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Forskning

I maj 2014 deltog NIOM (Nordiska institutet för 
odontologiska material) i ett symposium vid Dal-
housie University, Halifax, Kanada, om ljushärd-
ning inom odontologin. 40 deltagare från olika 
akademiska miljöer och industrin, utarbetade rikt-
linjer för kliniskt relevanta val och bruk av härd-
ljuslampor [1]. 

VAL AV HÄRDLJUSLAMPOR
Använd lampor från en tillverkare som uppger kon-
taktinformation, bifogar bruksanvisning och kan ge 
service. Helst bör lampan ha fått en positiv bedöm-
ning hos en pålitlig tredjepartsutvärderare. När lam-
pan är ny, ha även kunskap om 
● hur starkt ljuset från lampan är (irradians vid ljus-

ledarens mynning) angivet i milliwatt/kvadrat-
centimeter (mW/cm2) och spektralsammansätt-
ningen (hur starkt ljuset är för varje våglängd som 
sänds ut)

● ljusstrålen är jämn och tillräckligt effektiv över 
hela strålens tvärsnitt

● tvärsnittsarealen för ljusstrålen.

Var speciellt uppmärksam vid användning av ljus-
starka lampor (mer än cirka 1 500 mW/cm2) för vil-
ka det anges mycket korta ljushärdningstider (ex-
empelvis 1–5 sekunder). Vid så korta härdningstider 
är det viktigt att ljusledarens mynning hålls stabil 
över materialet under härdningen. Även om ensta-
ka fyllningsprodukter härdar med specifika, starka 
lampor, finns en risk att alla kompositer inte härdas 
till tillräckligt djup om ljushärdningstiden är kort. 
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Leta efter vetenskapligt granskad litteratur för att 
utvärdera effektiviteten och säkerheten hos såda-
na lampor och material.

INNAN LAMPAN ANVÄNDS
Innan lampan tas i bruk, kom ihåg detta:
● Kontrollera ljusutbytet regelbundet och använd 

en logg som visar ljusutbytet över tiden. Använd 
sam ma mätutrustning och samma ljusledare (ljus-
ledaren påverkar ljusutbytet). Lampor som inte 
längre uppfyller tillverkarens specifikationer ska 
repareras eller bytas ut.

● Kontrollera och rengör lampan före användning 
för att säkra korrekta inställningar, normal funk-
tion och att ljusledarens mynning är fri från de-
fekter eller föroreningar.

● Observera att varje enskilt plastbaserat materi-
al måste tillföras ett minimum av energi med de 
korrekta våglängderna för att uppnå tillfredsstäl-
lande resultat. (Energi (Joules/cm2) = irradians 
(W/cm2) x ljushärdningstid (sekunder)). Under 
alla omständigheter krävs att ljushärdningsti-
den överstiger en lägsta gräns.

● Följ materialtillverkarens rekommendation om 
ljushärdningstid och materialtjocklek och anpas-
sa detta om du använder en lampa från en annan 
tillverkare. Öka ljushärdningstiden om avståndet 
till materialet ökar och i samband med härdning 
av mörka eller opaka färger.

● Välj en ljusledarspets som ger jämnt ljusutbyte 
från spetsytan och täcker så mycket av restaura-
tionen som möjligt. Om ljuskäglan är mindre än 

Nytt från NIOM – Nordiska institutet för  
odontologiska material. Artikeln är översatt  
från norska av Thomas Jacobsen, Tandläkartidningen.

Riktlinjer för val och bruk av härdljuslampor har nyligen utfärdats.  
Rekommendationerna presenteras här av NIOM.  
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restaurationen, belys varje del av ytan för sig med 
överlappande teknik.

● Placera ljusledaren så nära som möjligt (men utan 
att vidröra materialet) och så att ljuset träff ar i en 
rät vinkel mot ytan på det material som ska här-
das.

● Håll ljusledaren stabil över materialet under hela 
ljushärdningstiden.

● Använd alltid lämpliga skyddsglasögon och/el-
ler skärmar som skyddar mot härdljuset när en 
noggrann och stabil placering av ljusledaren över 
materialet ska säkras.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
● Undvik situationer som kan minska ljusmäng-

den till materialet, till exempel
– att hålla ljusledarens mynning för långt (fl era
 millimeter) från materialet
– att hålla ljusledaren i en sned vinkel mot mate-

rialets yta
– smutsig eller skadad ljusledare eller på annat 

sätt skadad optik.
● Längre ljushärdningstider bör beaktas i situatio-

ner som begränsar ideal åtkomst för ljuset, så-
som skuggning av matrisband, tandstrukturer 
eller andra fyllningsmaterial.

