist. Digital röntgen
(Schick) och Opus journalsystem. »f93t«.

Tandläkarna Johan Dageborn, Växjö - Susanne
Frosteman, Sala – Mikael Jurman, Malmö Alexandra Karlsén, Karlstad - Fredrik Liedberg,
Vadstena - Mikael Lindberg, Umeå - Michael
Thorén, Järfälla och Johan Örtendahl, Växjö, som nu
tagit över driften, eller arrenderar, på mottagningar på
orterna. De kommer alla närmast från folktandvården.
Tandläkare Martin Navntoft, Höganäs, som tidigare
arbetat privat, och som nu arrenderar, på en befintlig
praktik och tandläkare Johan Hagman, som tidigare
arbetat i England och tar över verksamheten på en
mottagning i Varberg.

Tandläkare Vesa Kutti i Örebro – en av 1 400 tandläkare i Praktikertjänst.

Välkomna i Praktikertjänstfamiljen hälsar vi våra nya kolleger:

Tandläkarna Anna Andrae, Göteborg - Monica
Hartman, Helsingborg - Claes-Göran Olandersson,
Kalmar och Annika Rask, Höganäs, som tidigare varit
assistenttandläkare och nu arrenderar på mottagningarna, samt Johnny Käldström och Anna Möller, båda
i Kalmar, som också varit assistenttandläkare, men nu
tar över verksamhetsansvaret.

Är du också intresserad av att jobba med oss – hör
av dig till Cecilia Karlsson, cecilia.karlsson@ptj.se,
08-789 37 97.
www.tandvard.praktikertjanst.se • www.alltomdinatander.se

Vi har Sveriges nöjdaste patienter – för tredje året i rad – enligt SKIs mätningar.

Passion för livet
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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.

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

Bettfysiologi*

Dr Thomas Örtendahl
Utlandagatan 24
412 80 Göteborg
Tel 070-661 98 77
E-post: thomas@ortendahl.com
Lingualortodonti (osynlig tandställning)
Vi utför »Invisalign« behandlingar.
c-takt link för digital remiss/konsultation

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 Margareta Forsberg
Leg tandhygienist Anna Quarterman
Leg tandhygienist Dajana Malesevic
Leg psykoterapeut Eva Wikman
Leg läkare spec anestesi Gunilla Caneman
Sveavägen 83, 113 50 Stockholm
Tel 08-32 60 80

Oral protetik*

Eric Lothigius
PROTETIK + IMPLANTAT
Kungsgatan 54, 111 35 Stockholm
Tel 08-411 16 11
E-post: info@e2kliniken.com
www.e2kliniken.com

Ortodonti*

www.bernholdortodonti.se
Tandreglering för alla åldrar
Mats Bernhold, spec ortodonti
Anna Brechter, spec ortodonti, med dr
Ekslingan 10, 254 67 Helsingborg
TelE-post:
042-14elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se
69 27, info@bernholdortodonti.se
Även lingual ortodonti (Incognito)
och Invisalign
C-takt link för digital kommunikation

REMISSER

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
EBF dentalröntgen AB
Spec tandl Anders Frykholm
Odontologiska röntgenundersökningar
med 3d-teknik.
Rådmansgatan 48, 113 57 Stockholm
Tel 08-545 940 35, fax 08-545 940 36
E-post: reception@ebf.se

Annonsera?
Annonsprislistor
finns på
www.tandlakartidningen.se

Vi erbjuder er röntgenutredning/ct röntgen
till förmånliga priser med utlåtande från
röntgenolog Ulf Welander. Vi välkomnar
alla remisser till vår klinik som är centralt
belägen vid Östermalmstorg.

