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Examen 1964
SAMMANFATTAT Tandläkare Måns

Hedin, som för 50 år sedan tog sin
examen, ger här en inblick i dåtidens tandläkarutbildning: »Föga
anade vi då profylaxens betydelse
och de kommande 50 årens osannolika förbättring av tandhälsotillståndet i Sverige.«

Måns Hedin
docent, före detta
övertandläkare i Gävle
och Falun
E-post:
mans.hedin@telia.com

»… först
skulle vi bli
tandtekniker
eller åtminstone nästan
sådana.«
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år firar jag och mina kurskamrater på dåvarande Tandläkarhögskolan i Malmö
50-årsjubileum. Så länge sedan är det som
vi tog vår tandläkarexamen. Kanske kan
samtida tandläkare känna igen sig och yngre läsare få en inblick i hur det var på den tiden.
kandidatexamen
Det var 50 förväntansfulla elever som bänkade
sig i föreläsningssalen på Anatomen och Histologen i Lund den 2 februari 1960. Vi kom från
olika delar av Sverige med spridd studievana och
livserfarenhet. 25 procent av kurskamraterna var
kvinnor. Anatomiprofessorn Carl Herman Hjortsjö imponerade med sin titel och sina latinkunskaper. Anatomin var då entrén till medicinsk/
odontologisk utbildning och de främmande namnen på alla kroppsdelar hade svårt att fastna då
man inte visste vad sulcus, caput eller major betydde. Hjortsjö hade blivit odontologie hedersdoktor 1959 bland annat genom studier av käkledens rörelse, som han liknade vid en dubbelledad
nötknäckare. För att stimulera vår inläsning hade
vi »duggor« en gång per vecka där amanuenser
hade muntliga förhör. Vid den muntliga tentamen gällde det att man visade respekt för ämnet
och hade klätt upp sig, så jag var tvungen att köpa
en kostym och efter att ha redogjort för vad man
hittade i ett tvärsnitt av halsen var den nervpirrande akten över.
Andra terminen var det undervisning och examination i medicinsk kemi, fysiologi och bakteriologi, även dessa vid respektive institutioner
i Lund. I kandidatexamen ingick även speciella
»tandkurser« förlagda till Malmö. Det var mer
akademiskt i Lund, där alla föreläsningar började
med kvart, det vill säga kvart över jämnt klockslag. Jag förmodar att kursen i tandanatomi, då vi
i vax skulle skära ut olika tänder i stor skala, var

Så såg tandläkarutbildningen ut
för 50 år sedan
lagd som tankeställare eller barriär för dem, som
inte hade det rätta handlaget. Samma sak gällde
propedeutisk bettlära. Kursen i tandhistologi var
nyttig som introduktion till vad vi skulle ägna
yrkeslivet åt. Resorna mellan Lund och Malmö
gjorde jag med motorcykel och min första motorhoj kostade bara 175 kronor.
betyg och examination
Min tentamensbok är grovt indelad i »Tandläkarkandidatexamen« och »Tandläkarexamen«.
På 50 ställen finns inskrivet graderade betyg efter examination eller tjänstgöring. Under de fem
studieåren var det således en ständig gradering
av vad man åstadkommit, kanske var det rättvist
att de som var duktiga också kunde få detta skriftligt bekräftat. Flera examinationer var muntliga,
andra skriftliga, och ibland fick vi välja.
tandläkarexamen
Undervisningen började med förberedande kurser för att under kurs 9 och 10 sluta med tentamen i huvudämnena. Insprängt under åren kom
vissa medicinska ämnen. Men för 50 år sedan var
det tekniska kunnandet inkörsporten till tandläkaryrket, och först skulle vi bli tandtekniker
eller åtminstone nästan sådana. Andra året var
det mest tjänstgöring i ett proteslaboratorium
med en blå bakåtknäppt rock, hög ljudnivå och
en obekväm stol. Tjänstgöringen pågick även på
lördagar till klockan 17.00. Vi skulle först lära oss
att göra en helprotes. Att preparera, ta avtryck,
göra amalgammodeller, vaxa upp, bädda in i gips,
gjuta tandkronor och bryggor ingick, och mycket
stod på spel då det smälta guldet skulle slungas in
i kuvetten, inte minst ekonomiskt. Allt material
fick vi betala ur egen ficka och guldet kostade då
7 kronor/gram.
Kursen i allmän patologi var förlagd till Malmö
Allmänna Sjukhus och här var det obduktionerna som var det mest speciella. Material saknades
inte, för obduktion gjordes då på de flesta sjukhusavlidna. Bland tentamensfrågorna minns jag
»histologiska bilden vid tuberkulos« och erinrar
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Käkledens rörelsemekanik enligt
anatomiprofessor
C-H Hjortsjö.

