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VistaScan Mini –
röntga utan kompromisser

TRYCKLUFT
SUGSYSTEM
BILDSYSTEM
PROFYLAX
HYGIEN

VistaScan Mini, scanner för bildplattor, bearbetar alla intraorala format
med högsta bildkvalitet. Genom den kompakta designen är den mycket
lämplig att använda chairside. Ett smart handhavandekoncept gör den
mycket enkel att använda. Via USB eller nätverk ansluts VistaScan Mini
till praktikens datorer. Mer information under www.duerr.se

LEDAREN

För att vinna valet
väljer jag dialog
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nå resultat både i riks- och lokalpolitiken och i
organisationens fortsatta utvecklingsarbete.
En annan viktig relation som vi har
etablerat och som jag är mycket stolt över, är
den med Pankey Institute i Miami. Vid vårt
årsmöte för två veckor sedan, hade vi förmånen att få lyssna till Dr Irwin Becker. Han är
ordförande för Pankey Institute och en erkänd
internationell auktoritet. I mer än 40 år har institutet utbildat tandläkare i hur man utvecklar
framgångsrika företag, goda patientrelationer
och samtidigt få en balans i tillvaron. Detta
för att kunna ägna sig åt den tandvård som ger
en mest utbyte och energi. Just nu diskuterar
vi med Dr Becker hur du som medlem kan få
tillgång till den kompetens som finns på Pankey Insitute. Jag ser fram emot att återkomma
mer om detta längre fram under 2010. Ta redan nu del av Dr Beckers tankar och kunskap i
en exklusiv intervju här i tidningen.
Följ gärna också min blogg. Ibland skriver
jag själv, ibland bjuder jag in andra att skriva.
Vill du dela med dig av dina tankar och idéer
hur vi tillsammans kan stärka den privata
tandvårdsbranschen ytterligare, hör av dig, så
skapar vi utrymme i bloggen för dig!

Foto: Daniel Olsén

i befinner oss mitt i en spännande valrörelse, där vinster i vården
och privattandvårdens prissättning
diskuteras. För Privattandläkarna finns
det goda möjligheter att påverka och jag
prioriterar naturligtvis kontakterna med
politiker och andra viktiga samarbetspartners.
Oavsett vilket block som vinner valet,
är det viktigt att vi har bra och långsiktiga
relationer med samtliga partier. Det skapar
vi bäst genom dialog, inte via konfrontation.
Det har visat sig vara mycket framgångsrikt.
Att till exempel ropa högst i media är inte att
nå framgång – framgång skapas via samtal,
delaktighet och konstruktiva förslag!
Som branschorganisation påverkar vi
tandvårdens villkor, både på kort och på
lång sikt. Detta för att du som medlem ska
ha förutsättningar att driva ett framgångsrikt
företag och ta hand om patienterna på bästa
sätt. Inför ett val blir det extra viktigt att göra
rätt avväganden i kontakterna med omvärlden. Det handlar om att välja vilka vi bygger
nätverk med, vilka sammanhang vi syns i, vilka
frågor vi ska driva framåt eller ligga lågt med
och vilka beslut vi ska påverka. Vad vill
alliansen eller de rödgröna med den privata
tandvården efter valet? Hur påverkas tandvårdsföretagaren, tandläkaren och patienten?
Hur kan vi som bransch lyfta fram frågan om
kvalitet och tillgänglighet i tandvården? Vart
blåser vindarna när det gäller den fria prissättningen? Detta är några av de viktiga frågor
i påverkansarbetet som vi arbetar med för dig
som medlem?
Valrörelsen påverkar ju naturligtvis också
dina lokala företrädare, som gör ett fantastiskt
arbete ute i lokalavdelningarna. Vid vårt årsmöte för två veckor sedan, laddade ett 70-tal
förtroendevalda varandra med idéer och energi kring lokalt påverkansarbete och samverkansformer avdelningarna emellan. Det ska bli
jättespännande att se hur vi tillsammans kan