● Var uppmärksam på risken för termiska skador 

” Välj en ljusledarspets som ger 
jämnt ljusutbyte från spetsytan 
och täcker så mycket av 
restaurationen som möjligt.” Fo
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på pulpa och mjukdelar vid användning av star-
ka lampor eller lång ljushärdningstid. Luftkyl-
ning av tanden är rekommenderad i sådana si-
tuationer.

● Man ska aldrig lysa direkt i ögonen. Även refl ek-
terat ljus kan vara skadligt för ögonen, så du bör 
alltid använda lämpligt ögonskydd.

● Att testa ythårdheten hos ett material med en 
sond ger ingen information om härddjupet.

Delta i debatten i Tandläkartidningen!
orjan.bjorklund@tandlakarforbundet.se 
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SAmmANfATTAT

Få indikationer för 

»Förebyggande antibiotikabehandling inför ingrepp 

i munhålan är vanligt förekommande. Det finns dock 

ytterst få vetenskapliga belägg till stöd för detta.«

 J ag lyssnar av en tillfällig-

het till en redovisning av 

en Cochrane-rapport som 

handlar om antibiotika för 

antibiotikaprofylax
preoperativt signifikant minskar tidi

ga misslyckanden av dentala implantat 

som opererats under normala förhål-

landen. Mer precist innebär det att ge 

antibiotika till 25 patienter innebär att 

Få indikationer för 

antibiotikaprofylax 

VETENSKAP & KLINIK DEBATT

Björn Klinge har lämnat en kommen-

tar till vår artikel »Få indikationer 

för antibiotikaprofylax«, som han be-

nämner »Vilseledande om antibioti-

kaprofylax«.Björn Klinge hänvisar till en Coch-

rane-rapport [1], som påvisar en be-

gränsad evidens för att amoxicillin 

skyddar mot implantatförlust hos 1 av 

25 behandlade patienter. 
I vår artikel har olyckligtvis refe-

rensnumret till denna rapport hamnat 

en mening för långt fram i artikeln och 

gett ett felaktigt intryck av vad som 

står i Cochrane-rapporten och vad 

författarna till artikeln i Tandläkartid-

ningen står för. Vi är tacksamma för 

Björn Klinges påpekande och hoppas 

att han efter vårt svar inte tror att vi 

avser att vilseleda kollegerna genom 

förvrängning av resultat i vetenskap

liga publikationer. Vidare har vi använt 

ordet »svag« evidens där det bör stå 

begränsad evidens. Begränsad evidens 

Blomgren et al svarar Björn Klinge 

om artikeln om antibiotikaprofylax
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i munhålan är vanligt förekommande. Det finns dock 

ytterst få vetenskapliga belägg till stöd för detta.«

ningen står för. Vi är tacksamma för 

Björn Klinges påpekande och hoppas 

att han efter vårt svar inte tror att vi 

avser att vilseleda kollegerna genom 

förvrängning av resultat i vetenskap-

liga publikationer. Vidare har vi använt 

ordet »svag« evidens där det bör stå 

begränsad evidens. Begränsad evidens 

DEBATT

å Kodaks hemsida, avsedd 
för den amerikanska publi
ken, finns en programversion yttre likhet 

med det program man säljer i Sverige.
(Demon finns dock inte tillgängliga.) 
Den svenska versionen bygger på en 
föreställning om att digitalisering 
av ett journaldokument innebär att 
man skannar in blad efter blad av den 
manuella journal som datorprogram
met ska ersätta. Man förbiser därmed 
några decenniers vetenskaplig pro
gramutveckling och erbjuder en pro
dukt som är lika fascinerande som en 
Trabant.

Det finns en vetenskap – infornologi – som forskar på temat 

Replik i debatten om T4»Vi ifrågasätter att T4 kan bli ett acceptabelt program«

klaring, »brobyggaren« är en onödig 

n	

n	

DEBATT

 M ed ett väl genomtänkt datorprogram kan man ordna en stor informationsmängd till en överskådlig 
struktur. Ett sådant program bör ge 
goda lösningar på såväl tekniska som 
logiska, perceptuella och kognitiva 
problem.