Första studentlegitimationen.
Jag kom direkt
från militärtjänsten, därav
uniformsskjortan.

Här huserade Histologen (Lund) i en byggnad från
1893. Nu finns här Konstvetenskap.

(Svensk Tandläk T – Swed
Dent J 1952; 45: 35–52.)

Tandläkarhögskolan i Malmö invigdes år 1949, undervisningen hade
startat tre år tidigare (vykort).

Vi började med
tandvårdens totala
misslyckande, en hel
plattprotes. Här syns
min första, det skulle
bli många fler de
kommande åren.

Ett proteslaboratorium med hög ljudnivå och obekväma stolar blev ens
»hem« under ett år.
(Ur Käftis 50 år, Redaktör K Mårtensson m fl, Lund, 1998.)
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Exempel på
modeller och
kronpreparationer,
som då var på modet.
De tillhörande
guldgöten såldes
snart av ekonomiska
skäl.
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De första fyllningarna i plasttänder fastsatta i gipskäkar till en stiliserad
aluminiumskalle, så kallad »gumma«. Käkarna var plomberade för att man
inte skulle kunna fuska.

Det fordrades också några fyllningar där
svampliknande guldstoff punsades in i
extraherade tänder.

En episod på tandkirurgiska avdelningen
såsom signaturen »Kråka« uppfattade det.
(Stig Lindberg Lindvet, Apollonia 1963.)

De som styrde och ställde på protesavdelningen. Utan god kontakt med
dessa sköterskor fick man inga »bås«
eller patienter.
80
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mig att i Stockholm 16 år tidigare hade flera tandläkarstudenter blivit smittade av denna sjukdom,
troligen just vid en obduktion.
Den första riktiga patienten träffade vi i slutet
på andra studieåret under förberedande kursen
i tandkirurgi. Denna bestod av en teknisk del, då
man bland annat skulle lära sig att bedöva, och
en poliklinisk del med mer teoretiskt innehåll.
Vem kommer inte ihåg sin första mandibularinjektion? Under fjärde terminen låg också kursen
i farmakologi med 50 föreläsningar klockan 16.15–
18.00, det vill säga då man är som minst mottaglig.
karies
För många tandläkare är det kariessjukdomen
som dominerar vardagens arbete. Först nu fick
vi kontakt med denna folksjukdom och hur den
kunde behandlas, till att börja med mest genom
fyllningsterapi. Vi fick på konstgjorda övningsobjekt, så kallade »gummor«, preparera och laga
alla former av kaviteter, där överkäken genom
behovet av spegel vållade mest besvär. Vård med
liggande patienter förekom inte då. Som fyllning
var det amalgam och silikat (för fronttänderna)
som gällde, det fordrades till och med »guldhamring« där svamplikt guldstoff punsades in i de
preparerade hålen. All borrning skedde med lågt
varvtal och vanligt stålborr, eventuellt i hårdmetall eller »diamanter«. »High speed« förekom
inte under min studietid. Alla former av preparationsmaterial, såsom borr, köpte vi för egna
pengar. På laboratoriet var det si och så med hygienen och även på kliniska sidan fanns mycket
att önska. Sprittvätt löste väl en del problem för
borr och matrisband. De vita rockarna fick vi
själva köpa och se till att de tvättades. Handskar
förekom inte och jag har inget minne av sådana
ens på kirurgen. Även en del bruksföremål fick
vi betala, som artikulator, för mig fortfarande i
samma skick som för 50 år sedan.
kirurgi och röntgen
Detta år fick vi kontakt med en del nya ämnen
där väl allmän kirurgi och röntgen var de största.
På »allmänna mottagningen« (oral diagnostik)
hamnade allsköns vårdsökande med bland annat
varfyllda käkbölder och nekrotiska gingiviter.
Den praktiska undervisningen på skolan sköttes mest av så kallade avdelningstandläkare, anställda på halvtid och rekryterade för att ha god
kontakt med tandläkaryrket på den andra halvan,
oftast genom en privatpraktik. Det fanns också
deltidsanställda assistenter och amanuenser, där
man snart lärde sig vilka som var duktiga, snälla
och villiga att »skriva på«. Professorerna såg man
sällan, utöver vid föreläsningar. Att säga »du«
till en professor eller högre lärare var det inte
tal om. (Det var generaldirektör Bror Rexed på
Medicinalstyrelsen som 1967 föreslog titelbortläggning inom sjukvården, den så kallade Durexreformen.)
tandläkartidningen årg 106 nr 5 2014

