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På förra årets riksstämma i Göteborg presente-
rades en patient med stort behandlingsbehov 
(figur i). Bland diagnoserna fanns bland annat 
1) generella cervikala erosioner 
2) generella ocklusala så kallade cuppings, det 

vill säga genombrytningar av emaljen med 
dentinexponering 

3) kraftigt slitage och dentinexponering av in-
cisalskären på retroklinerade 11 och 21 

4) 45 kronisk periapikal parodontit 
5) kraftigt minskad buckal och lingual tandsub-

stans, speciellt 36 på grund av tidigare stora 
fyllningar (frakturrisk) 

6) en bimaxillär trångställning med 7 mm i över-
käken och 2 mm i underkäken 

7) gummy smile och suboptimal estetik.

Så behandlades 
patienten

 inFÖr riksstämman

PATIENTBEHANDLING�Under förra 
årets riksstämma presenterades en pa-
tient med stort behandlingsbehov och där 
diagnoserna var många. Under årets riks-
stämma diskuteras och visas de avslutande 
behandlingarna.

Sverker Toreskog
tdl, M.S.D., Odont Dr Hc, 
Visiting Professor, Alas 
University, Lima, Peru
E-post: sverker
@toreskog.com

samarBete meLLan sPeciaLkunniga 
Under genomgången på riksstämman 2010 i Gö-
teborg togs behandlingsstrategin fram och hu-
vudpunkterna för denna bestod av 
1) uppföljning av endodontin 45 (Charlotte Uh-

lin) 
2) lösandet av trångställningen framför allt i 

överkäken (Lennart Lagerström) 
3) återställande av normal tandanatomi och en 

PATIENTBEHANDLING PÅ RIKSSTÄMMAN
Välkomna med åsikter, synpunkter och engagemang under riksstämman torsdag 
den 17 november klockan 13.15–15.15. Lokal K1. 

Figur i. Före 
ort odontisk 
behandling.

På förra årets riksstämma i Göteborg presente-
rades en patient med stort behandlingsbehov 

patienten
tient med stort behandlingsbehov och där 

stämma diskuteras och visas de avslutande 

78

VETENSKAP & KLINIK 

tandläkartidningen årg 102 nr 10 2010

VETENSKAP & KLINIK 

patientbehandling på riksstämman

Välkomna med åsikter, synpunkter och engagemang under riksstämman fredag  

den 19 november klockan 9.00–12.15 med efterföljande diskussion klockan  

13.15–14.45. Sal H2. 

PATIENTbEhANdLINg På årets riks
stämma presenteras en fallbeskrivning 

där patienten inte är slutbehandlad. 
Du som intresserad får en möjlighet 

att själv påverka hur fallet ska lösas. 
Slutbehandling av patienten sker tidigast 

under riksstämman 2011.

Klinisk uppföljning och klinisk forskning är vik-

tiga delar i den odontologiskt kliniska utveck-

lingen. Det är således inte enbart Forskning med 

stort »F« utan små, dagliga och kliniskt relevanta 

observationer som kan leda oss framåt. Doku-

mentationen av de olika leden och transparen-

sen i varje led av behandlingen blir då viktiga för 

trovärdigheten och accepterandet av olika typer 

av behandlingar. Det är således av stort värde att 

öppet exemplifiera hur vardaglig klinisk behand-

ling och uppföljning kan gå till.samarbete mellan specialkunniga 
För att undersöka om detta kunde vara intressant 

att genomföra under en eller flera riksstämmor 

tog tandtekniker Bodel Sjöholm och jag, Sverker 

Påverka lösningen av patientfallet på riksstämman

Hur skulle du behandla?