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

Maryam Pourmousa
Parodontolog
Tar emot remisser för:
Parodontal terapiplanering
och behandling
Hel- del- och singelimplantat
Fixturoperation på remiss
WASA TANDKLINIK
TEGNÉRGATAN 15, 3 TR
111 40 STOCKHOLM
TEL 08-21 01 85
wtk@wasatandklinik.com

Specialistkliniken för
Narkos och behandling
av Tandvårdsrädsla

Narkos - Sedering - Lustgas
Terapi - Hypnos - KBT
Implantat under Narkos
Landstingens högkostnadsskydd
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
Specialist käkkirurgi Björn Johansson
Leg tandhygienist Anna-Lena Brandvold
Leg psykolog, leg psykoterapeut Sven-Erik Levin
Leg psykolog Shervin Shahnavaz
Leg läkare, spec anestesi Bo Lundblad

Narkoskliniken

RÅLAMBSVÄGEN 10A, KUNGSHOLMEN
112 59 STOCKHOLM

Tel: 08-737 00 75, Fax: 08-737 00 76

Ortodontist, Med dr

Shams Ar vini
Välkomnar remisser
för behandling av
barn och vuxna.
Tandaxessen, Datavägen 1,
436 32 Askim (Göteborg)
Tel 031-68 01 00, 0736-51 64 82
E-post: shamsarvini@hotmail.se

www.narkoskliniken.se info@narkoskliniken.se

90

tandläkartidningen årg 103 nr 11 2011

Röntgenspecialisttandläkare
Lia Lindquist
Tar emot remisser för Volymtomografi/CBCTutredningar inför implantatbehandling,
övriga tand- och käkproblem samt
käkledsundersökningar.
Välkomna att skicka remiss till

Tandpoolen, Askrikegatan 1
115 57 Stockholm
Tel 08-545 80 335

Ring 020-84 44 48
www.vardguiden.se/alkohollinjen

Morita 3D Accuitomo Volymtomograf

Implantat
Nobel Biocare
Astra

Leg tandläkare

Gunnar Håwi
Anna Ljungberg
Lena-Maria Persson

ST tandläkare

Robert Nedelcu

Spec käkkirurgi

Straumann
Biomet 3i

Vi tar emot remisser för
l

Fullständig
implantatbehandling

Björn Johansson
Bengt Karlson

l

Implantatkirurgi

l

Övrig kirurgi

Spec oral protetik

Hans Nilson

l

Protetik

Spec parodontologi

Rolf Appelgren

l

Endodonti

Spec endodonti

Johan Boström

l

Paradontologi

Spec anestesiologi

Johan Ellingsen

l

Tandtekniska arbeten

Leg tandhygienister

Ingalena Lundqvist
Carin Wilhelmsson

Tandtekniker

Gunilla Carlsson
Specialistcenter för implantat och protetik
Malin Elander
Kristin Gerdeman
Annelie Gåvefeldt
Artillerigatan 93, 115 30 Stockholm
Fredrik Svensson
Fax 08-664 20 60. www.sdic.se
Anne-Mari Mårtensson
Dotterklinik
Martin Ovesjö
Swedish Dental Implant Centre
Teemu Paavola
2 Harley Street, London
Peter Raksanyi
Joanna Skoglund
Tel +44 (0) 20 758 092 86

SDIC Tandspecialister
08-783 78 85

SDIC Tandteknik
Implantat- och fullservicelaboratorium

08-783 78 60

Strindbergsgatan 30, 115 31 Stockholm
Fax 08-664 23 40. e-mail tandteknik@sdic.se

Annonsera både på nätet och i tidningen!
www.tandlakartidningen.se
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KURSER & KONFERENSER
E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Folktandvården

Odontologiska Utbildningsenheten, Örebro inbjuder till

ODONTOLOGISKA TEMADAGAR 2012
Tema: Nya metoder – Diagnostik & Behandling
Vetenskap - Klinik - Etik
Torsdag den 2 februari kl 09.00 – 17.05
Registrering och kaffe 09.00 – 09.50

Bendiagnostik – Nya metoder
Digital diagnostik – Guided surgery
Digital röntgendiagnostik, CBCT – nya riktlinjer
Nya metoder inom endodonti
Probiotika, ICDAS
Avancerade metoder i den tidiga kariesdiagnostiken
Utvärdering av nya metoder - CAMTÖ
Sensorimotorisk kontroll av bit- och tuggfunktion