Måns Hedin: Tandläkarutbildning för 50 år sedan

Röntgenverksamheten började med föreläsningar om fysik och strålning för att nästa termin inrikta sig på praktisk bildtagning. Vi tog
»helstatus« på varandra, senare på patienter, och
här var det normalfilm, »radio-tized«, som gällde
med en exponeringstid som i överkäken kunde
gå upp till flera sekunder. Jag har inget minne av
strålskyddsförkläden och halsskydd fanns inte.
Den snabbare filmen »ultra-speed« ansågs ha för
dålig upplösning.
Av mina papper framgår också att vi startade
med pulpa- och rotbehandling (endodonti) liksom med odontologisk ortopedi (ortodonti). Den
propedeutiska kursen i pulpakirurgi krävde att
man själv kunde hålla sig med extraherade tänder, som bekanta tandläkare fick sända till mig.
Kursen i ortodonti tyckte man var intressant,
men kanske överambitiös då specialister skulle
sköta den verksamheten. Hur fel jag hade som
efter examen hamnade i ett landsting utan någon
ortodontispecialist alls!

»Jag har
inget minne
av strålskyddsförkläden och halsskydd fanns
inte.«

halvlek
Efter halva utbildningstiden var det full fart med
patientbehandling inom röntgen, bettanalys och
rotfyllning, men mesta tiden ägnades åt tandkirurgi dit också parodontologin hörde. Tandkirurgi var vad namnet angav, för vi tog ut tänder. Jag
vill minnas att pensumet var 20–30 stycken. På
»parod« var det, liksom på de flesta avdelningar,
ett visst minimikvantum som skulle behandlas.
Vill minnas att sex patienter skulle befrias från
tandsten och sedan var man ledig. På denna avdelning fanns som assistenter tandläkarna Carlsson, Egelberg och Lindhe, alla med förnamnet
Jan, och de skulle vinna mer framgång senare.
Tandhygienister fanns inte då i vården, man
startade en försöksutbildning av sådana i Malmö
1968. En tung post var kursen i tandhistopatologi,
där tre engelska läroböcker skulle läsas in och
kunskaperna betygsättas vid en hel timmes enskild muntlig examination! Föreläsningskursen i
intern medicin var intressant och allmänbildande, men kunde gärna ha varit mer omfattande.
Kurslitteraturen under de fem åren var i enstaka fall skriven på svenska (anatomi) eller på
ett annat nordiskt språk. Engelska var annars
vanligt, undantagsvis tyska, för på denna tid
hade alla studenter läst tyska i minst fyra år. Det
fanns också mer eller mindre officiella stencilerade kompendier, som ordagrant återgav vad
som mässades framifrån katedern. Några böcker
kunde lånas eller övertas av äldre kursare, men
många var man tvungen att köpa. Dyrast var nog
Nordisk Klinisk Odontologi (nko), som år 1961
kostade 476 kronor.
Kurserna 7 och 8, alltså det fjärde året, bestod
nästan uteslutande av klinisk tjänstgöring på
protes- och kariesavdelningarna varvat med olika teoretiska kurser i dessa ämnen. Jag har inget
minne av patientbrist, men man kunde ha mer
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»När vi på
denna tid
mötte ett kariesfritt barn
blev vederbörande föremål
för särskild
utredning.«