Tjänstetandläkare protesterar:»T4 är en ofullgången produkt«
liksom den digitala journalen. Att 
konstruera ett datorprogram med 
tillräcklig kvalitet ställer stora krav 
på tillverkaren, som måste ha tillgång 

»Med T4 ökar den administra-
tiva tidsåtgången för tjänste-
tandläkaren …«

»Vår erfarenhet är att detta program förvandlar en enkel materia till en svårartad oreda.«

18-20 november  Svenska Mässan Göteborg

2010

kom till den största gemensamma 
mötesplatsen för alla i tandvården. 
allt ni behöver under samma tak; 
klinik, forskning och utställning.
Skriv in i kalendern redan nu!

tandVÅrd i tidEn

problem.

Ur Tandläkartidningen nummer 3 2010 M mängd till en överskådlig 
struktur. Ett sådant program bör ge 
goda lösningar på såväl tekniska som 
logiska, perceptuella och kognitiva  Begreppen perception och 

på tillverkaren, som måste ha tillgång 

oreda.«DEBATT

T4 Kliniksystem har utvecklats och 
genomgått stora förändringar under 
de senaste åren. Practice Works har 
ett långsiktigt samarbete med samt

Leverantören, Folktandvården Skåne och Folktandvården Jämtland     svarar på artikeln om T4

Leverantören:»Förbättringar görs kontinuerligt« 

samtliga kunder med möjlighet till 
kundanpassningar. Folktandvården Skåne har varit 

kund under en relativt kort tid hos 
Practice Works och användare av sys-
temet.  Vi välkomnar Folktandvården 
Skåne att bli en långvarig kund med 

lingsarbetet för att   skapa enhetliga 
system. Våra medarbetare i Folktand

till gällande lagstiftning, garantera hög 
patientsäkerhet och säkerställa till-
gängligheten till Försäkringskassans 
it-system. Det ska också finnas en ut
vecklingsmöjlighet i systemet, så att vi 

uppkommit, detta har varit mycket 
uppskattat hos dem som nyttjat till

breddinförandet av 
2.6. De kliniker som vill ges då tillfälle 
till en repetitionsdag efter att alla kli
niker förts in – de sista i vecka 12.

Våra medarbetare i Jämtland upp
manas att lämna frågeställningar och 
synpunkter till vår T4-support, då går 
det att fånga upp vad som är problem!

som görs sällan och det 
man är osäker på, ring till supporten 
och få hjälp med att lägga in åtgärden 
så blir det rätt från början. Finns det 
inte tid just då på grund av vårdsitua-
tionen uppmanas man att ringa eller 
mejla för att bestämma en tid med Det tar mer tid att göra fel!kristin gahnström jonssonVerksamhetsområdeschef 

Folktandvården Jämtlands läns landsting
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struktur. Ett sådant program bör ge 
goda lösningar på såväl tekniska som 
logiska, perceptuella och kognitiva  Begreppen perception och 

oreda.«

Folktandvården Jämtlands läns landsting
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 E tablerade medicinska diagno

ser bedöms med all rätt vara 

ett hot mot lyckad behand

ling. Ingenting nämns där

emot om de hot en grav ohälsa utgör.

Vi möter i dag en allt större grupp 

av personer med belastningstillstånd 

med sin grund i sviktande immunför

svar. Våra kunskaper i neuro och psy

koimmunologi kan ge oss vägledning 

om den enskilda människans sårbar

het. 
En »hardwired«koppling mellan 

vårt immunförsvar och nervsystem 

kan förklara den smärtproblematik 

som kan bli långvarig efter invasiva 

åtgärder.

Kommentar till artikeln »Så påverkar olika medicinska tillstånd 

implantatbehandling« i Tandläkartidningen nummer 1 2010

möjliga att detektera innan vi behand

lar? Troligen till viss grad. Vår kunskap 

om genetik epigenetik borde via nog

Ur Tandläkartidningen nummer 1 2010.

»Grav ohälsa bör vägas in«

Ur Tandläkartidningen nummer 1 2010.

VETENSKAP & KLINIK 

TEMA VÄVNADSFÖRANKRADE IMPLANTAT

VETENSKAP & KLINIK 

Gotfredsen & Schiødt

SAmmANfATTAT Hur ska man för-

hålla sig till implantatbehandling av 

den medicinskt komprometterade 

patienten? Här presenteras rikt-

linjer för några utvalda medicinska 

tillstånd.

