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Victoria
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satsa
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– Det är mycket jobb
men väldigt, väldigt roligt,
säger Victoria Broman om
att driva eget.

Victoria Broman är nöjd
över att ha tagit steget
från folktandvården till
egen praktik.

METOD

Den svåra konsten
att debitera rätt
NYHETER

Gemensam journal
ökar patientsäkerhet
PORTRÄTTET

Lika bra som
tandläkaren?

Eldsjäl som brinner
för bättre kvalitet
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Välkommen till framtiden.
Komet är innovativa världsmästare sedan 85 år. 6 000 kvalitetsprodukter
från den tyska idéfabriken säljs exklusivt och enbart av Dentalmind i Sverige.
Vill du kika in i framtiden?

Boka demo!
Dentalmind har exklusiv ensamrätt på Komets sortiment i Sverige.
Kontakta oss på dentalmind.com eller tel 0346 – 488 00
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Krönika

Tyckt och
tänkt av chefredaktören

Tandläkartidningen
Årgång 107 Grundad 1909
Sveriges Tandläkarförbund

Vikten av en bra medlemstidning

SJÄLV VAR JAG PÅ EN RADDA spännande semina
rier om de mest varierande ämnen och tog
förstås även del av det som fanns om tand
vård. Det var inte så mycket, men exempelvis
ett seminarium om äldretandvård och ett om
rädslan för fluor. Båda var bra, angelägna och
med högt allmänintresse och borde ha upp
märksammats av flera medier. Men icke. Jag
har i alla fall inte sett något skrivet om dessa
saker sedan dess.
Vilket leder mig över på ämnet för ett an
nat intressant arrangemang jag var på i Visby:
Den ökande vikten av specialtidningar och or
ganisationspress – som Tandläkartidningen –
i en tid när ekonomin blir allt mer ansträngd

Dessutom …
… om nu själva sommaren
inte var den bästa, så har det
ändå varit en bra Sommarsommar. Jag älskar att lyssna
på P1:s Sommar medan jag
grejar med något vid stugan.
Några favoriter från sommaren:

för dagstidningar och riksmedierna inte säl
lan är rätt enkelspåriga och rusar på sam
ma boll. Då ökar behovet av specialtidskrif
ter som med ämneskunskap och journalistisk
kompetens skriver artiklar som blir uppmärk
sammade utanför den egna kretsen och på så
sätt ökar kunnandet om, och väcker intresse
för, alla de viktiga frågor andra medier allt of
tare saknar resurser att bevaka.

”Då ökar behovet av
specialtidskrifter
med ämneskunskap
och journalistisk
kompetens.”

NOG OM SOMMAREN. Under hösten fortsätter vi
att förbättra Tandläkartidningen. Bland an
nat kommer vi att satsa på fler redaktionella
teman om viktiga ämnen och frågor. Första
temat kommer i nästa nummer och hand
lar om implantat. Vi är också stolta och glada
över att göra en engelskspråkig mässtidning
till EAO:s kongress i Stockholm i slutet av
september. Sedan är det snart dags för höst
utgåvan av vår specialtidning Klinikliv. Och
däremellan kommer förstås Tandläkartid
ningen som vanligt.
Dags att börja jobba!

Örjan Björklund, chefredaktör
Det här är en personlig krönika. Åsikterna
är mina och speglar inte nödvändigtvis
Tandläkarförbundets ståndpunkter.

Mona Malm, Hédi Fried,
Johan Rockström, Sanna
Lundell, Magnus Falkehed,
Marianne Mörck. Och kan
man annat än imponeras av
blott 17-åriga Zara Larsson?
(Ja, förstås, förfäras över det
hat och hot hon utsätts för.)
Klok, vass och modig.

… här är bildbeviset

● Tandklippan, nära byn SaintFerriol i Pyrenéerna.

Foto: Viktor Fremling

A

tt sommaren är kort vet vi ju sedan
tidigare, men var den inte i fjutti
gaste laget den här gången? Men
nä, jag ska inte klaga. Jag har un
der sommaren hunnit med en fan
tastisk vandring i franska Pyrenéerna, bland
annat förbi ett berg kallat Roc de la Dent –
Tandklippan (se bild nedan). Nedstigen från
klippan och tillbaka på hemmaplan tillbring
ade jag ett par intensiva och heta dagar på
Almedalsveckan, ett evenemang som årligen
får Mediesverige att gå i spinn och rapportera
upphetsat nästan dygnet runt.
Nu måste man säga att det tilldrar sig en
hel massa intressanta saker i Visby under den
na vecka. Men det mesta syns inte utåt efter
som de stora medierna oftast är fokuserade
på det politiska spelet kring några få frågor.
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Estetik i sin rätta essens

Essentia
från GC
™

Öppna dörren till det

enkla

3 dentin- och 2 emaljfärger
är allt du behöver för ett
perfekt resultat

Kan det bli enklare?
Följ din intuition

GC NORDIC AB
Tel. +46 8 506 361 85
info@nordic.gceurope.com
http://nordic.gceurope.com
www.facebook.com/gcnordic
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Nyfiken?
Scanna QR-koden
och läs mer
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Innehåll

Nr 8
augusti
2015

”Det gäller att skapa rutiner för god kvalitet”. Ingrid
Frankman brinner för kvalitetsarbete. Sidan 26

8 Metod
l Utföra behandlingar är en
sak. Att tolka tandvårdsstödets
regelverk och debitera rätt
är en annan, och ibland
nästan krångligare, femma.
Sven Bågesund ger några
matnyttiga tips .

46

l Forskning. Umeåprofessorn Ulf Lerner flyttade till Göteborg och började forska på Centrum för
ben- och artritforskning vid Sahlgrenska akademin. ”Det har varit fantastiskt”, säger han.
Tandläkartidningen 8 • 2015
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l Karriär. Karolina Mikkelä Stange trivs som
ortodontist i Nässjö.
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Innehåll

Massor av lediga jobb!
11 sidor platsannonser, sidorna 76–86

3 Krönika
Om hur utvecklingen på
mediemarknaden ökar
vikten av bra medlemstid
ningar, skriver chefredaktör
Örjan Björklund i sin krönika.
8 Metod
Hur tolka de krångliga reg
lerna för tandvårdsstödet
och debitera rätt? Tandläka
re Sven Bågesund, som hål
ler kurser i ämnet, guidar dig
förbi några blindskär.
16 Nyheter
Intresset ökar för samman
hållna patientjournaler, där
tandvårdspersonal kan se ex
empelvis vilken medicin en
patient står på.
25 Nyheter
Många sköra äldre som bor
hemma får inte det stöd med
att upprätthålla munhälsan
som de har rätt till. Denna
angelägna fråga diskuterades
vid Tandläkarförbundets se
minarium i Almedalen.

26 Porträtt
Ingrid Falkman har ägnat en
stor del av sitt yrkesliv åt att
jobba med kvalitetsarbete.
Avvikelsehantering är ett sätt
att lära oss av misstagen vi
alla gör, menar hon.

46 Forskning
Ulf Lerner var professor vid
odontologen i Umeå men
började för fem år sedan att
forska på Centrum för benoch artritforskning i Göte
borg.
– Här finns stora resurser,
vilket ger möjligheter som
vi aldrig haft i Umeå, säger
han.
68 Karriär
Sugen på att jobba som orto
dontist? Vi ger dig sju viktiga
tips på vägen.

39 Etik
Om skönhetshetsen som får
människor att utsätta sig för
riskabla behandlingar, skri
ver vår krönikör Helene Tur
sten.

72 Personnytt
Se examensbilderna på de
nya tandläkarna från utbild
ningarna i Stockholm, Göte
borg och Malmö.

40 Klinik & Praktik
Victoria Broman tog steget
från folktandvården och öpp
nade en egen praktik i Lerum
i mars. Hon säger att det är
mycket jobb, men tycker ändå
att det är det bästa hon gjort.

87 Förbundsledaren
Genom ett samlat ageran
de från dem som möter skö
ra åldrande individer har vi
goda möjligheter att ge ett
mycket bättre stöd än i dag,
skriver Hans Göransson.

6
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OLA KJELBYE jobbar som
fotograf i Göteborg sedan
1996, mest med kulturinriktade
verksamheter som magasin,
teatrar, film och litteratur.
– Det är fortfarande kul och
spännande att gå till jobbet
och oftast träffa människor
eller besöka platser som alla
inte får tillgång till!
Vad har du gjort i sommar?
–Sommaren har ägnats åt att
flytta kontor till Järntorget,
åka tåg till Narvik med min son
samt till Kroatien med hela
familjen.
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EMIL MALMBORG är 38 år och
bor i Malmö med sin sambo
och två döttrar. Han har jobbat
som fotograf de senaste tolv
åren och älskar att ta en bild
som suger till i magen.
– Då vet man att den satt.
Vad har du gjort i sommar?
– Jag och familjen har varit i
Lappland och fiskat, täljt trägubbar och byggt stentroll.
Tjugofem dopp har det hitintills blivit. Brukar tävla med
farsan om vem som badar
mest, så det gäller att hålla koll.
Jag leder.

Postadress: Box 1217,
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Missa inga detaljer.
Nya Dentalmind Digital X-ray 3 är här! Det firar
vi med 20% rabatt när du bokar demo.

20 % rabatt

NYHET!
Nytt!
Skarpare: Fiberoptiska sensorer för exceptionell skärpa.
Smartare: Producerar konsekvent och jämn bildkvalitet.
Snabbare: Senaste teknologin för snabbare överföring.
Starkare: Tåliga, hållbara komponenter ökar livslängden.
Skrytsensorn är här.Tredje generationens röntgensensor
från Dentalmind är här. Uppgraderad med senaste fiber
optiken och teknologin för högsta möjliga bildkvalitet
samt snabbare och säkrare bildöverföring. Boka demo nu
på dentalmind.com eller tel 0346 – 488 00.
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Metod

Debitera rätt
inte alltid lätt
Tandvårdsstödets regelverk är till vissa delar
väldigt krångligt, och jag önskar att tandläkarna
ibland kunde få göra en självständigare tolkning.
Det säger Sven Bågesund, som själv lagt ner mycket
tid på att sätta sig in i reglerna och dessutom
håller kurser i konsten att debitera rätt.
TE X T: MATS K ARLSSON FOTO: TOMMY HVITFELDT
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Metod
● Det tog tid för mig att tänka om och
förstå det nya tandvårdsstödet, men
på det hela taget har vi fått ett bra
system, säger Sven Bågesund.

Ä

ven om han skulle kunna kalla
sig expert på tandvårdsstödets
regelverk händer det ändå att
han ställs inför problem där
tolkningen av vad som ersätts inte är helt glasklar.
– Ibland ändrar Försäkringskassan sin tolkning utan att vi
tandläkare fått veta det, och det är olyckligt, förklarar han.
Att ett nytt tandvårdsstöd infördes 2008 tycker han
var bra, men att det skulle bli så krångligt hade han inte
räknat med.
– Jag började läsa in mig på reglerna före semestern
det året, och tänkte: ”Det här går inte.” Men som tur var
gjorde Praktikertjänst en storsatsning för att få med alla
på tåget. Utan den hade det blivit väldigt svårt. För oss
tandläkare blev ju stödet ett nytt tänk: Tidigare hade vi
fått betalt för det vi ansåg vara god tandvård – nu blev god
tandvård det vi bara i de flesta fall fick betalt för. Och det
tog tid att tänka om.
Och han tillägger:
– Att skapa ett perfekt system är omöjligt. Internationellt
finns olika privata stöd som i många fall är krångligare
än det svenska. Men jag tror att om jag vore borta från
tandvården ett halvår skulle det ta tid att åter sätta mig in
i systemet. Det visar hur komplicerat det är.

ändå att TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har gjort ett gott arbete med att
utnyttja de pengar som finns tillgängliga för att förenkla
och förbättra i åtgärdslistan:
– Att man tagit bort de flesta utbytesterapier är bra, liksom
att man fört in ersättning för fler terapier och exempelvis
numera ersätter för implantat i position 6. Däremot borde
vi tandläkare själva exempelvis få bestämma var gränsen
går mellan mindre och mer omfattande tandstensborttagningar. Önskvärt vore också om vi slapp detaljerade
regler vid behandling som innebär små belopp. Att göra
kontroller på småbelopp är också kostsamt och tar tid för
Försäkringskassan.
En förändring som Sven Bågesund välkomnade var att
systemet med förhandsprövningar togs bort när tandvårdsstödet infördes; det orsakade väldigt mycket merarbete ute
på klinikerna och för Försäkringskassan. Däremot finns,
förutom en del komplicerade regler i stödet, problem med
tandvårdssubventionen till särskilda grupper av patienter.
– Man har rört till det med många olika ersättningstyper,
SVEN BÅGESUND TYCKER

10
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Fyra goda råd

1
2

Tänk efter
före.

Bestäm alltid vilka
tillstånd och åtgärder som gäller innan
du utför protetik.

3

Kom ihåg att dokumentera vården
i journaltexten, och
även med foto och
röntgen.

4

Skriv daganteckning om vad du
gjort – inte bara den
ekonomiska standardtexten.

vilket lett till att en del patienter inte får det ekonomiska stöd de bör ha. Det gäller dem som har
vanligt tandvårdsstöd, STB, F-tandvård eller
N-tandvård. De flesta patienterna och också
en del tandläkare och läkare har dålig koll på
vad som gäller. Här behöver alla skaffa sig mer
kunskap, förklarar han.
MEN DET FINNS OCKSÅ mer att göra på tandläkarutbildningarna för att öka kunskaperna om
hur tandvårdsstödet fungerar:
– Även om jag vet att det finns ont om tid för
allt som de blivande tandläkarna ska lära sig
måste de få mer utbildning i regelverket.
Men han anser även att en del tandläkare
måste skaffa sig större insikter om tandvårdsstödet; det visar inte minst de frågor han får på
de kurser i ”Debitera rätt från början” som han
håller i Södra regionens kursnämnd samt de
frågor han får som resursperson inom Praktikertjänst.
– Ofta handlar frågorna om protetiska behandlingar, exempelvis garantiomgörningar,
hur många implantat som kan sättas i sidoTandläkartidningen 8 • 2015
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Experten:
Ett komplext men generöst system

”Ibland ändrar
Försäkringskassan
sin tolkning utan att
vi tandläkare fått
veta det.”

LARS CRISTERSSON är
odontologiskt ansvarig på
Colosseum Smile Sverige

T

andvårdsstödet är i
grunden ett system som
är bra, tydligt och generöst. Det är världens mest generösa statliga system sett ur
tandvårdskonsumenternas
perspektiv, och det är för dem
det är till. Det tycker Lars
Christersson, som också håller kurser om regelverket.
HAN PÅPEKAR ATT på flera stäl-

partierna för att ersättning ska utgå, hur man
kan kombinera olika profylax- och undersökningskoder, vilka patienter som kan få sin
tandvård finansierad via sjukvårdens högkostnadsskydd, samt protetisk behandling
där tandanlag saknas.
OM HAN SJÄLV FINGE fria händer att bestämma
förändringar i tandvårdsstödets regelverk tar
han upp ett par exempel: Det finns i dag endast en utbytesterapi, och den gäller vid entandslucka. Här önskar han att det även här
blir vanliga åtgärdskoder för implantat. En annan förändring han skulle vilja se är att ersättningsperiodens längd vid implantatbehandling kunde förlängas när det finns behov av
bentransplantat.
Även om han själv utbildar andra i konsten
att tolka och tillämpa tandvårdsstödet finns
det luckor i hans kunnande:
– Jag önskar att jag kunde svara att jag kan
allt, men komplicerade behandlingar kan
leda till svårigheter att tolka vad som gäller,
säger han. l
Tandläkartidningen 8 • 2015
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len i texten används ordet
”krångligt” för att beskriva
tandvårdsstödet.
– Det är en olycklig beskrivning. Systemet må vara komplext, Privattandläkarna konstaterade nyligen att det finns
mer än 75 000 regelkombinationer, men med hjälp av aktuell förordning,
”Privattandläkarna
konstaterade nyligen TLV:s
handbok,
att det finns mer än och det
75 000 regelkombi- nya webnationer.”
baserade stödet KUSP (http://kusp.tlv.se/)
kan man hitta svar på i princip
alla frågor.
– Det största problemet är
nog att våra kolleger inte inrättat sig i att ”läsa på”. Vid
varje utbildningstillfälle upprepar jag alltid att det gäller
att läsa förordningen extremt
noga, och också förstå språkets betydelse och uppbyggnaden med ”att-satser”, vilka
vanligen ska tydas oberoende av varandra. Visst är texten
extremt precis, men det är en
nödvändighet för att rätt nivå
av ersättning ska kunna bestämmas.
ETT PROBLEM SOM HAN menar
inte berörs är att regelverket

formuleras av en myndighet
och kontrollverksamheten utövas av en annan. Det finns
exempel på hur Försäkringskassan tolkat texten på annat
sätt än vad TLV, Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket, avsett, ett problem som
kan leda till rättsosäkerhet för
vårdgivaren.
– Att FK ändrat i tolkning
utan att meddela, såsom Sven
Bågesund beskriver, har jag
dock inte erfarenhet av.
Jämförelsen ”nu och tidigare” förstår han inte riktigt.
– SJÄLVA PORTALPARAGRAFEN

i lagtexten till den tidigare
tandvårdstaxan och nuvarande tandvårdsstödet är extremt
lika, vilket visar att lagstiftarens intentioner inte ändrats.
Den frihet som rådde förr var
inte enbart av godo, mycket fragmenterad vård utfördes för att undvika den förhandsprövning som behövdes
vid vård överstigande 6 led.
Tandvårdsstödet, som numera är koordinerat mot de nationella riktlinjerna för vuxentandvård, har stor potential att
styra mot en bättre tandvård.
Dessutom kan den eftertanke
som behövs för att ”hitta rätt”
i förordningen leda till bättre dokumentation, diagnostik, terapiplanering och journalföring.
På frågan om han vill se förändringar i regelverket svarar han att det är få som känns
angelägna, men han nämner
några:
l Att rotfyllning av tand i position 8 bör vara ersättningsberättigande. Speciellt som
den vid många tillfällen kan
ingå i ersättningsberättigande
rehabilitering.
l Att eliminera utbytesterapi helt.
l Avskaffa begreppet ”referenspris” och ersätta det med
”ersättningsnivå” eller annat
lämpligt begrepp. l
11
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Metod

Sven Bågesunds patientfall:
Pelaren gick av

Aplasier 13 och 23

Kombinera profylax

För 1, 5 år sedan gjordes en kroma med
pelare på den frakturerade tanden 22. Nu
har pelaren gått av och kronan har lossnat
med en bit av tanden.
Får patienten tandvårdsstöd om vi tar
bort tanden och gör en protetisk ersättning?
SVAR: För kronan på 22 gäller D-villkoren
i förordningen. Det låser bara för ny krona
i samma tandposition, inte för hängande
led.
När vi nu extraherar 22 uppstår ett nytt
tillstånd, 5031. Då kan vi inom tandvårdsstödet, utan förhandsprövning, göra en
treledsbro i tandluckan, med två brostöd
på 21 och 23, åtgärd 801, och ett hängande
led på 22, åtgärd 804.
Man kan också göra en implantatkrona
med utbytesterapi, åtgärderna 925 och
926, men då krävs en förhandsprövning
hos FK av IT-tekniska skäl.

Patienten, som är 59 år, är på väg att tappa
den primära kronförsedda tanden 53. På
andra sidan finns sedan länge en treledsbro i stället för 63, som lossnade långt
tidigare. Det var aplasier på både 13 och 23.
Vilket tandvårdsstöd får patienten?
SVAR: Det spelar ingen roll att det var
en primär tand som suttit i tandluckan.
Luckans tandposition är avgörande. På tillstånd 5031 kan en treledsbro göras, med
brostöd, åtgärd 801, på 14 och 12, samt ett
hängande led, åtgärd 804, i position 13.
Singelimplantat kan göras med utbytesterapi, åtgärderna 925 och 926.
Eventuellt kan patienten få protetiken
betald av landstinget. Aplasier kan under
vissa villkor ersättas mot sjukvårdstaxa
inom patientgruppen S1. Det är olika i olika
landsting hur många aplasier som krävs för
att få protetiken betald.
Gör en bedömningsansökan hos tandvårdsenheten i landstinget/regionen!

Kan jag som hygienist kombinera olika
profylaxåtgärder under ett och samma
patientbesök?
SVAR: Det går bra att kombinera profylaxåtgärder, men inte hur som helst.
Här är några alternativ:
201+206
114+341 (eller 342 eller 343)
Vid fickdjupsmätning + dep, eller uppföljningskontroll + dep – tänk på att det ska vara
minst tre månaders uppföljning av behandlingen innan 114 kan debiteras på nytt.
311 (eller 312) + 341 (eller 342 eller 343)
311 (eller 312) + 321.
Kombinera inte 200- och 300-koder!

Försäkringskassan: Så undviker du de vanligaste felen
Undersökning, riskbedömning och
hälsobefrämjande åtgärder:
Åtgärd 103, 107 och 108 har i stort sett
samma lydelse, men omfattningen avgör
vilken åtgärd som är den korrekta. Åtgärd
108 har ett tidsmässigt krav att den
sammanlagda tiden ska ha uppgått till 60
minuter.
Journalanteckningarna ska innehålla en
tydlig beskrivning av vad som undersökts,
varför och vad som framkommit.
Avlägsna en eller flera tänder:
Åtgärd 402 avser extraktion där friläggning
och/eller separation har utförts, men
åtgärden tillämpas ofta felaktigt när man
12
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tycker att extraktionen har varit komplicerad,
eller tagit lång tid vare sig friläggning eller
separation har utförts.
Bettslipning:
Vid rapportering av åtgärd 845 måste det
finnas dokumentation som styrker det
tillstånd där åtgärd 845 finns med som
ersättningsberättigande.
Kom ihåg att åtgärd 845 endast finns
med som ersättningsberättigande under
tillståndskoderna 5071, 5072, 5908 och
5914. Bettslipning som inte inryms inom
845 kan vara ersättningsberättigande som
sjukdomsbehandlande åtgärd under flera
koder inom 3 000-serien.

Fem ”Kom-i-håg”
l Utgå alltid från patientens tillstånd

innan du bestämmer åtgärd.

lD
 okumentera alltid tillståndet före

behandling.

l Läs föreskriften.
lT
 a hjälp av handbokens exempel och

beskrivningar när du är osäker.

lS
 kicka in all dokumentation i ärendet

vid efterhandskontrollen i tid.
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The ONE file reciprocating system

GOLD TECHNOLOGY – Ökar filens flexibilitet
• Säkert – den reciprocerande rörelsen minskar
risken för fastlåsning
• Enkelt – endast en fil per behandling
• Hygieniskt – alltid en ny fil för varje patient
• Tidsbesparande – förenklad hantering

DENTSPLY DeTrey | Box 2024 | SE-128 21 Skarpnäck
Tel 08 685 65 05 | www.dentsply.se
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Ring
08-646 11 02
för gratis
prov!

Självupplösande
blekstrips - snabbt
och enkelt!
Med WhiteWash självupplösande blekstrips är det lätt att
få ljusare tänder. De är nästan osynliga och kan användas
till exempel på väg till jobbet, under joggingturen eller
framför tv:n.

ÖPPNA

PLACERA

LJUSARE TÄNDER!

Stripsen innehåller 6 % väteperoxid och verkar i 20 minuter
innan de löser upp sig och försvinner. Enkelt för dig och
enkelt för din patient!

Ring oss på 08-646 11 02 eller besök oss på www.ahrendental.com

2 Nyheter 14-15.indd 14

2015-08-06 10:50

Nyheter

För dig som
vill ha koll på
branschen

SBU har hittat stora kunskapsluckor inom käkkirurgin. Sidan 56

INNEHÅLL 16 Fler vill ha samanhållna patientjournaler 18 Positivt om ny klagomålshantering 19 Sköra äldre kräver samarbete
20 Delegitimerad efter grovt brott 23 JO riktar skarp kritik mot IVO 25 Kritik mot LO:s förslag om prisreglering

Bristande information
ofta orsak till anmälningar
Det pågår ett kontinuerligt arbete i folktandvårdsorganisationerna och de landstingsfinansierade bolagen för att minska antalet anmälningar, exempelvis i Gävleborg
och Stockholm.

Antalet patienter som anmält sina tand
vårdsbehandlingar till patientnämnden
har varit relativt konstant de tre senaste
åren. Främst handlar det om missnöje med
informationen i samband med behandling
eller om kostnaderna.

som finansieras via landstinget.
– AV DESSA UTREDER folktandvården cirka 40 per år efter begäran
om yttrande från patientnämnden. Ställer man
det i relation till
de nästan 1,4 miljoner patientbesök vi har varje år,
tror jag att vi kan
dra slutsatsen att
vi har väl fungeIrene
Smedberg
rande rutiner för
att hantera klagomål och synpunkter från våra patienter. Vi arbetar dessutom ständigt med att förbättra detta, säger
Irene Smedberg, tandvårds- och
utvecklingschef.	 Mats Karlsson

I GÄVLEBORG , där man de senaste åren haft
cirka 40 anmälningar per år, har man sett
Som framgår av diagrammet är det inga
över och förbättrat rutinerna för informastora förändringar av antalet anmälningar; ökningarna eller minsktion till patienterna
inför behandlingarningarna kan tillskrivas
slumpen. Jämfört med sjuk- ”… vi har väl fungerande
na och man har också
ändrat garantireglerna
vården är dock anmälning- rutiner för att hantera
arna fler, sett i relation till
klagomål och synpunkter för protetiska arbeten.
I Stockholm har paantalet patientbesök. Detfrån våra patienter.”
ta beror, enligt dem som
tientanmälningarna
Tandläkartidningen har talegat på cirka 320 per
år de senaste åren. Siffran innefattar hela
lat med, på att patienter är mer benägna att
tandvården, det vill säga också privata akanmäla brister när de själva kan få stå för
stora delar av kostnaden för vården.
törer med landstingsavtal samt tandvård

Antalet amälningar ändras inte mycket mellan åren
350

● Antalet anmälningar till
patientnämnden har varit relativt
oförändrat de tre senaste åren.
Stockholm har angett lika stort
antal anmälningar de tre senaste
åren. Halland och Jönköping har
inte lämnat några uppgifter.

Patientnämndsanmälningar
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Säkrare vård med
gemensam journal
Säkrare för patienterna, mindre dubbelarbete. Nu ökar kraven
på ett gemensamt journalsystem för både tandvård och sjukvård.
Med sammanhållna patientjournaler blir det också tydligare
att tänderna är en del av kroppen.
TEXT: TORBJÖRN TENFÄLT

T

ack vare journalsystemet
VAS är all administration
runt patienten åtkomlig
för all vårdpersonal i Norrbottens läns landsting.
– För tandvården är det fantastiskt att vara en del av detta. Med en sammanhållen
journal får vi
ökad patientsäkerhet, minskat dubbelarbete och en ännu
bättre vård, säJonas Thörnqvist
ger Jonas Thörnqvist, divisionschef på folktandvården
i Norrbotten.

NÄR EN PATIENT kommer till en
klinik för behandling – till exempel för att extrahera en tand
– kan personalen med hjälp av
personnumret se vilka mediciner hen använder.
– Är det till exempel Waran
kan vi inte riskera att patienten
får en blödning i munnen. Tillsammans med patientens läkare
kan vi då komma fram till att vi
ska ställa av antikoagulationsbehandlingen några dagar.
Tack vare registret kommer

16
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tandvårdspersonalen också åt
vissa provsvar och resultat från
bland annat röntgenundersökningar.
NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

började utveckla ett sammanhållet journalsystem för hälsooch sjukvården i slutet av
1980-talet. VAS (vårdadministrativt system) var först enbart
ett stöd för hälso- och sjukvården, men i mitten
av 00-talet blev
”Viktigast med det
sammanhållna journal- även folktandvårintegrerad
systemet är att man ser iden
systemet.
till hela patienten och
– Viktigast med
hela kroppen. ”
det sammanhållna journalsystemet
är att man ser till hela patienten och hela kroppen. Patientsäkerhet är nummer ett. Med skilda system är det inte självklart
att man ser vad patienten står på
för medicinering, eller har för
andra diagnoser som kan påverka tandvården.
Är det också ett sätt att tydliggöra att tänderna är en del av
kroppen?
– Ja, kanske det! På det här
sättet ser vi till hela kroppen.
Vi använder data från hela häl-

so- och sjukvården för att göra
tandvården så effektiv och säker
som möjligt.
Borde det finnas en större nationell samordning?
– Jag är för allt som kan stärka
patientsäkerheten, något annat
vore tokigt. Det finns ju ett antal system på marknaden, men
det är inte hållbart att ett så litet
land som Sverige inte ska kunna ha ett gemensamt system där
även tandvården ingår.
FOLKTANDVÅRDEN I NORRBOTTEN

har i grunden journalsystemet
Carita, som är integrerat i VAS.
Carita används av folktandvården i ytterligare några landsting
och regioner, bland annat Halland och Värmland. I systemet
finns en rad funktioner som
stöd i administrationen av patienterna, till exempel tidbok,
kallelser, betalning, redovisning
och statistik.
– Där finns också en koppling
till Försäkringskassan, så vi har
koll på vad alla försäkrade ska
få i stöd från kassan, säger Jonas
Thörnqvist.
I region Kronoberg använder både tandvården och sjukvården journalsystemet Cambio
Tandläkartidningen 8 • 2015
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Foto: Lasse Hejdenberg

Foto: Wikipedia

Foto: Folktandvården Mariestad

Foto: Försäkringskassan

Tipsa oss redaktionen@tandlakarforbundet.se

● I Norrbottens läns landsting är all dokumentation om patienterna åtkomlig för all vårdpersonal. ”För tandvården är det fantastiskt att vara en del av detta”,
säger divisionschef Jonas Thörnqvist, som menar att det ger ökad patientsäkerhet och minskat dubbelarbete. På fler håll i landet ökar nu kraven på sammanhållen patientjournal.

Cosmic. Även där kan personalen se direkt vilka läkemedel patienten har. De kommer också åt
alla labbvärden, journalanteckningar och läkemedel.
– Det underlättar arbetet väldigt mycket, säger tandvårdsstrateg Gunnel Håkansson.
Att tandvården i regel har sitt
eget journalsystem beror bland
annat på att ekonomin fungerar olika: I tandvården använder
man skattade pengar från befolkningens plånbok, medan sjukvården vilar på patientavgifter.
VID SIDAN AV Cambio Cosmic
finns i regionen även T4 som är
tandvårdens journalsystem. Via
Cambio Cosmic går det att titta
på såväl labbvärden som läkeTandläkartidningen 8 • 2015

2143729s017 17

medelslistan och journalanteckningar.
– Det mest optimala vore ju
att alla hade samma system så
att man kunde kommunicera,
men där är vi inte ännu, säger
Gunnel Håkansson.
FOLKTANDVÅRDEN I UPPSALA använder också T4, som är det
största systemet för tandvård
i Sverige. T4 finns i sammanlagt
13 regioner och landsting, däribland Västra Götaland, Stockholm och Skåne.
– Tack vare samarbetet kan
vi hela tiden utveckla systemet.
Det är också ett sätt att hålla
nere kostnaderna, säger Gunilla
Swanholm, tandvårdsdirektör
vid folktandvården i Uppsala.
En samordning med hälso-

och sjukvården pågår, men Gunilla Swanholm är inte säker på
att behovet behöver lösas med
gemensamt journalsystem.
– Kanske kan vi hitta kommunikationsytor utan att vara
bundna av samma system, säger hon.
En annan
svårighet med
gemensamma
journalsystem
är att folktandGunilla Swanholm
vården ju långt
ifrån har hela
den vuxna befolkningen som
patienter. I Uppsala är andelen
runt 50 procent. Övriga går privat och där finns inte det naturliga sambandet med offentlig
hälso- och sjukvård. ●
17
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Tandläkarförbundet
välkomnar ny
klagomålshantering
Det är positivt att det i första
hand är vårdgivaren som ska
hantera patienters klagomål,
och att IVO endast ska utreda
klagomål av särskild karaktär.
Det anser Tandläkarförbundet
i sitt remissvar till klagomålsutredningen ”Sedd, hörd och
respekterad”.
Förbundet ser en vinst med
att anmälan kommer direkt till
vårdgivaren: Återkopplingen
till berörd behandlare och till
anmälaren blir snabbare, vilket är önskvärt.
ATT VÅRDGIVAREN ska utreda
sin egen verksamhet kan enligt förbundet te sig tveksamt
från rättssäkerhetssynpunkt,
men utredaren föreslår att
patienter som inte är nöjda
med vårdgivarens utredning
ska kunna föra den vidare till
IVO.