eller mindre »tur« vid tilldelning av patienter.
För kandidatbehandlade vårdsökande var tandvårdstaxan låg. Efter färdigbehandling kunde
kandidaterna kvittera ut ett mindre belopp som
ersättning för förbrukningsmaterial de själva
stått för. Det gick åt mycket amalgam, för då gällde Blacks principer med »extention for prevention«, vilket betydde att fyllningen skulle dras
ut till en yta som kunde hållas ren. Assistans på
kliniksalen kunde vi få från tandsköterskeskolan,
antingen av elever eller praktikanter och undantagsvis av sköterskor med olika typer av mössa på
huvudet beroende på utbildningsnivå.
Det förutsattes att vi skulle göra det mesta av
laboratoriearbetet själva, även porslinskronor,
men vissa moment kunde tandteknikerskolan eller andra tekniker hjälpa till med, såsom
pressning och puts av avtagbara proteser. Inom
broprotetiken skulle 10 av 15 konstgjorda tänder vaxas upp, gjutas och putsas i egen regi på
överskottstid i trånga laboratorielokaler. Avtrycken på de preparerade tänderna togs då med
tillklippta kopparringar och en uppvärmd rödbrun massa av märket »Kerr«, ingen lätt uppgift
varken då eller senare. Under åttonde terminen
hade vi också en föreläsningsserie i röntgendiagnostik. Den unge professorn Karl Åke Omnell
inspirerade en del kurskamrater så att de specialstuderade detta ämne senare.
ekonomi och värdeförändring
Odontologiska Föreningen hade 1961 en enkät
som visade att de flesta kandidater på sista terminen hade en skuld på mellan 25 000 och 35 000
kronor. Det var statsstipendienämnden som då
beviljade pengar, man kunde få räntefria lån och
garantilån och från dessa avskrevs 25 procent då
man tagit examen. Det fanns också något som
hette naturastipendier, folktandvårdsstipendier
och pengar från olika landsting, där man kunde
binda sig för framtida tjänstgöring.
I Lund kunde jag hyra rum hos en »tant« för
60 kronor/månad och i Malmö fick jag efter ett
tag en liten etta med kokvrå som förmedlades av
studentföreningen. Insatsen var 691 kronor och
hyran 56 kronor/månad. Lagad mat serverades
i Tandläkarhögskolans matsal till en rimlig kostnad. Husmor lärde mig också tycka om gås och
svartsoppa.
Givetvis var penningvärdet ett annat än i dag.
100 kronor år 1960 motsvarade 1 089 kronor år
2010 (Kungliga Myntkabinettet), så för att göra
prisjämförelser med nutiden får det dåtida penningvärdet multipliceras med drygt tio. Möjligheten att tjäna pengar på sommaren var för
många manliga studenters del begränsad, då den
lediga tiden fylldes ut med militärtjänstgöring.
Det var trängtjänst och fackutbildning på något
regemente samt kirurgassistentutbildning på ett
självvalt lasarett. Den totala värnpliktstiden var
då 540 dagar.