Toreskog, fram ett förslag till behandling av en 

patient med ett antal diagnoser där ett nära in-

terdisciplinärt samarbete mellan olika special-

kunniga eller specialister skulle kunna optimera 

slutresultatet; förslaget accepterades av Svenska 

Tandläkare-Sällskapet och detta är den första 

delen av projektet. Du som intresserad tandlä-

kare, tandsköterska, tandhygienist eller tand-

tekniker eller bara intresserad person får nu en 

möjlighet att sätta dig in i fallet och själv komma 

fram till hur du tycker fallet ska lösas, innan fallet 

är slutbehandlat.Av praktiska skäl och för att göra presenta-

tionerna mer intressanta på den instundande 

riksstämman i Göteborg har behandlingen till 

vissa delar påbörjats. Stor möjlighet finns dock 

att vara med och påverka fortsättningen och den 

slutliga behandlingen under den dag under riks-

stämman som patienten och fallet presenteras. 

Slutbehandling av patienten sker tidigast under 

riksstämman 2011.
störs av estetikenVi fann en perfekt patient; en snart 50 år ung 

charmerande och positiv kvinna som dessutom 

lovade ställa upp på all denna exponering. Hon 

arbetar inom en kreativ verksamhet och har dag-

Sverker Toreskogtdl, M.S.D., Odont Dr Hc, Visiting Professor, Alas University, Lima, PeruE-post: sverker@toreskog.com

 inför riksstämman

figur 1 a. En leende patient.

a

b

figur 1 b. när patienten säger »emma« får vi en indikation på vad 

som visas vid vanligt tal.
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Figur ii. Under ortodontisk behandling. Figur iii. Efter ortodontisk behandling.

Figur iv. Före kirurgisk behandling.

förbättrad slutlig estetik i överkäken (Farid 
Akhlaghi – mjukvävnadsestetik och Sverker 
Toreskog/Bodel Sjöholm klistrade porslinsfa-
sader/kronor).

hur har det nu gått  
– och vad har gjorts? 
Det intressanta med alla behandlingar som sker 
»inför öppen ridå« är ju att inget kan döljas, allt 
som händer redovisas öppet och ska upp till ytan 
och fortfarande vet jag, Sverker Toreskog, inte i 
skrivande stund hur slutresultatet kommer att 
bli … men jag vet att vi alla har gjort vårt bästa för 
att göra patienten och oss alla glada och nöjda! 
Jag har just sänt mitt material efter preparation 
och avtryck till Bodel Sjöholm för den tandtek-
niska arbetsdelen. 

ortodontin 
Diskussionen i många trångställningsfall rör sig 
kring möjligheten att klara underskottet av ut-
rymme med så kallad stripsning, det vill säga ska-
pande av utrymme genom approximal slipning 
av tänderna i aktuellt område eller att lösa ut-
rymmesbristen genom extraktion av en eller två 
premolarer. Lennart Lagerström bedömde att 
extraktion av två premolarer var nödvändigt och 
dessa extraktioner utfördes av vår parodontolog, 
Farid Akhlaghi, med minimal invasiv teknik. Se 
bilder före, under och efter Lennart Lagerströms 
ortodonti (figur i, ii, iii).

mjukvävnadskirurgin 
Extraktion av 14 och 24 skapade utrymme för en 
bredare och mer normal tandanatomi i överkäks-
fronten. Tidigare analyser hade visat att bara en 
smärre förlängning av 11 och 21 var estetiskt möj-
lig i incisal riktning och eftersom 12 … 22 skulle 
ges en normal längd/breddrelation bestämdes 
att förlängning av tänderna skulle göras i cervi-
kal riktning. Denna utfördes kirurgiskt av Farid 
Akhlaghi (figur iv, v, vi) och målet var här att 
uppnå ett normalt längd/breddförhållande på 
överkäkens incisiver.

Figur v. Prekirurgisk planering.