Tandvård
i Gambia
Afrikaada Teeth
Savers planerar en
resa till Gambia
i november för att
ge tandvård.
Tandvårdsper
sonal som följer
med betalar resan
själv, men blir rik på
erfarenheter.
Organisationen
tar också emot
förbrukningsmate
rial, instrument och
donationer.
De flesta barn i
Gambia har karies.
Sedan 2013 driver
Afrikaada Teeth
Savers ett fluorpro
jekt där cirka 1 200
barn får skollun
cher som innehåller
fluor.
För mer
information
mejla info@
afrikaada.
com.

Tandläkarförbundet ser
dock en risk med att ett ökat
antal klagomål till vårdgivaren kan leda till att fokus flyttas från verksamhetens verkliga utmaningar till att hantera
mindre allvarliga fall.
ATT IVO GES möjlighet att satsa sina resurser på ärenden av
särskild karaktär tycker förbundet är bra eftersom det
gynnar patientsäkerheten.
Däremot är förbundet kritiskt till att förslaget om vad
den klagande har rätt att förvänta sig i klagomålsprocessen införs i patientlagen – en
lag som tandvårdens patienter inte omfattas av. Förbundet
skriver att ”… tandvårdens patienter återigen hamnar på undantag när det gäller att tydliggöra patientens rättigheter och
ställning i vården”.

JS

Mats Karlsson

”Brist på personal
hotar tandhälsan”
Bristen på tandvårdspersonal
i Västra Götaland kan bli så
akut att invånarnas tandhälsa
hotas. Det menar regionens
tandvårdsstyrelse, som skrivit
till regeringen med krav om
fler utbildningsplatser.
– De närmaste tio åren
räknar vi med att minst 100
tandsköterskor går i pen
sion varje år och att drygt
50 tandhygienister behöver
nyrekryteras årligen – och
det bara i Västra Götaland.
Dagens utbildningsinsatser
täcker inte ens upp hälften av
behovet, säger styrelsens ord
förande Stig-Olov Tingbratt
(C) till tidningen TTELA.

ÖB

550 000 år gammal
tand funnen
Ett lag frivilliga arkeologer
har gjort ett sensationellt
fynd i franska Pyrenéerna
– en mänsklig tand som har
visat sig vara cirka 550 000
år gammal. Det är därmed
ett av de äldsta fynden efter
människa i Europa, rapporte
rar bland andra radiokanalen
France Bleu.
Tanden tillhör troligen en
vuxen man.

MK

Implantatkongress i Stockholm

Illustration: Colourbox

Foto: Ulf Sirborn

En av världens största årliga
implantatkonferenser, EAOkongressen, hålls i Stockholm
den 24 till 26 september.
– Det är ett tillfälle
att lyssna på de hetaste
världsnamnen på området
på hemmaplan, säger Björn
Klinge, president i European ● I anslutning till EAO-kongres
sen hålls ett symposium till minne
Association of Osseointeav Per-Ingvar Brånemark i Aula
gration (EAO), som ordnar
Medica i Solna.
konferensen.
– Det är en bedrift att få arrangera ett sådant stort möte
i Sverige. Konkurrensen är enorm. Det passar lite extra bra i år,
eftersom det är 50 år sedan den första patienten behandlades
med osseointegrerade implantat i Sverige, berättar han.
JS

V vill ha fri tandvård
till 23 års ålder
Fri tandvård fram till 23 års
ålder – det föreslår
Vänsterpartiet.
Kostnaden
beräknas enligt
partiet uppgå
till 430 miljoner
● Vill
kronor årligen och förhandla.
ska finansieras med
höjda kapitalskatter.
Fri tandvård för alla fram
till det år man fyller 23 är ett
av förslagen i det paket på
välfärdsreformer som partiet
kommer att förhandla med
regeringen om under hösten.

MK
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Det behövs insatser från
både äldreomsorgen och
tandvården för att sköra
äldres munhälsa inte ska
rasa.
Det konstaterades vid Tand
läkarförbundets seminarium
som hölls i Almedalen i bör
jan av sommaren.
På det välbesökta semina
riet presenterade förbundets
ordförande Hans Göransson
rapporten ”Om sköra äldres
munhälsa – insatserna kom
mer försent!”, vilken visar att
många sköra äldre som bor
hemma inte får det stöd som
de har rätt till och att hjälp
ofta sätts in när problemen
redan har uppstått.
ATT SITUATIONEN är dålig
höll Lars Gahnberg, chef för

Centrum för äldretandvård
i Västra Götalandsregionen,
med om.
– Det är en skam att vi lå
ter människor bli så dåliga,
sa han efter att ha visat bilder
på hur det kan se ut i en gam
mal mun.
Men Lars Gahnberg lyfte
också fram några ljusglimtar:
Sjuksköterskeutbildningen
i Karlstad har lagt in en kurs
om munhälsa och Marie
stads kommun har anställt en
tandhygienist för att bli bätt
re på att ta hand om de äld
res tänder.
PRECIS SÅDANA EXEMPEL vill
Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, sprida vida
re, sade Emil Broberg (V), 3:e
vice ordförande i SKL:
– Vi ser att det finns sa

Foto: Linda Persson

Bättre samarbete om äldres tänder efterlystes

● Paneldebatt under ledning av Bengt Westerberg.
Fr v Lars Gahnberg, Elisabet Rothenberg, Yvonne Ny
blom, Elisabeth Bos, Emil Broberg och Hans Göransson.

ker att göra men vi kan inte
tvinga kommunerna. Där
emot kan vi bli bättre på att
lyfta fram de goda exemplen
och uppmuntra andra kom
muner att göra likadant, sa
han.
Yvonne Nyblom, ordföran
de för Sveriges Tandhygie

nistförening, lyfte fram vik
ten av mer utbildning i ämnet
för vårdpersonal men också
tandvårdens roll.
– Vi ansvarar för att hålla
kontakten med äldre, kanske
borde vi skaffa tydligare ruti
ner för det.

Linda Persson

mp3
INNOVATION TO IMPROVE YOUR REGENERATION
Re-hydrated and ready to use
Reduces operatory time and contamination risk
Smooth granules prevent damage to sinus membrane
Close similarity to human bone (1)
Dual composition: mineral + collagen(1)
Natural porcine origin
Gradually resorbable(2)
Replaced by abundant new vital bone(2-5 )
Ideal for sinus lift(3,4) and ridge preservation(5)
Safe and biocompatible: used in over 30.000 surgeries
(1) Figueiredo et al.; Journal of Biomedical Materials Research; 2010
(2) Nannmark, Sennerby; Clinical Implant Dentistry and Related Research; 2008
(3) Barone et al.; Clinical Implant Dentistry and Related Research; 2010
(4) Palacci, Nannmark; L’Information Dentaire; 2011
(5) Barone et al.; Journal of Periodontology; 2008

Se hela vårt sortiment och beställ direkt på www.protera.se
Snabbt, enkelt och till rätt pris
Protera Dental AB . +46 (0)31 29 66 00 . info@protera.se . www.protera.se
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Grovt brott ledde
till delegitimering
Tandläkaren dömdes för
grovt skattebrott för snart
fyra år sedan. Trots avtjänat
straff anser HSAN, Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd,
att brottet var av sådan
karaktär att det rubbat förtroendet för honom, och har
därför återkallat legitimationen.
I oktober 2011 dömde tings
rätten tandläkaren för grovt
bokföringsbrott och grovt
skattebrott till fängelse i ett
år och två månader samt nä
ringsförbud under fem år.
Tandläkaren hade bland an
nat underlåtit att bokföra
kontant betalda patientav
gifter på 1 154 000 kronor för
räkenskapsåret 2008 samt
1 318 000 kronor för 2009.
Hovrätten fastställde se
nare domen.
som IVO,
Inspektionen för vård och
omsorg, genomförde ett
och ett halvt år efter domen
framkom stora brister i tand
läkarens yrkesutövning.
VID DEN INSPEKTION

Grov oskicklighet
ledde till delegitimering

IVO skickade ärendet vi
dare till HSAN med ett yr
kande om återkallelse av legi
timationen, dels på grund av
oskickligheten i yrkesutöv
ningen, dels på grund av det
allvarliga skattebrottet.
Tandläkaren hävdade i sitt
yttrande att han sonat sitt
brott och återbetalat det som
han ansåg var felaktigt un
dandraget skatt. Han skriver
också att Försäkringskassan
gjort sex eller sju inspektio
ner efter IVO:s, och att de
inte har haft något att anmär
ka på.
HSAN GÖR bedömningen att
det visserligen gått mer än
fem år sedan brottet begicks,
men att brottsligheten var
systematisk och därför har
rubbat förtroendet för ho
nom hos allmänheten. HSAN
har återkallat tandläkarens
legitimation.
När det gäller oskicklighe
ten i yrkesutövningen kom
mer den att prövas den dag
tandläkaren ansöker om ny
legitimation.
Mats Karlsson

Grov oskicklighet i yrket ledde till att HSAN, Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd,
återkallade tandläkarens
legitimation.
IVO, Inspektionen för vård
och omsorg, genomförde
både samtal med tandläka
ren och gick igenom ett antal
journaler. Man fann då stora
brister, bland annat saknades
anamnes, undersökningsre
sultat med status och diag
noser, röntgenanalys, tera
pidiskussion och terapiplan.
Daganteckningar saknades
för utförd vård.
IVO ansåg att bristerna var
så allvarliga att man yrkade
att HSAN skulle återkalla le
gitimationen, alternativt be
sluta om en treårig prövotid.
TANDLÄKAREN HÄVDAR själv
i sitt yttrande att han ”… ar
betat för att skriva så bra
journalanteckningar som
möjligt”. Han har aldrig fått
någon handledning i detta,
trots att han uttryckt önske
mål om det. Han har arbe

tat utan tandsköterska, vilket
har varit svårt. Han har, häv
dar han, dock arbetat enligt
praxis och vinnlagt sig om att
bemöta patienterna på ett bra
sätt. Han anser inte att bris
terna varit så grava att det
motiverar återkallelse av le
gitimationen.
MEN HSAN slår fast att tandlä
karen uppvisat sådana bris
ter att legitimationen måste
återkallas.
Mats Karlsson

Gilla oss på
Facebook!

Din

My Dental Guide:

Guided Surgery Knowledge Center
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• Möjlighet till guidekirurgi med lambå alt. ﬂapless
• Kompatibelt med de ﬂesta implantatsystem
• All programvara, service och support ﬁnns lokalt i Sverige
• Tillverkning av operationsguider sker i Sverige
• Nytt och enklare arbetsﬂöde minimerar arbetstiden på kliniken
• Kräver inga investeringar

gi

Fallbeskrivningar och mer info på: www.mydentalguide.se
My Dental Guide
Tel. 0760-951626
www.mydentalguide.se
info@mydentalguide.se
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Open Licence

Planera kirurgin
med uppkoppling
till supporten hos
My Dental Guide.
Ingen förkunskap
om programvaran krävs.
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Be inspired...

The Digital Dentistry Day
CEREC & 3D

VÄLKOMMEN TILL EN DAG FULL AV INSPIRATION, MINGEL, MAT & DRYCK!

inbjudan

inspirationsdag
-digitala avtryck!

Göteborg 4/9
föreläsare:

Framtiden är här!
Låt dig inspireras av SIRONAS koncept i den digitala världen och lyssna till erfarna föreläsare inom digitala avtryck
med CEREC och om 3D Röntgen/CBCT!
Möt några av våra bästa leverantörer som ställer ut sina produkter, mingla med oss och era kollegor. Passa på att få råd
och tips om hur ni med den senaste teknologin inom tandvården kan förenkla och förbättra era behandlingsmetoder. På plats har vi även 3D-röntgen och en unit. Dagen och
kvällen bjuder även på en hel del gott att äta och dricka!

Patrik Mofors

jan kirkedam

Tobias Lehner

DR.Nilesh Parmar

Director Product
Management

Leg Tdl, Specialist i oral
BDS (Lond) MSc (Prosth
Dent) (UCL) MSc (ImpDent) protetik. VD, Klinikchef,
KCL Cert. Ortho
Dagnelidkliniken, SAACD AB

Leg. Tandläkare

Leg. Tandläkare

Sten Simonsen

Tandtekniker/ inLab trainer,
Grimstad Dentalforum

Varmt välkomna!
I år kommer även
Norge på besök!

för program & mer info: www.dabdental.se

plats:

Gothia Towers
Mässans gata 24
412 51 Göteborg

kostnad:

900kr/pers (ex. moms)

datum & tid:
4/9 kl. 8.30

Middag & avslutningsmingel startar kl. 17.30

välkomna!

för dig som vill övernatta
-ring Gothia Towers på tel:
031-750 88 00 och ange kod DAB
Anmälan är bindande. Återbud senare än två veckor
innan eventet debiteras med hela kostnaden.

ett fåtalr!
platser kivlal
först t
kvarn!

Marcus Dagnelid

anmäl dig och dina
msida
kollegor via vår he
r via
le
el
www.dabdental.se
eller
se
tal.
mail: event@dabden
tel:08-506 505 00

..
.
...

föreläsningar
hands-on
Inspiration
Mingel
Musik
Mat & dryck

Vi bidrar till Livslånga Leenden
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ANNONS FÖR SMILE

ANNONS

GUNNAR HÅWI OCH BENGT KARLSON SÅLDE SIN SPECIALISTKLINIK:

”Genom att sälja har vi
gett SDIC en fantastisk framtid.”
Gunnar Håwi och Bengt Karlson kommer i
sista stund till intervjun. Patienten går alltid först
på specialistkliniken Smile SDIC i Stockholm.
Bengt är 64 år och specialist inom oral käk
kirurgi och Gunnar, 62 år, är tandläkare och
odontologiskt ansvarig för kliniken.
– Även om det känns avlägset nu kommer
det en dag i framtiden när vi trappar ner. Och
med en så här pass stor klinik har vi ett an
svar. Våra medarbetare tjänar sitt levebröd
här, det ska man ha respekt för. Kliniken ska
leva och fortsätta utvecklas oberoende av oss.

Delar samma vision
Med den tanken som bakgrund började
Gunnar och Bengt träffa möjliga köpare redan
2007 för att sedan sälja 2011 till Colosseum
– numera Smile i Sverige. I lugn och ro sökte
de någon som hade samma vision som de
själva hade. Smiles vision idag – att skapa och
erbjuda Sveriges bästa tandvård och arbets
plats – är nämligen ingen ny tanke för Gunnar
och Bengt.
Det var tvärtom de tankarna som gjorde
att de två vännerna som möttes på tandläkar
högskolan började bygget av SDIC på det
tidiga 80talet. En klinik som skulle komma att
bli en av de största privata specialistklinikerna
i Stockholm.
– Allmäntandvården är vårt ’bread and
butter’, men att erbjuda specialisttandvård
skapar en intressantare arbetsplats och ett
roligare jobb. Bredden handlar även om ett
bättre omhändertagande för patienten.
Tror på öppenhet
Vi kommer in på hur tandvårdsbranschen
förändrats under åren och de kon
staterar att de yngre idag inte har så
stort intresse av att köpa och driva
en egen liten klinik, utan vill arbeta
i grupp med stort kollegialt utbyte.
Att gruppdynamiken är positiv för
såväl den enskilda klinikerns utveck
ling som för själva kliniken insåg
Gunnar och Bengt tidigt.
– Vi gjorde kanske något misstag
i början av vår karriär som klinik
ägare, men insåg snabbt hur viktigt
det är att arbeta med öppenhet och

transparens mellan behandlarna på kliniken.
Att diskutera, lyssna och dela med sig av sina
kunskaper skapar en trygghet för den enskilda
behandlaren och i förlängningen för patienten.
Det handlar verkligen om kvalitet.
Från oro till ökad trygghet
Själva försäljningen utgjorde ett undantag och
diskuterades inte med medarbetarna förrän den
var ett faktum. Den blev en överraskning, men
avdramatiserades snabbt.
– Först blev alla oroliga. Sen när det lugnat
sig insåg alla att det inte är så annorlunda, utan
vi fortsätter i samma banor. Snarare kan man
tala om en trygghetskänsla med en stabil ägare
som har de ekonomiska resurserna att göra något
på riktigt.
Efter sommaren flyttar Smile SDIC till helt nya
lokaler där det finns både plats och möjlighet
att ta nästa steg.
– Inom tandvården sker det en enorm
teknologisk utveckling. Och det stod klart direkt
– de vill att hela Smile och Smile SDIC ska vara
en del av den. Inte bara följa med i tiden utan
till och med vara spets. Och gärna för oss, det
är ett otroligt stimulerande sammanhang att
finnas med i. Men framför allt känns det riktigt
bra att det blev som vi ville. Vi lyckades med
det vi föresatte oss. Genom att sälja har vi gett
kliniken en fantastisk framtid.
HUR VILL DU UTVECKLA DIG OCH
DIN PRAKTIK? Med Smile har du
möjlighet att forma din framtid som du vill
ha den. Läs mer på www.smile.se eller
kontakta förvärvschef Tobias Wirén på
070-750 00 15, tobias.wiren@smile.se

GUNNAR HÅWIS OCH BENGT KARLSONS RÅD TILL KLINIKÄGARE:

Vårt råd till dig som funderar på nästa steg i din utveckling är att börja
träffa potentiella köpare. Starta i tid – speciellt om du ska planera för
din framtida pension. Genom att starta i god tid får du själv många år
då du är med och upplever något nytt och utvecklande!”
Gunnar Håwi och Bengt Karlson.

Smile är Sveriges största privata tandvårdskedja och ingår i Colosseum Smile Group, som utgör Nordens största privata tandvårds
kedja med totalt 42 kliniker. I Sverige har vi 24 kliniker på 20 orter och 500 medarbetare, varav cirka 40 är specialister. På Smile
har vi bestämt oss för att göra skillnad inom svensk tandvård. Vi vill erbjuda Sveriges bästa tandvård och vara branschens bästa
arbetsplats – kvalitet och utveckling hand i hand. www.smile.se
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● Enligt tandläkarens anmälan var beslutet att avbryta bedövningsförsöket när patienten gallskrek och reste sig
ur stolen det mest patientsäkra hon kunde göra.

JO ger IVO svidande kritik
Justitieombudsmannen, JO, riktar skarp
kritik mot beslut som IVO, Inspektionen för
vård och omsorg, fattat i ett ärende. Det
handlar bland annat om bristande bedömningar från myndighetens sida.
I en anmälan till IVO klagade patienten på
den vård och det bemötande som hon hade
fått av tandläkaren.
IVO:s utredning ledde till att tandläkaren
kritiserades.
Men JO anser att utredningen inte gav
rätt bild av det inträffade när IVO grundade
sin bedömning på patientens ord och inte på
tandläkarens.
Patienten kontaktade tandläkaren på
grund av tandvärk. Vid besöket på klini
ken påbörjades rensning av en av tänder
na. Rensningen kunde dock inte slutföras
på grund av att patienten var mycket smärt
känslig.
En ny tid bokades in två dagar senare,
men rensningen kunde inte heller då slutfö
ras, enligt tandläkaren på grund av att pa
tienten skrek högt och avbröt bedövnings
injiceringen. Tandläkaren valde då att be
henne söka annan tandläkare.
IVO KRITISERADE tandläkaren för att hon avvi
sat patienten för lättvindigt vid besök två,
vilket IVO anser inte är god vård.
Tandläkaren begärde att IVO skulle om
pröva beslutet, men IVO vidhöll sin kritik.
Tandläkaren anmälde då IVO till JO, och
Tandläkartidningen 8 • 2015
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menar att myndigheten lurat henne då den
ansvarige handläggaren per telefon informe
rat henne om att IVO inte skulle pröva frå
gan om bemötande utan hänvisa patienten
till förtroendenämnden.
Detta ledde enligt tandläkaren till att hon
och tandsköterskan i sina yttranden till IVO
inte försvarade sig mot anmälarens påståen
den om bemötandet.
Vidare tog IVO parti för patienten genom
att använda hennes ord
i beskrivningen av det inträffade.
I sitt yttrande till JO hävdar IVO bland an
nat att patientsäkerheten var hotad, men en
ligt tandläkarens anmälan var beslutet att
avbryta bedövningsförsöket när patienten
gallskrek och reste sig ur stolen det mest pa
tientsäkra hon kunde göra.
JO KONSTATERAR bland annat att tandläkarens
version av det inträffade borde ha tagits med
i bedömningen eftersom tandläkaren och
patienten hade olika uppfattningar om det
inträffade. IVO har inte heller gett svar på
frågan hur tandläkaren skulle ha agerat.
Utöver detta anser JO att det språk hand
läggaren på IVO använde i sin utredning var
bristfälligt; det innehåller mindre lämpliga
uttryck och formuleringar. ”Språket är på en
oacceptabelt låg nivå med bl a ofullständi
ga meningar och felaktig meningsbyggnad.”
Enligt JO klargör inte IVO:s beslut händelse
förloppet och det går inte att förstå hur IVO
har resonerat.
Mats Karlsson

Käkkirurgi lindrar
plågsam huvudvärk
Mikael Magnusson, käkkirurg vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, har börjat operera in elektroder i huvudet
på patienter
med Hortons
huvudvärk
för att lindra
den svåra
smärtan.
Elektroden
Mikael
förs in under
Magnusson
genomlysning via intraoral entré till
fossa pterygopalatina.
– Hittills har vi opererat tio
patienter och stämt av sex
av dem med gott resultat,
berättar Mikael Magnusson.
Metoden utförs i dag
endast på Akademiska och
Mikael Magnusson har hittills
utfört samtliga operationer.
Hortons huvudvärk är en
mycket ovanlig men invalidiserande huvudvärk som innebär långtidssjukskrivning och
medicinering.
JS

Ny föreskrift
om vårdskador
Den 1 januari 2016 träder
Socialstyrelsens nya föreskrift om anmälningsskyldighet enligt lex Maria i kraft.
Den nya föreskriften ersätter den som nu gäller.
Enligt Socialstyrelsen ska
föreskriften tillsammans
med en checklista förenkla
vårdens hantering och utredning av vårdskador.
Föreskriften innehåller
även bestämmelser om vårdgivarens skyldighet att informera hälso- och sjukvårdspersonalen regelbundet om
skyldigheten att rapportera
risker för vårdskador och
händelser som har medfört
eller har kunnat medföra
skador.
Den nya föreskriften har
namnet ”Utredning om vårdskador”.
ML
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Nya Eastman drar ut på tiden

Tidigare har Eastmanin
stitutet främst varit inrik
tat på barntandvård. I vinter
kommer så gott som all spe
cialisttandvård inom folk
tandvården i
Stockholm –
både för barn
och för vux
na – att flyt
tas dit.
Samtliga
Susann
specialiteter
Kähäri Anerfält
samlas i sam
ma hus och patienter i alla
åldrar kan få all vård på sam
ma ställe, berättar Susann

Kähäri Anerfält, områdes
chef för specialisttandvården
inom Folktandvården Stock
holms Län AB.
– Vi ser fram emot en mo
dern specialistverksamhet,
samlad runt patienten, med
modern teknik i funktionella,
anrika lokaler, säger hon.
Det blir specialisttand
vårdskliniker i pedodonti, or
todonti, bettfysiologi, odon
tologisk radiologi, protetik,
parodontologi, endodonti
och oral kirurgi i huset. Ett
tandtekniskt laboratorium
kommer även i fortsättning
en att finnas där.
RUNT 200 ANSTÄLLDA , varav ett
60-tal tandläkare, kommer
att arbeta på Eastmaninsti
tutet när allt är klart. Tidiga
re fanns drygt 100 anställ

AKTUELLT

Eastmaninstitutet
byggs om
Eastmaninstitutet byggs
om för 160 miljoner kro
nor. »Nya Eastman« är
klart i oktober 2015 och
blir ett hus för all specia
listtandvård inom folk
tandvården i Stockholm.
Redan nu står flyttlådorna
staplade på Eastmaninstitutet i centrala Stockholm.
Lokalerna töms under
hösten. Ombyggnaden
börjar den 1 mars nästa år.
Till dess ska lokalerna vara
tomma.
Eastmaninstitutet tillhör
folktandvården i Stockholm. Ungefär 110 anställda byter arbetsplats under
ombyggnaden. De kommer
att arbeta på olika kliniker i Stockholm med omnejd.
En del av Eastmans verksamhet flyttas till folktandvårdens nya kliniker
i Vällingby och Sundbyberg, enligt Susann Kähäri
Anerfält, områdeschef för
specialisttandvården och
folktandvårdens projektledare för byggnationen och
evakueringen.
Andra delar av verksamheten lokaliseras till allmäntandvårdskliniker vid

håll medan Eastman har
stängt.
Ombyggnaden är klar i
oktober 2015 om allt går
som planerat. I princip all
specialisttandvård, både
för barn och för vuxna,
kommer då att flyttas till
Eastmaninstitutet.
Det blir specialisttandvårdskliniker i pedodonti,
ortodonti, bettfysiologi,
röntgen, protetik, parodontologi, endodonti och oral
kirurgi. Ett tandtekniskt
laboratorium kommer även
i fortsättningen att finnas
vid Eastmaninstitutet.
Runt 200 anställda varav
ett 70-tal tandläkare kommer att arbeta på Eastman
när allt är klart. Det kommer att finnas 65 behandlingsrum, jämfört med
dagens cirka 45.
Satellitspecialistklinikerna

i Sollentuna, Handen och
Södertälje, som bedriver
pedodonti och ortodonti,
kommer att vara kvar.

f o to : l e n a k j o h a n s s o n

Eastmaninstitutet i Stockholm byggs om för 170
miljoner kronor och skulle
vara färdigt i oktober. Nu blir
inflyttningen klar först
i februari nästa år.

Annika Nyströmer uppskattar att fontänen är trasig, men den
kommer att lagas när Eastmaninstitutet byggs om.

Folktandvårdens specialisttandvårdsklinik
vid Skanstull blir troligen
allmäntandvårdsklinik när
Eastmaninstitutet öppnas

igen. Samtidigt planerar
folktandvården att lämna
lokalerna vid Sankt Eriks
sjukhus.

Janet SuSlick

Uteblivna besök kostade 18 miljoner
➤ Patienter som uteblir
från tandvårdsbesök har

antal patienter som uteblir
från besök hos folktandvår-

● Ombyggnaden av Eastmaninstitu
tet har pågått i ett par år. Ur Tandlä
kartidningen nummer 9 2013.

da i huset. Nya Eastman får
60 behandlingsrum, jämfört
med 45 före ombyggnaden.
Förutom klinisk verksam
het kommer även forskning,
utveckling och undervisning
att bedrivas på Eastmanin
stitutet.

Folktandvårdens specia
listverksamhet vid Skanstull
och S:t Eriks sjukhus blir inte
kvar, eftersom den flyttas till
Eastman. Specialistkliniker
na i Sollentuna, Södertälje
och Handen, med pedodon
ti och ortodonti, blir däremot
kvar. Likaså folktandvårdens
tandtekniska laboratorium
i Södertälje och anaplasto
loglaboratoriet på Karolinska
universitetssjukhuset.
EASTMANINSTITUTET öppna
des 1936 och byggdes bland
annat med hjälp av en stor
donation från uppfinnaren
George Eastman. Ombygg
naden har pågått i ett par år.
Eastmaninstitutet har tidi
gare byggts om på 1950-talet
och på 1970-talet.

Janet Suslick

riva self cure HV

riva light cure HV

högvisköst, självhärdande,
tandremineraliserande
glasjonomermaterial för
restaurationer

högvisköst, ljushärdande,
resinförstärkt
glasjonomermaterial
för restaurationer

• Lätt att forma och
konturera - klibbfritt
• Ett starkt dentinersättningsmaterial
• Bisfenol A- och HEMA-fritt
• Ingen krympning
• God marginal kantanslutning

• Enkelt att handha och skulptera
• Bisfenol A-fritt
• En orange appliceringsspets
förhindrar för tidig härdning
• Hög färgstabilitet minimerar
missfärgning

utmärkt hantering och estetik
Your Smile. Our Vision.
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au
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riva light
cure HV:

Kundservice: 08-676 54 10
www.plandent.se
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Åldersutredning
åter aktuell fråga
– Tandläkare ska inte ta emot förfrågan
om åldersutredningar direkt från
Migrationsverket och inte heller lämna
svar till myndigheten. Det betonar Gunilla
Klingberg, specialist i pedodonti och
professor vid Tandvårdshögskolan i Malmö.
Enligt de riktlinjer som gäller i dag, och som
Tandläkarförbundet har ställt sig bakom,
ska tandvården endast medverka i ålders
bedömningar när förfrågan kommer från
barnläkare, och remissvaret ska lämnas till
barnläkaren.
ALLMÄNTANDVÅRDEN ska inte
göra åldersbedömningar,
utan hänvisa till exempelvis
pedodontin, enligt Gunilla
Klingberg.
– Man kan aldrig enbart
luta sig mot en bedömning
Gunilla
baserad på tandutveckling.
Klingberg
De metoder vi har för detta
i dag har alltför stora brister och svagheter,
säger hon.
– Vi utvecklas olika. Det går till exempel
inte att säga att alla som är 175 centimeter

Praktikertjänst
får ny organisation

långa är minst 17 år gamla. På samma sätt
kan man inte säga att när rotutvecklingen är
klar, är man minst 15 år eller 20 år gammal.
DET FINNS ÄVEN andra bekymmer med de
metoder som finns för att bedöma ålder ut
ifrån visdomständernas utveckling, menar
hon.
– Vi vet för lite om hur tändernas utveck
ling varierar i olika befolkningsgrupper, till
exempel.
Risken är stor att den som inte är insatt
i osäkerheten i metoderna ger åldersbedöm
ningar, eller tandmognadsbedömningar,
som Gunilla Klingberg tycker är ett bättre
begrepp, för stort värde i utredningarna.
Det kan innebära en rättsosäkerhet för
personen vars ålder bedöms och är också ett
dilemma utifrån tandläkarkårens yrkesetik.
Bakgrunden till att frågan är aktuell är att
Svenska barnläkarföreningen i sommar har
uppmanat sina medlemmar att inte längre
göra åldersbedömningar åt Migrationsver
ket.
Socialstyrelsen kommer att utreda frågan
om åldersbedömningar igen.
Janet Suslick

Förslag om prisreglering får kritik
Se över hela tandvårdssektorn och inför prisreglering.
Det föreslår LO. Men Privat
tandläkarna och Tjänstetandläkarna är kritiska till
en prisreglering och en del
andra av LO:s förslag.
Tjänstetandläkarna delar
LO:s uppfattning om att må
let på lång sikt är att få in
tandvården i ett avgiftssy
stem likt hälso- och sjukvår
dens. Däremot anser TT att
det vore förödande att åter
införa prisregleringen.
– DEN LEDDE TILL eftersatta in

vesteringar på viktiga om
råden som teknik och fort
bildning. Dessutom är
förutsättningarna, exempel
vis för rekrytering av perso
nal och lokalkostnader, olika
Tandläkartidningen 8 • 2015
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i landet, säger Chaim Zlot
nik, ordförande i TT.
Att höja ATB:n, som LO
föreslår, är enligt TT ing
en fruktbar väg för att få fler
att besöka tandvården regel
bundet.
– Vi vill i stället att ATB:n
slopas och att pengarna an
vänds till att subventionera
patienternas kostnader från
första kronan, säger han.
PRIVATTANDLÄKARNA välkom
nar, precis som TT, den ut
redning som nu gör en över
syn av tandvården och som
kommer att lägga fram sina
förslag den 31 augusti. Men
någon prisreglering vill man
inte ha:
– LO:s förslag är fel väg att
gå. En förutsättning för att
bibehålla allmänhetens sto

ra förtroende för tandvår
den är att patienterna även
fortsättningsvis har möjlig
het att välja tandläkare ut
ifrån pris och kvalitet, säger
Lars Olsson, näringspolitisk
chef på PT, i en kommentar
på PT:s webbplats.
Tandläkartidningen har
sökt honom för ytterliga
re kommentarer, men inte
lyckats.
Mats Karlsson

LO:s förslag:
l Inför prisreglering av tandvården.
l Höj det allmänna tandvårds
bidraget till 400–500 kronor.
l Höj det särskilda tandvårds
bidraget till 700–800 kronor.
l Inför statlig subvention i tandvårdsstödet från första kronan.