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fritid och avkoppling
Som framgår ovan var studierna hårt styrda med
begränsad ledighet, vars aktiviteter delvis berodde på vad man hade råd med. Jag hamnade
på en trevlig kurs där gemenskap var viktig. Det
räckte till exempel med att en kamrat var från
Gävle för att samtliga skulle bjudas på surströmmingsfest. Odontologiska Föreningen ordnade
ofta tillställningar som besöktes flitigt. Det fanns
också de första åren ett primitivt men ack så trivsamt kårhus (nu rivet), där många fester började
eller slutade. Det nya kårhuset vid »Triangeln«
var elegant men mer opersonligt.
För egen del blev det manskören som fångade
mitt intresse och vidgade vyerna. Genom kören
fick man också kontakt med äldre- och yngrekursare. Kören var också engagerad att medverka vid
många av skolans fester och studentgudstjänster. Vi gjorde också minnesvärda sångarfärder
till odontologerna i Århus och Umeå, förutom
medverkan vid årliga »Phistivalerna« i matsalen
där skolans förmågor stod för sång, sketcher eller
musik, främst från blåsorkestern Pulpahornen.
I övrigt fanns på skolan även föreningar för
dem som gillade kortspel, foto eller idrott, med
golf och tennis som favoriter. Avståndet till Lund
var inte stort och där ordnades till exempel karneval år 1962. Och till Köpenhamn gick flera färjelinjer, till vilka gratisbiljetter damp ner i brevlådan. En separatsalong på m/s Örnen kostade
inget om man åt mat, och detta utnyttjades vid
vissa av våra grupparbeten. Nyhavn var på denna
tid skumt och lockande.
sista året
Mot slutet av utbildningen blev det många invisningar och förhör med tillhörande tentamensläsning. Under detta år skulle man också lära sig
behandla barn, och här gällde verkligen vilken
tur eller otur man hade vid tilldelning av patient.
För vår del gällde fortfarande fyllningsterapi av
alla kaviteter och röntgenskuggor. Kariesprofylax var vi väl medvetna om, men denna hade
inte börjat tillämpas i större skala. Vipeholmsförsöken, där många av våra lärare fått material
till sina avhandlingar, kände vi till, liksom vattenfluorideringen i Norrköping och effekten av
fluor på emaljen. Göran Kochs försök med tillsatser i tandkräm pågick. Vi visste vilken betydelse
kosten hade och att »mellanmålen gör hålen«.
Betydelsen av plack på tandytan började bli välkänd, de första färgtabletterna, som dokumenterade hur effektivt man borstade tänderna, hade
kommit. När vi på denna tid mötte ett kariesfritt
barn blev vederbörande föremål för särskild utredning. I dag är det tvärtom »riskbarn« som har
prioritet.
seminarier och extratjänstgöring
I fyra av de största ämnena hade vi också vad
som kallades seminarieövningar, där man skulle
tandläkartidningen årg 106 nr 5 2014