Prof Ulf Lerner, Umeå/Göteborg
Doc Börje Svensson, Örebro
Övertandl Anders Öhman, Luleå
Prof Mats Nilsson, Lund
Doc Thomas Kvist, Göteborg
Prof Svante Twetman, Köpenhamn
Med dr Lena Karlsson, Stockholm
Doc Kerstin Nilsson, Örebro
Doc Mats Trulsson, Stockholm

Kvällsarrangemang – Middag med underhållning på Örebro Slott

Fredag den 3 februari kl 08.30 – 12.30
SOMNet, Diagnostikbank
Nätet som hjälp inför behandling av tandvårdsrädda ungdomar
Osynliga behandlingar inom ortodonti
Digital avtryckstagning - är framtiden redan här?
Stamceller vid vävnadsregeneration - var står vi idag?

Prof Mats Jontell, Göteborg
Prof Erik Skaret, Oslo
PhD Jesper Lundgren, Göteborg
Övertandl Thomas Örtendahl, Göteborg
Övertandl Johnny Nyhlin, Falun
Doc Camilla Karlsson, Göteborg

Kursavgift: 3450:- (2950:-). I kursavgiften ingår för- och eftermiddagskaffe, lunch och middag med
kvällsarrangemang torsdag, samt förmiddagskaffe fredag.
Kursavgiften kommer att faktureras vid två tillfällen, i början av december samt före kursstart.
Sista anmälningsdag: 9 januari 2012. Vid betalning före 15 december 2011 sänkt kursavgift till 2950:Logi: Bokas direkt till hotellet före 31 december. Förbokade hotell och priser.
Uppge ”120202-Odontologiska” samt för Hotell Plaza ”108113”och för Livin hotell ”33947”.
First hotell: Enkelrum 895:- Dubbelrum 1095:- Tel: 019-611 73 0 Email: boka@hotellorebro.se www.hotellorebro.se
Hotell Plaza: Enkelrum 995:- Tel: 019-611 90 35 Email: info@plazahotel.se www.plazahotel.se
Best Western City Hotel: Enkelrum 1295:- Tel: 019-601 42 00 Email: info@cityhotelorebro.se www.cityhotelorebro.se
Livin hotell: Enkelrum 900:- Tel: 019-31 02 40 Email: info@livin.se www.livin.se
Frågor om konferensen: Yvonne Magnusson, Odontologiska Utbildningsenheten, tel 019-602 40 13
E-mail: yvonne.magnusson@orebroll.se
Anmälan görs på Internet www.orebroll.se/ftv/temadagar senast 9 januari 2012
Anmälan kan också sändas till: Odontologiska Utbildningsenheten, Temadagar, Box 1126, 701 11 Örebro
Anmälan är bindande.
Namn………………………………………………………. Klinik…..………………………….
Telefon…...........………………..
Adress…………………….................... Postnr…….…………........................
E-post………................……………….........……….......................................
Fakturaadress…………………………………..................……………………
...........................................................................................................................
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JUST-kurser
vid Odontologiska Institutionen i Jönköping
Käkkirurgi – JUST 9

Kursdatum: tisdag 24 januari – fredag 27 januari 2012

Endodonti – JUST 10

Kursdatum: onsdag 8 februari – fredag 10 februari 2012
JUST-kurserna vänder sig till tandläkare och lämpar sig
särskilt väl för tandläkare under specialiseringstjänstgöring.
Målet med utbildningen är att ge en översikt och fördjupad
kunskap med tonvikt på aktuell forskning och dess tillämpning i rationell klinik.
Kursavgift: Käkkirurgi 8 000 kronor exklusive moms och Endodonti
5 500 kronor exklusive moms. I kursavgiften ingår lunch och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas
av deltagarna själva.
Information om kursen och anmälan: www.lj.se/oi
Sista anmälningsdag: 2011-10-31
Efteranmälningar beaktas i mån av plats.

just_kurser_2012.indd 1

Följ med

Sverker Toreskog

ÖVRIGT

2011-08-29 15:22:52

E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

till Hongkong och Vietnam!
I september 2012 går FDI till
Hongkong.