 L
itteraturen innehåller rätt många rap-

porter om medicinska tillstånd som 

teoretiskt sett kan påverka implan-

tatbehandling. Beskrivningarna har 

i många fall varit allegoriska, och de 

senaste årens systematiska översiktsartiklar har, 

för många av tillstånden, haft svårt att framlägga 

egentlig evidens för hur tillstånden har påverkat 

implantatbehandlingen [1, 2]. Detta beror dels på 

Så påverkar olika

medicinska tillstånd 

implantatbehandling

Klaus Gotfredsen

prof, ph d, odont dr, Avd 

för oral rehabilitering, 

Odontologiska institu-

osteoporos (benskörhet)

Förekomsten av osteoporos bland potentiella 

implantatpatienter är hög. Således bedömde en 

who-rapport att nästan 30 procent av postmeno-

pausala kvinnor i usa har osteoporos [5]. I Uge-

skrift for Læger har det nyligen angetts att om-

kring en halv miljon danskar har osteoporos men 

att endast 10–15 procent får behandling för detta 

[6]. Som diagnostiskt kriterium för osteoporos 

används ett värde för benmineraltäthet (»Bone 

Mineral Density« – bmd) som är mindre än 2,5 

standardavvikelser från medelvärdet för unga 

friska kvinnor [5]. bmd mäts normalt i höftregio-

nen, underarmen eller columna lumbalis med 

hjälp av »Dual Energy X-ray Absorptiometry« 

Accepterad för publicering 14 augusti 2009

och kan leda till osteoporos [15]. Det är väl känt 

att osteoporos kan induceras av glukokortikoi-

der och prednisoloninducerad osteoporos har 

således använts i många experimentella studier 

[16, 17]. I en icke publicerad studie från Tandlä-

karskolan i Köpenhamn försökte vi att inducera 

osteoporos på kaniner med ovariektomi och 

Prednisolon. Vi konstaterade att enstaka djur 

fick en kraftig avkalkning av lårbenet (figur i) vid 

mycket höga doser. Det är dock inte evidens för 

att kortikosteroidbehandling med normala doser 

Figur 1. Lårbensskelettet var »mjukt« och böjligt sedan kaninen hade fått stora koncentrationer av 

Prednisolon.

mark är under behandling för olika former av 

skelettcancer och några sällsynta sjukdomar 

[18]. I hela världen antas 190 miljoner människor 

vara i behandling med bf [19]. De gynnsamma 

bf-behandling är ökning av be-

nets mineralinnehåll samt ökad styrka, vilket för 

myelomatospatienterna innebär nedsatt risk för 

Figur 2. Osteonekros i region 6+ hos 

59-årig kvinna med multipla myelom 

och diabetes mellitus efter extraktion.

fr
ån

 s
tu

d
ie

 a
v 

d
o

kt
o

ra
n

d
 t

o
re

 l
ef

o
li

i,
 2

0
07

/2
0

0
8

.
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Kommentar till artikeln »Så påverkar olika medicinska tillstånd 

implantatbehandling« i Tandläkartidningen nummer 1 2010

»Grav ohälsa bör vägas in«

DEBATT

 J ag vill börja med en pedagogisk 

fråga som vi kan ställa till alla 

våra patienter: »Vad har vi tän-

der till egentligen?«

När beteendevetenskapen tog sig 

in i tandläkarens värld under 70-talet 

lärde vi oss att medvetandegöra våra 

patienter för att skapa delaktighet till 

fromma för den förebyggande vården. 

En centralfigur var den oförtrött-

lige Pelle Axelsson som lärde oss att 

ställa de rätta frågorna. Så här kunde 

Med vilka tänder tror 

de att man tuggar bäst?
DEBATT

DEBATT

DEBATT

Patienten på bilderna behandlades 

-bro ök av mig 1996 och är 
avfärdande av behandlingsförslaget 

samma månad: fk

insända färgfoton som även förevisats 

Rätt att inte godkänna 

mitt behandlingsförslag? 
Observera: cirka 3 mm diastas mellan över- och underkäke.

DEBATT

kommentar till det bildbevis som jag 

medför på patient som godkänts utan 

:s övertandläkare menar att det 

inte finns någon dokumentation på 

förvånande då hela hans avhandling 

sedan 1978 bygger på åtgärdsstatistik. 

Bedömarna »spelar i samma lag« 

och det vore förvånande om någon 

skulle våga avvika. Jag har därför be

gärt att obundna, av fk oavhängiga 

Utöka din mottagning med

Osynlig tandreglering till vuxna med 

mindre bettavvikelser

läs mer på 

www.invisalign.se 

och anmäl dig till en certifieringskurs

Använd resten av dagen till att titta på dina patienters eventuella bettavvikelser...