Praktikertjänst startar ett
nytt affärsområde: Affärsut
veckling.
Från den 1 oktober kom
mer det nya affärsområdet
att ansvara
för koncer
nens upp
start av nya
verksamheter
inom tand
vård samt
Gunnar
hälso- och
Ahlberg
sjukvård.
Chef för affärsområdet
affärsutveckling blir Gunnar
Ahlberg. Han är kirurg och ar
betar i dag på Praktikertjänst
som vd för Ryggkirurgiska
kliniken i Strängnäs samt som
vd på Sollentuna Specialist
klinik. Vid sidan av det har
han också haft ett uppdrag
som affärsutvecklare inom
Praktikertjänsts affärsom
råde hälso- och sjukvård. Det
nya jobbet innebär att han
kommer att inrikta sig helt på
affärsutveckling.
Praktikertjänst har hittills
haft två affärsområden:
tandvård samt hälso- och
sjukvård. Nu blir det fyra:
tandvård, affärsutveckling,
specialistvård och primär
vård.
Praktikertjänst driver
uppåt 900 tandvårdsmot
tagningar och ett 50-tal
tandtekniska laboratorier.
Sammanlagt finns nästan
1 200 verksamhetsansvariga
och uppåt 3 300 övriga med
arbetare inom affärsområdet
tandvård.
Tandvården står för 47
procent av Praktikertjänsts
omsättning.
JS

Följ oss på
Twitter!
@Tandlakartidnin
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”Kvalitet
är roligt”
När tandläkare Ingrid Frankman är ute för
att tala kvalitetsfrågor anar hon ibland tysta
och tunga suckar: ”Åh, nu kommer hon igen!”
– Men det kan faktiskt vara både roligt, givande
och stimulerande att arbeta med kvalitet ute
på klinikerna, säger hon.
TE X T: MATS K ARLSSON FOTO: EMIL MALMBORG
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K

valitetsfrågor är något Ingrid Frankman brinner för, och hon räds inte
att säga vad hon tycker, både när
det gäller detta och annat. Så
har det varit sedan hon började arbeta som tandläkare på folktandvården i
Skåne för 39 år sedan, och så har det fortsatt efter
att hon och maken Claes-Jöran 2002 tog över den
nedläggningsdömda kliniken i Anderslöv i Trelleborgs kommun och började driva den i Praktikertjänsts regi.
– Kvalitetsarbete måste involvera alla på kliniken,
och måste också vara en del av det dagliga arbetet,
inte en pärm med papper som hamnar i en låda utan
ett levande dokument, säger hon. Men kvalitetsarbete är mer än så:
– Det gäller att skapa rutiner för den goda kvaliteten. Då blir det ett verktyg för god och säker vård,
men bidrar naturligtvis också till att effektivisera
arbetet och skapa god ekonomi på kliniken, förklarar hon med bestämd röst.

I MITTEN AV 1990-TALET var hon ute på folktandvårdsklinikerna i Skåne och utbildade personal i frågor
kring kvalitet: ”Kvalitet till Er tjänst” hette utbildningsprogrammet.
– Men då handlade det främst om att ledningen
ville att vi skulle spara pengar, hålla kostnaderna
nere, och det var väl inte mitt främsta mål.
Ett led i detta var att lägga ner kliniker på småorter
och samla verksamhet i större enheter, något som
Ingrid Frankman ansåg och anser är förkastligt:
– Jag ser ett värde i att finnas där patienterna
bor, att skapa en nära relation. Jag vet vilka de är
och de vet vem jag är. Färre kliniker innebär också

28
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att många, speciellt äldre, drabbas när avståndet
blir längre och det blir svårare att ta sig till tandläkaren. Privattandvården finns ofta även på små
orter på landet.
Kraven från ledningen på att se över kostnaderna innebar att all verksamhet nagelfors ute på
klinikerna. Hur skulle personalen kunna utnyttjas
effektivare och därmed skapa större lönsamhet?
Ett sätt att identifiera problem och hitta lösningar
hittade hon i utbildningsprogrammet ”Kvalitet till
Er tjänst”. Man definierade allt som rörde klinik i
Röda, Blå och Gröna kronor.
Tandläkartidningen 8 • 2015
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l I höstas pensionerade
sig Claes-Jöran, och nyligen
Ingrid, så framöver blir det
gott om tid för promenader
med nytillskottet i familjen,
bichonhavanaisen Hillox.

l Att arbeta med barns tandhälsa har alltid legat Ingrid
Frankman varmt om hjärtat. ”Jag har bevisat att det förebyggande arbetet ger resultat.”

De Röda kronorna var sådant som gav förlust,
de Blå kronorna innebar en tid med nödvändiga
förändringar, exempelvis inköp av ny utrustning,
införa nya arbetssätt, underlätta tandsköterskornas
arbete genom att skaffa bärbara telefoner så att de
ständigt var nåbara när patienterna ringde, och inte
minst att datorisera.
– Personalen behövde inte längre gå ut i arkivet
för att hämta en journal.
NÄR DETTA FÖRÄNDRINGSARBETE var slutfört resulterade det förhoppningsvis i Gröna kronor.
Tandläkartidningen 8 • 2015
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Goda råd för
bra kvalitet:

1
2
3

Kvalitetsarbete är
vardagsarbete.
Hela personalen
ska vara delaktig.

Ordning och reda
ger god kvalitet
och bra arbetsmiljö på
kliniken.

– Men kvalitet handlar inte bara om pengar, det
handlar också om att ge god vård. Exempelvis till
barnen, som jag alltid engagerat mig särskilt för. I
dag möter jag patienter som är 38–39 år och som jag
en gång hade som barnpatienter. De flesta har ingen
karies, vilket är fantastiskt glädjande. Det visar att
min idé att satsa extra mycket på barnen, lära dem
borsta tänderna och äta rätt, var och är rätt arbetssätt. Därmed är det bevisat!
Att höja barnpengen är också något hon engagerat sig för, men hon är inte riktigt nöjd med
resultatet:
29
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l Dags att ta ner
skylten och börja
pensionärslivet. Nu blir
det tandläkare Susanna
Elgström Gjelvold som
tar över kliniken.
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– Att en avvikelse inträffar behöver inte betyda att
du har gjort fel. Vi gör alla misstag. Avvikelsehanteringen får inte bli ett sätt att skambelägga någon
utan ett sätt för oss alla att lära oss av misstagen.
Men det finns också annat som engagerat Ingrid Frankman; när Tandläkarförbundet för några
år sedan startade ”Läsk- och godisprojektet” blev
hon ”sockergeneral”, ett uppdrag som först innebar at hon reste runt på skolorna i kommunen för
att registrera antalet läskautomater. Det visade sig
finnas många, vilket naturligtvis inte var bra för
skolungdomarnas tandhälsa.
– Senare tog kommunen bort automaterna, men
det berodde nog mer på praktiska aspekter än på min
och andras insatser. Det är svårt att påverka beteenden, och i det här fallet behövde ju ungdomarna
bara kila över gatan till Ica för att skaffa läsk och
godis. Men vi satte åtminstone ljuset på problemet
med läsk och andra sura drycker och kopplingen till
den allt större mängden erosionsskador.

l ”Lycka till Susanna! Du kommer att klara chefskapet galant.”

– Pengen höjdes först med 25 kronor. Alltid
något. Sedan har flera höjningar gjorts, men
inte alls så mycket som skulle behövas för att det ska
vara attraktivt att satsa på barns och ungas tandhälsa.
NÄR HON OCH MAKEN CLAES-JÖRAN tog över folktandvårdskliniken för att driva den i Praktikertjänsts regi
kunde de arbeta mer fritt med kvalitetsarbete. Det
resulterade bland annat i att det sedan många år
finns en checklista med 35 punkter på anslagstavlan där olika arbetsuppgifter som dagligen, en gång
i veckan, en gång i månaden behöver göras finns listade, samt vem som ska göra vad. Det handlar om
allt från skötsel och kontroll av autoklav till att hålla
väntrummet snyggt och att rengöra sugen i källaren.
– Listan är ett sätt att göra kvalitetsarbetet till
vardag på kliniken, kvalitet är ordning och reda,
förklarar hon.
Avvikelsehantering är en viktig del av kvalitetsarbetet.

”Att en avvikelse inträffar behöver
inte betyda att du har gjort fel. Vi
gör alla misstag. Avvikelsehanteringen får inte bli ett sätt att skambelägga någon utan ett sätt för
oss alla att lära oss av misstagen.”
Tandläkartidningen 8 • 2015
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Ingrid Frankman
YRKE: Tandläkare, nybliven pensionär.
ÅLDER: 63
FAMILJ: Maken och
pensionerade tandläkaren
Claes-Jöran, tre barn, tre
barnbarn, hund.
FRITID: Hunden, golf,
skidåkning, ja friluftsliv i
allmänhet, arbeta vid sommarstugan.
PÅ NATTDUKSBORDET:
David Eberhards bok ”Hur
barnen tog makten”.
SENASTE TANDLÄKARBESÖKET: Röntgen 2009,
som visade några fakturerade fyllningar. ”Usch, vi
tandläkare är dåliga på att
gå till tandläkaren.”

NÄSTA STEG I PROJEKTET blev att se hur det stod till
med mellanmålen ute på förskolorna. Inte så bra,
visade det sig.
– Exempelvis serverades färdigtillverkad jordgubbskräm, vilken innehåller oerhört mycket
socker, en ren sockerbomb. Det serverades också
mycket färdiglagad mat, som ju innehåller alldeles
för mycket salt och socker.
På många förskolor har det dock skett en förändring till det bättre, både att frukt har introducerats
som mellanmål, och en del förskolor och skolor har
valt att tillaga maten på plats.
Satsningen på ”Godis- och läskprojektet” gav
stor medial uppmärksamhet.
– Det är bra att projektet inte blev en pappersprodukt utan att vi nådde ut till både beslutsfattare, till
tandvården och föräldrarna, säger hon.
Den första juli gick Ingrid Frankman i pension
och lämnade över nyckeln till kliniken till tandläkare Susanna Elgström Gjelvold.
Det vardagliga klinikarbetet kommer hon inte
att sakna.
– Men jag har trivts väldigt bra med yrket och arbetskamraterna, och inte minst de satsningar jag
varit med om att göra för barnens tandhälsa.
Men hon kommer inte att lägga sig på sofflocket.
– Nyligen skaffade vi hund, sedan har jag golfen
och sommarstugan, skidåkning på vintern. Och
så kommer jag att fortsätta som kvalitetstandläkare inom Praktikertjänst. l
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Hållbara
lösningar.
Dentalminds utvecklingsarbete
försäkrar er om en bättre hållbarhet
och bildkvalitet. Med andra ord,
din röntgensensor varar längre.
Missa inte nya förbättrade
bildhanteringsprogrammet
Dentalmind Imaging.

Dentalmind Imaging kopplas till de flesta sensorer, kameror,
röntgenutrustningar, scanners och andra digitala källor. Ett enda
användarvänligt program som förenklar det digitala flödet av
dentala bilder på kliniken. Enkelt och tidsbesparande. Kontakta
oss på dentalmind.com eller tel 0346 – 488 00 för demo.
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Lena Vannas Löfqvist, specialist
i odontologisk radiologi hos
Dentalmind ger sina bästa tips
till bättre röntgenbilder.

Nya Dentalmind Digital X-ray3!

Skarpare: Fiberoptiska sensorer för exceptionell skärpa.
Smartare: Producerar konsekvent och jämn bildkvalitet.
Snabbare: Senaste teknologin för snabbare överföring.
Starkare: Tåliga, hållbara komponenter ökar livslängden.

Dentalmind Digital X-ray 3.
Vår mest avancerade sensor.
Kopplas direkt till datorn via usb 2.0.
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Etik

Tandvård
patienter
rätt & fel

Kontakta etikreportern:
mats.karlsson@tandlakarforbundet.se

35 Lex Maria 36 Lex Maria 39 Krönika av Helene Tursten

LEX MARIA

Kraftig blödning efter extraktion
Foto: Istock

Efter extraktionen fick patienten
kraftiga blödningar. Det visade sig att
patienten stod på blodförtunnande
medel, men tandläkaren hade inte
noterat detta.

P

atienten sökte den 15 juli 2013 vård
på jourmottagningen. Undersökning visade omfattande kariesangrepp i två tänder. Den ena tanden
kunde lagas, men den andra måste extraheras.
Vid extraktionen bröts käkbenet runt
tanden och slemhinnan blödde kraftigt.
Såret syddes och patienten fick bita
på kompresser i närmare en timme före
hemgång. Patienten hade haft en stroke
två månader tidigare och åt med anledning av detta blodförtunnande läkemedel, vilket inte uppmärksammades vid
besöket på mottagningen.

SAMMA DAGS KVÄLL INKOM patienten till
akutmottagningen på grund av ”blödningschock”. Patienten lades in på intensivvårdsavdelningen och kunde efter
någon timme överföras till en vårdavdelning. Patienten skrevs ut efter fyra
dagar.
Vårdgivaren identifierade orsakerna
till händelsen:
Den ansvarige tandläkaren läste inte
receptionens anteckning om att patienten nyligen hade haft en stroke och uppdaterade således inte patientens hälsodeklaration utifrån denna uppgift. Det
finns en rutin för hur hälsodeklarationer
ska användas, men rutinen följdes inte.
När tandläkaren efter besöket informerades om läkemedelsbehandlingen
Tandläkartidningen 8 • 2015
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Tandläkaren hade missat att patienten gick på blodförtunnande medel och extraherade en tand. Patienten drabbas av blödningschock och fick akut söka vård.

med blodförtunnande medel kontaktade tandläkaren lasarettets akutmottagning och inte specialistkliniken, som
har vana vid blödningsförlopp efter extraktioner i munhålan.
Vårdgivaren har vidtagit flera åtgärder efter händelsen:
Förtydligande av rutinen avseende
hälsodeklaration.
NY RUTIN FÖR omhändertagande av patienter när en arteriell osseös blödning
har uppkommit har införts, likaså en ru-

tin för hur förmedling av information
ska ske mellan reception och behandlande personal.
IVO, Inspektionen för vård och omsorg, noterar att det i vårdgivarens lex
Maria-utredning saknas uppgift om
riskbedömning och uppgift om huruvida händelser av liknande art tidigare
har inträffat i verksamheten.
IVO bedömer att vårdgivaren i övrigt
i sin lex Maria-anmälan har fullföljt sin
utrednings- och anmälningsskyldighet.


Mats Karlsson
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Ortodontikontroll missades
Vid tidigare undersökningar hade
tandläkaren missat att en tand var i retinerat läge och att en tand saknades.
Riktlinjerna för kontroll vid ortodontisk behandling hade inte följts.
Patienten, en flicka som var 12 år och 9
månader, kom för kontroll.
Tandläkaren konstaterade att tand 13
var i ett retinerat läge samt att tand 23
saknades. Detta hade inte diagnostiserats vid tidigare årliga revisionsundersökningar.
Flickan var revisionspatient på en annan klinik och hade varit på regelbundna undersökningar där sedan 2003. Hon
hade undersökts av samma tandläkare
sedan 2011.
Vårdgivaren identifierade orsakerna

till det inträffade: Riktlinjerna för kontroll och röntgenundersökning i samband med ortodonti har inte följts, det
fanns bristande kompetens hos den som
behandlat patienten när det gäller diagnostik av hörntänder.
VÅRDGIVAREN KONSTATERAR att liknande
händelser kan komma att inträffa på någon klinik på grund av enskilda tandläkares misstag. Försenad diagnostik av
överkäkens hörntänder har lex Mariaanmälts vid flera tillfällen.
Ett flertal åtgärder har satts in efter
händelsen:
Diskussioner har förts på klinikens
arbetsplatsträffar, information har getts
till samtlig personal på kliniken om aktuella riktlinjer för barn- och ungdoms-

tandvården, vårdgivaren kommer att
genomföra en noggrann genomgång
med berörd tandläkare, riktlinjerna kommer att diskuteras särskilt med
tandläkaren, en klinisk genomgång hållas med vederbörande om hur man palperar och lägesbestämmer hörntänder,
och journalgranskning kommer att genomföras för att se om det finns fler fall
av den här arten. Samtliga lex Maria-anmälningar publiceras på intranätet.
IVO, INSPEKTIONEN FÖR VÅRD och omsorg,
konstaterar att vårdgivaren har fullgjort
sina skyldigheter enligt gällande
bestämmelser genom att händelsen
har utretts i nödvändig omfattning och
därefter satt in de åtgärder som krävs
för hög patientsäkerhet.
Mats Karlsson

ENKELHET

DAB Dental • 08-506 505 00 • www.dabdental.se
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THE POWER
IS YOURS

Kraftfull
Säkerställer förstklassig andedräkt
genom en unik patenterad formula.

Långverkande
Ger 12 timmars säker andedräkt tack
vare dess långverkande effekt.

Bevisad
Ökar självförtroendet tack vare vetenskapligt bevisad dokumentation
på effekt och säkerhet.

First class breath.
Your daily shot of confidence.
2143729s037 37

www.sb12.se
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Kostnadsfritt
webbseminarium

INBJUDAN
TILL COLGATES FÖRSTA WEBBSEMINARIUM
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Kim Ekstrand, lektor

Chef för sektion 2 vid odontologiska fakulteten,
Köpenhamns universitet. Internationellt känd för
forskning med fokus på karies patogenes,
kariesregistrering och bedömning av kariesaktivitet,
riskbedömning och icke-operativ behandling av karies.
Nyckelmedlem i ICDAS som ger utbildning över hela
världen.

ANMÄL DIG NU! De 200 först

anmälda deltagarna får en gratis C250 ProClinical
eltandborste (värde 199 SEK)
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Svante Twetman, Professor, Odont Dr.

Institutionen för kariologi, odontologiska fakulteten,
Köpenhamns universitet; övertandläkare vid Hallands sjukhus i
Halmstad. Mycket uppskattad forskare om fluor och mikrobiella
aspekter på oral ekologi, biofilmer och kariesriskbedömning/
kariesprevention från barndom till tonår. Författare och medförfattare till över 200 referentgranskade publikationer; fått flera
internationella utmärkelser.

Hur anmäler jag mig?
Gå till https://colgate.webex.com på datorn
Obs! Webbseminariet är ett nordiskt arrangemang som
kommer att hållas på engelska.
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I nästa nummer är
Anna Jinghede vår etikkrönikör

KRÖNIKAN

Helene Tursten:

H

Så står vi där med våra förvridna
leenden till följd av att terapeuten lagt
för mycket filler i ena mungipan.

ar någon av er ännu fått in en ung
patient med känselstörningar i
läpparna? Kanske var läpparna
märkbart svullna? När den unga
patienten tillfrågades om vad
som hänt fick du troligen bara ett diffust svar
eller en axelryckning. Det är nämligen inte
så lite skämmigt att berätta orsaken till besvären. I USA har man haft många fall och
hur de har fått de här problemen finns att
beskåda på nätet. Det är en nätfluga, både
killar och tjejer gör det. Så här går det till:
man tar ett ordinärt shotglas (litet rakt glas)
och håller över munnen och läpparna. Sedan
suger man ut luften i glaset och håller så i fem
minuter. När man sedan tar bort det – under
stor smärta – har läpparna svullnat upp till
groteska proportioner.

VARFÖR UTSÄTTER MAN SIG FÖR DETTA? Svar: för
att bli vacker. Stora, plutiga läppar är sexigt
enligt gällande ideal. Men det är dyrt att gå
till en klinik för att spruta in filler, så det
här är lågbudgetvarianten. Smärtsam
och kan ge bestående men. Till skillnad
från ovan nämnda filler kan den dock
inte ge anafylaktisk chock.
För det säger sig självt att om man
sprutar in något i kroppen så triggar
man igång immunförsvaret. Och
med den tunga belastningen som
nutidsmänniskan har vad gäller olika
allergener så är det inte konstigt om det
stressade immunförsvaret skenar. Överkänslighetsreaktioner i samband med skönhetsbehandlingar är inte ovanliga, speciellt om
man har varit på ”beauty-parties”. I USA är
dessa partyn populära och de förekommer
Tandläkartidningen 8 • 2015
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Helene Tursten är utbildad sjuksköterska, tandläkare och sedan drygt
20 år tillbaka en av Sveriges mest
framgångsrika deckarförfattare.

även hos oss. Damerna minglar runt och får
dricka vin och äta snittar. Sedan börjar en terapeut (oftast oklart vad den personen har för
utbildning) att injicera botox och olika fillers
för att jämna ut de ack så förhatliga rynkorna.
OFTA BLIR RESULTATET INTE alls som förväntat
när fillern inte hamnar där den ska eller har
sprutats in i för stor mängd, men efter några
månader brukar den ha absorberats av kroppen. Samma sak gäller för botox. Allvarligare är allergiska reaktioner, infektioner och
värst är naturligtvis anafylaktisk chock. I det
här sammanhanget är tatueringsfärgerna ett
kapitel för sig.
Tandvården är inte heller befriad från riskabla skönhetsbehandlingar. Tandblekning
är big business. Också här finns lågbudgetalternativ som är mycket osäkra. Människor
köper preparat på nätet som man inte riktigt
vet vad de innehåller. Oftast medföljer en
skena som inte är individuellt utformad
vilket ökar risken för att preparatet, som
oftast är i gelform, läcker ut i munhålan.
Frätskador, isningar och allergier är inte
ovanliga. Också under kontrollerade former på en tandvårdsklinik kan dessa reaktioner uppträda.
Så står vi där med våra förvridna leenden
till följd av att terapeuten lagt för mycket filler
i ena mungipan. Pannan kan vi inte röra, lika
lite som ögonbrynen; botox har slätat ut hela
mimiken. Tandköttet bränner som eld och
tandhalsarna ilar. Det ena bröstimplantatet
råkade halka fem centimeter nedanför det
andra. Ärret efter pannlyftet blev infekterat så nu äter vi Heracillin på obestämd tid.
A grumpy old woman. Vem? Jag? l
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Hälsa,
miljö och
inspiration

STARTA EGET

”Kliniken är som
mitt fjärde barn”
Den 2 mars slog hon upp dörrarna till sin egen klinik
i Lerum utanför Göteborg.
– Jag har aldrig varit så bra
som nu, säger Victoria Broman,
som vill inspirera andra att våga
ta steget och starta eget.
TEXT: KARIN TIDESTRÖM
FOTO: OLA KJELBYE

K

liniken är i litet format.
Där jobbar än så länge
bara Victoria Broman och
två tandsköterskor. Det är ett
medvetet val.
– Jag är den sortens tandläkare som inte tror på stora kliniker.
Det finns så många stora kedjor, jag tror att folk tycker att det
är skönt att få träffa en och samma tandläkare varje gång, säger hon.
Victoria Broman
”Jag är den sortens
började
sin yrkesbatandläkare som inte
na inom hemtjänstror på stora kliniker.” ten, men bestämde sig i 30-årsåldern
för att sadla om. 2009 blev hon
färdig tandläkare. De första
åren arbetade hon inom folktandvården i Lerum och Floda,
men där trivdes hon inget vidare.
– DELEGERINGEN AV arbets-uppgifter och fokuset på kostnadskontroll passade mig inte. Jag
vill gärna göra undersökningarna själv och få en helhetsbild av
patienten. Jag blev stressad och
kunde inte påverka min arbetssituation, säger hon.
Victoria Broman började fundera på att starta eget. Hon skis-
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sade på en budget, räknade på
hur många patienter hon skulle behöva och hur mycket pengar som krävdes till lokaler och
utrustning. Banken gav tummen upp.
– De tyckte att det såg bra och
genomtänkt ut, säger hon.
NÄSTA STORA UTMANING var att
hitta rätt lokal. Det tog ett tag
innan den perfekta lösningen
dök upp. 2014 byggdes ett nytt
hus i Lerums centrum och i botten låg en lokal som skulle hyras
ut. Victoria Broman ringde upp
fastighetsägaren och fick kontraktet direkt.
– De tyckte att det kändes bra
och stabilt med en tandläkarklinik, säger hon.
Det tog ungefär nio månader
från att kontraktet var påskrivet tills att hon slog upp dörrarna. I sin budget hade hon räknat
med att ha en full tidbok i slutet
av året, men den var full redan
från första dagen. Flera av hennes gamla patienter följde med,
men den allra första patienten
var till exempel helt ny och hittade till kliniken genom sina
svärföräldrar som bor i samma hus.
VICTORIA BROMAN TROR att en
viktig framgångsfaktor är att
hon verkar på en liten ort.
– Jag har jobbat länge på orten. Folk känner till mig och
vet att jag alltid har patienten
i centrum. Ryktet om kliniken
spred sig snabbt, bland annat i
sociala medier. Patienter skrev

på min Facebooksida, säger hon.
Hon har också haft lördagsöppet vilket har varit väldigt uppskattat.
Det bästa med att driva en
egen klinik är att hon nu får sätta
ribban själv. Det är hon själv som
Tandläkartidningen 8 • 2015
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1 700

tandläkare är medlemmar
i TEV–Tandläkare egen verksamhet.
1 300 företag med knappt 2 800 kliniskt
verksamma tandläkare är medlemmar
i Privattandläkarna.

Victoria Broman
ÅLDER: 44 år
BOR: I Lerum utanför Göteborg.
FAMILJ: Gift med Emil Broman. Tre barn
på 9, 5 och 3 år.
DET BÄSTA MED ATT DRIVA EGET:
”Jag kan påverka mitt arbete på ett helt
annat sätt än vad som är möjligt i en stor
organisation där man måste dra in en viss
summa pengar
i timmen.”
STÖRSTA UTMANINGEN: ”Att anställa
personal. Att hitta personer som är duktiga
och lojala och som vill bygga upp verksamheten tillsammans med dig. Jag fick tips
via kontakter och har nu hittat två jättebra
tandsköterskor.”

bestämmer hur mycket tid som
behövs till varje patient och vilka
material hon ska använda.
– Jag kan fokusera på mina patienter. Det gör att jag blir lugn i
själen och gör ett bättre jobb. Jag
har aldrig varit så bra som nu.
Tandläkartidningen 8 • 2015

2143729s041 41

Jag tycker inte att jag märker någon skillnad på ekonomin heller, jag har en väldigt bra omsättning, säger hon.
Att starta eget är det bästa
hon gjort.
– Det är mycket jobb, men väl-

digt, väldigt roligt. Jag har tre
barn och brukar säga att det här
är mitt fjärde, säger hon.
– Jag kom till Sverige från
Iran som 16-åring och är oerhört stolt över att jag skapat detta. Det känns så skönt. l
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”Du måste vara beredd att ge järnet”
Tänk ut en nisch, börja i liten
skala och ge järnet. Det är
entreprenören Anders Anderssons bästa tips till dig som går i
starta eget-tankar.

D

ni har samma inställning till hur
företaget ska drivas. Det är viktigt att reglera samarbetet i ett
avtal.
– Tänk till exempel igenom
vad som händer om någon blir
sjuk eller vill hoppa av, säger Anders Andersson.

kad service som snabba tider eller längre öppettider.
– Ställ dig frågan: Vad kan jag
erbjuda som kunderna inte får
hos andra? säger Anders Andersson.
Det viktigaste i längden är
dock att vara duktig och göra ett
bra jobb. Nöjda kunder som rekommenderar dig till sina bekanta är den bästa marknadsföring du kan få.
– Det är mycket bättre än att
exempelvis annonsera.

en största fördelen med
att vara sin egen är friheten och tillfredsställelsen
i att råda över sin egen tid, tycker han.
– Du får dessutom ett omedelbart kvitto på hur du presterar
genom de pengar som trillar in.
Samtidigt bör du räkna med
att det inte är något åtta till fem- ETT ANNAT TIPS ÄR att nätverka
jobb.
med andra tandläkare. Se dem
– Du måste vara beredd att ge som kolleger snarare än konkurjärnet. Du får
renter. Om du
inte heller vara ”Du ska nog räkna
inte kan ta emot
rädd för att säl- med att det tar några fler patienter
själv så hänvisa
ja dig själv. En
år innan företaget
dem gärna till en
bra inställning
går med vinst.”
duktig kollega.
är att se på förDet får du oftast
säljningen som
tillbaka.
ett sätt att hjälpa kunder.
– Hygglighet lönar sig. Man
ska inte slåss utan samarbeta,
EN STOR FÖRDEL OM du går i starsäger Anders Andersson.
ta eget-tankar är att försöka hitDet finns många fördelar
ta en egen nisch. Det kan till exmed att gå ihop med en kollega
empel handla om en särskild
och starta något tillsammans.
tandvårdsspecialitet. Men det
Men det ställer också krav på att
kan också vara till exempel utö-

Anders
Andersson
ÅLDER: 69 år.
GÖR: Entreprenör
och grundare av
tidningen Driva
eget.
TIPS: På Driva-eget.
se finns fler råd till
dig som funderar på
att starta eget.

EN AV DE STÖRSTA utmaningarna för egenföretagare är att hitta och anställa personal. Som
arbetsgivare har du en rad skyldigheter gentemot dina anställda och det är därför viktigt att
det inte blir fel.
– Var noga med att kolla upp
dem du funderar på att anställa
och vänta tills du hittar rätt personer, säger Anders Andersson.
En annan utmaning är förstås
finansieringen. Räkna på både
fasta kostnader och löner och gör
en uppskattning av hur mycket pengar du måste dra in för att
täcka dem. Och ha sedan is i magen.
– Du ska nog räkna med att det
tar några år innan företaget går
med vinst. Har du ett sparkapital som täcker den första tiden är
det en fördel, säger Anders Andersson. l

Social?
Följ Tandläkartidningen
på Facebook, Twitter
och Instagram

Learning by doing
Du utför själv
30 implantat
på 5 dagar
läs mer på: Implantatmaraton.se
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Blekgelen med allt och lite till!
För första gången sedan 1989 har vi en ny blekgel som uppfyller våra höga
krav på kvalitet och säkerhet. Den har självklart högt vatteninnehåll, perfekt
avvägd viskositet, neutralt pH, kaliumnitrat för minskad känslighet och fluor
för att stärka tanden. Särskilt bra passar Whiteness Perfect för dig som vill:
• Bleka med bästa kliniska resultat
• Slippa förvara blekgel i kylskåpet
• Sänka dina kostnader
* Erbjudandet gäller under september 2015 eller så länge lagret räcker.

Hittills har över 8 miljoner patienter behandlats med Whiteness Perfect!

Ring oss på 08-646 11 02 eller besök oss på www.ahrendental.com
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I år har vi arbetat
vidare med att stärka
klinisk odontologisk
forskning.
Nästa år fortsätter
vi strida för
dina intressen.

Som medlem i Sveriges Tandläkarförbund
och våra medlemsorganisationer får du stöd
av experter som verkar för att du ska bli så
stark som möjligt i ditt yrke. Dessutom får
du Tandläkartidningen, kurser, seminarier,
omvärldsnyheter och skriftserien Kunskap
& kvalitet.