Även den som
är rädd vill göra
sin röst hörd.

Vi reser först till Vietnam
där Sverker Toreskog håller kurs.
Därefter fortsätter vi till
tandläkarkongressen i Hongkong.
Bra kursinnehåll, lyxigt boende
och trevligt sällskap garanteras.
För prospekt: info@nctravel.se
eller gå in på www.nctravel.se
Tandläkare Ingvar Schützer:
0706-096503

Stöd BRIS! Medlemskap 100 kr,
eller gåva. PG 90 15 04-1. BRIS.se

Funderar du över dina alkoholvanor?
Ring 020-84 44 48

tandläkartidningen årg 103 nr 11 2011
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PERSONNYTT

E-post: elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

FÖDELSEDAGAR

30 år

Alaa Madhat, Vårby 7/10
Jiyeon Lee, Göteborg 10/10
Caroline Bernhardsson, Linköping 16/10
Ilka Kenyeres, Stockholm 19/10
Anna Elmqvist, Umeå 20/10
Paula Puciova, Norrköping 20/10

40 år

Sten Hellström, Uppsala 12/10
Anna von Freyer, Lund 12/10
Eva Johannesson Lövsund, Hovås 14/10
Jan Moberg, Bollnäs 14/10
Carina Arvidsson, Höganäs 14/10
Börje Rådestad, Stockholm 16/10
Lena Permert, Stockholm 19/10
Helena Almeren, Eskilstuna 25/10
Georg Tellefsen, Stocksund 26/10
Josef Sunna, Gällivare 27/10
Peter Åkesson, Hjärup 27/10

Ann Axelsson, Hovås 7/10
Maria Kungs, Österskär 10/10
Elisabet Nilsson, Ystad 10/10
Patrik Andrén, Västerås 14/10
Edmund Gazala, Täby 14/10
Dee Dee Cheung, Norge 16/10
Johanna Erkenfeldt, Rydebäck 18/10
Siv Sladius, Sundbyberg 19/10
Noushin Yahyapour,
Västra Frölunda 25/10
Catarina Jones, Kungsängen 26/10
Maria Henningsson, Linköping 27/10

65 år

50 år

75 år

Hilde Garvald, Mölndal 7/10
Jan Timren, Katthammarsvik 7/10
Christin Fischer, Lidingö 9/10
Katja Edling, Östersund 22/10

60 år

Georg Stockenhed, Älta 7/10

Marianne Högberg, Stockholm 10/10
Mirjana Malvestam, Nybro 13/10
Lars Grevillius, Lerum 16/10
Lars Karlsson, Norrköping 21/10
Christina Askman, Helsingborg 23/10
Peter Carlström, Uddevalla 24/10
Christina Bruce, Säffle 24/10

70 år

Olle Brundin, Sollentuna 16/10
Eva Asplund, Falun 27/10
Leif Malander, Järfälla 12/10
Håkan Nyström, Tyskland 12/10
Lars Frithiof, Sollentuna 22/10

80 år

Folke Isaksson, Luleå 12/10
Ulf Paul Kewenter, Göteborg 13/10
AVLIDNA
Lena Tegner, Linköping f -53

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

DISPUTATIONER

malmö

Birger Narby, den 28 oktober 2011.
Avhandlingen: »Factors shaping demand
for prosthetic dentistry treatment with
special focus on implant dentistry.«
Fakultetsopponent: Professor Margareta
Molin Thorén, Umeå.
Per Haag, den 25 november 2011.
Avhandlingen: »Bonding of porcelain to
titanium – clinical and technical aspects.«
Fakultetsopponent: Professor Ulf
Örtengren, Tromsö, Norge.
Maria Pigg, den 16 december 2011.
Avhandlingen: »Chronic intraoral pain –
assessment of diagnostic methods and
prognosis.«
Fakultetsopponent: Professor Antoon
DeLaat, Leuven, Belgien.
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GRATTIS