- Hur många av dem tror du skulle överväga tandreglering utan en tandställning av metall, och utan besvär?

- Om du kunde erbjuda det på din klinik, hur många tror du då skulle ta emot erbjudandet?
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Eller hitta en certifierad specialisttandläkare att hänvisa till på hemsidans Sverigekarta

»Jag ber dig ännu en gång, 

bäste kollega, att hjälpa mig 

lösa detta självklara fall som 

förmörkas av en hart när  

osannolik byråkratisk broms.« 

congress@fdiworldental.org

www.fdiworldental.org

FDI Annual World Dental Congress

2-5 September 2010

Salvador da Bahia, Brazil

X-DENTAL AB  (f.d. HB Dental AB)
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Tel. 031–20 70 70 Fax. 031–16 99 30

e-mail: hberg@x-dental.se   www.x-dental.se
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Patienten på bilderna behandlades 

med hel kbf-bro ök av mig 1996 och är 

sedan dess min revisionspatient. 2005 

var denna bro så nersliten (se bilder) 

att jag föreslog renovering och begär

de förhandsgranskning med foto hos 

Försäkringskassan (fk) i Lund enligt 
fk) i Lund enligt 
fk

65+. Samtidigt föreslog jag kronterapi 

43–33. Det senare godkändes men inte 

renoveringen av kbf-bron ök (februa

ri 2006). 
Jag överklagade och bad någon med 

lång erfarenhet av kbf

att se på bilderna en gång till (mars 

2006). fk i Lund vidhöll sitt beslut. 

Jag fick ingen kontakt med eller namn 

på den tandläkare som granskat ären

det. Överklagade igen i mars 2006.

Från  i Stockholm kom ett nytt 

samma månad: 

insända färgfoton som även förevisats 

för tandvårdsgruppen i Lund och Gö

teborg och vi anser att det föreligger 

ett ur odontologisk synpunkt funktio

inte finns någon dokumentation på 

käkledsbesvär eller magbesvär. »Så 

här ser det ut idag«, är hans besked till 

länsrätten. Sammanfattningsvis har 

nötskadorna bedömts som »mycket 

måttliga«, föreslagen behandling kan 

därför inte anses nödvändig. 

Länsrätten avslår mina äskanden 

utan att kommentera de krav jag ej fått 

tillgodosedda. Mitt bildmaterial synes 

inte ha påverkat rätten. Jag upplever 

skulle våga avvika. Jag har därför be

gärt att obundna, av fk oavhängiga 

(finns sådana?) tandläkare ska bedö

ma detta fall.

Jag vill publicera mitt ärende i Tand

läkartidningen för att få stöd från vak

na kolleger. Ärendets prejudicerande 

karaktär är ju överspelad alldenstund 

vi nu lever i en helt ny verklighet.

Således: Skulle du utföra protetik 

i uk-front på denna patient utan att 

först renovera ök-bron? Tycker du 

det. Överklagade igen i mars 2006.

Från  i Stockholm kom ett nytt 

inte ha påverkat rätten. Jag upplever 
Således: Skulle du utföra protetik 

i uk-front på denna patient utan att 

först renovera ök-bron? Tycker du 
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 J ag gick min tandläkarutbild-