Välkommen till Sveriges
Tandläkarförbund

Vi får Sveriges
tandläkare att utvecklas
4 Kronika Thomas 44-45.indd 44
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Forskning

Tandläkartidningen
är Sveriges enda förmedlare
av originalvetenskap på svenska
inom dentalforskning.

När effekten
uteblir

På
Centrum för
ben- och artritforskning har Ulf
Lerner fått tillgång
till nya sam
arbeten.

NU STARTAR FÖRBEREDELSERNA för hösten och semesterdimman börjar sakta skingras. På mitt skrivbord finns en kom ihåg-lista och
dessutom en trave tidskrifter, artiklar och tidningsurklipp som jag
planerat att läsa. Ganska långt ner sticker det ut ett urklipp från
DN* som väcker minnen till liv.
Några av er kanske kommer ihåg Elis Sandberg, veterinären som
framställde thymuspreparatet THX. I början av 1950-talet testades
THX som ett tänkbart botemedel mot cancer. I mitten av 1960-talet gavs över 100 000 injektioner
vid
Elis Sandbergs klinik i Ane”I början av 1950-talet
by i Småland. Många grep efter ett
testades THX som ett sista halmstrå. Medicinalstyreltänkbart botemedel
sen reagerade med att stänga mottagningen vid ett flertal tillfällen,
mot cancer.”
men patienterna slöt upp bakom
Sandberg. En klar majoritet visade sig missnöjda med den konventionella medicinen. Konflikten med myndigheterna pågick fram till
slutet av 1980-talet och resulterade i en kompromiss där THX godkändes som naturläkemedel för injektion. Frågan har åter aktualiserats i och med EU:s agerande kring antroposofiska läkemedel.
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Följer med intresse
Twitter och BMJ om
medical-selfies. Vad är
det? En generationsfråga?

Ulf Lerner nobbar pensionärslivet
– benforskning gav en nytändning

48

Saknade tänder en riskfaktor
för hjärt–kärlsjukdom och död

50

Större risk att implantat
misslyckas på män

Foto: Viktor Fremling

56

Thomas Jacobsen
vetenskapsredaktör

Jag kan fortfarande
plocka jordgubbar
och hallon i vårt trädgårdsland. En märklig
sommar.

46

Vetenskaplig artikel

*Då trodde man att ett extrakt botade cancer,
Maria Björk. Dagens Nyheter, 4 juni 2015.
http://www.dn.se/kultur-noje/da-trodde-manatt-ett-extrakt-botade-cancer/

1

50

48

IDÉHISTORIKERN MARIA BJÖRK tar i sin artikel i DN upp problemet hur vården ska förhålla sig till patienternas önskemål i relation till det vetenskapliga kunskapsläget.
Ett dilemma som också är bekant inom odontologin. Nyligen konsulterades jag kring en patient
som hävdade sig blivit zinkförgiftad av dentala material och önskade att de ersattes. Ska
jag avfärda önskemålet på vetenskaplig
grund eller bemöta hennes begäran?
Hur ska vi hantera sjuka individer
när alla vedertagna vapen i arsenalen visat sig verkningslösa?

På Jacobsens agenda:

Foto: Julia Sjöberg
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Lyssnar till John Green
på TED. Hur får vi
kunskap och kan vi lära
oss allt på nätet?

Kunskap och kunskapsluckor
inom käkkirurgi
SBU har kartlagt systematiska översikter
inom käkkirurgi. Ett bristande vetenskapligt
underlag ses inom alla viktiga områden.

Debattartiklar
64

Colgate: Forskning styrker fördelarna
med arginin i fluortandkräm

66

Kan ni räkna rätt till 32? Analys av
valideringen av tandhälsoregistret
45
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Entusiastisk fågelskådare
FORSKAREN: Ulf Lerner fick en nytändning när han

började forska i Göteborg för några år sedan. Stora
resurser och nya samarbeten ger helt nya möjligheter.
TEXT: JANET SU SLICK FOTO: J ULIA SJÖBERG

E

fter många år som professor vid institutionen för odontologi i
Umeå började Ulf Lerner arbeta på Centrum
för ben- och artritforskning vid
Sahlgrenska akademin i Göteborg för drygt fem år sedan.
– Det har varit fantastiskt att
flytta till centret i Göteborg. Vi
har stora resurser med många
anslag från Vetenskapsrådet.
Det ger möjligheter som vi aldrig har haft i Umeå, berättar
han entusiastiskt.
I Göteborg forskar Ulf Lerner tillsammans med en handfull seniora forskare (professorer och lektorer) och ett 30-tal
yngre forskare. Bland de yngre är hälften doktorander och
hälften disputerade forskare
med anställning som postdok
eller forskarassistent.
Centrum för ben- och artritforskning driver translationell forskning. Det innebär att
forskningen är baserad på sjukdomsproblem som identifieras
inom vården. Projekten är inriktade på osteoporos och artrit.
– Vi gör många studier på
patienter och musmodeller. Sedan har jag etablerat ett
laboratorium för cell- och molekylärbiologi. Vi kan alltså studera en fråga på tre olika sätt:
på människor, djur och celler.
NATURE MEDICINE publicerade
i höstas en artikel som Ulf Lerner medverkade i. Den vetenskapliga tidskriften är välrenommerad och eftertraktad
bland forskare.
– Det är ganska stort, medger han.
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Skärfläckan, en av
Ulfs favoritfåglar.

Ulf Lerner
Ålder: 68 år.
Titel: Seniorprofessor.
Jobb: 50 procent på
centrum för ben- och
artritforskning i Göteborg, 10 procent vid
enheten för molekylär
parodontologi i Umeå.
Fritid: Fågelskådning,
jakt, flugfiske, fjällvandring, husrenovering, att läsa.

Artikeln handlar om genen
WNT16, en av runt 15 gener
som spelar större roll än andra
vad gäller benägenheten att få
osteoporos.
WNT16 har associerats till
tunt kortikalt ben och ökad
risk för underarmsfraktur hos
människor genom epidemiologiska genetiska studier med
hjälp av bland annat material
i biobanken i Umeå.
– Sedan har vi visat i musmodell att denna gen har mycket
stor betydelse för benmassa och
benstyrka. Möss som saknar
WNT16 får spontana frakturer
i det kortikala benet, men det
trabekulära benet i exempelvis
ryggkotorna påverkas inte.
– Vi har också visat i cellmodell vad WNT16 gör med bencellerna. Nästa steg har varit
att ge möss WNT16 lokalt för
att visa att det förhindrar inflammatorisk bennedbrytning.
NU GÖR FORSKARNA en rad uppföljningsstudier, bland annat om WNT16:s betydelse för
käkbenets kortikala ben. Om
WNT16 saknas hos möss
eller är muterad hos människor, ökar det risken för förlust av
ben i samband med parodontit?
– Det borde vara så, men vi
kan inte vara säkra eftersom
käkbenet och underarmsbenet bildas olika under fosterutvecklingen, säger Ulf Lerner.
– Genen orsakar inte parodontit, men om du har parodontit kan det tänkas påverka
förloppet, säger Ulf Lerner.
När parodontit går snabbt
kan det vara WNT16 som är
boven, med andra ord.
– Förändringar i WNT16 le-

der till för många osteoklaster,
som i sin tur bryter ner benet för
fort, förklarar han.
WNT16 kan i sig aldrig användas som läkemedel, men läkemedel som påverkar mekanismerna som reglerar WNT16 kan
på sikt utvecklas när man väl vet
vilka de är.
Ulf Lerner hade aldrig några planer på att bli forskare, och
inte tandläkare heller. Ändå satsade han på odontologi och sedan på forskarbanan.
Tandläkartidningen 8 • 2015
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satsade på benforskning
● Nyfikenhet driver Ulf
Lerner i forskningen. Nu
tar han reda på om en gen
som orsaker tunt ben i underarmen också påverkar
förloppet hos patienter
med parodontit.

– Jag har aldrig varit någon
karriärforskare, utan mest entusiast.
HAN HADE TÄNKT plugga kemi på
Chalmers eller zoologi i Lund,
men det blev tandläkarhögskolan i Umeå istället.
– Det var två tandläkare som
jag kom i kontakt med under
gymnasietiden som avgjorde
det. Båda var också fågelskådare och publicerade artiklar i ornitologiska tidskrifter. På den tiTandläkartidningen 8 • 2015
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Läs mer
Osteoblast-derived
WNT16 represses
osteoclastogenesis
and prevents cortical bone fragility
fractures, Nature
Medicine, 2014

den tjänade tandläkare väldigt
bra, och de kunde jobba tre dagar i veckan och hobbyforska
om fåglar ett par dagar i veckan.
Det lockade den unge fågelskådaren.
EFTER TANDLÄKAREXAMEN i början
av 1970-talet jobbade Ulf Lerner
drygt halvtid som privattandläkare och utbildade sig i patologi. Han lärde sig att diagnostisera patologiska förändringar
i munslemhinnor, spottkört-

lar och käkar i mikroskop. Det
fanns inga doktorandtjänster
då, men han tyckte att det var
intressant att forska och kunde försörja sig ändå.
På den tiden var det en nyhet att parodontit var en bakteriesjukdom. Immunologi var
ett nytt område som Ulf tyckte
var spännande och han intresserade sig så småningom för
cellbiologi.
EN ”AHA-UPPLEVELSE” avgjorde
inriktningen på Ulf Lerners
forskning.
– Tanken som drabbade mig
var att man tappade tänderna
inte huvudsakligen på grund
av bakterierna utan för att något hände i benet som gjorde
att de lossnade.
Han ville ta reda på hur inflammation påverkade benet.
För att göra det började han
utveckla benorgankulturer
och cellodling med benceller.
– Det tog sex, sju år innan jag
hade en kultur som jag trodde
fungerade.
Det var ett helt nytt forskningsfält och i slutet av
1970-talet började han få anslag.
– Jag hade tur. Jag hade inte
ens disputerat, men jag var
den enda i Sverige som kunde
odla benceller.
Det ledde till tvärvetenskapliga samarbeten med
medicinare och biologer och
gav ett nätverk ute i landet.
År 1991 blev han professor
i oral cellbiologi.
Ulf Lerner vet inte hur länge
han kommer att fortsätta jobba.
– Jag tar ett år i taget. Efter 67 år kan man inte få mer
än ett års kontrakt åt gången.
Man förutsätts leva pensionärsliv i den här åldern. Men
det kommer så spännande saker nu inom inflammationsforskning, så jag skulle vilja
hänga med ett tag till. l
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Saknade tänder
en riskfaktor för
hjärtinfarkt och död
Personer som saknade fem
eller fler tänder hade en ökad
risk att drabbas av hjärtin
farkt, medan de som saknade
nio eller fler tänder hade en
ökad risk att dö, visar en finsk
studie.

D

et finns gott om studier
som kopplar samman den
inflammatoriska tandloss
ningssjukdomen parodontit
med hjärt–kärlsjukdom. Där
för ville finska forskare un
dersöka sambandet mellan
saknade tänder och hjärt–kärl
problem.
Forskarna analyserade data
från den nationella studien
Finrisk från 1997 där drygt
8 000 personer mellan 25 och
74 år ingick. Dentalstatus togs
vid studiestart och personerna
följdes sedan via olika natio
nella hälsoregister i minst 13 år.
NÄSTAN VAR TIONDE person drab
bades av någon form av hjärt–
kärlhändelse under uppfölj
ningstiden. De som saknade
mellan fem och åtta tänder
hade en mer än fördubblad risk
att drabbas av hjärtinfarkt.

Moderna tider
Några tandläkar
studerande pro
testerar mot att ha
blivit underkända
på tentamen och
framför krav på
förnyad rättning.
Några andra stu
denter upplevs ha
besvarat frågorna
på liknande sätt,
men blivit god
kända. Uppfylls
inte framförda krav
hotar de med att
”gå till pressen”.
Tentorna rättas på
nytt mot bedöm
ningsmallen, nu
av nya lärare och
det underkända
resultatet kvarstår
oförändrat. Studen
terna är fortsatt
missnöjda och
delar inte lärarnas
tolkning av svaren.
Ibland händer det
att lärare med 30
års erfarenhet
kan och vet mer
än studenter, men
alla har givetvis
rätt att ifrågasätta.
Intressant med den
totala avsaknaden
av reflektion att det
är kunskapen som
räknas. Men det är
förstås moderna
tider nu.

Och de som saknade nio tän
der eller fler hade en signifi
kant förhöjd risk att drabbas
av flera hjärt–kärlsjukdomar
och händelser inklusive hjärt
infarkt, dessutom hade de en
förhöjd risk för diabetes samt
även död.
FORSKARNAS HYPOTES är att tand

lossningen representerar en ti
digare ackumulerad expone
ring av oral inflammation som
i sin tur har påverkat utveck
lingen av hjärt–kärlsjukdom.
De menar att resultatet stöder
tidigare visat samband mellan
förlorade tänder och utveck
lingen av hjärt–kärlsjukdom
och diabetes, även om studie
upplägget är sådant att det inte
går att bevisa ett orsakssam
band.
De menar att antalet förlo
rade tänder skulle kunna läg
gas in som en riskfaktor till de
andra kardiovaskulära riskfak
torerna för allmänläkare och
andra som ska bedöma patien
tens riskprofil.
Fredrik Hedlund
Källa: J Dent Res; Liljestrand JM et al
Läs mer: http://bit.ly/1L32KWk

Foto: Colourbox

Foto: Viktor Fremling

Björn Klinge är, tillsam
mans med Thomas
Jacobsen, vetenskaps
redaktör för Tandläkar
tidningen.

● Antalet förlorade tänder skulle kunna läggas in som en riskfaktor för allmän
läkare och andra som ska bedöma patientens riskprofil, menar forskarna.
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”Vi fokuserar mer
på hår och kläder
när vi i stället
borde ta hand om
våra tänder.”
Nigel Carter, vd för den brit
tiska Tandhälsofonden, kom
menterar organisationens
undersökning som visar att
dålig andedräkt toppar listan
på avtändare hos en poten
tiell partner. På tredje plats
kom missfärgade tänder.
Källa: British Dental Health Foundation
Läs mer: http://bit.ly/1JNUacc

Barn med gomspalt
får oftare karies
Trots en generell minskning
av kariesprevalensen bland
barn har fortfarande barn som
föds med gomspalt en förhöjd
risk att drabbas. I en ny svensk
studie av 80 femåringar och
59 tioåringar med gomspalt,
som jämfördes med 313
åldersmatchade kontroller,
hade 36 procent av femåring
arna kariesangrepp jämfört
med 18 procent av kontroller
na. För tioåringarna var skill
naderna i kariesprevalens inte
statistiskt signifikanta, men
båda åldersgrupperna av barn
med gomspalt var signifikant
mer drabbade av emaljde
fekter. Barnen med gomspalt
behöver därför extra preven
tiva insatser från tandvården,
konstaterar forskarna.
Källa: Acta Odontol Scand; Sundell A L et al
Läs mer: http://bit.ly/1JNUqb5

54,8

… procent av tandborstarna
i det gemensamma badrum
met vid ett amerikanskt uni
versitet hade fekaliebakterier
på sig, visar en ny studie.
Sannolikheten var dessutom
80 procent att bakterierna
kom från någon annan än den
som ägde tandborsten.
Källa: American Society for Microbiology
Läs mer: http://bit.ly/1JnVy6R
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BILDEN

Försvarscellerna
angrips och förintas
Intakta neutrofiler äter upp Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa)
med låg leukotoxinproduktion i bilden
ovan. Neutrofilerna i bilden nedan
försöker äta högleukotoxiska JP2 Aa,
men de klarar inte uppgiften utan
degranulerar och avlider. ”Oskärpan”
i fotot beror på att cellerna håller på
att förintas. Det är leuktocyter från
Anders Johanssons eget blod som har
fångats på bild med hjälp av trans
missionselektronmikroskopi. Anders
Johansson är forskare vid avdelningen
för molekylär parodontologi i Umeå.
JS
Källa: Johansson A, Sandström G, Claesson R, Hänström L,
Kalfas S. Anaerobic neutrophil-dependent killing of
Actinobacillus actinomycetemcomitans in relation to the
bacterial leukotoxicity. Eur J Oral Sci 2000; 108: 136–46.
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Större risk att implantat
misslyckas på män
Det är 21 procents högre risk att ett implan
tat misslyckas på en man än på en kvinna.
Det kan svenska forskare visa efter en meta
analys av över 50 000 implantat.

G

Det finns ett antal tänkbara anledning
ar till varför mäns implantat oftare fallerar,
enligt Bruno Chrcanovic.
– Män är i högre utsträckning drabbade
av aggressiv parodontit. Över tid leder det
ta till en förlust av ben i käken. Om ett im
plantat ska sättas in, har man hos män med
aggressiv parodontit lite mindre ben att fäs
ta implantatet i. Dessutom finns det en hy
potes om att en förhöjd risk för parodontit
även kan leda till en förhöjd risk för pe
riimplantit, säger han.
– Män är också sämre än kvinnor på att
komma på återbesök för kontroll av sina im
plantat, vilket kan påverka utfallet, fortsät
ter han.

Foto: IBL

enom att gå igenom världens alla stu
dier av implantat och hur väl de sitter
kvar har de svenska forskarna kunnat sam
la ihop hela 27 203 implantat på män och
25 154 implantat på kvinnor ifrån 91 stu
dier från 1989 fram tills nu. Av dessa var det
1 185 implantat hos män och 1 039 implantat
hos kvinnor som fallerade.
I absoluta termer innebär det att risken
för att en man ska förlora ett implantat är
4,36 procent medan samma risk för en kvin
na är 4,13 procent.
– Trots att skillnaden i absoluta tal är li
MEN DET HANDLAR också om muskelstyrka.
– Män har i snitt 33 procent högre bitkraft
ten, visar metaanalysen att mäns relativa
jämfört med kvinnor, vilket innebär att de
risk att förlora ett implantat är 21 procent
belastar implantaten hårdare, säger Bruno
högre än vad den är för kvinnor, säger Bru
Chrcanovic.
no Chrcanovic, doktorand vid avdelningen
Och rökvanor.
för oral protetik vid
– Män röker ock
Tandläkarhögskolan ”Män har i snitt 33 procent
i Malmö som har gjort
så mer än kvinnor i de
högre bitkraft jämfört med
studien som publice
flesta länder, även om
kvinnor, vilket innebär att de det börjar svänga nu i
rats i Journal of Oral
Rehabilitation.
belastar implantaten hårdare.” ett land som Sverige.

Rökning har tidigare visat sig
vara en faktor som mer än för
dubblar risken för implantat att
misslyckas, säger han.
Bruno Chrcanovic och hans
forskarkolleger föreslår i studien
att dessa riskfak
torer sammanta
get ökar männen
risk att drabbas
av fallerande im
plantat. Han vill
dock inte peka
Bruno
ut någon enskild
Chrcanovic
faktor som vikti
gare än någon annan.
Ur ett kliniskt perspektiv
är resultatet mer att betrak
ta som en varning, menar Bru
no Chrcanovic, och inget som
ska stoppa ett planerat implan
tat. Det kan dock vara klokt att
stämma av dessa potentiella
riskfaktorer med patienten in
nan ett implantat sätts in.
– GÖR EN ORDENTLIG anamnes och
ta upp en diskussion om riskfak
torerna med patienten. Försök få
den rökande patienten att mins
ka på rökningen, eller helt slu
ta. Och varför inte börja med att
ge patienter med aggressiv paro
dontit en parodontal behandling
och sedan låta patienten visa
att han kan hålla sitt tandkött
friskt? Först därefter sätter man
in implantatet, säger Bruno
Chrcanovic.
Fredrik Hedlund
Läs mer: http://bit.ly/1KsfkNN

Fakta om studien

● – Män är i högre utsträckning drabbade av
aggressiv parodontit. Över tid leder detta till en
förlust av ben i käken, säger Bruno Chrcanovic.
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l Sökningar i olika databaser genererade 3 628 träffar, där 91 studier
uppfyllde forskarnas alla krav.
l Metaanalysen omfattar sammanlagt 52 357 implantat där männen
stod för 27 203 implantat och kvinnorna för 25 154 stycken.
l 4,13 procent av kvinnornas implantat och 4,36 procent av männens
Källa: J Oral Rehabil
fallerade.
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Ju längre patienterna hade
använt bisfosfonater, desto
mer ökade risken för osteo
nekros i käken, visar en ko
reansk studie av nationella
försäkringsdata.

A

tt det finns ett samband
mellan läkemedel mot
osteoporos, bisfosfonater
och osteonekros i käken är
visat i flera observationsstu
dier. Få är dock gjorda på en
asiatisk befolkning. Det ville
de koreanska forskarna råda
bot på.
Genom att gå igenom när
mare 110 000 patienter med

osteoporos i den nationel
la sjukförsäkringens databas
mellan åren 2002 och 2010
kunde de identifiera 212 fall
av osteonekros. Forskarna
matchade tio kontroller vad
gäller kön, ålder, typ av för
säkring och inkomstnivå för
varje fall och fick på det vi
set 2 120 kontroller som alltså
inte drabbats av osteonekros.
I DEN STATISTISKA analysen

av de båda grupperna visade
det sig att sannolikheten att
drabbas av osteonekros i kä
ken ökade med exponeringen
för bisfosfonater. Patienter

Illustration: Colourbox

Lång tid med bisfosfonat
ökar risken för
osteonekros i käken

aldrig behandlats med bis
fosfonater.
RESULTATET från den korean
ska studien stärker ytterliga
re sambandet mellan bisfos
fonater och osteonekros
i käken och visar också att
risken ökar redan inom två
år från att behandlingen med
bisfosfonater börjar.
Fredrik Hedlund
Källa: J Dent Res; Kwon J-W et al
Läs mer: http://bit.ly/1KYMYJ1

● Risken för osteonekros ökar redan
inom två år från att behandlingen
med bisfosfonater börjat.

som behandlats mellan 1 och
1,5 år hade 3,5 gånger högre
risk, medan för dem som be
handlats mellan 1,5 och 2 år
var risken nästan åtta gång
er högre än för patienter som

Social?
Tandläkartidningen
finns på Facebook,
Twitter och Instagram

SACD – en av Sveriges ledande utbildningsorganisationer inom estetisk tandvård –
i samarbete med Praktikertjänst, välkomnar alla tandläkare och team till SACD’s årsmöteskurs

Lär dig mer om två trender i tiden
Torsdag 26 – lördag 28 november, Grand Hôtel, Stockholm
9 900 kr + moms för tandläkare och tandtekniker, 4 900 kr + moms för teammedlemmar. Bra avtalspriser för hotellvistelse.
Två föreläsare i världsklass – Dr Christian Coachman, examinerad i Dental Technology och i Dentistry
vid University of Sào Paulo-USP/Brazil och medlem i AAED, och Kristin Heinonen, digital strateg och expert
på trender på internet och sociala medier. OBS! Föreläsningarna sker på engelska respektive svenska.

The Virtual Lab.
The Future Now!

Sociala medier och
digital marknadsföring

The Dental Laboratory of the future will
become the starting point of any interdisciplinary treatment plan, the key partner for
increasing case acceptance, will utilise softwares to transform our restorative experience into something much more efficient,
predictable and beautiful. Some of the
realistic processes and new technology will
be shared on this lecture. The future is now!

En heldagsutbildning för dig som vill
utveckla marknadsföring och kommunikation med hjälp av smarta digitala lösningar. Konkreta fall blandas med handfasta tips och fakta och den senaste
digitala utvecklingen.
Christian Coachman

Kristin Heinonen

För information och anmälan se www.sacd.se och
www.praktikertjanst.se eller kontakta helene@hfconsulting.se
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Blåbär lika bra som
tandläkarbehandling

G

ingivit är en inflamma
torisk reaktion på frisätt
ningen av proinflammato
riska cytokiner i munhålan.
Blåbär innehåller ämnen
som har antioxidativ, antiin
flammatorisk och antibakte
riell effekt som skulle kunna
kontrollera en inflammation.
Forskarna lottade 24 fri
villiga försökspersoner med
gingivit till en av tre grup
per som antingen fick äta 250
gram blåbär per dag, 500
gram blåbär per dag eller po
tatismjöl (placebo) under en
veckas tid. Forskarna hade
även en referensgrupp på åtta
personer som fick en normal
behandling med professio

nell tandrengöring samt in
formation om oral hygien.
EFFEKTERNA PÅ gingiviten
mättes genom att studera fö
rekomsten och förändring
en av blödningen i tandköt
tet på sex sidor på varje tand.
Och förändringen förvånade
forskarna. Snittminskningen
i blödande tandkött efter för
söket var 41 procent i grup
pen som åt 250 gram blåbär
per dag, 59 procent i gruppen
som åt 500 gram per dag och
31 procent i placebogruppen.
Referensgruppens minsk
ning av gingivit efter be
handlingen var 58 procent.

”… ett regelbundet
intag av blåbär
skulle kunna kontrollera inflammationen i tandköttet
hos befolkningen.”

framtidslabbet

Foto: Colourbox

Att äta 500 gram blåbär om
dagen i sju dagar har samma
effekt på gingivit som en
professionell tandrengör
ning hos tandläkaren. Det
kan en grupp svenska och
internationella forskare visa
i en ny studie.

● Snittminskningen i blödande tandkött efter försöket var 41 procent
i gruppen som åt 250 gram blåbär per dag, 59 procent i gruppen som åt
500 gram per dag och 31 procent i placebogruppen.
FORSKARNA MÄTTE även halt
erna av ett antal proinflam
matoriska cytokiner och i
gruppen som åt 500 gram
blåbär per dag kunde de mäta
upp signifikanta minskning
ar av halterna efter en vecka.
Cytokiner som minskade sig
nifikant var interleukinerna
IL-1β och IL-6 samt den vas
kulära endoteliska tillväxt
faktorn VEGF.

MK CoCr broled

895:-

Källa: Int J Mol Sci; Widén C et al
Läs mer: http://bit.ly/1JMjG1u

Lustgas

Vill du bidra med en
vetenskapsartikel?

• Certifierad service

Sänd ditt manuskript
för bedömning:

• Försäljning av
Porter/Matrx lustgasmixer
• Tillbehör
• Punktutsug

Tandläkartidningen
Box 1217
111 82 Stockholm
E-post: manus.tlt
@tandlakarforbundet.se

(Enl. Arbetsmiljöverket teknisk översyn årligen)

595:-

Forskarna konstaterar att
minskningen av gingivit med
59 procent efter 500 gram
blåbär per dag är en kliniskt
relevant minskning och de
menar därför att ett regel
bundet intag av blåbär skulle
kunna kontrollera inflamma
tionen i tandköttet hos be
folkningen.
Fredrik Hedlund

E-max krona

995:-

Zirkonium krona

Allt inom lustgas & service!

Tel: 08-410 320 80 info@keydental.se www.keydental.se

0705-20 7070 info@x-dental.se
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Tandvårdsrädslan
minskar bland ungdomar
Tandvårdsrädslan hos
15-åringar har minskat
under de senaste 30 åren,
vilket tyder på förbättrade
arbetsmetoder. Det visar
en avhandling av Agneta
Stenebrand vid Högskolan
i Jönköping.

F

orskningsresultatet i av
handlingen ”Dental an
xiety among 15-year-olds
– Psychosocial factors and
oral health” visar att tand
vårdsrädsla hos 15-åringar
har ett samband med tidiga
re upplevelser av tandvård
och psykoso
ciala fakto
rer. Speciellt
erfarenhe
ter av smär
ta i samband
med tand
Agneta
vård, attity
Stenebrand
der till tand
vård och generell rädsla
verkar ha starkast påverkan
på tandvårdsrädsla. Men re
sultaten visar också att tand
vårdsrädslan tydligt minskat

i denna grupp över tid.
– Tandvårdsrädslan är ing
et som kommer över en natt
utan flera faktorer över tid
samverkar, vilket gör att vi
alltid måste tänka på att sätta
individens upplevelse i cent
rum. Tandvårdsrädslan vid
makthålls också upp i hög
re åldrar om inga insatser
görs för att motverka den, sä
ger Agneta Stenebrand i ett
pressmeddelande från Hög
skolan i Jönköping.
AVHANDLINGEN baseras på två
epidemiologiska tvärsnitts
studier i Jönköping och be
står av fyra delarbeten. I
delarbete ett, två och tre be
svarade deltagarna frågor
avseende tandvårdsrädsla,
temperament, ångest och
nedstämdhet, generell räds
la samt attityder till tand
vård. Delarbete fyra bygger
på de så kallade Jönköpings
studierna. Datainsamling
gjordes då med hjälp av frå
geformulär och klinisk un
dersökning.

Grav tandvårds
rädsla farligt
för hälsan
RESULTATET visar ett sam

band mellan tandvårdsräds
la och oral hälsa, där ungdo
marna med tandvårdsrädsla,
under 30-årsperioden, hade
fler fyllda tandytor än ungdo
marna utan tandvårdsräds
la. Forskningen visar också
att det är fler flickor än poj
kar som upplever rädsla. Att
rädslan har minskat över tid
visar att arbetsmetoderna
har förbättrats. Men för den
rädde finns det knep.
– Mycket kan göras bara
genom att den rädda per
sonen får känna att den har
kontroll över situationen, får
veta vad som ska hända och
hur lång tid detta kommer att
ta, säger Agneta Stenebrand.
En annan viktig del i tand
vårdspersonalens arbete är
att sträva mot en fortsatt god
munhälsa hos allmänheten
för att förhindra negativa
erfarenheter av tandvård
i framtiden.

Det finns stora hälsorelatera
de konsekvenser förknippade
med grav tandvårdsrädsla/
fobi. Men kognitiv beteende
terapi kan vara en hjälp, visar
en avhandling vid Göteborgs
universitet vars olika studier
totalt inkluderar över 3 500
vuxna personer.
Resultaten visar att
tandvårdsrädsla generellt
kan kopplas till undvikande
av tandvård och en försäm
rad livskvalitet relaterad till
problem med munhälsan.
Studierna visar också att
vuxna patienter som har grav
tandvårdsrädsla/fobi ofta
är missnöjda med hur deras
mun, tänder och ansikte ser
ut.
Missnöjet kan kopplas till
en sämre munhälsa, men
också till symtom på depres
sion och generell ångest.
Studierna visar även att
det i gruppen med grav tand
vårdsrädsla också finns en
ökad förekomst av adhd.

Carina Lööf Frohm

CLF

Källa: Högskolan i Jönköping

Källa: Göteborgs universitet

Läs mer: http://bit.ly/1Juy2EC

Läs mer: http://bit.ly/1KyMhXw

Dentalmind
Digital X-ray 3.
Designad för bästa patientkomfort och
användarvänlighet. Finns i två storlekar.

NYHET!
Vill du få bättre röntgenbilder? Kontakta Lena Vannas
Löfqvist, specialist i odontologisk radiologi hos Dentalmind.
Du når Lena på dentalmind.com eller tel 0346 – 488 00
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12-14 NOVEMBER 2015
SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

SE HELA
MÄNNISKAN
FRAMTIDEN LIGGER I HELHETEN
Att tandvård och oral hälsa påverkar kroppen och välbefinnandet och
vise versa, det vet vi. Men hur allt hänger ihop och vad som är viktigt
finns fortsatt mycket att forska om och att diskutera. Det är spännande
och utmanande områden.
På Riksstämman i november ser vi till hela människan och tar ett steg
närmare till att göra munnen till en del av kroppen.

ÅRETS NYHETER: PLATS OCH LUNCH
När du anmält dig kan du boka en garanterad plats på de föreläsningar
du vill gå på. Och inte bara hjärnan ska få sitt: nu ingår lunch i deltagaravgiften på torsdag och fredag. Enklare och smartare!