Ilka Kenyeres 30 år
vi gratulerar Ilka Kenyeres som fyller

30 år den 19 oktober.
Som liten använde
hon mjöl och vatten
som fyllningsmaterial till sina dockors
tänder. I dag är
patienterna högst
levande och precisionen bättre.
– Jag tillhörde de
Ilka Kenyeres
få barn som faktiskt
lekte tandläkare som liten. Redan då
tyckte jag att det var roligt att skapa
och förändra. Det var det som drog
mig till yrket.
Att lärosätet skulle bli i Stockholm
var dock lite av en slump. Efter gymnasiet anmäldes Ilka Kenyeres till
skönhetstävlingen Fröken Sverige
och fick där representera sitt landskap Blekinge. Skönhetsmissarna
reste runt i Sverige och när tävlingen
var slut, hade Ilka Kenyeres kammat
hem en tredjeplats och även beslutat
sig för att flytta till Stockholm och
söka in på tandläkarutbildningen.
– Tävlingen var en enorm upplevelse. Jag fick bland annat göra
minilumpen och fick ett nätverk av
kontakter och vänner som jag har
kvar än i dag.
Efter tandläkarexamen började
Ilka Kenyeres arbeta inom folktandvården. Därefter gick flyttlasset till
södra Spanien innan hon slutligen
hamnade på Mörby Dental Group i
Stockholm. Här jobbar hon som allmäntandläkare, med extra intresse
för estetisk och kosmetisk tandvård.
– Det är viktigt för människor att
ha fina tänder för att kunna må bra
och för att få en ökad livskvalitet.
Därför har både protetiken och det
estetiska kring tänderna intresserat
mig. Om jag specialiserar mig på något område så skulle det vara det.
När Ilka Kenyeres inte arbetar
fördelar hon tiden mellan pojkvän,
familj, vänner, träning och resor.
Hur födelsedagen ska firas är ännu
inte bestämt.
– Som det ser ut nu ska jag faktiskt
jobba. Men jag hoppas såklart att det
blir någon trevlig överraskning av
något slag.
lina jonsson
tandläkartidningen årg 103 nr 11 2011

Ny chef
på Läkemedelsverket

Privattandläkarnas
generalsekreterare avgår

nina sabel blir ny specialist i pedodonti den 14 oktober.
Hon gick tandläkarutbildningen i
Malmö 1993–1998.
Nina Sabel har
arbetat som allmäntandläkare vid
folktandvården Göteborg och under de
Nina Sabel
senaste sex åren har
hon haft en kombinationstjänst som
innefattat st- och doktorandutbildning parallellt.
Efter examen planerar Nina Sabel
att slutföra sitt doktorandprojekt
»Primary enamel – morphological
and chemical aspects on their mineralization«.			
ef

helena dzojic är ny chef för Läkemedelsverkets enhet för
medicinteknik.
Hon har arbetat
på Läkemedelsverket sedan hösten
2007, senast som
gruppchef för regulatoriska frågor inom
det medicintekniska
Helena Dzojic
området.
Hon är klinisk immunolog och har
doktorerat vid Uppsala universitet.
Läkemedelsverkets enhet för medicinteknik kontrollerar produktsäkerhet, inspekterar tillverkare och granskar planerade kliniska prövningar
inom det medicintekniska området,
bland annat.			
js

Lars Fredriksson ny
specialist i bettfysiologi

4,6 miljoner till forskning
om biomaterial

lars fredriksson blev ny specialist i
bettfysiologi den 31
augusti.
Han gick tandläkarutbildningen i
Stockholm och var
klar 2001.
Lars Fredriksson
arbetade sedan
Lars Fredriksson under flera år först
vid folktandvården
Sörmland och sedan vid folktandvården Stockholm innan han påbörjade
sin specialistutbildning i bettfysiologi
vid Eastmaninstitutet.
Lars Fredriksson disputerade
2006 vid Karolinska institutet med
avhandlingen »Local and systemic
inflammatory mediators and their
relation to pressure-pain threshold
and pain of the temporomandibular
joint«.
Han arbetar kvar på avdelningen
för bettfysiologi på Eastmaninstitutet
i Stockholm.			
ef