ning 1974–78. Under de åren 

började debatten ta fart om 

amalgamets farlighet och be-

greppet oral galvanism blev etablerat 

i medierna och i det allmänna medve-

tandet. Nästan dagligen skrev framför 

allt kvällspressen om människor med 

en mängd olika symtom med hänvis-

ning till att det uppstod en elektrisk 

spänning mellan amalgam och andra 

metaller i munhålan. För de läsare av Tandläkartidningen 

som inte var med på den tiden, en kort 

sammanfattning: Amalgam användes rutinmässigt 

för fyllningar bakom hörntänderna, 

Amalgam – bästa lösningen  

för vissa patienterrotfyllda tänder försågs ofta med rot-

skruvar i mässing, kring dem byggdes 

amalgampelare upp och på dem gjor-

des ofta guldkronor. De patienter och 

tandläkare som trodde på begreppet 

oral galvanism hänvisade ofta till så-

dana tänder som orsak till patientens 

besvär. Likaså ansågs det kunna upp-

stå en potential om det över huvud ta-

get fanns amalgam och guld samtidigt 

i munnen. 
Att det handlade om tro mer än ve-

tande och ibland en tro som gränsade 

till religiös fanatism illustreras av ett 

exempel från min egen praktik i bör-

jan av 80-talet: En av mina patienter 

misstänkte att hon led av oral galva-

nism och uppsökte en farbror som i 

sitt garage på löpande band »mätte« 

strömmar i munnen.
Icke överraskande bekräftade han 

hennes farhågor och gav råd om en 

annan behandling än den jag med stöd 

av vetenskap och beprövad erfaren-

het föreslog. Farbrorn i garaget hade 

ett alibi i tandläkarkåren och när jag 

ringde denne guru för att fråga hur 

och på vilka fakta han baserade sina 

råd, slutade ett långt samtal med att 

»här gällde det inte att laga tänder på 

ett visst sätt, här gällde det livet!«.

Åtskilliga patienter fick nu ofta stora 

amalgamfyllningar ersatta med kom-

positmaterial. Att komposit inte var 

Veribero omnis mincillaut a 

saeperi tatquatiis delleni sint, te 

pro estiaspid quisquiam essedit, 

volum qui il everibus eum a et 

es aut qui recest is abo. Am aut 

que nobis nihiligent rehenda pel 

molesec eatur?

Patienten får en starkare ställning.
Vilka krav ställer det på dig?• Seminarium för hela tandvårdsteamet

• Stockholm den 18 maj
•  Pris endast 900 kr + moms inkl. kaffe 

och lunch•  Läs mer och anmäl dig på  

www.tandlakarforbundet.se Seminarium
patient-annons 0100419.indd   7
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förvånande då hela hans avhandling 

sedan 1978 bygger på åtgärdsstatistik. 

Bedömarna »spelar i samma lag« 

och det vore förvånande om någon 

skulle våga avvika. Jag har därför be-

 oavhängiga  oavhängiga 

(finns sådana?) tandläkare ska bedö-

Jag vill publicera mitt ärende i Tand-

läkartidningen för att få stöd från vak-

na kolleger. Ärendets prejudicerande 

karaktär är ju överspelad alldenstund 

vi nu lever i en helt ny verklighet.

Således: Skulle du utföra protetik 

i uk-front på denna patient utan att 

först renovera ök-bron? Tycker du 
först renovera ök-bron? Tycker du 
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 J ag anser att det bör skapas 
en möjlighet till frivillig för
handsprövning för dessa di a
g   nos  koder:

n	 5062: Parodontalt ska  dat bett med 
behov av protetisk stabilisering. 

n	 5071: Dysfunktionell ocklusion eller 
avsaknad av ocklusion i samband 
med rehabilitering inom annan er
sättningsberättigande diagnos/till
stånd. 

n	 5072: Dysfunktionell ocklusion el
ler avsaknad av ocklusion som krä
ver protetisk korrektion på grund 
av otillräcklig tuggfunktion, tvångs
förning eller vävnadsskada.

En morgon satte jag kaffet i vrångstru

Inför frivillig 
förhandsprövning!

pen när det damp ner nio efterhands
kontroller samtidigt i brevlådan. 
Handlade om implantat, åtgärdskod 
851. Kontrollen riktade sig till slump
mässigt utvalda vårdgivare samt dem 
som tidigare ingick i efterhandskon
troll av implantat 2009 och som åter
krävdes på ersättning.

Ilsken som ett bi ringde jag upp 
Försäkringskassan i Lund och frågade 
vad innebörden var med alla dessa ef
terhandskontroller. Försäkringstand
läkaren förklarade att jag nog skulle 
känna mig ganska nöjd med nio. De 
fanns kolleger som hade fått tjugo på 
samma gång!

Vad betyder texten från Försäk
ringskassan? Jo, samtliga åtgärdskod 

851 kommer att kontrolleras. Nu eller 
senare. Det förekommer alltså inget 
slumpmässigt urval på dessa åtgärder.

Samtliga vårdgivare som har åter
krävts på ersättning kommer att kon
trolleras igen. Nu eller senare. Man 
kan alltså konstatera att vi som utför 
både implantatkirurgin och proteti
ken kommer att förses med odonto
logisk fotboja. Då tycker jag att steget 
inte är långt från en frivillig förhands
prövning. Samma pappersarbete mås
te ju ändå bli utfört. Skillnaden skulle 
vara att vi tandläkare inte behöver 
stå med den enorma ekonomiska risk 
som nuvarande system innebär.

Nu blev jag intresserad av ekonomin ➤