VÄLKOMMEN TILL RIKSSTÄMMAN & SWEDENTAL 2015

www.ors2015.se
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SE HELA MÄNNISKAN
VILKA FRAMTIDA UTMANINGAR KAN VI REDAN IDAG IDENTIFERA?
Vi känner redan nu till ett antal områden som kommer ge effekter på vår
framtida verksamhet: geopolitiska förändringar, den nya folkvandringstiden,
klimatförändringar, äldre med egna tänder, yngre med oftast friska tänder, den
omfattande IT-utvecklingen.
På fredag förmiddag kommer meteorologen Pär Holmgren att tala om klimat och
hållbar utveckling. Efter lunch talar fd statsminister Fredrik Reinfeldt och Ibbe
Gnem, årets entreprenör 2014, om förändringar och hur man kan hantera dessa.

EN HYLLNING TILL
BRÅNEMARK

SPETSKUNSKAP OM ENDODONTI

Seminariet belyser
betydelsen av Per-Ingvar
Brånemarks forskning
och klinik rörande behandling med osseointegrerade implantat för både odontologi
och medicin. Teknikens potential idag och i
framtiden som förbättrar patienters livskvalitet beskrivs genom personliga korta
föredrag från tidigare medarbetare och
forskningskollegor.
Föreläsare: Björn Klinge, Göran Lundborg,
Kerstin Bergström, Mats Trulsson, Melker
Nilsson, Ragnar Adell, Tomas Albrektsson,
Torsten Jemt, Ulf Lekholm
Moderator: Krister Nilner

Internationella stjärnan Wilhelm Pertot medverkar i årets Riksstämma. Under två föreläsaningar, som han håller på engelska, delar
han med sig av sin spetskompetens inom
endodonti.
På den första föreläsningen ”Clinical success
in endodontics” tar Dr Pertot upp fundamentala och kliniska aspekter som spelar roll för
ett lyckat resultat vid endodontiska behandlingar.
På den andra föreläsningen ”Instrumentation
and root canal shaping” beskrivs strategier
för rotkanalutformning med fokus på nya
tekniker och instrument.
Två absoluta måsten för alla som arbetar med
endodontiska behandlingar.

www.ors2015.se
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SBU-rapport nummer 239, tidigare
publicerad på SBU:s webbplats 2015.

Kunskap och
kunskapsluckor
inom käkkirurgi
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har
kartlagt systematiska översikter inom käkkirurgi. Sammantaget ses
ett bristande vetenskapligt underlag inom alla viktiga områden, och
det finns ett stort behov av forskning för att säkerställa evidensläget.
Projektgrupp:
Sakkunniga
Anders Holmlund, prof
emeritus, Karolinska
institutet.
Bodil Lund, universitetslektor, ötdl, Karolinska
institutet.
Bo Sunzel, docent, ötdl,
Skånes universitetssjukhus, Lund.
Svante Twetman, prof,
Köpenhamns universitet.
SBU
Marie Österberg, projektledare.
Sofia Tranæus, biträdande projektledare.
Laura Lintamo, utredare.
Externa granskare
Börje Svensson, docent,
Universitetssjukhuset
Örebro.
Cecilia Larsson Wexell,
med dr, ötdl, Södra Älvsborgs sjukhus.

Denna utvärdering publicerades år
2015. Resultat som bygger på ett
starkt vetenskapligt underlag fortsätter vanligen att gälla under en
lång tid framåt. Andra resultat kan
ha hunnit bli inaktuella. Det gäller
främst områden där det vetenskapliga underlaget är otillräckligt eller
begränsat.
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SAMMANFATTNING

Denna rapport har kartlagt samt sammanställt systematiska översikter inom tolv prioriterade domäner inom käkkirurgi*. Vidare har rådande kunskap
och kunskapsluckor påvisats och sammanställts.
Rapporten visar att det finns kunskap om farmakologisk smärtlindring, benbevarande tekniker samt
benförlust efter tandextraktion, blödningsprofylax,
komplikationer vid implantatinstallation i överkäken (med och utan sinuslift), samt medicinsk bedömning av patient med stor blödningsrisk vid operativ tandextraktion.
Det finns evidens för effekt av artrocentes vid
diskrelaterade käkledstillstånd samt att intermaxillär fixation med käkbensförankrade skruvar vid
käkfrakturer inte orsakar rotskador på närliggande
tänder. Det finns också evidens för att om god information om ingreppet ges till patienter innan operationen, leder detta till ökad kunskap samt minskad
ångest hos patienterna. Sammantaget ses dock ett
bristande vetenskapligt underlag inom alla viktiga
domäner, något som även gäller vanliga och ofta
förekommande behandlingar. Denna kartläggning
visar att det finns ett stort behov av forskning inom
detta område för att säkerställa evidensläget. Detta
sammanställda material utgör således ett underlag
för forskare samt forskningsfinansiärer.
INLEDNING

Det är viktigt att identifiera kunskapsluckor för olika ämnesområden med syftet att uppmuntra professionen att initiera behandlingsforskning. I det
längre perspektivet är förhoppningen att det leder
till att man undviker att hälso- och sjukvårdsre-

surser läggs på ineffektiva behandlingar. SBU fick
år 2010 ett regeringsuppdrag att identifiera dessa
kunskapsluckor i hälso- och sjukvården, inklusive
tandvården [1**].
Den brittiska databasen över kunskapsluckor,
UK DUETs (Database of Uncertainties about the
Effects of Treatments), och SBU har definierat en
kunskapslucka som befintlig om systematiska översikter pekar på oklarhet kring en behandlingseffekt
eller om systematiska översikter saknas (http://
www.library.nhs.uk/duets/), (http://www.sbu.se/
sv/Publicerat/Vetenskapliga-kunskapsluckor/). Det
är av största vikt att en systematisk översikt avser
en tydligt formulerad fråga och använder relevanta
studier av hög kvalitet för att samla in och analysera
uppgifter från dessa. Om så sker, kan den systematiska översikten inte bara svara på frågan och identifiera potentiell evidens utan också kommunicera
vetenskapliga oklarheter och kunskapsluckor – och
därigenom uppmuntra till behandlingsforskning.
Käkkirurgi är en odontologisk specialitet som
omfattar diagnostik och behandling av sjukdomar
och defekter i munhåla, käkar och angränsande
vävnader. Cirka 60 procent av behandlingarna
utförs polikliniskt. Typiska ingrepp är visdomstandkirurgi och implantatkirurgi. Resterande 40
procent kräver sjukhusresurser och många gånger
* Specialiteten heter i Sverige oral kirurgi. Internationellt skiljer man dock
på oral surgery (endast dentoalveolär kirurgi) och oral and maxillofacial
surgery (käkkirurgi, det vill säga även frakturkirurgi, käkledskirurgi och
ortognatkirurgi).
** Samtliga tabeller och referenslistan finns publicerade i rapporten på
SBU:s webbplats: http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Vit/Kunskap-ochkunskapsluckor-inom-kakkirurgi/
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”Det finns evidens för effekt av artrocentes vid diskrelaterade
käkledstillstånd samt att intermaxillär fixation med käkbens
förankrade skruvar vid käkfrakturer inte orsakar rotskador på
närliggande tänder.”
inläggning av patienten. Käkkirurgiska ingrepp som
kräver sjukhusresurser omfattar käkfrakturer, infektioner, käkledssjukdomar, kirurgisk korrigering
av käkställningsfel samt rekonstruktiv kirurgi för
käkbensdefekter, missbildningar och benigna tumörer. Socialstyrelsen publicerade 2011 nationella
riktlinjer för tandvården där rekommendationer
för olika behandlingar presenterades. I riktlinjerna
rangordnas behandlingarna på en skala mellan 1 och
10. En låg siffra innebär att åtgärden är angelägen
och bör prioriteras [2]. Även om nationella riktlinjer bidrar till att identifiera bristande kunskap, står
det klart att det inte är tillräckligt. Problematiskt
är också att området käkkirurgi endast till liten del
omfattades av de nationella riktlinjerna. Ett flertal
systematiska översikter har dock publicerats under
de senaste 20 åren inom ämnesområdet käkkirurgi.
Den metodologiska kvaliteten av dessa översikter
har ännu inte utvärderats.
Syftet med denna rapport är att med AMSTAR
[3] som bedömningsinstrument genomföra en
systematisk kartläggning av befintliga systematiska översikter inom området käkkirurgi. Målet
med kartläggningen är att presentera existerande
kunskap samt att identifiera kunskapsluckor inom
ämnesområdet.
METODBESKRIVNING

En systematisk kartläggning innebär att man identifierar, samlar in, kvalitetsbedömer och därefter väger samman resultat från flera systematiska översikter. I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet
för hur resultaten i den systematiska kartläggningen har tagits fram.
De mest prioriterade domänerna inom ämnesområdet käkkirurgi identifierades av projektets fyra
sakkunniga samt genom en förfrågan som skickades ut till de käkkirurgiska klinikerna i Göteborg,
Halmstad, Jönköping, Lund, Stockholm, Umeå,
Uppsala och Örebro. Klinikerna fick ge förslag på
de fem mest prioriterade domänerna. De prioriteringar som gjorts av klinikerna stämde överlag
väl överens med de prioriteringar som gjorts av de
sakkunniga. Domänerna rangordnades sedan med
hjälp av ett antal kriterier som SBU arbetar efter:
● Stor betydelse för liv och hälsa
● Vanligt hälsoproblem – berör många
● Stor variation i praxis
● Ofullständig kunskap om hur starkt det vetenskapliga underlaget är
● Stora ekonomiska konsekvenser
● Viktig etisk fråga
● Stor betydelse för organisation eller personal
Tandläkartidningen 8 • 2015

6 SBU Käkkirurgi s 56-63.indd 57

●

Kontroversiell eller uppmärksammad fråga

Ju fler kriterier som uppfylls, desto mer angelägen är frågan. Projektets experter enades om att
prioritera följande domäner inom ämnesområdet käkkirurgi:
● Kirurgiskt avlägsnande av tänder
● Antibiotika- eller kortikosteroidprofylax
● Orofaciala infektioner av odontogent ursprung
● Tand- och käktrauma
● Ortognatkirurgi (kirurgisk korrigering av käkställningsfel)
● Rekonstruktiv käkkirurgi
● Benigna tumörer i käkarna och omgivande mjukvävnad
● Cystor i käkarna och omgivande mjukvävnad
● Premaligna orala slemhinneförändringar
● Orala manifestationer till följd av behandling av
maligna tumörer
● Hyperbar syrgasbehandling i samband med käkkirurgi
● Käkledskirurgi
● Etik
Litteratursökning
Litteratursökningen gjordes fram till september 2014
i fyra databaser: PubMed, The Cochrane Library,
Centre for Reviews and Dissemination (CRD) och
EBSCO Dentistry & Oral Science Source. Ingen begränsning gjordes vad gäller publikationernas språk.
Sökstrategin var följande: ”Surgery, Oral”[Mesh]
OR ”maxillofacial surgery” [tiab] OR ”craniofacial surgery” [tiab] OR ”oral surgery” [tiab] OR
”orthognathic surgery” [tiab] OR ”Oral Surgical
Procedures”[Mesh] OR ”Dental Implants” [Mesh]

SBU utvärderar sjukvårdens metoder
SBU, Statens beredning
för medicinsk och social
utvärdering, är en statlig
myndighet som utvärde
rar hälso- och sjukvårdens
samt socialtjänstens
metoder.
SBU analyserar meto
dernas nytta, risker och
kostnader och jämför
vetenskapliga fakta med
svensk vård- och pratikpraxis. Målet är att ge ett
bättre beslutsunderlag
för alla som avgör hur

vården och socialtjänsten
ska utformas.
SBU ger ut flera
rapportserier. I ”SBU
Utvärderar” har SBU:s ex
pertgrupper själva gjort
den systematiska utvär
deringen. Serien omfattar
både etablerade metoder
(gula rapporter) och nya
metoder (Alert). ”SBU
Kommenterar” samman
fattar och kommenterar
utländska medicinska
kunskapsöversikter. SBU

svarar också på frågor
direkt från beslutsfattare
i vården och socialtjänsten via SBU:s Upplys
ningstjänst.
Välkommen att läsa
mer om SBU:s rapporter
och verksamhet på www.
sbu.se.
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Forskning
Identifiering
Inkluderade

Urval

Granskning

Figur I. Flödesschema
över litteraturgranskning
och urval av studier.

Kunskap och kunskapsluckor inom käkkirurgi. SBU-rapport.
Tidigare publicerad på SBU:s webbplats 2015.

”Totalt identifie
rades 200 rele
vanta systema
tiska översikter,
varav 45 bedöm
des ha låg eller
måttlig risk för
bias.”

Abstrakt identifierade
i litteratursökningen
(n = 1 778)

Abstrakt identifierade
på annat sätt
(n = 3)

Granskade abstrakt
(n = 1 781)

Exkluderade abstrakt
(n = 1 310)

Granskade fulltextartiklar
(n = 417)

Exkluderade fulltextartiklar
(n = 234)

Granskade fulltextartiklar
(n = 237)


Exkluderade
fulltextartiklar
med angiven orsak (n = 37)

Översikter med låg eller
medelhög risk för
snedvridning, bias (n = 45)

Översikter med hög
risk för snedvridning,
bias (n = 155)

OR ”dental implants” [tiab] OR ”oral implants”
[tiab] OR temporomandibular [tiab] AND surgery
[tiab]) AND systematic[sb].
Se figur I för ett flödesschema över litteraturgranskningen och urvalet av studier.
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●
●
●
●

Urvalskriterier
De systematiska översikterna som litteratursökningen identifierade hade varierande relevans och tillförlitlighet. Urvalskriterierna för att inkludera systematiska översikter i kartläggningen omfattade
patientpopulation, intervention, kontroll samt effektmått. Frågeställningen skulle innefatta någon/
några av de ovanstående elementen för att anses
vara relevant. För att en systematisk översikt slutligen skulle inkluderas i kartläggningen krävdes att
följande kriterier uppfylldes:
● Population: Alla åldrar
● Intervention: Käkkirurgiska behandlingar, åtgärder för att förebygga, reducera samt behandla peri- och postoperativa komplikationer och avvikelser
● Kontroll: Referenstest, kontroll (jämförelse)
● Effektmått: Utfall av käkkirurgiska behandlingar, validitet, säkerhet, kostnadseffektivitet och
etiska aspekter
Avgränsningar
Följande domäner ingick inte i denna systematiska kartläggning:
● Implantatkirurgi utan benuppbyggnad
● Kirurgisk behandling av läpp-, käk- och gomdefekter

58

●

Kirurgisk behandling av parodontala tillstånd,
inklusive periimplantit
Kirurgisk behandling av maligna tillstånd
Endodontisk kirurgi
Dentoalveolär kirurgi på barn
Behandling av benigna orala slemhinneförändringar

Metodik för urval av
systematiska översikter
Med stöd av urvalskriterierna identifierades och selekterades relevanta systematiska översikter i tre steg:
1. Litteratursökning
2. Urval efter bedömning av de systematiska översikternas sammanfattning (abstrakt)
3. Urval efter att ha läst de systematiska översikterna i sin helhet
Granskning av översikternas sammanfattningar
(abstrakt) gjordes parvis av projektgruppens experter, oberoende av varandra. Urvalet av artiklar
som skulle granskas i fulltext var generöst. Detta
innebar att endast de artiklar som med säkerhet
inte uppfyllde kriterierna exkluderades. Det räckte
dessutom med att en av parets experter ansåg att
en studie skulle inkluderas för att den skulle läsas
i sin helhet.
Relevansbedömning av översikterna i fulltext
genomfördes också parvis av projektgruppens
medlemmar. Vid oenighet fördes först en diskussion inom expertparet. Ibland involverades hela
projektgruppen i diskussionen. Efter att alla var
överens fattades beslut om inkludering eller exkludering av studien. Endast studier som tydligt
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Tabell 3. Existerande evidensbaserad kunskap baserad på systematiska översikter med låg eller
medelhög risk för snedvridning (bias)
Evidensstyrka
(enligt författarna till
originalöversikten)
Ibuprofen är mer effektiv än paracetamol för smärtlindring efter visdomstandskirurgi.

Hög

Vertikal och horisontell benförlust är mest uttalad under de första 3-6 månaderna efter tandextraktion.

Hög

Kliniskt är benförlusten på bredden större än den på höjden efter tandextraktion.

Hög

En kombination av paracetamol och NSAID (ibuprofen) ger effektivare smärtlindring än preparaten var
för sig.

Medelhög

Patienter med INR > 3.5 bör remitteras till sin läkare för dosinställning inför tandextraktion.

Medelhög

Alveolbevarande behandling och lambåförfarande ger lägre benkontraktion efter tandextraktion.

Medelhög

Användandet av skruvar för intermaxillärfixation ger ej upphov till skador på tandrötterna.

Medelhög

Sinuslift är behäftad med fler komplikationer än konventionell implantatinstallation.

Medelhög

Renspolning (lavage) reducerar käkledssmärta något bättre än icke-kirurgisk (konservativ) behandling.

Medelhög

Information given före invasiv behandling leder till bättre kunskap och förståelse.

Medelhög

Antibiotikaprofylax reducerar frekvensen av postoperativa infektioner vid implantatkirurgi,
traumakirurgi och ortognatkirurgi.

Låg

INR = International normalized ratio; NSAID = Non-steroid antiinflammatory drugs; TMJ = Temporomandibular joint

uppfyllde samtliga kriterier togs med. För flödesschema, se figur I.
Metodik för bedömning av
studiernas vetenskapliga kvalitet
Projektgruppen bedömde de systematiska översikternas vetenskapliga kvalitet med stöd av en
modifierad checklista baserad på AMSTAR [3].
Efter diskussion och i enlighet med en tidigare
systematisk kartläggning inom barntandvården
[4] kom projektets experter fram till att punkterna 1–3 och 5–8 var de mest viktiga. Förutbestämda kriterier för låg, måttlig och hög risk av publikationsbias anges i tabell 1*. Om en fråga i tabell
1 inte besvarats i översikten bedömdes detta som
att författarna inte rapporterat detta, vilket resulterade i ett nej-svar.
Kvalitetsgranskningen genomfördes av projektgruppens experter, vilka gjorde det parvis
och oberoende av varandra. Om en av granskarna
var medförfattare till en artikel, granskades den
artikeln av två andra granskare. Oenighet löstes
genom konsensusförfarande och en tredje expert
rådfrågades vid behov. Generellt kontrollerades
inte data i varje enskild studie som inkluderats
i de systematiska översikterna. I undantagsfall
där det rådde oenighet eller oklarhet angående
resultaten eller slutsatserna i översikten gjordes
”stickprovskontroller” av enskilda studier inkluderade i översikten. Vid uppdatering av systematiska översikter inom samma ämnesområde och
av samma huvudförfattare, inkluderas endast den
senast publicerade.
Tandläkartidningen 8 • 2015
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Metod för sammanvägning av resultat
För att kunna tydliggöra inom vilka domäner det
fanns kunskap respektive kunskapsluckor sammanfattades resultaten baserade på hög kvalitet narrativt. Enligt arbetsprocessen beskriven av Whitlock
och medarbetare [5] gjordes ingen sammanställning
av effektstorleken för de olika interventionerna.
Kunskapsluckor identifierades enligt SBU:s
kriterier för en kunskapslucka, det vill säga att en
eller flera systematiska litteraturöversikter visar
på osäker medicinsk effekt av en metod (inga/få/
dåliga studier eller motsägelsefulla resultat), eller
att det saknas systematiska översikter av hög kvalitet. Kunskapsluckor identifierades i befintliga
översikter av låg eller måttlig risk för bias (tabell 5).
Kunskapsluckor identifierades även i översikter av
hög risk för bias (tabell 6). Expertgruppen tog även
hänsyn till klinisk erfarenhet samt SBU:s kriterier
för urval av domäner.
RESULTAT

Totalt identifierades 200 relevanta systematiska
översikter, varav 45 bedömdes ha låg eller måttlig
risk för bias** (tabell 2). En sammanfattning av översikterna med låg eller måttlig risk för bias återfinns
i tabell 5. Översikter med hög risk för bias (och huvudsaklig orsak till detta) samt översikter exkluderade av andra orsaker redovisas i tabell 6. En sammanfattning av befintlig evidensbaserad kunskap
återfinns i tabell 3. Kunskapsluckorna som identifierats redovisas i tabell 4.
De viktigaste resultaten, inklusive befintlig kunskap och kunskapsluckor från identifierade översik-

* Samtliga tabeller och
referenslistan finns publicerade
i rapporten på SBU:s webbplats:
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/
Vit/Kunskap-och-kunskapsluckorinom-kakkirurgi/
** Ett resultatfel som
uppstått genom procedurfel,
effektbedömningsfel eller
annat mänskligt fel under en
undersökning.
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Kunskap och kunskapsluckor inom käkkirurgi. SBU-rapport.
Tidigare publicerad på SBU:s webbplats 2015.

”Det fanns ett starkt vetenskapligt stöd för att
volymförlusten var störst under de första månaderna
efter extraktion, framför allt på bredden.”
ter med låg eller måttlig risk för bias sammanfattas
i nedanstående text.
Kirurgiskt avlägsnande av tänder
Sexton systematiska litteraturöversikter sorterades
in under denna domän, men de berörde flera frågeställningar. Två av översikterna handlade om olika
kirurgiska tekniker för att minimera postoperativa besvär [6, 7] utan att vara konklusiva. Tre andra
översikter handlade om alveolarutskottets förändring i vertikal- och horisontalled efter tandextraktion, samt hur alveolära benets dimensioner bäst
ska bevaras [8–10]. Det fanns ett starkt vetenskapligt stöd för att volymförlusten var störst under de
första månaderna efter extraktion, framför allt på
bredden. Det fanns vetenskapligt stöd för att alveolarutskottsbevarande tekniker kan reducera benförlusten efter tandextraktion. Däremot saknas kunskap om vilken typ av extraktionsteknik eller vilket
benersättningsmedel som visade bäst resultat. Ytterligare en studie undersökte effekten på alveolarutskottets volymförändring efter tandextraktion, med
eller utan tillägg av benbevarande tekniker. Slutsatsen var att resorptionen av alveolarutskottet efter
en tandextraktion eventuellt kunde minskas, men
inte elimineras. Dessa teknikers kostnadseffektivitet, när de var indicerade och vilken av metoderna som var att föredra, kunde inte fastställas [11].
Två systematiska översikter granskade förebyggande extraktioner av besvärsfria visdomständer
och en studie jämförde riskerna för nervskador vid
partiell, respektive total, extraktion av visdomständer. Frågan om förebyggande extraktion kunde inte
besvaras [12, 13]. Det fanns svagt vetenskapligt stöd
för påståendet att det blir färre nervskador om enbart
tandkronan extraheras [14]. Inte heller frågan om
man bör behålla eller extrahera skadade eller friska
kindtänder innan planerad strålbehandling för att
undvika dentala komplikationer kunde besvaras i
brist på studier med låg eller måttlig risk för bias [15].
Fem översikter som berörde farmakologiska
frågeställningar i samband med tandextraktioner
kunde inkluderas. En översikt visade att det fanns
vetenskapligt stöd för att lokal behandling med
tranexamsyra kunde minska den postoperativa
blödningen [16] medan effekten av behandling med
autologt trombocytkoncentrat [17] och klorhexidin
[18] vid postoperativa besvär var osäker. Däremot
fanns det ett begränsat vetenskapligt stöd för att en
kombination av smärtstillande preparat (paracetamol, ibuprofen/NSAID) gav bättre smärtlindring
än preparaten var för sig [19, 20]. Forskning kring
preparatens sidoeffekter i samband med oralkirurgiska ingrepp saknades dock till stor del. Det fanns
ett starkt vetenskapligt stöd för att patienter som
60
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behandlas med antikoagulantia bör bedömas av
sin allmänläkare inför tandextraktioner vid förhöjt
protrobinkomplex (P-PK > 3,5) [21].
Antibiotika- eller kortikosteroidprofylax
Två systematiska översikter avsåg profylaktisk antibiotikabehandling för att minska postoperativa komplikationer vid avlägsnande av visdomständer [22]
samt förebyggande av bakteriell endokardit [23].
Båda fann ett otillräckligt vetenskapligt stöd och frågeställningarna utgör därför fortsatta kunskapsluckor. Inga systematiska litteraturöversikter om kortikosteroider i käkkirurgisk praxis kunde identifieras.
En systematisk översikt undersökte evidensen för
antibiotikaprofylax vid käkkirurgi och fann att det
reducerade frekvensen av postoperativa infektioner efter implantat-, fraktur- och ortognatkirurgi
(kirurgisk korrigering av käkställningsfel). Däremot fann man inget stöd för att förlänga antibiotikaprofylaxen utöver operationsdagen. Vidare saknades det evidens för antibiotikaprofylax vid övriga
käkkirurgiska ingrepp, samt även för vilket/vilken
preparat, dos eller duration som var att föredra [24].
Orofaciala infektioner av odontogent ursprung
Inga systematiska översikter med låg eller måttlig
risk för bias kunde identifieras.
Tand- och käktrauma
Fyra systematiska översikter identifierades under
denna domän. Två studier berörde behandlingen
av underkäksfrakturer, närmare bestämt om det är
skillnad i behandlingsresultat vid öppen eller sluten
reponering [25], eller om tänder i frakturlinjen bör
extraheras eller inte [26]. Båda fann ett otillräckligt vetenskapligt underlag och frågorna kvarstår
som kunskapsluckor. En översikt med måttlig evidens konkluderade att intermaxillär fixering med
IMF-skruvar inte orsakade rotskador på angränsande tänder [27]. En översikt undersökte effekten
av screeningverktyg samt interventioner för att
minska våld i nära relationer och därmed förebygga tand- och käkskador. Denna översikt fann inga
studier under denna domän och här föreligger således en kunskapslucka [28].
Ortognatkirurgi (kirurgisk
korrigering av käkställningsfel)
Frågeställningarna i nio systematiska översikter
klassificerades till domänen ortognatkirurgi [29–
37]. I två stycken av dessa konstaterades kunskapsluckor rörande mjukvävnadseffekter av ortognatkirurgi [29, 35]. Tre översikter sammanfattade att
evidens saknas för hur hypotensionsanestesi [30,
37] eller tranexamsyra [31] påverkar blodförlust
under ortognatkirurgiska ingrepp. Likaså saknas
kunskap om effekten av ortognatkirurgi på käkledsfunktion [33]. Frågeställningen om effekten av
olika alarbassuturers inverkan på den postoperativa alarbasens bredd kunde inte heller besvaras [32].
Huruvida lågeffektlaser har en gynnsam inverkan
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på behandlingsresultatet av iatrogena nervskador
kunde inte heller verifieras [34]. Slutligen konstaterades en kunskapslucka rörande vilken kirurgisk
metod som är den bästa för att korrigera en progen
underkäke [36].
Rekonstruktiv käkkirurgi
Totalt inkluderas fyra systematiska översikter under domänen rekonstruktiv käkkirurgi [38–41]. En
studie undersökte om zygoma implantat var att föredra framför andra benuppbyggande tekniker vid
gravt resorberade överkäkar. Något vetenskapligt
stöd kunde inte påvisas för detta [38]. Frågeställningen om implantatöverlevnaden skiljde sig mellan
implantat installerade i rekonstruerat ben, jämfört
med ursprungligt ben, kunde inte heller besvaras på
grund av begränsat vetenskapligt stöd i de inkluderade primärstudierna [39]. Vilken benuppbyggande
teknik som är att föredra inför implantatinstallation
kunde inte heller fastställas [40]. En systematisk
översikt jämförde olika tekniker för sinuslyft men
fann att vetenskapligt stöd saknades för att besvara vilken metod som var bäst [41].
Benigna tumörer i käkarna
och omgivande mjukvävnad
En systematisk översikt gällande vilken behandling
av unicystiskt ameloblastom som gav den lägsta recidivtendensen inkluderades. Frågeställningen ansågs inte kunna besvaras då evidensen i de ingående studierna klassificerades som låg [42].
Cystor i käkarna och dess
omgivande mjukvävnad
Inga systematiska översikter med låg eller måttlig
risk för bias kunde identifieras.
Premaligna orala slemhinneförändringar
Inga systematiska översikter med låg eller måttlig
risk för bias kunde identifieras.
Orala manifestationer till följd
av behandling av maligna tumörer
Inga systematiska översikter med låg eller måttlig
risk för bias kunde identifieras.
Hyperbar syrgasbehandling
i samband med käkkirurgi
Inga systematiska översikter med låg eller måttlig
risk för bias kunde identifieras.
Käkledskirurgi
Sex systematiska översikter inkluderas i domänen
käkledskirurgi [43–48]. Det saknas evidens för effekten av läkemedelsbehandling, både palliativ
och antiinflammatorisk, på diskdisplacering utan
återgång [43]. Frågeställningen angående vilken
kirurgisk intervention som har den bästa effekten
vid behandling av käkledsbesvär kunde inte heller
besvaras på grund av otillräcklig evidens [44, 45,
47]. När konservativ behandling av käkledsbesvär
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jämfördes med lavage av käkleden konkluderades
att det senare hade en något bättre effekt på smärtreduktion [46]. Effekten av injektioner med botulinumtoxin för behandling av massetermuskelhypertrofi visade också utgöra en kunskapslucka [48].
ETIK

Två systematiska översikter som berörde etiska frågeställningar kunde identifieras. Den ena fann stark
evidens för att olika metoder som ökar patienters
kunskap och inflytande i samband med oralkirurgiska ingrepp leder till bland annat ökad tillfredsställelse samt minskad ångest hos patienten [49].
Den andra fann ett begränsat stöd för metoder som
kan minska risken för att kirurgiska ingrepp görs på
fel sida i munhålan [50].

”Även många
rutinmässiga
kirurgiska
behandlingar
i käkkirurgisk
praxis uppvisar
ett bristande
vetenskapligt
underlag.”

DISKUSSION

Denna kartläggning av systematiska översikter
inom käkkirurgi visar på omfattande kunskapsluckor inom flertalet domäner inom ämnesområdet. Även många rutinmässiga kirurgiska behandlingar i käkkirurgisk praxis uppvisar ett bristande
vetenskapligt underlag. Särskilt noterbart är total
avsaknad av systematiska översikter med låg eller
måttlig risk för bias inom områdena cystor, premaligna orala slemhinneförändringar, orofaciala
infektioner med dentalt ursprung (i denna domän
hittades inte heller översikter med hög risk för bias),
hyperbar syrgasbehandling i samband med käkkirurgi och orala manifestationer till följd av behandling av maligna tumörer.
Det är dock viktigt att notera att det faktum att
det saknas vetenskapligt stöd inte är detsamma
som att metoden inte har effekt. Det innebär enbart
att det finns en osäkerhet om metodens effekt och
att mer forskning behövs för att kunna säkerställa
denna. Innan denna forskning har gjorts är man i
stället hänvisad till beprövad erfarenhet [51]. Ett
exempel är förebyggande kirurgiskt avlägsnande
av retinerade visdomständer fria från patologi som
inte bör tas bort rutinmässigt.
Det finns även exempel på områden med stark
evidens, som exempel att preoperativ patientinformation ökar patientens delaktighet i, och kunskap
om, det planerade ingreppet.
Syftet med projektet har varit att identifiera kunskapsluckor inom käkkirurgi. Däremot har ingen
prioritering enligt angelägenhetsgrad gjorts mellan
de olika kunskapsluckorna för framtida forskning.
Ett kommande projekt skulle kunna innefatta en
sådan rangordning genom att använda en prioriteringsmetod framtagen av brittiska James Lind Alliance (http://www.lindalliance.org/JLA_Method.
asp) där kunskapsluckor prioriteras i samarbete
mellan professionen och brukarrepresentanter.
Systematiska översikter är ett mycket viktigt bidrag till den vetenskapliga litteraturen då de erbjuder en möjlighet för kliniker och forskare att på ett
komprimerat sätt ta del av evidensläget inom ett
visst område. På senare år har antalet publicerade
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”Det finns även exempel på områden med stark evidens, som exempel
att preoperativ patientinformation ökar patientens delaktighet i, och
kunskap om, det planerade ingreppet.”
systematiska översikter ökat kraftigt, och denna
trend är spådd att fortsätta [52, 53]. Samtidigt utgör
en systematisk översikt behäftad med metodfel en
risk för spridning av felaktig kunskap genom att ge
intrycket av statistiskt understödd och solid vetenskaplig evidens för ett visst påstående. Det är därför
av största vikt att systematiska översikter, på samma sätt som primärstudier, utsätts för oberoende
granskning enligt kvalitetssäkrade metoder [54, 55].
Ett validerat, pålitligt och allt oftare rekommenderat
instrument för granskning av systematiska översikter är AMSTAR [3]. En av de vanligaste bristerna i
de översikterna som granskats i denna kartläggning är att slutsatserna baseras på primärstudier
som antingen inte kvalitetsgranskats eller som har
en konstaterad låg vetenskaplig kvalitet. En annan
vanlig brist är att de ingående primärstudierna inte
granskats av två oberoende experter.
Kunskapsluckorna i denna komplexa översikt
baseras på granskning av befintlig översiktslitteratur. Ambitionen har inte varit att fritt formulera
alla tänkbara frågor som är obeforskade inom käkkirurgi. Vi identifierade flera så kallade ”tomma”
systematiska översikter där inga primärstudier
kunde inkluderas, detta på grund av avsaknad av
studier eller att studierna höll bristande kvalitet [13,
15, 28, 38, 48]. Det finns inget enkelt sätt att bedöma
dessa arbeten och det har därför föreslagits att de
ska tas bort [5]. I denna sammanställning valde vi
dock att behålla dem eftersom de så tydligt redovisar en kunskapslucka inom relevanta områden.
Beslutet att exkludera implantatbehandling som
inte involverar benuppbyggnad baserades på att
området är mycket omfattande, och därför behöver granskas separat. För en sådan översyn behövs
dessutom att kliniker med andra specialiteter inkluderas i gruppen av experter, utöver de specialister i
käkkirurgi som deltog i denna projektgrupp.