ann wennerberg, professor i oral
protetik vid odontologiska fakulteten i
Malmö, får 4,6 miljoner kronor över tre
år för att ta fram nya
biomaterial.
Pengarna kommer
från Marie Curie
Ann Wennerberg Initial Training Networks, eu:s sjunde
ramprogram.
Två doktorander ska rekryteras. I
tre år kommer de att arbeta med att
skapa en nedbrytningsbar klätterställning för benvävnad som hjälper
kroppen att ersätta förlorat ben.
Sammanlagt får tolv personer i
olika länder doktorandtjänster inom
projektet, som leds från Tyskland.		
				
js

eva andersson avgår som generalsekreterare hos Privattandläkarna.
Rekryteringsprocessen av en ny generalsekreterare inleds
av styrelsen inom
kort. Fram till 14
oktober kommer Eva
Andersson att bistå
Eva Andersson
styrelsen i överlämningsprocessen.
Eva Andersson blev vice vd hos
Privattandläkarna 2007. Dessförinnan var hon seniorkonsult på det
internationella revisionsföretaget
kpmg, där hon arbetade med strategisk verksamhetsutveckling inom
hälso- och sjukvården och läkemedelsindustrin. Bland annat arbetade
hon med Privattandläkarnas verksamhetsutvecklingsprojekt.
Eva Andersson är legitimerad apotekare med forskarutbildning. Tidigare var hon utvecklingsdirektör på
Apoteket.			
js

Annonsera både på nätet och i tidningen!
www.tandlakartidningen.se
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f o to : d a n i e l o l s é n

Nina Sabel
ny specialist i pedodonti

Josefin Sannevik
ny specialist i pedodonti
josefin sannevik blev ny specialist i
pedodonti den 7 september.
Hon gick tandläkarutbildningen i
Stockholm och tog
examen 2005.
Josefin Sannevik
har arbetat som
distriktstandläkare
Josefin
i Örebro och var unSannevik
der en tid verksam
som projektassistent inom bita-projektet (Barn i tandvården). Hon har
suttit både i Örebro Läns Tandläkarförenings och i Tjänstetandläkarnas
styrelse.
Under specialistutbildningen i
Örebro har Josefin Sannevik studerat
vetenskaplig metodik i odontologi
och hennes projektarbete handlade
om tandvårdsrädsla mätt med cfssds.
Josefin Sannevik kommer nu att
tillträda en tjänst på specialistkliniken för pedodonti i Helsingborg.
				
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
Elsie Ekander 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
Etik, kvalitet, kollegastöd
Åsa Hultén 08-666 15 31
Kamrathjälpen, ansvarsfrågor
Pia Kollin 08-666 15 45
Utbildnings-, forsknings- och
studerandefrågor
Pia Leden tjl
Sofie Andersson vik 08-666 15 22

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
Kenth Nilsson
018-611 09 80/90, 070-658 78 86
kenth@tjanstetandlakarna.se
Hans Göransson
076-840 83 50
hans.goransson@dll.se
Anders Mohlin
070-558 91 01
anders.mohlin@bjarenet.com

Ekonomichef
Swedish Dental Journal
Bo Lidholm 08-666 15 12

Mikael Jansson
070-678 18 16
mikael.jansson@ptj.se

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

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

Informationsansvarig
Lena Munck af Rosenschöld
08-666 15 52
lena.munck
@tandlakarforbundet.se
Sekreterare
Anna-Maja Necander 08-666 15 07
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

96

tandläkarförbundets
stöd till enskilda
medlemmar

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, 031-69 16 00
margit.gabrielson@vgregion.se
Bita Ghorani, 070-746 86 82
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

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, revideras hösten 2011
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

Kontaktperson: Åsa Hultén,
08-666 15 31, asa.hulten@
tandlakarforbundet.se

Kunskap & kvalitet i praktiken

Får vi komma till dig
och tala om kvalitet
i vardagen för hela
teamet?
Lotten Bergström talar i ca 2 timmar.
Kostnad: 3000 kr + moms
Restid och reskostnad tillkommer.
Mer information och bokning:
lotten.bergstrom@tandlakarforbundet.se
eller 070-566 15 45