Figur vi. Fyra veckor efter kirurgi.
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Protetiken 
Protetiken är ju slutbehandlingen och detta kom-
mer att ske med skalfasader. Eftersom inga bett-
relaterade problem finns har vi valt bort en höj-
ning av bettet och bestämt oss för skalfasader 16 
… 26 med bibehållen betthöjd. 16 … 26 har således 
preparerats av mig. Innan preparation av 16 … 26 
utfördes gjordes en laboratorieframställd »mock 
up« (figur vii) där vi gav en vision av den tand-
form vi tänkt oss att senare utföra i porslin. Den-
na tandform provade vi sedan på patienten före 
preparation så att hon fick möjlighet att uppleva 
ett ungefärligt slutresultat och dessutom använ-
der vi den formen för att ge henne den temporära 
ersättningen (figur viii). Patienten går således 
hem efter preparation med det tänkta utseendet 
och kan då reagera på detta och påverka fortsätt-
ningen av processen.

estetiken 
Patienten stortrivdes med tandlängd och tand-
form när hon såg sin »mock up« och den tem-
porära ersättningen. När det gällde färgen på 
tänderna ville hon, som många andra, få den av-
sevärt ljusare än hon hade haft (och som under-
käken fortfarande har). Detta har vi accepterat 
och det innebär att underkäken får blekas.

vad sker under riksstämman? 
Den viktiga ortodontiska förbehandlingen be-
skrivs bildmässigt av Lennart Lagerström, den 
kirurgiska ben- och mjukvävnadsplastiken be-
skrivs av Farid Akhlaghi och denna visas även 
med en filmsekvens. Preparation, avtryck och 
bonding/klistring, utförd av min sköterska Gun-
vor och mig, visas som en filmsekvens och den 
otroligt viktiga laboratorieframställningen visas 
av Bodel Sjöholm rikligt bildmässigt dokumente-
rad !

hände det något oväntat under BehandLingen? 
Javisst, men det får du reda på under riksstäm-
man … Välkommen!

Figur vii. Mock up.

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

Gå in på www.tandlakar tidningen.se, fyll i namn och e-postadress under Nyhetsbrev 
så mejlar vi dig nyheter när de är som hetast.



Corega motverkar bakteriekolonisation 
på protesytan(1)

Protes borstad med 
medelslipande tandkräm

Protes rengjord med 
Corega rengöringstabletter

(1) GSK Abrasivity Study 1, GSK data on file, 2008

Corega rengör protesen enkelt, 
effektivt och skonsamteffektivt och skonsamt
Tandproteser är tillverkade av akrylat, ett material som är mjukare än tandemalj. Många patienter rengör dock sin protes 
med vanlig tandkräm, ibland på rekommendation av tandvårdspersonal. Det finns emellertid en risk för att tandkrämens 
slipmedel repar ytan. Studier har visat att detta sker även med lågslipande tandkräm. Den ojämna ytan bildar dessutom 
en grogrund för bakterier, vilket kan leda till dålig andedräkt, candidiasis och protesstomatit. Corega rengöringstabletter 
är speciellt utvecklade för att rengöra proteser på ett mycket skonsamt men ändå effektivt sätt.

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
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Aktuellt från Sveriges Tandläkarförbund

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

Tandläkarförbundets uppgift är att ta tillvara dina intressen i de 
odontologiska frågorna.  På det sättet skiljer vi oss från de fyra 
medlemsorganisationerna - riksföreningarna. Vi håller kontakt 
med myndigheter och politiker, deltar i utredningar och svarar 
på remisser. Dessutom genomför vi undersökningar och driver 
opinion. 
 
Som medlem får du dessutom:

Så här är Sveriges Tandläkarförbund uppbyggt idag

l  Möjlighet att påverka vilka frågor som ska drivas. Det gör du  
    genom din motionsrätt, genom ditt ombud på förbundsmötet  
    och genom andra förtroendevalda inom din riksförening
l  Tandläkartidningen och Swedish Dental Journal
l  Ekonomiskt och annat stöd vid kriser i livet
l  Rätt att använda förbundets emblem på skyltar, brevpapper mm
l  Odontologisk efterutbildning och kurser av erkänt hög kvalitet till  
     reducerad avgift
l  Stöd vid anmälningsärenden
l  Reducerad avgift till den årliga odontologiska riksstämman

Läs mer om ditt medlemskap i 
förbundets medlemsbroschyr! 
Beställ från  
kontakt@tandlakarforbundet.se.