Läs mer på
SBU:s webbplats
Samtliga tabeller och referenslistan finns publicerade i rapporten på SBU:s
webbplats: http://www.
sbu.se/sv/Publicerat/Vit/
Kunskap-och-kunskapsluckor-inom-kakkirurgi/
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Etiska överväganden kring
den systematiska kartläggningen
Ur ett etiskt perspektiv är en kunskapslucka problematisk på två sätt. Om en åtgärd används för vilken det saknas tillräcklig evidens, kan det utsätta
patienten för onödiga risker i relation till den nytta som åtgärden eventuellt kan resultera i. Å andra
sidan finns det en risk att patienter undanhålls potentiellt värdefulla behandlingar om åtgärder där
det saknas evidens inte används. Det faktum att
det föreligger allvarliga brister i det vetenskapliga
underlaget för diagnostik och behandling inom de
flesta områden inom käkkirurgi, betyder dock inte
att det inte finns någon grund för att välja en viss
metod framför en annan i klinisk praxis. Metoder
som potentiellt kan utsätta patienter för stora ris-

ker bör till exempel undvikas. Vidare är diagnos och
behandling baserad på relevanta etablerade teoretiska antaganden att föredra, jämfört med metoder
som saknar sådan teoretisk grund. I brist på vetenskaplig evidens för alternativa metoder bör man
också hålla sig till etablerade behandlingar [56].
Om man använder sig av alternativa metoder bör
detta göras inom ramen för en klinisk prövning eller genom systematisk utvärdering.
För vissa tillstånd kan etiska svårigheter föreligga som gör det svårt att genomföra studier, något
som innebär att behandlingen måste baseras på
den beprövade erfarenhet som finns. Exempel på
detta är åtgärder som syftar till att minska risken
för osteoradionekros, vilket är ett mycket svårbehandlat tillstånd med hög morbiditet. Ett annat
exempel där etisk problematik föreligger är studier
av screeninginstrument och interventioner för att
förhindra våld i nära relationer (och därmed också
käkskador). Sådana studier kan ställas inför svåra
integritetsproblem vilket också påverkar kvaliteten
på data (det vill säga personer kanske inte svarar
sanningsenligt i dessa sammanhang på grund av
rädsla et cetera). Samtidigt får inte svårigheten att
bedriva studier inom ett sådant område innebära
att man inte använder sig av andra metoder för att
identifiera våld i nära relationer, även om dessa naturligtvis måste användas med försiktighet.
Ett annat etiskt problem är att forskningen inom
vissa domäner inom käkkirurgin till stor del är finansierad av företag. Dock skulle den domänen vara
mindre beforskad utan denna företagsfinansiering.
Samtidigt finns det en risk att resultatet tenderar
att överskattas då det finns intressekonflikter, som
till exempel vid studier av benersättningsmaterial,
implantat och osteosyntesmaterial. Det vore därför
önskvärt om mer forskning med oberoende finansiering initierades inom dessa domäner.
Noterbart är också att hälsoekonomiska analyser
av god kvalitet saknas inom samtliga undersökta
domäner inom käkkirurgin. Detta är problematiskt
eftersom många av de käkkirurgiska behandlingarna
är kostsamma. Detta är även ett etiskt problem eftersom kostsamma metoder riskerar att leda till undanträngning av andra åtgärder. Om dessa åtgärder inte
är kostnadseffektiva (det vill säga har en gynnsam
relation mellan kostnader och effekt), kan det vara
mer motiverat att använda resurserna för alternativa
åtgärder eller inom andra områden. Här är det dock
viktigt att betona att enligt den svenska etiska plattformen för prioriteringar inom hälso- och sjukvård,
ska åtgärdens kostnadseffektivitet balanseras mot
svårighetsgraden hos det tillstånd som behandlas.
Det finns också en högre acceptans för svag kostnadseffektivitet om det gäller ett svårt tillstånd. l
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skapa förståelse för hur me
dicinska tillstånd och sjukdomar uppkommer, presenterar sig kliniskt och utvecklas
över tid.
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STOR VIKT har lagts vid beskrivningen av bakomliggande patofysiologiska mekanismer. Överblicksbilder
sammanfattar de största och
mest centrala aspekterna av
klinisk medicin såsom symtom, patologiska labbvärden,
behandlingsstrategier och
så vidare. Fallbeskrivningar exemplifierar hur en erfaren doktor skapar och prö-

var hypoteser inför beslut om
diagnostik och behandling.
Kardiovaskulära sjukdomar
behandlas ingående medan
till exempel kapitlet om allergologi är mer översiktligt.
UTTRYCKET kanske börjar bli
lite slitet, men munnen är
sannerligen en del av kroppen. God anamnestagning leder ofta till rätt diagnos och
genom att ytterligare söka
stöd i litteraturen ökar vår
kunskap så att vi lättare kan
göra en medicinsk riskbedömning och ta hand om patienten på ett tryggt sätt.
Den grupp som jag verkligen
kan rekommendera medicinboken till är tandläkare un-

” De olika kapitlen
ger en mycket bra
översikt …”

der specialistutbildning inom
käkkirurgi och oral medicin.
Vi fungerar ju många gånger som konsulter åt den me
dicinska vården, och de patienter som remitteras är ofta
multisjuka eller står under tidig utredning. De olika kapitlen ger en mycket bra översikt
kring symtom, behandling
och prognos. Jag kan till exempel referera till kapitlet om
blödningssjukdomar där vi
inom den kirurgiska världen
får en alldeles utmärkt sammanfattning av hemostasen
och vad som påverkar den.
För den som vill fördjupa sig
ytterligare finns också förslag
på litteratur.
Vad jag saknar är ett kapitel om infektionssjukdomar,
men som helhet är boken
mycket heltäckande.
Mats Wallström
odont dr, ötdl

Forskningsanslag – OFRS
Odontologisk Forskning i Region Skåne

Medel för forskning är tillgängligt för ansökan förutsatt vederbörliga beslut.
Sökande som tidigare tilldelats medel kan söka för annat nytt projekt.
Projekten kan löpa över flera år.
Projektansvarig skall vara disputerad forskare och verksam i Skåne.
Mer information hänvisas till www.skane.se/tandvard
under fliken OFRS-Odontologisk Forskning i Region Skåne.
Ansökningstiden utgår 2015-10-01.
Kontaktperson e-post: ofrs@skane.se
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Colgate:

Forskning styrker fördelarna
med arginin i fluortandkräm
KLINISKT STÖD OCH
NYTTA FÖR TANDHÄLSAN

En stark förteckning över klinisk forskning styrker de kariesförebyggande fördelarna med att tillsätta 1,5 procent
arginin till fluortandkräm. Detta forskningsprogram med åtta kliniska studier
i samarbete med ledande odontologiska
universitet, publicerade i referentgranskade tidskrifter och omfattande 18 000
patienter, är ett av de mest omfångsrika någonsin inför introduktionen av en
munvårdsteknik.
Det innefattar en tvåårsstudie i Thailand, publicerad i Caries Research, och
ytterligare en tvåårig klinisk studie som
i april 2015 publicerades i American
Journal of Dentistry. Den kliniska forskningen visar att tillsats av arginin, jämfört med vanlig fluortandkräm, ger upp
till 20 procent färre nya kariesskador efter två år, reverserar tidiga kariesskador
med ungefär hälften under sex månader
och bidrar till fyra gånger större remineralisering.
Experter på global hälsa är överens
om att karies är ett betydande hälsopro64
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”Detta forskningsprogram
… är ett av de mest
omfångsrika någonsin
inför introduktionen av en
munvårdsteknik.”
blem som drabbar 60 till 90 procent av
barn i skolåldern över hela världen och
de allra flesta vuxna. Studier som utförts av respekterade kliniska forskare har visat att fluortandkräm med arginin utgör en ny behandlingsstandard
och ett steg i förändringen av kariespreventionen.
ETIK

Colgate-Palmolive ansluter rigoröst till
alla myndighetskrav och etiska standarder inom den forskning man sponsrar.
Den studie som SBU refererade till
var i överensstämmelse med riktlinjer
om Good Clinical Practice enligt protokollet vid Institutional Review Board
(etikkommittén) vid Sichuan University,
Kinas ledande tandläkarhögskola. Alla

barn i studien fick tandkräm och tandborstar för användning hemma tillsammans med instruktionsprogram och
daglig övervakad tandborstning i skolan. De fick regelbunden tandhälsoundersökning för att tillförsäkra att inga
utsattes för munhälsorisker. De flesta
barn i studien hade inte goda munhygienvanor och hade därför nytta av att
delta i studien.
Den etiska översikten bekräftade att
sexmånadersstudien inte innebar någon signifikant hälsorisk utan utgjorde
en fördel för deltagarna i studien genom
att hjälpa till att främja användning av
fluortandkräm. Misstron mot fluortandkräm är stor i Kina; studier visar att fluortandkräm inte används ofta, framför
allt inte på landsbygden där tandkräm
med örter och utan fluor är populärt.
Med tanke på det allt överskuggande behovet att öka acceptansen av fluortandkräm genom att presentera vetenskapliga bevis för dess överlägsenhet,
godkände Institutional Review Board
planen till studien, ett utslag i linje med
etablerade internationella normer.
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Endast barn som undersökts och befunnits fria från kaviteter valdes ut att
ingå i studien. Genom hela studien försågs alla deltagare med tandkräm och
tandborstar för användning hemma;
de deltog i ett program med instruktion
och daglig övervakad tandborstning i
skolan och de fick regelbunden tandhälsokontroll för att försäkra att ingen
drabbats av skadeverkningar. Inget barn
fick någon kavitet under studien. Vidare
visade mer än 70 procent av deltagarna
i gruppen som använde icke-fluortandkräm förbättrad munhälsa. Forskning
visar att det gagnar barnen hela livet att
lära sig goda munhygienvanor.
Så snart studien avslutats, försåg en
oberoende ansvarig forskare barnen i
icke-fluorgruppen med en tandborste
och en tub fluortandkräm (båda levererade av Colgate). De fick också extra råd
om goda munhälsovanor, innefattande betydelsen av att borsta två gånger
om dagen, morgon och kväll. Försöksledaren gjorde detta för att förstärka betydelsen av att borsta regelbundet med
fluortandkräm. Sex månader efter studiens slut undersöktes dessa barn i
munnen för att se om kaviteter upptäck-

”De flesta barn i studien hade
inte följt goda munhygien
vanor och hade därför nytta
av att delta i studien.”
tes eller tandbehandling behövdes. Inga
av de undersökta barnen hade utvecklat
kaviteter eller behövde tandbehandling.
INTRESSEKONFLIKT

Colgate-Palmolive är branschledande
inom forskning om munvård och pub
licerar fler granskade studier än något
annat företag. Vi har byggt vårt rykte
under decennier, all vår forskning bedrivs i enlighet med erkända etiska normer och granskas av universitetens etiska styrelser.
Medverkan av Colgates vetenskapsmän i våra kliniska studier utgör inte en
intressekonflikt. I alla dessa studier var
en oberoende huvudforskare ansvarig
för slutförandet av alla inledande undersökningsrapporter, oberoende av Colgate, och alla statistiska fynd granskades
och verifierades med hjälp av en analys
av en oberoende statistiker. Kvaliteten

på denna forskning verifieras vidare genom tidskriftens publiceringsprocess,
som inkluderar granskning av kvalificerade forskare som bedömer metodik,
genomförande och slutsatser innan
publiceringen godkänns.
Medverkan av Colgates forskare ger
oss möjlighet att tillgodose våra etiska och rättsliga skyldigheter att se till
att arbetet bedrivs enligt principerna för Good Clinical Practice, som i allmänhet omfattar dubbelblinda grupper
i studien, kräver särskild, omfattande
dokumentation, och tillåter oberoende verifiering av studieresultaten. Detta engagemang är i linje med accepterad
praxis i läkemedels- och konsumentvarubranschen. Praktiskt taget all produktforskning, inklusive exempelvis
den ursprungliga kliniska forskning
som ligger till grund för användningen
av fluor i tandkräm för att förebygga karies, har genomförts med deltagande av
sponsorer. Genom att ta med Colgates
forskare bland författarna till studierna,
klargör vi deras inblandning – i öppenhetens intresse.

Lone Lenes
Nordic Scientific Affairs Manager
Colgate-Palmolive A/S

Replik från SBU: Munnen är en del av kroppen

T

andvård ska bedrivas på samma sätt som all annan vård inom
svensk hälso- och sjukvård. Det
vill säga att de metoder som används
ska ha visats göra nytta (med andra ord
vara evidensbaserade) och bedömas på
samma grunder som medicinska metoder. I SBU-rapporten ”Arginin för att förebygga karies” har vi visat att effekten
av att tillsätta arginin i fluortandkräm
är oviss. Anledningar till detta är flera, bland annat att de studier som finns
inte håller en tillräcklig kvalitet och
att urvalet av försöksdeltagare gör det
svårt att överföra resultaten till svenska
förhållanden.
av ett företag,
finns det metoder för att hantera graden
av engagemang av företaget och företaNÄR EN STUDIE ÄR SPONSRAD
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”Tandvård ska bedrivas på
samma sätt som all annan
vård …”
gets representanter för att undvika potentiella jävsförhållanden. Vi ser inget
problem med att Colgate-anställda har
deltagit i de av företaget sponsrade studierna. Problemet är att de anställda
har varit involverade i alla steg av studiernas utförande, detta enligt uppgifter vi fått från författarna till de aktuella studierna.
ENLIGT HELSINGFORSDEKLARATIONEN (World
Medical Association Declaration of
Helsinki, Fortaleza, Brazil, 2013) är
det oetiskt att jämföra en ny behand-

ling med placebo eller annan icke effektiv behandling om det finns bevisat
effektiv behandling. Redan 2002 visade SBU i en systematisk genomgång
att det finns stark evidens för att daglig användning av fluortandkräm är en
effektiv metod för att förebygga karies i de permanenta tänderna hos barn
och ungdomar. I och med det får det anses oetiskt att genomföra studier i vilka kontrollgruppen inte får behandling
med fluor.
Álfheiður Ástvaldsdóttir
universitetsadjunkt, ötdl
Karolinska institutet
Aron Naimi-Akbar
universitetsadjunkt
Karolinska institutet
Sofia Tranæus
avd chef, SBU
Pernilla Östlund
projektledare, SBU
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Kan ni räkna rätt till 32?
Preliminär analys av valideringen av tandhälsoregistret
En preliminär analys av valideringen
av tandhälsoregistret visar överlag på
en god kvalitet i antal inrapporterade
tänder. Dock måste folktandvården,
privattandläkarna och IT-leverantörer
na gemensamt och skyndsamt åtgärda
problemet med förinställda värden i
journalsystemen för ”0”, ”28” och ”32”
kvarvarande och intakta tänder.

”Om tandstatus inte noteras
i journalen eller finns till
gängligt sedan tidigare
rapporteras det förinställda
värdet, om inte behandlaren
justerar detta manuellt.”

Karolinska institutet har nyligen genomfört en validering av tandhälsoregistret genom att jämföra inrapporterade uppgifter med vad som registrerats i
tandvårdsjournalen.
Socialstyrelsen förvaltar Sveriges
sex unika hälsodataregister (se faktarutan). Hälsodataregistren styrs
av lagar och förordningar, där inrapportering till Tandhälsoregistret re
gleras i lagen om statligt tandvårdsstöd (2008:145) och i tandvårdslagen
(1985:125) [1, 2]. Socialstyrelsen värderar kontinuerligt kvaliteten i de natio-

nella hälsodataregistren och forskar
världen bidrar med valideringsstudier
av registerdata främst av specifika diagnoser i patientregistret eller cancerregistret [3, 4].
Tandhälsoregistret startade 2008.
Registret är unikt i sitt slag och innehåller bland annat uppgifter om tillstånd/diagnoser och åtgärder för vuxna personer, 20 år och äldre, som
vårdgivarna rapporterar till försäkringskassan. Enligt förordningen om
statligt tandvårdsstöd (2008:193) ska
vårdgivaren i samband med begäran

Fakta om hälsodataregistren
I Sverige finns sex hälsodataregister:
● Cancerregistret
● Insatser i kommunal hälso- och sjukvård
● Läkemedelsregistret
● Medicinska födelseregistret
● Patientregistret
● Tandhälsoregistret
HÄLSODATAREGISTREN är obligatoriska,
nationella och lagreglerade register och
alla vårdgivare är enligt lag ålagda att
rapportera. Registren regleras enligt lagen
om hälsodataregister (1998:543) [6].
TANDHÄLSOREGISTRET omfattar vuxna
personer, 20 år och äldre, som behandlas
inom det statliga tandvårdsstödet. Registret
omfattar även viss tandvård som utförs
till hälso- och sjukvårdsavgift. Det gäller
tandvård till personer med stora behov
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av tandvård på grund av vissa långvariga
sjukdomar eller funktionsnedsättningar och
så kallad nödvändig tandvård som erbjuds
personer med stora omvårdnadsbehov.
Registret innehåller uppgifter om
patienternas tandvårdsbesök i form av
tillstånd/diagnoser och åtgärder. Registret
innehåller också uppgifter om patienternas
tandhälsa i form av antalet kvarvarande och
antalet intakta tänder.
Uppgifterna rapporteras av vårdgivarna till
Försäkringskassan, som därefter skickar vida
re uppgifterna till Socialstyrelsen. Uppgifter
om hemort, födelseland, medborgarskap
och civilstånd hämtas från Statistiska
centralbyrån.
Vilka uppgifter som får behandlas i
tandhälsoregistret regleras i Förordning
om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen
(2008:194) [7].

om ersättning i form av allmänt tandvårdsbidrag lämna uppgift till Socialstyrelsen om patientens antal kvarvarande respektive intakta tänder [5].
Uppgiftsskyldigheten gäller även sådan tandvård som omfattas av ett gällande abonnemangsavtal. Kravet på att
lämna uppgifter till Tandhälsoregistret gäller även för patienter som omfattas av landstingens tandvårdsstöd för
nödvändig tandvård och för personer
som får tandvård på grund av långvarig
sjukdom eller funktionshinder. Tandhälsoregistret kan därför ge en god bild
av den vuxna befolkningens tandhälsa.
Fram tills i dag har någon storskalig validering av uppgifterna om kvarvarande och intakta tänder i tandhälsoregistret inte genomförts.
KAROLINSKA INSTITUTET har efter godkänd
etisk ansökan efterfrågat tandvårdsjournaler för 1 500 slumpvis utvalda
besök inom tandvården januari–februari 2014. Totalt har vi fått in cirka 1 200
journaler.
En preliminär analys visar överlag på en god överensstämmelse mellan antal inrapporterade tänder till
tandhälsoregistret och vad som framgår av tandvårdsjournalen. Dock verkar det finnas uppenbara felaktigheter
bland dem som är inrapporterade med
”0”, ”28” och ”32” kvarvarande tänder. En tänkbar förklaring kan vara att
det i journalsystemen finns förinställda värden för just dessa antal tänder.
Om tandstatus inte noteras i journalen eller finns tillgängligt sedan tidigare rapporteras det förinställda värdet, om inte behandlaren justerar detta
manuellt.
Felaktigt rapporterade värden i form
av ”0”, ”28” eller ”32” tänder innebär ett
stort problem för registret, då dessa inte
går att särskilja från aktivt korrekt rapporterade ”0”, ”28” eller ”32” tänder.
Tandläkartidningen 8 • 2015
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TANDHÄLSOREGISTRET är en mycket viktig resurs för att följa den vuxna befolkningens tandhälsa, för forskning och
för kvalitetsförbättringsarbete inom
tandvården. Det är också av stor vikt
för patientsäkerheten att patienter i
både offentlig och privat vård kan känna sig trygga i att de uppgifter som, enligt lag, är inrapporterade till nationella hälsodataregister överensstämmer
med vad som står i journalen.
Vi uppmanar folktandvården, privattandläkarna och IT-leverantörerna
av journalsystem att gemensamt och

skyndsamt se över och åtgärda eventuella brister i hur journalsystemen hanterar värden för antal kvarvarande och
intakta tänder. Att räkna rätt till 32 ska
inte försvåras av förinställda värden!

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

Andreas Cederlund
tdl, odont dr, Socialstyrelsen
Frida Lundergren
statistiker, kvalitetsansvarig för
Tandhälsoregistret, Socialstyrelsen
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Marianne Appelquist
tandhygienist, tidigare
sakkunnig, Socialstyrelsen
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approximalt där de gör mest verkan
3. Blå soft-Face-spetsar för perfekt anslutning till tanden
4. stora ringspetsar för breda preparationer
5. Passar exakt över kilen

3 nya Composi-Tight® 3d xr-ringar,
100 slick Bands™ xr non-stick-matriser (30 av resp. sxr100,
sxr200, sxr175; 5 av resp. sxr150, sxr300),
100 a+Wedge-kilar med adstringerande
beläggning (25 st/storlek),
1 ringtång

Garrison dental solutions | Beställ via din återförsäljare
eller ring +49 (0) 2451 971 409 | info@garrisondental.net | www.garrisondental.com
* Gäller t.o.m. 30.09.2015 eller så långt lagret räcker. Fel och ändringar undantagna. Färgerna i bilderna kan skilja sig från originalproduktens.
Priser anges exkl. moms. alla priser är icke bindande, rekommenderade priser. Våra villkor och förutsättningar gäller.
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Karriär

6

Verktyg,
fakta
och tips

Det är antalet orter där
tandläkare kan studera till
ortodontist. Utbildningen
ges i Linköping, Jönköping,
Göteborg, Malmö, Umeå
och Stockholm (Huddinge).
Källa: Heidrun Kjellberg

IDOLER: Goda förebilder påverkade både yrkesvalet och

inriktningen för Karolina Mikkelä Stange, ortodontist
i Nässjö. Som barn gillade hon sina tandläkare, och under
ungdomsåren gick hon hos en trevlig tandreglerare.
TEXT : JANET SU SLICK FOTO : TOMMY HVITFELDT

7 tips till dig som
vill bli ortodontist
1

Jobba med barn. För att
söka in på en specialistutbildning måste du först arbeta minst två år som allmäntandläkare. För att bli
specialist i ortodonti är det
också viktigt att du har behandlat barnpatienter.

2

Dokumentera patienter.
Förbered dig inför konsultationer med ortodontister. Dokumentera dina patienter väl och var aktiv med
behandlingsförslag. Följ upp
behandlingarna. Det är ett
bra sätt att lära dig mer om
bettutveckling. Goda vitsord från din konsulterande
ortodontist är dessutom värdefulla.

3

Auskultera. Var med en
eller flera ortodontister
under några arbetspass. Rätt
upplagt ger det dig en bra
bild på behandlingspanora68

2143729s068 68

mat på en specialistklinik
i ortodonti. Vissa landsting har strukturerade meriteringstjänster eller tjänster som assistentandläkare.
Upplägget varierar. Ofta jobbar du halvtid eller någon
dag i veckan på en specialistklinik under exempelvis ett
halvår.

4

Gå diplomkurser. Börja gärna med en diplom-

kurs eller motsvarande i ortodonti. Andra diplomkurser
som är meriterande är röntgendiagnostik, pedodonti/pediatrik, bettfysiologi,
barnpsykologi och öron-näsa-halssjukdomar. ”Körkortskurs” i panoramaröntgen rekommenderas också.

5

Finn en god förebild.
Ditt intresse för ortodonti hålls vid liv om en eller fle-

Förening för ortodontister
l Svenska Ortodontiföreningen ordnar aktiviteter för ortodontister

och bevakar utbildnings- och forskningsfrågor inom ämnesområdet,
bland annat.
l I styrelsen ingår: Heidrun Kjellberg, Lund (ordförande), Mats Carlén,
Piteå (vice ordförande), Ulf Adolfsson, Vänersborg (sekreterare),
Birgitta Obrant, Trelleborg (skattmästare), Ulrike Schütz-Fransson,
Stenungsund (ledamot) och Margareta Berge Norén, Norrköping
(ledamot).
l Aktiva medlemmar är ortodontister som är medlemmar i Sveriges
Tandläkarförbund. Andra intresserade kan få passivt medlemskap.
l Läs mer: www.sof.w.se/

ra personer visar att området
är spännande och roligt.

6

Forska. Att delta i forskningsprojekt (eller kvalitetsutveckling), särskilt inom
ortodonti, visar att du är målmedveten och att du kan arbeta självständigt. Det är meriterande om du har gjort en
posterpresentation eller varit medförfattare till en vetenskaplig artikel.

7

Lär dig pedagogik. Att
dela med sig av sina kunskaper ingår i specialistrollen.
Har du nära till Malmö, Göteborg, Stockholm eller Umeå
kan du försöka få undervisa
eller handleda blivande tandläkare. Det finns även en diplomkurs i pedagogik.
Källor: Socialstyrelsen, Karolina Mikkelä Stange,
Heidrun Kjellberg (ordförande i Svenska Ortodontiföreningen), Andrea Bresin (ortodontist,
Göteborg)
Tandläkartidningen 8 • 2015
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Åldersfördelning av specialister
i ortodonti som arbetade inom
tandvården i Sverige i november
2012.
Källa: Socialstyrelsens rapport ”Tillgång på
barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2012”
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Fina tänder ger nöjda patienter
Patienternas tänder står si
och så. Tandreglering leder
till konkreta förändringar och
patienterna blir nöjda.
Karolina Mikkelä Stange är ortodontist i Nässjö, och trivs med
sin yrkesroll.
– Det kan inte bli bättre, säger hon.
Karolina jobbade som allmäntandläkare i åtta år innan
hon började på specialistutbildningen.
– Det är väldigt viktigt att ha
en bred bas och landa i tandläkaryrket innan man specialiserar sig, tycker hon.
– Jag har nytta av allt jag har
fått se.
FÖR ATT MERITERA sig till den treåriga specialistutbildningen
gick Karolina Mikkelä Stange
en kurs i forskningsmetodik. Ett
projektarbete ingick. Hon gick
också diplomkurser i ortodonti, pedodonti och barnpsykiatri
och jobbade på en avdelning för
ortodonti på halvtid i ett halvår
innan hon kom in.
– Själva utbildningen var väldigt rolig. Jobbig, men rolig. Det
blev mer än heltid under utbildningen, men jag fick lära mig
mycket. Det var absolut värt tiden.
Att bli specialist handlar inte
bara om att välja till, utan även
om att välja bort, arbetsuppgifter. Det är en omställning att
inte längre jobba med hela bredden i yrket.

”Det blev mer än heltid
under utbildningen,
men jag fick lära mig
mycket. Det var absolut
värt tiden.”
Tandläkartidningen 8 • 2015
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– Jag kan ju många saker som
jag inte längre gör. Om det är
något som jag saknar så är det
bredden och att inte längre jobba med alla åldersgrupper, säger
Karolina Mikkelä Stange.
SOM ORTODONTIST jobbar hon
nästan bara med ungdomar och
främst med fast apparatur. Men
hon har mer tid att koncentrera
sig på varje patient och får följa
dem under en längre tid, vilket
hon tycker är positivt.
Annat som hon uppskattar
är att helhetssynen på patienten prioriteras. Hon samarbetar
ofta med käkkirurger och protetiker och gör konsultationer på
allmäntandvårdskliniker.
En viktig del av jobbet är att
komma fram till hur problem
ska lösas. Hon är målmedveten

l Karolina Mikkelä
Stange trivs som ortodontist i Nässjö.
Det finns alltid något
mer att lära sig och
jobbet blir varierat.

och gillar att jobba mot ett resultat. En annan viktig komponent
är att få ungdomarna med sig.
I framtiden tror Karolina Mikkelä Stange att det blir en ökad efterfrågan på estetiska behandlingar både bland ungdomar och
vuxna och även på tandställningar som inte syns så mycket. Behandlingsmetoder och tekniker
utvecklas hela tiden.
Det finns alltid något att lära
sig och jobbet blir varierat, något
som hon tycker är positivt. l

KAROLINA MIKKELÄ STANGE
ÅLDER: 40 år.
JOBB: Klinikchef på folktandvårdens avdelning för ortodonti
i Nässjö.
UTBILDNING: Tandläkarutbildning i Stockholm – examen 1998,

specialistutbildning i ortodonti
i Jönköping – examen 2010.
BOR: I Habo.
FAMILJ: Man och tre barn.
FRITID: Yoga, sjunger i kör,
löpning.
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Födelsedagar
30 år
Trayanka Nestorova, Boden 26/8
Line Attenius, Halmstad 26/8
Sarande Sopi, Malmö 30/8
Maria Danell, Göteborg 3/9
Paulina Soback, Malmö 6/9
Hildasadat Hashemi, Stockholm 10/9
40 år
Jenny Granström, Boden 29/8
Sophia Nilsson, Blentarp 30/8
Jennie Rudvi, Karlshamn 3/9
Farzaneh Azimi, Skärholmen 10/9
50 år
Lena Cetrelli, Norge 26/8
Renata Fex, Nyhamnsläge 28/8
Anna Bengtsson, Enskede 31/8
Birgitta Käll Gustafson, Strängnäs 31/8
Kerstin Larsson, Bjärred 1/9
Annette Söderberg, Väddö 1/9
Pernilla Lundberg, Umeå 4/9
Maria Doverfall, Vällingby 10/9
60 år
Gisela Reimer, Höör 28/8
Åsa Granberg, Luleå 30/8
Lars-Olof Öhrnell, Mölnlycke 2/9
Maud Brännsved, Östersund 5/9
Catharina Jacobsson, Göteborg 10/9

65 år
Gunnel Hanses, Bromma 27/8
Anders Hanaeus, Göteborg 31/8
Björn Johansson, Österskär 1/9
Helen Hultnäs, Romakloster 9/9
Marthe Waerhaug, Bromma 10/9
70 år
Monica Nordling, Malmö 27/8
Kerstin Bengtsson, Säter 3/9
Kjell Larsson, Katrineholm 4/9
75 år
Jan Embring, Frändefors 26/8
Gunilla Johnson, Stockholm 31/8
Hans Ström, Borlänge 10/9
80 år
Ulf Lindén, Malmö 2/9

Avlidna
Martin Åke, Båstad f -21

Disputationer
Malmö
Christina Diogo Löfgren, den 30 oktober.
Avhandlingen: ”Dry mouth syndrome
in relation to film forming properties of
saliva”.
Fakultetsopponent: Professor Mats Jontell,
Göteborg.