Medlem: 2 ex av varje skrift gratis,
icke-medlem 50 kr per st.
kontakt@tandlakarforbundet.se

plugg_stående_k&kipraktiken.indd 1
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Privattandläkarna

kontor

Postadress:
Box 1217, 111 82 Stockholm
Besöksadress:
Österlånggatan 43, 2 tr
Tel: vx 08-555 44 600
Fax: 08-555 44 666
Hemsida: www.ptl.se
E-postadress: info@ptl.se
E-post direkt till en person:
fornamn.efternamn@ptl.se
Sveriges Privattandläkarförening
Lars Olsson, sakkunnig
branschfrågor
08-555 44 603
Förtroendenämnden
Ann-Catrin Almespång
08-555 44 635
Marina Sabelström-Ingwes
08-555 44 697

Ingela Andrée, personalchef
och reception
08-555 44 605
Daniella Bahgat, medlemsservice
08-555 44 699
August Liljeqvist, jurist
08-555 44 644
Dan Nilsson, affärsutvecklare
och presskontakt
08-555 44 604
Maria Bjurö, informationschef
08-555 44 651
Tina Fredriksson, kommunikatör
08-555 44 610
Said Ilbeigi, verksamhetscontroller
08-555 44 625
Carina Berg, ekonomiassistent
08-555 44 660
Privattandvårdsupplysningen
020-66 28 00, ptu@ptl.se

Svensk Privattandvård AB
Hans Pettersson, vd
08-555 44 690
Anders Wikander, tf vd
08-555 44 640

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
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

Etikdagen 2012 – 20 januari

Att mötas som människor
Boka redan nu fredagen den

20 januari för årets etikhändelse!
Läs mer och anmäl dig på
www.tandlakarforbundet.se
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Barnens tänder i goda händer
Tid: 7 oktober 2011
Plats: Stockholm
www.tandlakarforbundet.se
Ledarskap för tandvårdare
Tid: 13–14 oktober 2011
Plats: Göteborg
www.tandlakarforbundet.se

BISTÅND

Konsten att göra löständer
Tid: 21 oktober 2011
Plats: Stockholm
www.tandlakarforbundet.se

i praktiken

Parodontologi
Tid: 24–27 oktober 2011
Plats: Malmö
www.tandlakarforbundet.se
7th International Vienna
Orthodontic Symposium (IVOS)
Tid: 9–10 december 2011
Plats: Wien, Österrike
www.ivos.at

Karin Jonsson ger gratis tandvård
till barn i Kambodja sedan fyra år
tillbaka. Utrustningen i den enkla
kliniken har vänliga kolleger hemma
i Linköping skänkt.

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

Sao Paolo International Dental Meeting
Tid: 28–31 januari 2012
Plats: Sao Paolo, Brasilien
www.suvison.com/sp2012.asp
AEEDC Dubai 2012
Tid: 31 januari – 2 februari 2012
Plats: Dubai, Förenade Arabemiraten
www.aeedc.com
26th World Congress of International
College for Maxillofacial Surgery
Tid: 1–4 februari 2012
Plats: Las Palmas, Kanarieöarna, Spanien
www.icmfs.es

Munnen in i Är storlek
Senior alert avgörande?

Excellence in Dentistry
Tid: 26–29 april 2012
Plats: Istanbul, Turkiet
www.excellence-in-dentistry.org

ANNONSÖRER I DETTA NUMMER
Örestad Dentallab
Dentalmind
AristoDent 
Swede Dental 
Multiergonomi 
X-dental 
Dentalringen 
Bendent 
Hultén & Co 
KeyDental
Expodent 
DentMan 
GC Nordic 
Opus Health Care
Dentsply DeTrey 
Biomet 3i 
Doxa Dental
Kerr
Teknodont
MeridentOptergo 
Ivoclar Vivadent 
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9, 26, 27
11
11
11
16
16
17
18
19
19
19, 35, 76
23
24
32, 53
33
35
35
36
38
39