Sveriges Tandläkarförbund är idag upp-
byggt av riksföreningarna Sveriges Privat-
tandläkarförening, Tjänstetandläkarför-
eningen, Sveriges Odontologiska Lärare 
samt STF/STUD. Tandläkare med svensk 
legitimation som är medlem i en riksfören-
ing är enskild medlem i Sveriges Tandläkar-
förbund. Detsamma gäller för tandläkarstu-
derande som är medlem i  
Studerandeföreningen. 

Tandläkare med svensk legitimation och ett medlemskap i en riksförening är idag 
medlem i Sveriges Tandläkarförbund. Detsamma gäller tandläkarstuderande med 
medlemskap i Studerandeföreningen.  

Detta får du som medlem i Sveriges Tandläkarförbund idag

Läs mer om ditt medlemskap i 

Detta får du som medlem i Sveriges Tandläkarförbund idag
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 På gång inom förbundet:

 Förbundet i media:

17-19 november, 
Odontologisk Riks-
stämma/Swedental

1 december  
Förbundsstyrelse-
möte

2 december 
Förbundsmöte

20 januari
Etikdagen 

”Kom gärna och träffa ordförande  
Gunilla Klingberg och vice  
ordförande Hans Sandberg  
på Tandläkartorget under  

Riksstämman, monter C08:41”

”Tandsköterske-
utbildningen hotar  
patientsäkerheten” 
Debattartikel om att 
samordna tand-
sköterskeutbild-
ningen nationellt. 
Dagens Samhälle 12 okt

Detta händer vid årsskiftet om Privattandläkarföreningen fattar beslut 
om att lämna sina enskilda medlemmar

Sveriges 
Tandläkarför-

bund

Sveriges 
Privattand- 

läkarförening
Tjänste- 

tandläkar- 
föreningen

Sveriges 
Odontologiska 

Lärare

Studerande- 
föreningen 
STF/STUD

Om Privattandläkarföreningen den 25 november fattar beslut om att bli en renodlad 
branschorganisation med bara företagsmedlemmar har de för avsikt att släppa sina en-
skilda medlemmar. För dessa individer upphör då även medlemskapet i Sveriges Tandlä-
karförbund.

Den uppkomna situationen är svår eftersom den berör alla förbundets 8600 medlemmar 
och flera självständiga juridiska personer. Men viljan finns att göra det bästa som går. För-
bundsstyrelsen försöker nu, tillsammans med alla riksföreningarna, först hitta en temporär 
övergångslösning för de medlemmar som står utanför efter den 1 januari. Sedan börjar 
arbetet med att hitta en långsiktig permanent lösning för alla tandläkare. 

Följ utvecklingen på hemsidan under Medlem/Medlemsinformation. 

– Den uppkomna 
situationen är oerhört 
komplicerad och det är 
omöjligt att ha en färdig 
lösning till den 1 januari, 
säger Gunilla Klingberg, 
ordförande i Sveriges 
Tandläkarförbund. Det 
vore oansvarigt.  
Vi vill ordna detta på allra 
bästa sätt men det kräver 
lite tid. 

Om PT släpper sina enskilda medlemmar, ställs de utanför, utan möjlighet att 
påverka förbundets verksamhet och utan medlemsförmåner som t.ex.Tandläkartid-
ningen. Förbundsstyrelsen arbetar nu på en tillfällig övergångslösning för dessa 
medlemmar. Efter det kan man börja arbeta med en permanent lösning. Den 
permanenta lösningen kommer dock inte kunna vara klar till förbundsmötet  
den 2 december. 

Aktuellt från Sveriges Tandläkarförbund

 Läs mer, www.tandlakarforbundet.se         Ansvarig för denna sida: Lena Munck, 08-666 15 52, lena.munck@tandlakarforbundet.se
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Tandläkarkunskap sedan 1909

98 sidor studentlitteratur
Att vara en del i svensk tandläkarutbildning är ett ansvar vi tar på största allvar.

Därför fortsätter vi att utveckla Tandläkartidningen för att bidra till såväl den
enskilde tandläkarens som branschens framgång.
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