Bidrag och stipendier
Föreläsningsstipendier
Kursnämndernas föreläsningsstipendium går till två personer som gett kurser i Sveriges Tandläkarförbunds regi.
Priset delas ut på årets odontologiska
riksstämma i Göteborg i november.
Lisbeth Dahlström får 20 000 kronor.
Kursnämndernas motivering: ”Lisbeth
Dahlström baserar sina föreläsningar på
lång erfarenhet som allmäntandläkare. Det
ger henne stor trovärdighet som föreläsare. Teori varvas in i kliniska frågeställningar
som får kursdeltagarna att känna att de
får den allra senaste forskningen inbakad
i kursen. Lisbeth är även mycket omtyckt
bland kursdeltagarna.”
Martin Jandas får 20 000 kronor.
Prismotiveringen: ”Martin Jandas stora
kunskaper bygger på ett genuint intresse
för oral protetik. Lusten att dela med sig
genomsyrar hans pedagogik där han på
ett maximalt sätt kombinerar tal, text, foto
och film. En föreläsning med Martin har
inga döda stunder.”
JS

5 ÅRS GARANTI
på ALLA A-dec stolar & units!!!
Driftkostnader är frustrerande!
Säkerställ därför dina kostnader
med kvalitet från A-dec!

Tel: 08 564 373 70
www.bigmandental.se
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Har du nytt jobb eller uppdrag? Tipsa oss!
elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se

Examen i orofacial medicin
Anna Hartwig har tagit
examen i orofacial medicin och blir övertandläkare
på käkkirurgiska kliniken
vid universitetssjukhuset
i Örebro. Hon kommer
även att arbeta som
Anna Hartwig
projektutvecklare på folktandvårdens Kunskapscentrum för äldres munhälsa.
Anna Hartwig har gått en treårig utbildning som motsvarar en specialistutbildning. Den har omfattat klinisk tjänstgöring,
teoretisk utbildning, auskultationer,
fallpresentationer, vetenskapliga studier
och projektarbete och undervisningsträning, bland annat.
Anna Hartwig är också redaktör för tidskriften Orofacial Medicin.
JS

SACD får ny president

Staffan Sjöö

Ny tandvårdschef i Värmland

Staffan Sjöö är ny president i Swedish Academy
of Cosmetic Dentistry
(SACD).
Staffan Sjöö är privattandläkare i Gävle och
jobbar även deltid inom
folktandvården på
Eastmaninstitutet

i Stockholm.
Han efterträder Ann André Bergmann,
tandtekniker i Malmö, som president.
SACD ordnar kurser och andra aktiviteter om kosmetisk tandvård.			
				

JS

Birgitta Haglund efterträder i slutet av september Hans Östholm som
tandvårdschef i Värmland.
Birgitta Haglund är
56 år och har arbetat som
tandläkare i Värmland seBirgitta Haglund
dan 1984. De senaste tolv
åren var hon klinikchef på
Folktandvården Tingvalla i Karlstad.
– Jag ser fram emot mitt nya uppdrag
med glädje och spänning! Folktandvården
Värmland har en lång och stolt tradition av
förebyggande tandvård och frisktandvård
som jag vill bära vidare och utveckla.
				 MK

Gilla oss på
Facebook!
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FOTO: MARIE ULLNERT

Grattis
alla nya
tandläkare
i Göteborg,
Malmö och
Stockholm!

Göteborg kurs 10b
1. Josef Hasan, 2. Gustaf Ramsten, 3. Stina Johansson, 4. Felix Andreasson, 5. Hasan Mahdi Rasoul, 6. Mehdi Sedigh, 7.
Filip Hannerz, 8. Mikael Benserud, 9. Karin Stenhamre, 10. Louise Spira, 11. Linnea Berg, 12. Emma Lundqvist, 13. Same
Soulaka, 14. Carolina Bertilsson, 15. My Lindgren, 16. Malin Artling, 17. Elin Nilsson, 18. Tobias Larsson, 19. Fatma Uslu,
20. Kazi Said, 21. Lisa Nylund, 22. Aysegul Isik, 23. Ramona Björn, 24. Yazin Baithoon, 25. Yousef Qundos, 26. Erik Wahlqvist, 27. Amir Hamidian, 28. Bita Najafi, 29. Sara Eftekhari, 30. Elaha Ella Shaur, 31. Jack Hilon, 32. Sara Khabazbashi, 33.
Sara Shamoun, 34. Behishta Azamy och 35. Navida Abid.
Saknas på bilden: Vusale Afieva.
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1. Philip Arneryd, 2. Nik Hosseini, 3. Patrik Sakovitch,
4. Muhammed Fazil, 5. Johan Hellsing, 6. Niclas Bergström,
7. Peter Johnsson, 8. Michael Kaplan, 9. Rickard Roxner,
10. Susanne Klemendz, 11. Thomas Wang, 12. Shawgar
Shekhani, 13. Kais Koshiwal, 14. Simon Weingut,
15. Therese Lindström, 16. Stella Sabo, 17. Albin Altersved,
18. Sandip Vekariya, 19. Jan Elmståhl, 20. Emil Axelsson,
21. Erik Frilund, 22. Shyina Tai, 23. Annika Kindblom,
24. Anna Fridell, 25. Loka Holm Kvist, 26. Hanna Josefsson,
27. Lisa Widegren, 28. Ida Hedberg, 29. Anna Kristoffersson,
30. Karin Öhman, 31. Maria Fransson, 32. Alexandra
Aidoukovitch, 33. Marie Vesterling, 34. Zina Hussein,
35. Mehnaz Obaid, 36. Fahima Chakari, 37. Maria Derving,
38. Sara Arvini, 39. Julia Lam, 40. Elisabeth Larsson,
41. Magdalena Sjövall, 42. Emma McCormick,
43. Elisabeth Tapia, 44. Karin Arosenius, 45. Susann Sarwari.

Malmö kurs 10
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1. Sofia Sörensen, 2. Angela Tegnelius, 3. Tina Teymourian, 4. Evelina Yutong Wang, 5. Malin Westin, 6. Sanna Westman,
7. Karolina Widell, 8. Anna Wieslander, 9. Ludvig Åberg, 10. Christell Tigér, 11. Sofia Wadell Leimdörfer, 12. Sofia Wallén,
13. Shigufta Syed, 14. Jesper Rubin, 15. Alexandra Rönnqvist, 16. Arman Ostovan, 17. Sanna Petersson, 18. Dardan Sopa,
19. Sahand Daniel Sourati, 20. Karolina Stomvall, 21. Johan Strinnholm, 22. Jenny Sundberg, 23. Mattias Sandkvist, 24. Evin Sarihan,
25. Nina Schill, 26. Komanj Shaho, 27. Martin Lindberg, 28. Nikita Maluenda Baltra, 29. Sara Laks Månsson, 30. Jenny Landin,
31. Mikael Larsson, 32. Simon Larsson, 33. Dag Petter Nilsen Tingvoll, 34. Daniela Nordlund, 35. Elin Olofsson, 36. Magnus Olsson,
37. Marko Manojlovic, 38. Emelie Molin, 39. Jonas Nederberg, 40. Saman Neman, 41. Amanda Jansson, 42. Markus Jingstål,
43. Anton Jonsson, 44. Lena Haspel, 45. Beatrice Heckscher, 46. Mats Heden, 47. Johanna Hedman, 48. Lisa Doris Jacobson,
49. Mariam Jajo, 50. Semra Konstantin Top, 51. Angelica Kroonder, 52. Linda Karlsson, 53. Stefan Karlsson, 54. Lisa Karpati Leon,
55. Niclas Frid, 56. Anna Ganters, 57. Ali Girhammar Khafagi, 58. Anna Granlund, 59. Jessica Griffiths, 60. Vivian Chamoun,
61. Niklas Eriksson, 62. Kristin Ferner. 63. Cèline Forsberg, 64. Helena Frankander, 65. Olivia Mette, 66. Emma Fredin,
67. Emma Hallenstål, 68. Alexander Haddad, 69. Victoria Cupen, 70. Albin Dahlberg, 71. Sam Daoud, 72. Matilda Durefalk
73. Christoffer Edlund. 74. Erdal Eker, 75. Bernadett Eles, 76. Gulistan Akkurt, 77. Solmaz Allahyari, 78. Johanna Bertilsson
79. Katarina Björkman, 80. Robin Boström, 81. Abbas Bozkurt, 82. Viktor Bäckström, 83. Lisa Cornelius, 84. Ivan Alqass,
85. Martin Aprim, 86. Helin Ardil, 87. Rahmat Aroankins, 88. Love Bejmar Håkansson, 89. Ida Bergman, 90. Rabi Aho, 91. Rima Abid
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Nominera till nyinstiftade
Sverkerpriset

T

ill minnet av Sverker Toreskog har ADSS,
American Dental Society of Sweden, och GTS,
Göteborgs Tandläkare-Sällskap, tillsammans
skapat ett pris som ska tilldelas en person inom
odontologin som verkar i Sverkers anda.
Nominera!

Skicka in förslag på den person du tycker är en
värdig pristagare med en kort motivering.
Nomineringen kan avse alla personalkategorier
inom tandvården.
Mer info på facebook.com/sverkerpriset.
Anmäl er till prismiddagen fredag 13/11
2015!

Då arrangeras en middag med presentation av
pristagaren på Göteborgs Tandläkare-Sällskap.
Sverkerpriset kommer att utdelas på Riksstämman
fredag 13/11, klockan 15.15-16.15 i samband
med föreläsningen:
”Bortom vetenskap och beprövad erfarenhet ad
modum Sverker Toreskog”
Skicka in förslag på pristagare till
gunnar.hawi@sdic.se senast torsdag1/10.
Anmäl er till kvällsaktiviteten med middag till

Göteborgs Tandläkare-Sällskap,
info@gtskonferens.se senast måndag 2/11.
Ange namn, antal personer, telefonnummer
samt ”Sverkerpriset” i mailet. OBS! Begränsat
antal platser. Först till kvarn...

Kostnad för middag (buffé med dryck): 900:-.

Välkommen!

DENNA ANNONS SPONSRAS AV TANDLÄKARTIDNINGEN
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Platsannonser

ST-tandläkare
Avdelningen för bettfysiologi
Läs mer och ansök på www.rjl.se/jobb

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier
och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar,
världsledande forskning och utmärkta innovationsoch samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå
universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten vid
Umeå universitet söker

Universitetslektor
i odontologi

– särskilt endodonti förenad med anställning
som specialistutbildad tandläkare i endodonti

Världens bästa*...

Kombinerad tjänst Undervisnings- och allmäntandläkare
Möt vår värld på www.vll.se/ledigajobb

*Hälsa 2020

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning
på grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet endodonti samt tandanatomi och
professionell utveckling. Huvuddelen av undervisningen är inom tandläkarprogrammet men
det ingår även medverkan i fort- och vidareutbildning av tandläkare och annan vårdpersonal. Du ska självständigt handleda examensarbeten inom tandläkarprogrammet och
bedriva egen forskning samt tillsammans med
nuvarande lektor ansvara för forskarhandledning inom institutionen för odontologi.
Ansök senast 8 september.

Läs mer på: www.jobb.umu.se

Tandläkare sökes till Vålberg
Nu utökar vi verksamheten och söker förstärkning av en tandläkare. Du ska vara intresserad av
team- och utvecklingsarbete och för rätt person erbjuder vi spännande framtidsutsikter.
Vi är en stor tandvårdsmottagning i Vålberg, nära
Karlstad. Här arbetar vi enligt Praktikertjänsts
verksamhetsutvecklingskoncept ADDERA. Vi är idag
ett team som består av en tandläkare, två tand
hygienister och tre tandsköterskor.

Våra ledord är: Service, Engagemang och Erfarenhet.

Mottagningen är digitaliserad med digitalröntgen,
OPG och digital avtryckstagning. Vi arbetar dele
gerat framförallt med protetik och utför även
implantatkirurgi.

Ansökan och frågor senast 14/9 till
Behzad Sharifi
behzad.sharifi@ptj.se
05454 76 90
070756 68 80 (kvällstid)

Tillträde efter överenskommelse.
Arbetstid 30–36 tim per vecka eller
efter överenskommelse.

Din ansökan kommer att
behandlas konfidentiellt.
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Annonsera i Tandläkartidningen
platsannonser.tlt@tandlakarforbundet.se

Landstinget Västmanland är en av länets
största arbetsgivare med ca 6 500 anställda.
Landstingets huvuduppgift är att bidra till ett gott liv
för västmanlänningen. Det gör vi genom att arbeta med
hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor,
kommunikationer och miljö.

Landstinget Västmanland söker

Ortodontist

till Specialisttandvården, som är en del av Västmanlands
Sjukhus. Verksamheten består av Tandreglering, Oral
Rehabilitering, Käkkirurgi inklusive Oral medicin och en
central steril. Inom Oral rehabilitering ryms Bettfysiologi,
Endodonti, Parodontologi, Pedodonti och Oral protetik.
Specialisttandvårdskliniken är belägen i moderna lokaler
inom Västmanlands Sjukhus i Västerås. Förutom specialisttandvård bedriver vi olika former av utbildning samt klinisk forskning i samarbete med olika medicinska enheter.
Välkommen med din ansökan, senast den 6 september!

Läs mer på www.ltv.se

Patienten först

ST-TANDLÄKARE
till Käkkirurgiska kliniken
Utbildningen genomförs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1993:4 M)
avseende specialistutbildning för tandläkare.
Kliniken är idag den enda sjukhusbundna käkkirurgiska kliniken i Stockholm och har därmed en
omfattande verksamhet och upptagningsområde.
Tjänstgöring på klinikens mottagningar i Huddinge
och Solna och jourtjänstgöring nattetid och helger.
För närmare information kontakta klinikens
ST-studierektor Anders Eriksson, tel: 070-7156004
Refnr: K-15-82231

Folktandvården Gävleborg AB är ett regionsägt bolag med ca 450
anställda.Vi erbjuder hälsofrämjande tandvård vid 19
allmäntandvårdskliniker och specialisttandvård vid två
länsövergripande kliniker. Omsättningen år 2014 var 415 miljoner.

ST-tandläkare i
Bettfysiologi till
Gävle Sjukhus
Specialisttandvården Gävle Sjukhus
erbjuder uppdragutbildning tillsammans
med Bettfysiologin, Umeå Universitet
Vi söker dig som är intresserad av bettfysiologi och
vill specialisera dig inom området. Krav är att du har
svensk tandläkarlegitimation och arbetat minst två
år efter tandläkarexamen med vuxen- och barntandvård.
Utbildningstjänsten omfattar klinisk och teoretisk
verksamhet under handledning och avslutas med examination. Den teoretiska delen kommer att bestå av
kurser, seminarier och självstudier. Utbildningen är
treårig och följer målbeskrivning i enlighet med
SOSFS 1993:4
Då tjänsten helt ﬁnansieras av oss kommer du som
antas att förbinda dig att arbeta hos oss under minst
3 år efter avslutad specialistutbildning.
Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag
2015-09-22

Läs mer om hur du ansöker på
www.ftvgavleborg.se

Vid frågor om tjänsten kontakta
gärna
Mats Hallman, Klinikchef &
Övertandläkare
Specialisttandvården Gävle Sjh.
Telefon: 070 - 148 26 87
Ingrid Manns Thedéen,
Bettfysiolog Gävle Sjukhus
Telefon: 026-15 56 54
Facklig företrädare, TT
Clara Stålnacke
clara.stalnacke@regiongavlebor
g.se

Välkommen med din ansökan senast 2015-09-01

Läs mer och ansök på www.karolinska.se/jobb
Tandläkartidningen 8 • 2015
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Världens bästa*...

Ansvarig för Odontologiskt
Kunskapscentrum i Norr
Möt vår värld på www.vll.se/ledigajobb

*Hälsa 2020

Folktandvården
Värmland söker
Tandläkare

Nyheter och nytta
i Tandläkartidningen

Välkommen till folktandvården Kristinehamn.
Kontaktperson: klinikchef Päivi Alvenfors
eller klinikadministatör Gunhild Karlsson,
tfn 0550-886 40.

Övertandläkare/ortodontist
Välkommen till kliniken för tandreglering,
Värmland. Kontaktperson: klinikchef
Marie Branzén, tfn 054-61 95 40.

Läs mer om tjänsterna på

www.liv.se/jobb

NYTT TEAM

Vi växer i Helsingborg och söker tandläkare och tandsköterska med några års erfarenhet till
vår nya klinik i centrala Helsingborg.
Vi arbetar med all form av tandvård med viss inriktning på kirurgi i samarbete med Nobel Biocare.
Idag är vi 7 personer som arbetar tillsammans.
Tjänsterna är halvtid med möjlighet till heltid.
Hjärtligt Välkommen med din ansökan till Citytandläkarna Tand & Munhälsan.
Christel Lundberg
christel.lundberg@tandhalsan.se
Tel: 0709 -10 20 35
www.tandhalsan.se
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Fylld av livsenergi
och vill fortsätta så?

För dig som tycker att livet, med allt vad det innebär av jobb, familj,
vänner och fritid, är viktigt är Blekinge ett bra val. Vi ger dig inte bara
utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa.
Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och
fritid som genomsyras av livskvalitet.

Övertandläkare, odontologisk radiologi
Specialisttandvården i Karlskrona
Vill du vara med och utveckla specialisttandvården i Blekinge till att bli
den bästa i Sverige? Folktandvården i Blekinge erbjuder dig goda möjligheter till professionell och personlig utveckling.

Tandläkare
Folktandvården i Karlshamn
Vid Folktandvården i Karlshamn arbetar ett glatt och kamratligt gäng
i modernt utrustade behandlingsrum. Vi har ett gott patientunderlag
och erbjuder bra handledning och utvecklingsmöjligheter. Vill du bli en
av oss?

Tandläkare
Folktandvården i Asarum
Vid folktandvården i Asarum är vi ett härligt gäng som arbetar i modernt utrustade behandlingsrum. Kliniken planerar för helt nya lokaler
2016. Vi har ett gott patientunderlag och erbjuder dig bra handledning
och utvecklingsmöjligheter. Välkommen att bli en av oss.

Läs mer på www.ltblekinge.se

F Ö R AT T L I V E T Ä R V I K T I G T !

Tandläkartidningen 8 • 2015
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VI BEHÖVER DIG
HÄR I GULDSTADEN!!

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen söker

Tandläkare

Vår verksamhet växer så det knakar och därför behöver vi
utöka med ytterligare en tandläkare.
Den profilen vi letar efter är en erfaren, driftig tandläkare
som brinner för sitt jobb samt en serviceinriktad
lagspelare.

Vill du vara med och utveckla dig själv och Region
Gotlands tandvård? Vi söker nu tandläkare till Visby
och Romakloster.

Då kan vi erbjuda dig ett heltidsjobb i en ny fräsch och
modern Praktikertjänst klinik.
Du får möjlighet att vara med och påverka, kontinuerlig
vidareutbildning samt mycket trevliga och duktiga
arbetskamrater.
För rätt person finns det alla möjligheter att bygga en
framtid här i Skellefteå!

Välkommen till oss där avstånden till arbete och
fritid är korta och där både historia och vacker natur
är ständigt närvarande.

Besök oss gärna på www.monanilzen.se
Frågor och ansökan innan den 20/9 till
mona@monanilzen.se

– folktandvården på Gotland

Läs mer på www.gotland.se/jobbahososs
Sista ansökningsdag 2015-09-20

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
www.gotland.se/jobbahososs

Uppsala är ett av Sveriges snabbast växande län med goda kommunikationer och närhet till
Arlanda. Folktandvården har ca 550 anställda på 25 kliniker med tillgång till alla specialiteter.
För att ge våra patienter de bästa förutsättningarna för en god tandhälsa satsar vi mycket på
Frisktandvård. Vi eftersträvar mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter,
kunskaper och personlighet berikar vår verksamhet.

Vill du anta
en av tandvårdens största utmaningar?
Folktandvården i Uppsala län genomgår en expansiv fas och satsar på området
äldretandvård. Vi söker dig som vill påverka den framtida utvecklingen och
vara en viktig del i vår kommande satsning.
Vi har de senaste åren succesivt byggt ut den mobila tandvården och också
startat ett kompetenscentrum för äldretandvård där vi bedriver forskning och
utvecklingsarbete för att öka kunskapen om äldres tandvårdsbehov.
Från årsskiftet expanderar vi kraftigt vår verksamhet och övertar uppdraget för
uppsökande verksamhet i hela Uppsala län.
Vi bemannar upp för denna stora satsning och söker nu klinikchef, arbetsledare,
tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor med brinnande intresse för att
förbättra äldres munhälsa.
Välkommen att läsa mer om tjänsterna på vår hemsida ftvuppsala.se
80
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Nystart, utveckling, trivsel
WWW.FOLKTANDVARDENSORMLAND.SE

TRE SPECIALISTER
– OCH EN SOM VILL BLI

S

örmland ligger centralt och mycket bra till på väldigt många
sätt. Här finns goda möjligheter att skapa sig en tillvaro
med hög livskvalitet. Vilket också betyder att ha ett bra,
intressant och utvecklande arbete. Det är något som vi på
Folktandvården Sörmland gärna vill erbjuda dig.

Vår pedodontist på Åsidan i Nyköping går i pension januari 2016
och det öppnar för en fin möjlighet för dig som vill testa något nytt.
Kliniken ligger vid lasarettet och på gångavstånd från järnvägsstationen. Här finns 22 medarbetare och flera andra specialiteter.
Klinikchef Bodil Linde Olsson når du på tfn 070-201 14 70 om
du undrar över något.
• Vi har också två ortodontitjänster lediga, en i Nyköping, den
andra i Eskilstuna. Klinikerna ligger mycket lättillgängligt om du
behöver pendla. Trivselfaktorn är hög, kompetensnivån likaså.
I Eskilstuna är det klinikchef Torsten Frost som kan hjälpa dig
tillrätta: tfn 0722-41 47 25. I Nyköping svarar klinikchef Monika
Bergman på dina frågor. Hon finns på tfn 0155-24 56 50.
• Dessutom vill vi välkomna dig som har intresse för bettfysiologi
att börja som meriteringstandläkare på vår specialistklinik i
Eskilstuna. Meritering krävs för vidare studier och du kommer att
vara anställd hos oss på 40 procent fram till dess att utbildningen
startar. Målet är att du ska bli övertandläkare i bettfysiologi på
specialisttandvården i Eskilstuna. Vår bettfysiolog Bengt Adérn,
tfn 016-10 46 51, berättar gärna mer.

Chef för specialisttandvården i
länet är Monika Andersson, tfn
070351 95 61, eller monika.
b.andersson@dll.se

Facklig företrädare för TT är Anders Grankvist, tfn 0150-563 90.

till ett gäng specialister
med stor kunskap och
uttalad teamkänsla.

Vi ser fram emot att få höra av dig. Beträffande sista ansökningsdag med mera ber vi att få hänvisa till vår hemsida, www.
folktandvardensormland.se

En plats för alla!
Tandläkartidningen 8 • 2015
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Folktandvården Sörmland AB
är störst i länet på tandvård och
tar hand om mer än 139 000
kunder. Drygt 41 800 av dessa
har avtal om frisktandvård. Vi är
450 medarbetare och finns på
21 kliniker. Samtliga specialite
ter finns representerade i länet.
Omsättningen var 370 miljoner
kronor verksamhetsåret 2014.
Vår strävan är att vara bran
schens attraktivaste arbetsplats
med ett öppet och utvecklande
arbetsklimat som betonar sam
arbete. Det är vi tillsammans
som utvecklar Folktandvården
Sörmland!

VÄ L KO M M E N !

Folktandvården Sörmland
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Var med och skapa
Sveriges bästa tandvård.
NU SÖKER SMILE TANDVÅRD FLER MEDARBETARE:

TANDLÄKARE Sundsvall, Västerås, Växjö och Örebro
TANDHYGIENIST Uddevalla
SPECIALIST I ORTODONTI SDIC Stockholm
ANSÖKAN. På www.smile.se/karriär kan du läsa mer om oss som
företag och våra lediga tjänster. Där kan du även skicka in en spontan
ansökan och på så sätt bli sökbar för samtliga av våra lediga tjänster.
FRÅGOR. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår
rekryteringschef Tobias Seger, 0705413491, tobias.seger@smile.se
Colosseum Smile Group är Nordens största privata tandvårdskedja med 41 kliniker i Sverige, Norge och
Danmark. Smile är Sveriges största privata tandvårdskedja med 24 kliniker på 20 orter och 500 med
arbetare, varav cirka 40 är specialister. Vi har målet att skapa Nordens och Sveriges bästa tandvård och
vara branschens bästa arbetsplats. www.smile.se

Folktandvården Skåne erbjuder en

Utbildningstjänst
inom pedodonti
Detta är en 3-årig ST-utbildningstjänst med
start våren 2016.
Vi söker dig med motsvarande två års tjänstgöring heltid som legitimerad tandläkare och
med ett brinnande intresse för specialiteten.

Läs mer och sök tjänsten på
www.folktandvardenskane.se - Jobb & karriär.
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Bernhold Ortodonti AB i Helsingborg		
Efter en lång och innehållsrik karriär som ortodontist
planerar nu min kollega Mats Bernhold att trappa ner…

Vi söker därför en ny ortodontist till vår
fina privatpraktik i norra Helsingborg.
Du får gärna ha arbetat något/några år som ortodontist, med en positiv inställning till utveckling
inom yrket. Disputerad ortodontist finns på praktiken och forskningssamarbete pågår med Tandvårdshögskolan i Malmö. Pedagogisk erfarenhet är också ett plus. De flesta av våra patienter är barn- och
ungdomar, men vi behandlar även många vuxna patienter och patienter med käkställningsfel.
Det är därför bra om Du har intresse för lingual ortodonti, skelettal förankring och erfarenhet av
kombinationsbehandling. Stor vikt läggs även vid personliga egenskaper, och att Du trivs tillsammans
med oss. För närvarande arbetar 2 ortodontister, 3 ortodontiassistenter och 2 ortodontitandsköterskor
på praktiken.
Tjänsten avser: 50–100 %
Ansökan med CV och gärna ett personligt brev, skickas senast 150910 till
Anna Bernhold Brechter (Leg Tdl, Med Dr, Specialist i Ortodonti),
anna.b@bernholdortodonti.se alternativt till Ekslingan 10, 254 67 Helsingborg.
Välkommen med Din ansökan!!

Vi söker nya medarbetare
ST-tandläkare i parodontologi ST-tandläkare i parodontologi
1 regional utbildningsplats

1 regional utbildningsplats

Specialistklinikerna för parodontologi i
Mölndal och Göteborg

Specialistklinikerna för parodontologi i
Uddevalla och Göteborg

Heltid. Tillträde 2016-01-11

Heltid. Tillträde 2016-01-11

Ref.nr: 2015/3110

Ref.nr: 2015/3112

Upplysningar:
Klinikchef
Björn Fürst, 0706-69 26 02

Upplysningar:
Klinikchef
Ove Bertilsson, 0705-57 59 13

Sista ansökningsdag: 2015-09-08

Sista ansökningsdag: 2015-09-08
Vi ses på www.vgregion.se/jobb
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Ortodontister till
Folktandvården

Tandläkare till
Liljeholmen

Folktandvården Stockholm söker två ortodontister,
till klinikerna Eastman/Södertälje och kliniken i
Sollentuna.

Folktandvården Stockholm söker en tandläkare
till vår nybyggda klinik i Liljeholmens galleria.

Tjänsterna innebär främst kliniskt arbete men kan
även bestå av undervisning och handledning.
Välkommen att läsa mer och ansöka på
folktandvardenstockholm.se/jobb

folktandvardenstockholm.se

En av våra duktiga tandläkare går vidare som
klinikchef på annan söderortsklinik och vi söker
hennes ersättare. För dig som är ambitiös, driftig
och pålitlig finns stora möjligheter till utveckling.
Välkommen att läsa mer och ansöka på
folktandvardenstockholm.se/jobb

folktandvardenstockholm.se

Vi söker dig som vill satsa
på en specialistutbildning
Folktandvården Stockholm erbjuder dig utbildning i bettfysiologi, endodonti,
odontologisk radiologi, oral protetik, ortodonti, parodontologi eller pedodonti.
Start januari 2016.
Din arbets- och utbildningsplats blir Folktandvårdens helt topprenoverade
Folktandvården Eastmaninstitutet mitt i centrala Stockholm.
Välkommen att läsa mer och ansöka på folktandvardenstockholm.se/jobb

folktandvardenstockholm.se
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Vi söker nya medarbetare
Klinikchef
Specialistkliniken för Käkkirurgi i Göteborg
Tillsvidare. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Ref.nr:
2015/2358
Upplysningar:
Specialisttandvårdschef Ann-Charlotte Sundelin
Telefon: 0705-53 49 91
E-post: ann-charlotte.sundelin@vgregion.se
Sista ansökningsdag:
2015-08-30
Vi ses på www.vgregion.se/jobb

På Centrum för Specialisttandvård finns samtliga specialiteter samlade med undantag av den käkkirurgiska verksamheten som finns på det närbelägna Universitetssjukhuset. Avdelningen för Bettfysiologi
bedriver specialisttandvård, konsultverksamhet, utbildning, forsknings- och utvecklingsarbete.

Region Örebro län söker

Övertandläkare i Bettfysiologi/
Orofacial smärta
till Centrum för specialisttandvård i Örebro
Hos oss kommer du att bedriva specialisttandvård, konsultverksamhet och utvecklingsarbete. Vi planerar ST-utbildning och därför söker vi dig med akademisk meritering.
Det finns goda förutsättningar till patientnära forskning och utvecklingsarbete.
Avdelningen har redan idag ett nära samarbete med övriga odontologiska specialiteter
och andra sjukvårdsenheter, varför ett intresse av att vidareutveckla dessa kontaktytor
är viktigt.
Du har specialistbehörighet i Bettfysiologi med erfarenhet och intresse av att driva
utbildnings- och forskningsfrågor inom Specialisttandvård. Vi värdesätter personliga
egenskaper som god samarbetsförmåga, initiativtagande och flexibilitet.
Odontologie doktorsexamen eller pågående forskarutbildning är meriterande.

Ansökan
Du söker tjänsten på:
regionorebrolan.se/ledigajobb
Sista ansökningsdag 2015-09-01
Ansökan ska innehålla fullständig CV
med meritförteckning, personligt brev och
adressuppgifter. Intyg, betyg och examensbevis m.m. ska lämnas vid en ev. intervju.

Upplysningar
Åke Tegelberg
Verksamhetschef för Bettfysiologi,
Ortodonti och Apné
0705-17 54 70
ake.tegelberg@regionorebrolan.se
Caroline Arvidsson
Facklig företrädare för Tjänstetandläkarna
caroline.arvidsson2@regionorebrolan.se

Vi söker dig som vill vara hos oss på heltid, men är även öppna för andra förslag.

regionorebrolan.se
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Tandläkare till
klinik i Laholm
VI SÖKER

EN KLINKCHEF

TILL FOLKTANDVÅRDEN,
L JUNGBY LASARETTET

Kontakta gärna centrumchef Annika Kahlmeter för mer
information om tjänsten tel. 0470-58 89 30.

Vi söker till vår privatklinik en engagerad,
social och positiv tandläkare. Vi ser gärna även
ansökningar från nya unga tandläkare, då vi kan
erbjuda god handledning. Stor vikt kommer att
läggas på personlig lämplighet.
Kliniken är väl etablerad med ett gott patientunderlag.
Vi erbjuder en toppmodern attraktiv klinik med
mycket god stämning. Vi är i dag sju anställda på
kliniken, två tandläkare, två tandhygienister och
två tandsköterskor samt ett sterilbiträde.
Tjänstgöringsgrad och lön enligt överenskommelse.
Läs mer om kliniken på
www.ostertullskliniken.se

Du kan också läsa mer på
www.regionkronoberg.se

Ansökan skickas via mail till
Malin@ostertullskliniken.se
FOLKTANDVÅRDEN

Bettfysiologiska enheten ingår i Specialisttandvårdskliniken och omfattar orofacial
smärta/käkfunktion och odontologisk sömnmedicin. Vi tillhör Västmanlands sjukhus Västerås.