Denzir
42
Dentaleye 
44
Pepsodent
45
Astra Tech 
46
Stockholmsmässan 
50
Directa 
52
Inclino Nordic 
54
Plandent Forssberg Dental 
54
Straumann 
55
Sveriges Tandläkarförbund  56, 76
Voco GmbH 
57
GlaxoSmithKline 
59
Axánd

60
Specialisttandläkarna Valhallav 61
Kavo 
62, 63, 79
Sv Tandläkare-Sällskapet 
74
Listerine
75
Ortlab 
76
M-tec
77
CelinDental 
88
Praktikertjänst Tandvård 
89

Narkoskliniken
Maryam Pourmousa
Bene Tandvård 
Folktandvården Stockholm
Shams Arvani 
Lia Lindquist 
SDIC Tandspecialister 
Folktandvården, Örebro 
Odont inst, Jönköping 
NC Travel 
Hådéns Dental Återvinning
Specialistkliniken för
Dentala Implantat 
W & H Nordic
DentMan 
Digitales
NSK Sweden, TS Dental 
Praxis A/S 
Unident 
Åhren Dental Consult 
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90
90
90
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92
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93
99
100
bilaga
bilaga
bilaga
bilaga
bilaga
bilaga

The 3rd Future Trends in Implantology
International Dental Conference
Tid: 31 maj –2 juni 2012
Plats: Paris, Frankrike
aharel@paragon-conventions.com
5th International Conference on Ectodermal Dysplasia – Care and Clinical Trials
Tid: 1–3 juni 2012
Plats: Erlangen, Tyskland
http://ed2012.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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REMITTERA DIN PATIENT OM DU DELAR VÅRA VÄRDERINGAR

Procera® original
alumina/zirconia inkl. kärna
1510
SEK SEK
1 465

KOMPETENS
MORAL

OMSORG
KVALITET

VETENSKAP
ANSVAR

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.

Specialist parodontologi: Juhani Fischer

Specialist käkkirurgi: Sten Holm
Specialister protetik:

Pär Almqvist

Christer Bessing

Specialist röntgen: Inger Eklund

Claes Ellgar

Narkosläkare: Gunilla Caneman

ST-Tandläkare: Jakob Krog

Box 425. 201 24 Malmö. Telefon 040-16 20 00. Telefax 040-16 21 44.
info@odlab.se www.odlab.se

Per Ekenbäck

Fredag den 2 december 2011 på Yasuragi Hasseludden med endodontispecialisterna Michael Ahlqvist, Johan Ohlin och Fredrik Erhardt.

Välkomna till kurs- och rekreationsanläggningen Yasuragi på Hasseludden i Stockholm. Endoday
omfattar det mesta inom endodonti. Passa på att fråga, diskutera och prova er fram inom maskinell
rensning där vi blandar teori och praktik. Kursen avslutas på fredag eftermiddag och tid ﬁnns för att
njuta av anläggningens faciliteter. Senare under kvällen äter vi en gemensam middag och minglar.

Kursinnehåll:
- Modern rationell endodonti
- Akut omhändertagande
- Vilka tänder är värda behandling
- Maskinell rensning:
Teori & praktisk workshop

Yasuragi Hasseludden är en fridfull oas där du kan njuta av japanska bad
och förstklassig asiatisk mat och dryck. Irashai-mase - Välkomna!
Datum:

Fredagen den 2 december 2011

Tid:

Kl 10.00 - ca 17.00 därefter bad, middag och mingel.
Utcheckning lördag kl 10.00

Pris:

4.995 kr exkl moms inkl kursavgift, lunch, kaffe, middag med dryck,
tillgång till bad och övernattning i dubbelrum.
Enkelrumstillägg 200 kr.

Anmälan:

Anmälan senaste den 20 oktober 2011 med namn, adress,
antal personer samt enkel eller dubbelrum till Sendoline AB,
t 08-445 88 30, info@sendoline.com, www.sendoline.com
Anmälan är bindande från den 20 oktober 2011!
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