Doserna vid en röntgenundersökning var på 1960-talet större än i dag, men
kanske har signaturen »Kråka« överdrivit något. På bilden syns den då
vanliga Siemenskulan, som gett upphov till benämningen »röntgenkulan«
på alla tandröntgenapparater.
(Stig LindbergLindvet 1963 i Apollonia.)

Det förväntades att man skulle klara allt tandtekniskt laboratoriearbete själv, även på de
kliniska terminerna. Här slipar Rolf Stigbrant
sina gipsmodeller.

Skolan hade en egen manskör
som inbjöds att uppträda vid
olika slags tillställningar. Här
några sångare på en turné till
Tandläkarhögskolan i Aarhus
(privat foto).

Ekonomin kunde förbättras med stipendier från
folktandvården och/eller landsting där man
förband sig att tjänstgöra efter examen.
(»Kråka« Stig LindbergLindvet 1962 i Apollonia.)
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Avkoppling från
studierna kunde man
få bland annat genom
att resa till Köpenhamn
eller besöka Lund, där
karnevalen vart fjärde
år lockade.
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Två lärare som betytt mycket för mig: Bo Krasse lärde mig
hur man får eller inte får karies, Folke Nordh lockade mig
till Norrland. Bakom sitter kandidaterna Bjereus, Cerne och
Granström.

Här visar kandidat Bertil Sundqvist upp en ortodontipatient
för tandläkare Birgit Seipel (privat foto).

Examensfesterna var många, ofta sponsrade av firmor eller
landsting, för vi var eftertraktade arbetssökande.

Respekten för överheten var stor
på 1960-talet, åtminstone som
signaturen »Kråka« såg det.
(Stig Lindberg Lindvet i Apollonia 1961.)
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öva det kritiska tänkandet. Inom protesläran var
jag sammankallande i min grupp och fick skriva
en uppsats om »Faktorer som påverkar helprotesens retention och tillvänjning«. När jag läser
dessa sju stencilerade sidor i dag gör de ett väldigt mediokert intryck. Jag har inget minne av att
vi själva fick någon form av forskartänkande.
Efter nionde terminen kunde man med tillfällig
legitimation få arbeta med barn inom folktandvården, och jag var två månader i Karlsborg vid
Vättern. Lite pirrigt men kul, och skönt att tjäna
pengar. De räckte till en fyra år gammal folkvagnsbubbla á 5 500 kronor. Den sista terminen
var inte mer bunden än att jag kunde få tjänstgöra som amanuens på protesavdelningen, vilket
gav lite pengar men framför allt mer kunskap. Då
blev man också inbjudan till »staff meeting« i lärarmatsalen och fick inblick i en ny värld.
avslutning
Sista terminen var det avslutande tjänstgöring i
odontologisk ortopedi (ortodonti) och tandkirurgi. I det sistnämnda ämnet ingick assistans vid
operationer och kurs i operationslära. Vissa svar
på tentamensfrågorna i ortodonti kan jag inte ens
gissa mig till i dag. Vad är »Glossoptossyndromet« och »Benresorption enligt McLean«? Kursen i operationslära var intressant men teoretisk,
så praktisk lärdom i avlägsnande av besvärliga
visdomständer, rotspetsoperationer eller gingiv

ektomier (som då var på modet) fick man inte,
utan detta skulle inövas på egen hand senare.
Alldeles på slutet fick min kurs också »tentera
om« i parodontologi, där ämnet brutits ut och
blivit självständigt. Det var säkert befogat, men
så lagom kul att ta fram samma böcker som man
tenterat på och slagit igen två år tidigare.
Vi hade flera examensfester sponsrade av firmor eller landsting, för vi var eftertraktade arbetssökande. Från skolan, eller Odontologiska
Fakulteten vid Lunds Universitet som det nu
hette, förekom inget avskedstagande. Sista inskrivna tentamen hade datum 11 december, och
den 16 i samma månad var tandläkarexamen avlagd. Återstod legitimation utfärdad av Medicinalstyrelsen med datum 18 december 1964 och
en stämpelavgift på fyra kronor, så byråkratin
fungerade utmärkt.
Som framgår av ovanstående hade vår kurs fått
utbildning i huvudsakligen preparativ tandvård
och föga anade vi då profylaxens betydelse och
de kommande 50 årens osannolika förbättring av
tandhälsotillståndet i Sverige.

KÄLLOR
n Apollonia. Organ för student
kåren vid Tandläkarhögskolan
i Malmö. 1960–1964.
n Käftis 50 år. Högre tandvårds

»Vissa svar
på tentamensfrågorna
i ortodonti
kan jag inte
ens gissa mig
till i dag.«

utbildning i Malmö 1946–
1996. (Redigering S Ståhl och
E Fredriksson). Lund 1998.
n Egna papper, anteckningar
och brev. 1960–1964.
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