Landstinget Västmanland söker

Legitimerad tandläkare
för meriteringstjänstgöring

inom Bettfysiologiska enheten, Västmanlands
sjukhus Västerås. Enheten är bemannad med en
specialist, en ST-tandläkare (inom ramen för ett
samarbete med Eastman Institutet och Odontologiska Institutionen Huddinge) och två deltids
resurstandläkare.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att
omfatta mottagningsarbete med undersökningar/
utredningar, journaldokumentation samt annan
administration, samverkan kring patienten med
andra specialiteter, till exempel genom deltagande
i vårdkonferenser samt klinisk behandling

Välkommen med din ansökan, senast den 31 augusti!

Läs mer på www.ltv.se
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Medlemssidor
För mer information se www.tandlakarforbundet.se

FÖRBUNDSORDFÖRANDEN

Äldre behöver samarbete

N

u ska jag berätta vad jag tycker om åldervändig tandvård. Många av oss gör beundransdomshemmet, om ålderdomshemmet
värda insatser för att hjälpa dessa personer även i
tycker jag inte. Så sa Hasse Alfredson
detta skede, och det är viktiga insatser som betyi Gula hund 1964. Det speglade den
der mycket för dem som får det stötidens samhälle. Dagens utmaning- ”För att kunna
det. Men utmaningen är så stor och
mångfasetterad att det inte räcker
ar är annorlunda. Den del av Svehjälpa de
med tandläkares egna insatser, eller
riges befolkning som är över 65 år
människor
ens hela kårens samlade förmåga.
ökar. Fler och fler bor hemma långt
som befinner
För att kunna hjälpa de människor
upp i åldrandet.
som befinner sig i den sköra fasen
När man kommer till ett omsorgs- sig i den sköra
mellan oberoende och beroende
boende har åldrandet gått långt och
fasen … krävs
det insatser från flera håll.
hälsan är dålig, inte bara i kroppen
det insatser från krävs
Munnen hänger ihop med kroputan även i munnen. Sällan är det så
Hans Göransson, ordförande, 		
tydligt som då att munnen och krop- flera håll.”
pen och sällan är det så tydligt som 	 Sveriges
Tandläkarförbund
när man talar om den sköra tiden.
pen verkligen hänger samman. Jag
I seminariet deltog många viktiga aktörer,
har många gånger återkommit till munnens beSKL, primärvård, kommuner, och det var en
tydelse för livskvaliteten på den här sidan, det är
stor enighet om att insatserna i dag kommer
ett budskap som tål att upprepas.
för sent för de åldrande individerna och att alla
aktörer måste hjälpas åt.
I SAMBAND MED Almedalsveckan anordnade Tandläkarförbundet ett seminarium om äldres munhälsa med fokus på att insatserna kommer för sent GENOM ETT SAMLAT AGERANDE från dem som möter
i dag. Där presenterades vår rapport ”Om sköra
sköra åldrande individer är jag övertygad om att
äldres munhälsa”. I rapporten visar vi på att vårvi har goda möjligheter att kunna ge ett mycket
bättre stöd än i dag. Men då krävs det samarbete
den fungerar bra för att ta hand om friska persooch jag ser Almedalsseminariet som ett viktigt
ner som själva kan uppsöka tandvård, och vi har
första steg på den resan.
system som ska ta hand om dem som är så sjuVi kommer från förbundets sida att arbeta
ka att de har blivit beroende av andra för sin vård.
vidare med frågan och försöka påverka de
Dessa system behöver förvisso utvecklas för att
politiker vilkas beslut är viktiga för en god
fungera bra, men där finns i alla fall en struktur.
munhälsa genom hela livet.
Det som saknas är ett systematiskt sätt att
Som det står på vår hemsida: Sverimöta behoven hos den grupp som börjat mista
sitt oberoende men inte är tillräckligt sjuka för att ges Tänder behöver Sveriges Tandläkaromfattas av systemen med uppsökande och nödförbund.

Foto: Viktor Fremling

Förbundsstyrelsen
Postadress: Box 1217,
111 82 Stockholm
Besöksadress: Österlånggatan 43
Tel: 08-666 15 00 (växel)
Fax: 08-662 58 42
www.tandlakarforbundet.se
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hans.goransson@
tandlakarforbundet.se
Vice ordförande
Peter Schulz, 070-592 90 73
peterschulz@
tandlakarforbundet.se
Styrelseledamot
Stein Björkman, 08-524 880 54,
070-213 80 54
stein.bjorkman@ki.se

Ordf i efterutbildningsrådet
John Bratel, 010-441 78 07
john.bratel@vgregion.se
Styrelseledamot
Gunilla Carlsson,
070-577 12 54
gunilla.carlsson@nll.se
Styrelseledamot
Kenth Nilsson, 018-611 09 80/
90, 070-658 78 86
kenth@tjanstetandlakarna.se

Styrelseledamot
Peter Franzen, 070-677 17 31
peter.franzen@ptj.se
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Susanne Smedberg,
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7 537
så många medlemmar har
Sveriges Tandläkarförbund

Hallå där…

Emil Broberg,
tredje vice ordförande i SKL
och gruppledare för Vänsterpartiet i Region Östergötland
som var en av deltagarna i panelen på Tandläkarförbundets
seminarium i Almedalen.

● Salen var fullsatt när Tandläkarförbundet höll
seminarium i Almedalen.

Ett långsiktigt tänk behövs
för att rädda äldres munhälsa
Ett fyrtiotal personer hade samlats i Sacos
lokaler i Visby när Tandläkarförbundet höll
seminarium om sköra äldres munhälsa.
ALMEDALEN: Hans Göransson inledde med
att presentera Tandläkarförbundets senaste
rapport. Han tog upp att de äldre blir fler
och har fler egna tänder, att sambandet mellan munhälsa och allmän hälsa nu är vetenskapligt bevisat och att tandvårdsinsatser
för äldre finns men kommer för sent och når
inte ut till alla som har rätt till dem.
Han tog också upp att detta är ett problem
som tandvården inte kan lösa på egen hand.
Lars Gahnberg, professor och chef för

Centrum för äldretandvård i Västra Götaland, beskrev problemet kring de sköra äldres munhälsa närmare och deltog sedan i
paneldebatten med företrädare för SKL,
Tandläkarförbundet, Svensk sjuksköterskeförening, Tandhygienistföreningen och
Dietisternas Riksförbund. Under ledning
av moderatorn Bengt Westerberg diskuterades olika lösningar. Distriktssjuksköterska
Elisabeth Bos efterlyste till exempel högre
kunskap om munhälsa hos hemtjänstpersonal samt en organisation kring hur primärvård och tandvård ska samverka.
Se hela seminariet på
www.tandlakarforbundet.se

Bli medlem i Sveriges Tandläkarförbund
Sveriges Tandläkarförbund är landets enda organisation för alla tandläkare. Vi välkomnar
alla tandläkare att vara med och påverka professionens frågor och framtid. Vi erbjuder
bland annat kurser och kompetensutveckling av hög kvalitet. Som medlem får du
Tandläkartidningen, Swedish Dental Journal och skrifterna Kunskap & kvalitet.
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Varför var du med på Tandlä
karförbundets seminarium?
– Vi på Sveriges Kommuner och Landsting ser ett behov av att ge äldre möjlighet att ha en god munhälsa.
Bland annat vill vi lyfta fram
de goda exemplen och uppmuntra kommunerna att följa dem. Alla har ett intresse
av att förbättra situationen
för de äldre, det handlar både
om ekonomiska vinster och
individers livskvalitet.
Vad tyckte du om seminariet?
– Det var jättebra, ett bra
initiativ av Tandläkarförbundet. Seminariet var väl uppbyggt med både faktapresentation och att man pekade ut
möjliga lösningar.
Vad tar du med dig härifrån?
– Jag hoppas att vi på SKL
med våra medlemmar kan
hitta och lyfta fram goda exempel för att börja jobba mer
förebyggande. Det är bättre
både för individ och samhälle. Bilden av raserade tänder
hos äldre har fastnat hos mig
och det handlar verkligen om
en grundläggande värdighet,
ingen ska behöva hamna där.
– Jag tar också med mig
den bunt tandborstar som vi i
panelen fick. Jag har tre barn
så tandborstarna kommer väl
till pass därhemma!
Tandläkartidningen 8 • 2015
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Motionera!
Motionsstopp den 5 oktober Vill du vara
med och påverka? Har du förslag på förändringar? Skicka in din motion till Tandläkarförbundets förbundsmöte senast den 5 oktober.
Förbundsmötet hålls den 4 december.

Munhälsoutbildning för
sjuksköterskor startas
Vårtermingen 2016 startar
en helt ny munhälsoutbild
ning för sjuksköterskor .
ÄLDRETANDVÅRD: Den stora efterfrågan på denna typ
av kunskap gör att fakulteten
för hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstads universitet nu i samarbete med
Karolinska institutet är de
första i Sverige som inrättar
kursen.
Kursen, med arbetsnamnet ”Omvårdnad vid orala
symptom och tecken på ohälsa”, kommer inledningsvis
vara en uppdragsutbildning
på avancerad nivå och planeras som kurs inom sjuksköterskeprogrammet.
Utbildningsteamet kommer att bestå av övertand-

läkare/docent inom äldretandvård och oral medicin,
universitetslektor, universitetsadjunkt, tandläkare/doktorand, distriktssköterska
och tandhygienist.
Utbildningen kommer att
genomföras som distansstudier på halvfart och är delvis
nätbaserad.
– Vår målsättning är att
öka kompetensen om munhälsan för blivande och aktiva sjuksköterskor. Aktuell
forskning visar att försämrad munhälsa kan förekomma vid flera allmänsjukdomar, säger Göran Friman,
tandläkare/doktorand och en
av initiativtagarna till utbildningen.

Medlemssidor
För mer information se www.tandlakarforbundet.se

Kalender
25 augusti
Möte i förbundsstyrelsen
12 september
Nationella Munhälsodagen
22–25 september
FDI-kongress i Bangkok
7 oktober
Möte i förbundsstyrelsen
12–14 november
Odontologisk riksstämma
& Swedental i Göteborg
12 november
Saco Studentmässa i
Malmö
14 november
Studerandeföreningens
årsmöte
20 november
CED i Bryssel
2–4 december
Saco studentmässa i
Stockholm

www.tandlakarforbundet.se

Bra om vårdgivaren
tar hand om klagomål
Det är i första hand vård
givaren som ska ta emot och
utreda patientklagomål på
utförd tandvård, föreslår
klagomålsutredningen i sitt
delbetankande .
UTREDNING: Enligt förslaget
ska Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, endast ha skyldighet att utreda klagomål av
särskild karaktär.
Sveriges Tandläkarförbund har fått möjlighet att
yttra sig om förslaget och
tycker att det i grunden är positivt. Om anmälan kommer
direkt till vårdgivaren istället för som idag genom IVO
finns möjlighet att ge snabbare återkoppling till både
berörda behandlare och anmälare.
Tandläkartidningen 8 • 2015
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Däremot ser Tandläkarförbundet en risk med att ett
ökat inflöde av klagomål kan
öka trycket på vårdgivarna
att göra fler och mer omfattande utredningar än idag.
– Självklart är det bra att
brister i patientsäkerheten
kommer i dagen men det är
inte bra om hanteringen av
mindre allvarliga klagomål
tar fokus från verksamheternas verkliga utmaningar, säger Hans Göransson,
ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.
Utredningen föreslår även
att en bestämmelse om vad
patienten har rätt till i klagomålsprocessen införs i
patientlagen, en lag som
tandvårdens patienter inte
omfattas av.

”E-hälsoarbetet
kräver ett
nytänk från
professionerna.
Vårt sätt att
vårda måste
förändras.”
Gunilla Hult Backlund,
generaldirektör på IVO, vid
e-hälsomyndighetens seminarium ”e-hälsa – ett verktyg
för jämlik vård” i Almedalen
den 30 juni.

Snart dags för
Munhälsodagen
Lördagen den 12 september
anordnas Munhälsodagen.
Tandläkarförbundet planerar
event på allmänna platser i
Stockholm, Göteborg, Malmö
och i Umeå. Där kommer
tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter att svara
på frågor tillsammans med
pensionerade kollegor inom
yrkeskårerna. Gör ni något
på din ort? Skicka ett mejl
och berätta! linda.persson@
tandlakarforbundet.se.

Förändringar på
myndighetsområdet
Remisser
De senaste remisserna vi
har svarat på är:
● För framtidens hälsa – en
ny läkarutbildning
Utbildningsdepartementet
● Patientrörlighet inom EES
Socialdepartementet
● Sedd, hörd och respekterad. Ett ändamålsenligt
klagomålssystem i hälso- och
sjukvården
Socialdepartementet

Svaren finns att läsa på vår
hemsida under Bibliotek/
Remissyttranden.

Den 1 juli tog Socialstyrelsen
över huvudmannaskapet för
HSAN. Socialstyrelsen kommer också att börja ge ut en
gemensam författningssamling för hälso- och sjukvård,
socialtjänst, läkemedel, folkhälsa etc med förkortningen
HSLF-FS. SBU fick den 1 juli
uppdrag att göra utvärderingar även på socialtjänstens
område. Myndigheten får
därför namnet Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering. En överblick av
myndigheter i tandvårdens
närhet och deras uppdrag
hittar du på Tandläkarförbundets hemsida.
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Köp & sälj
med Planmecastolar och digitalröntgen.
Möjlighet finns att bygga till ett tredje
behandlingsrum.
Svar till: peter.nyzell@ptj.se, 010-128 39 72.

Arbete sökes
Nordvästra Skåne
Mkt erfaren tandläkare söker
anställning/arrende deltid.
Tel 076-046 87 13, AnnaKarin.

Praktiker säljes
Praktik till salu i Hultsfred
Ett behandlingsrum med möjlighet till två.
Stabil halvtid med potential.
Säljes billigt pga pensionering.
Praktik: 100 kvm bottenvåning.
jadwiga.gotlib@gmail.com
Östermalm, Stockholm
Tvåmanspraktik säljes. Bra läge. ”56QL”
Modern praktik i Norrköping
Fin, modern PTJ-ansluten tvårumspraktik,
mycket centralt belägen i Norrköping.
Högt och ljust läge. Stort patientunderlag.
Mottagningen är från 2007 och utrustad

Östermalm/Humlegården
Ljus, fräsch praktik med patienter. Amalgamsanerad. Två beh rum med Alma,
dig rtg, intraoral kamera, dig. Bra pris!
Tel 073-323 22 88, rl06@tele2.se
Praktik på Östermalm säljes
Praktik på Östermalm säljes. Ett behandlingsrum, modern utrustning och utan
patientstock. ”S2E7”
Vackra Sala
Sala är en pietetsfullt bevarad ort i Västmanland. Kommunen har 15 000 + invånare med ett stort omland som upptagningsområde. Fritidsvärdet är högt. Praktiken är
belägen i centrala Sala. Den är fortlöpande
moderniserad och uppdaterad. Lämplig
för 2 tandläkare. Praktiken innehåller: 4
fullt utrustade behandlingsrum, 2013

tillkom 2 nya rum, ej inredda, men tandläkarutrustningar finns att montera. I övrigt
sterilutrymme, 2 väntrum, 3 toaletter, panoramaröntgen, reception, kontor, förråd
och personalutrymmen. Tillträde 1/1 2016.
E-post: samcareab@gmail.com. Gå in på
vår hemsida och se mera: www.samcare.se
Praktik i Sigtuna
Praktik i tandläkarhus säljes. Idag ca 500–
600 patienter. Stor utvecklingspotential.
Opus/Dental Eye. Ring eller skriv för mer
information. Tandl Gunnar Linden, 070674 22 44, gunnarlinden@hotmail.com
Norsk tannlegesenter til salgs
Velrenommert tannlegesenter i Osloregionen selges grunnet sykdom. God tilströmning av nye pasienter. 2 allmennpraktiserende tannleger og en tannpleier har sin
daglige jobb her. I tillegg to spesialister på
deltid. Egen tannlegevaktordning. Teknisk
avansert foregangsklinikk med höy omsetning i NOK. Se www.tannlegen.com

Stockholm

Ostkusten

Västra Götaland

I kvarteret Spårvagnen
i Stockholms innerstad finns
nu en klinik till försäljning.
Kliniken etablerades 1995.
Mycket god lönsamhet.
Årsomsättning om 2,9 Mkr,
resultat efter finansnetto på
600 Tkr.
Allmän tandvårdsinriktning,
arbetar tandläkare och tandsköterskan med.
Drygt 1 000 aktiva patienter.
Vackra och väl tilltagna rum,
såväl behandlingsrum, väntrum
som personalrum.

Praktik på ostkusten
till försäljning på grund av
pensionering.
Drygt 1 300 patienter med
allmän tandvårdsinriktning.
3,5 Mkr i omsättning per år.
Alma soft.
Hyreskontrakt med 8 000
kronor i månadshyra.
Drygt 100 kvm välutrustad
klinik med 2 behandlingsrum,
personalrum, väntrum, steril
mm.

Praktik i Västra Götaland
till försäljning.
Drygt 1 500 patienter.
Allmän tandvårdsinriktning.
Omsättning per år ca
4,5–5 Mkr.
300 kvm disponeras, hyreskontrakt med en månadskostnad på 22 000 kronor.
Kliniken har 5 behandlingsrum,
steril, reception, väntrum mm.
Personalstyrka om 2 tandsköterskor, 1 tandhygienist
och 1 tandläkare.

Vid intresse kontakta:

Tel: 073-655 39 93, carina@celindental.se, www.celindental.se
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Annonsera i Tandläkartidningen
elisabeth.frisk@tandlakarforbundet.se
Praktik säljes
Modern deltidspraktik säljes i Flen pga
hälsoskäl. Kontakt 073-076 94 22.
Mail: t.h.tandvardshusetab@gmail.com
Överlåtelse
Gruppraktik centralt på Östermalm söker
nya hyresgäster för huvudansvar pga
nedtrappning. Nyrenoverad, stambytt
fastighet med handikapphiss. 130 kvm.
4 behandlingsrum varav 3 inredda, äldre
fungerande utrustning. Q-parkgarage i
huset. Marknadsmässig hyra. Egen mindre
verksamhet kan överlåtas på sikt. ”Y0J6”

Praktiker köpes
Praktik köpes Västra Götaland
Tandläkare söker praktik i Västra Götaland.
Allt av intresse. ”21PI”

Praktiker uthyres
Vårdcentral i Uppsala
Före detta ”Luthagens vårdcentral”,
lokal 700 kvm i centrala Uppsala uthyres.
Information tel 018-50 00 03, 019-18 82 41.

Diskdesinfektor knappt använd
Fullt fungerande bänkdesinfektor.
Svara på www.tandlakartidningen.se

Arrende
Tdl/hygienist, centralt Stockholm
Deltid vb heltid i modern gruppraktik. Ev
senare övertagande. Egna pat fördel.
Svara på www.tandlakartidningen.se
Behandlingsrum till tdl/hyg
Fullutrustat beh rum centralt i Stockholm.
Svara på www.tandlakartidningen.se

Utrustning säljes

www.tandlakartidningen.se
Under rubriken Köp & sälj
finner du de flesta publicerade
annonser och kan där svara
annonsören direkt.

Kollega söker klinik
Klinik sökes 2016/17. God ekonomi och ref.
Svara på www.tandlakartidningen.se
Tandläkarpraktik
Tandläkarpraktik i Linköping. ”RU76”

Digora optim UV digital rtg
Knappt använd. Nypris 90 t. Säljes för 25 t
med helt nya bildplattor. ”1C7A”

Funderar du över dina alkoholvanor?
Ring 020-84 44 48
www.vardguiden.se/alkohollinjen
info@alkohollinjen.se

Tandläkartidningen 8 • 2015
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Remisser

Annonsera i Tandläkartidningen
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*

Röntgen*

Dan Ström
Södra Allégatan 1, 413 01 Göteborg
Tel: 031-13 36 72
www.danström.se
Utredning och behandling av smärtor
i tuggsystemet

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

Eastmaninstitutet, Folktandvården
Tar emot remisser på vuxna och barn
för odontologisk radiologisk utredning
t ex implantat, trauma och käkleder
med CBCT, CT, MRT
Olivecronas väg 5 (tillfällig adress 2014–
2015) 113 82 Stockholm
Tel: 08-123 165 60
E-post: rtg.eastmaninstitutet@ftv.sll.se
Specialiströntgenundersökningar
med CBCT-teknik
Spec tdl Anders Frykholm, Klara Rangne
EBF dentalröntgen AB
Rådmansgatan 48, 113 57 Stockholm
Tel 08-545 940 35

Willa Endodonti
Fyra tandläkare, fyra mikroskop
och en CBCT...

Välkommen att remittera patienter för
endodonti och apikalkirurgi.
Vi har mer än tio års erfarenhet av
remissendodonti.
Läs mer på: www.willa.se

Ortodonti*

Sjövägen 20, 169 55 Solna
Tel. 08-730 08 80 info@willa.se

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

Maryam Pourmousa
Parodontolog
Tar emot remisser för:
Parodontal terapiplanering
och behandling

Specialistkliniken för
Narkos och behandling
av Tandvårdsrädsla

CBCT rtg
Sinuslyft

Intubations - NARKOS

Estetisk parodontal kirurgi

Lustgas - Terapi - Hypnos - KBT
Landstingens högkostnadsskydd
Implantat under Narkos
Snabb behandling av remisser!

Leg.tdl Joakim Skott
Leg.tdl Pia Lif-Bimer
Leg.tdl Sigrid Schumann
Leg.tdl Louise Sidenö
Leg.tdl Lennart Hübel
Leg.tdl Sture Friedner
Leg.tandhygienist Anna-Lena Brandvold
Leg.psykolog, leg.psykoterapeut Sven-Erik Levin
Leg.läkare, spec.anestesi Ivan Kohn

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

www.narkoskliniken.se
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Fullständig implantatbehandling
Förstärkt Protetikavdelning
På Aurakliniken har vi lång erfarenhet som
kombineras med korta väntetider och bra
omhändertagande. För att bli ännu bättre
så förstärker vi nu vårt team med
Protetiker Katarina Hellqvist.

Endodonti • Parod/Implantat • Protetik
Välkommen med din remiss!
www.aurakliniken.se
08-545 111 00

Implantatoperation
I vår nya större och modernare
mottagning
WASA TANDKLINIK
TEGNÉRGATAN 8, BV
113 58 STOCKHOLM
TEL 08-21 01 85
wtk@wasatandklinik.com
Tandläkartidningen 8 • 2015
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Remisser/Kurser & konferenser

Ortodonti
Välkommen med remisser
för barn och vuxna!

Eastmaninstitutet, Dalagatan 11
113 24 Stockholm. 08-123 165 10
ort.eastmaninstitutet@ftv.sll.se
Handen, Handenterminalen 3
136 40 Haninge. 08-123 162 03
ort.handen@ftv.sll.se
Mörby, Golfvägen 2
18211 Danderyd. 08-123 159 30
ort.sollentuna@ftv.sll.se
Sollentuna, Tingsvägen 17
191 61 Sollentuna. 08-123 159 30
ort.sollentuna@ftv.sll.se
Södertälje, Lovisinsgatan 3
151 73 Södertälje. 08 123 158 41
ort.sodertalje@ftv.sll.se
Tyresö, Bollmoravägen 14
135 40 Tyresö. 08-123 162 03
ort.handentv.sll.se

Välkommen till oss med
era remisser för:

Parodontit
Periimplantit
Mucogingival- och
Implantatkirurgi

Vi erbjuder även
tandhygienistbehandling och
hjälp med terapiplanering.
Annika Sahlin-Platt
Specialist Parodontologi
Camilla Löwén och
Jenny Sandin
Tandhygienister

ENDODONTI NORRORT
Välkommen att remittera till
Anders Harnesk
Specialisttandläkare i Endodonti
anders.harnesk@dentalkompaniet.se

Skånegatan 67, Stockholm
08-21 20 01
info.tandlossning@ptj.se
tandlossning.praktikertjanst.se

Tel: 08-768 51 50
Dentalkompaniet Ljungmyrsvägen 2
187 46 Täby
Kompetens I Kvalitet I Kontinuitet

Kurser & konferenser

Vill du
annonsera?
Scanna koden för att
ladda ner annonsprislistor
och utgivningsplan

SAHLGRENSKA AKADEMIN
INSTITUTIONEN FÖR
ODONTOLOGI
Ämnesfördjupning i oral hälsa med inriktning mot beteendemedicinsk prevention och behandling, 15 högskolepoäng
(THA111)

För tillträde krävs tandhygienistexamen och kandidatexamen inom ämnesområdet omfattande 180 högskolepoäng
eller tandläkarexamen.

Kursen är en fristående kurs på avancerad
nivå och kan ingå som en del i en magistereller masterexamen inom huvudområdet
oral hälsa. Kursen ges på kvartsfart, vårtermin och hösttermin 2016.

Kursen söks via www.antagning.se senast
den 15 oktober 2015.

Kursen fokuserar på hälsopsykologiska teorier och metoder av betydelse för patienters
medverkan i preventions och behandlingsprogram.
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I kursen ingår klinisk tillämpning där antagen förväntas ha en anställning i tandvården där uppgifterna kan utföras.

Kursen är öppen för sen antagning i mån av
plats. Mer information om kursen hittar du
på www.gul.gu.se.
För övrig information kontakta kursansvarig Jane Stenman, jane.stenman@gu.se,
031-786 5052.
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Nästa nummer kommer
den 3 september.
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l Nio år innan Macintoshs första
dator kom 1984 förutspådde Runo
Ögren datorrevolutionen.

Datorn gör
sitt intåg

l ”Kontakten med kolleger är obefintlig”, berättar tandläkare Mats Tingshög, men han vill ändå inte lämna
glesbygden: ”För allt smör i Jönköpings län så vill jag inte lämna denna underbara trakt och detta fina jobb.”

Glesbygden för 40 år sedan …

”Känslan av att vara
utlänning är ofta påtaglig”
I Tandläkartidningen hösten 1975 skrev
tandläkare Mats Tingshög en betraktelse över livet som tandläkare i glesbygd.
Artikeln hade rubriken ”Rapport från en
glesbygdsklinik”.
Han konstaterar att det har sina speciella
problem att verka som tandläkare i glesbygd, och han ville genom artikeln delge
sina kolleger sina erfarenheter.
Han berättar att nyrenoverad klinik,
genomarbetade skolbarn, fin bostad och
härlig natur var några faktorer som drog
honom till glesbygden, dessutom en annexklinik som inte såg helt omodern ut.
Det första problem han stötte på var
språket: ”Du förstår inte ett ord när sköterskorna pratar i telefon med någon inföding, eller när gubbarna berättar någon historia i byns bastu. Du skrattar lite
halvhjärtat för du vill ju inte bli betraktad som humorlös, trots att du inte har en
aning om vad det handlar om. Känslan av
att vara utlänning är ofta påtaglig.”
Han berättar att han försökt med ut94

2143729s094 94

ökad fluorsköljning till skolbarnen en
gång i veckan mot varannan vecka, men
de styrande i folktandvården har visat
kalla handen. Han försökte med fluortabletter till förskolebarnen, men inte heller detta föll i god jord. ”Kommunen bollade över till landstinget, som tog bollen,
släppte ut luften och låste in den. Om något år lär den väl dyka upp i något paket.”
Mats Tingshög skriver vidare att någon
middagspaus längre än 15 minuter har det
inte blivit sedan turistsäsongen satte in
strax efter jul. ”Vi tar emot jourfall mellan 11 och 12. Det är märkligt vad osteiter
och pulpiter har blommat upp hos fjällturisterna. Kan den mycket måttliga tryckförändringen i fjällen spela någon roll?”
Kontakten med kolleger är obefintlig, berättar han, men han vill ändå inte
lämna glesbygden: ”För allt smör i Jönköpings län så vill jag inte lämna denna
underbara trakt och detta fina jobb. Att
kunna göra en insats känns underbart stimulerande.”

Mats Karlsson

I Tandläkartidningen nr 5
1975 skriver Runo Ögren,
tandläkare vid odontologiska fakulteten i Göteborg,
om hur datamaskinerna kan
komma att revolutionera
databearbetningen.
Han konstaterar att redan
om fem år, det vill säga 1980,
kommer dataindustrin att
i omsättning bli den tredje
största branschen i världen
och den viktigaste tillväxtbranschen i Sverige.
Omställningen kommer
enligt artikelförfattaren att
bli långt ifrån problemfri,
och det finns risker för att
den personliga integriteten
kommer i kläm.
Att utnyttja datorerna
kommer att innebära besparing i både tidsåtgång och
precision: ”Datorerna har
förmåga att snabbt lagra
och hantera enorma mängder information. Människan
klarar efter träning att skriva
3 tecken/sek på ett tangentbord medan datamaskinen
med radskrivare klarar ca
4 400 tecken/sek.
MK

Har du något tips eller roligt
minne du vill dela med dig av?
Skriv och skicka till oss: redaktionen@tandlakarforbundet.se,
så kan du bli publicerad här.
Tandläkartidningen 8 • 2015
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KVALITET GENOM SPECIALISERING

Välkommen med
Din remiss till oss!
BÄSTA KOLLEGA! Vad kan vi hjälpa Dig med? Vår
samlade kompetens står till Ditt förfogande. Som Sveriges
största privata producent av specialisttandvård har vi alla
nödvändiga resurser, både mänskliga och tekniska.
Vår tro är att specialisering ger kvalitet. Därför är nästan
samtliga vårdgivare ämnesspecialister som samarbetar för
dig och din patient.
Välkommen med din remiss!
Läs mer om oss på

www.specialisttandlakarna.se

Värmdövägen 121, 131 37 Nacka
Tel 08-718 30 50, Fax 08-718 00 13

Vid Sophiahemmets sjukhus
Valhallavägen 91, 114 86 Stockholm
Tel 08-406 27 80, Fax 08-406 22 18

SpecialiSter Oral prOtetik
Pär Almqvist
Fredrik Blomqvist
Jakob Christensen
Per Ekenbäck
Claes Ellgar
Peter Göthe
Kurt Holmgren
Maud Hultin
Johan Segerström
SpecialiSter kÄkkirUrGi
Sten Andersson
Daniel Danielsson
Robert Heymann
Sten Holm
Peter Ohannessian
SpecialiSt endOdOnti
Brita Skyttner
SpecialiSt parOdOntOlOGi
Juhani Fischer
SpecialiSter Oral radiOlOGi
Inger Eklund
Frida Nordh
SpecialiSt aneSteSiOlOGi
Gunilla Caneman
SpecialiSt BettfySiOlOGi
Kurt Holmgren

Vrinnevisjukhuset, 601 82 Norrköping
Tel 010-104 36 80, Fax 010-104 36 87

allmÄntandlÄkare
Hans Borgström
Olle Lindwall
Angelica Nilsson Andersson
tandHyGieniSter
Marina Henriksson
Marie Ljungberg
Kristiina Paulander
Carina Sahlin
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SIMPLY THE BEST

WS-91 LG

l COLGATE SVARAR PÅ KRITIKEN FRÅN SBU l GROVT BROTT GAV DELEGITIMERING l FÄRRE UNGA ÄR TANDVÅRDSRÄDDA

Utväxling 1:2,7
45o huvud för
svåråtkomliga lägen

Implantmed. Kraftfull kirurgi- och implantatmotor med många funktioner. Flyttas lätt
mellan behandlingsrummen. Exakt vridmomentsinställning: 5-50 Ncm. Brett varvtals-område:
300- upp till 40 000 rpm på motorn. En motor med många nöjda användare över hela världen.
W&H Nordic AB, t: 08-445 88 30, e: office@whnordic.se
www.wh.com
Följ whnordic på Instagram
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