Eva Andersson
Generalsekreterare
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Gör man det man tycker om,
lyckas man bättre
branschen för att nå förbättringar. Det känns befriande och leder med stor säkerhet också till ett bättre
resultat och ökad medlemsnytta.
Att vara redaktör för Privattandläkaren innebär att
man får träffa många spännande människor. Så också
inför detta nummer. Det är både företagare, tandläkare, övrig tandvårdspersonal och företrädare för
departement, myndigheter och andra organisationer. Jag fascineras fortfarande av att i stort
sett alla generöst delar med sig av sina tankar,
erfarenheter och kunskaper. Ni som deltar
bidrar alla till branschens utveckling!
Jag vill också passa på att rikta ett tack till
Privattandläkarens nyinrättade redaktionsråd,
som träffas inför varje nummer. Tandvårdsföretagare, tandläkare och representanter
för lokala avdelningar och kontoret arbetar
tillsammans för att skapa en läsvärd tidning
för dig som medlem. Är du också intresserad
av att delta i redaktionsrådet, hör gärna av dig
till mig.

Foto: Daniel Olsén

älkommen till ett nytt nummer av Privattandläkaren. Denna gång får ni träffa en
internationell storhet inom tandvården; Dr
Irwin Becker från Pankey Institute. Här delar
han med sig av sina kunskaper om hur man blir en
framgångsrik företagare samtidigt som man uppnår en
balans i livet och hinner arbeta med den tandvård man
tycker är roligast. Ett drömscenario för oss alla – att
arbeta med det man brinner för, ha en meningsfull fritid
och samtidigt vara framgångsrik rent ekonomiskt.
Men kanske är det inte hokus pokus. Fokuserar man
på det man tycker om att göra, lyckas man bättre på alla
plan. Det är inte minst Ann von Hoffsten och Anna
Milo exempel på. Anne är vd för 3d Dentomed och
Anna Milo är tandläkare på företaget. När Ann sökte
nya utmaningar i branschen blev det den uppsökande
tandvården. För Anna Milo blev det en väckarklocka när
hennes egen far blev sjuk och hon insåg hur eftersatt
tandvården för äldre och svårt sjuka var. Båda brinner för
denna typ av tandvård och får mycket uppskattning för
sitt jobb. Läs och inspireras att följa ditt kall!
Naturligtvis ska du också läsa om valet, som närmar
sig med stormsteg. Som branschorganisation är vår
viktigaste uppgift att påverka och det gör vi bäst genom
att skapa relationer. Det var glädjande att se att samtliga
riksdagspartier, med engagemang och glädje, svarade på
våra frågor om vad de ville med framtidens tandvård.
Datainspektionen och Försäkringskassan är två
myndigheter som tandvården kommer i kontakt och som
ni får träffa i detta nummer Den ena är en relativt ny
bekantskap, den andra en gammal välkänt följeslagare.
Det som är gemensamt för Patrik Sundström på Datainspektionen och Stefan Olowsson på Försäkringskassan
är, att de talar om dialog och att arbeta tillsammans med

Ha en skön sommar. Vi ses i höst.

Maria Bjurö
Chefredaktör

PS: Snart är det dags för läsvärdesundersökning. Håll
utkik i mejlen i början av hösten!
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Komplett produktsortiment med
zirkoniumoxid i fyra färger.
white

light

medium

intense

Materialets homogenitet
och renhet är certifierad.
sammanhanget i ett specifikt fall) varumärken som tillhör Nobel Biocare.

© Nobel Biocare Services AG, 2010. Med ensamrätt. Nobel Biocare, Nobel Biocare-logotypen och alla andra varumärken är (om inget annat anges eller framgår av

NobelProcera

TM

Innovativ industriteknisk
färgningsteknik.
Enhetlig färg på hela
konstruktionen och
ingen försämring
i böjhållfasthet.

Nu följer vi upp framgångarna med
våra färgade NobelProcera-kronor i
Zirconia. Samma fyra färger finns
nu för hela vårt sortiment – kronor,
hättor, broar, distanser och implantatbroar. Den innovativa industritekniska färgningstekniken säkerställer
utmärkt homogenitet i materialet
och enhetlig färg på hela konstruktionen. Externa studier påvisar inte
heller någon försämring av styrkan

Utmärkta estetiska resultat
genom enhetlig färg på
hela konstruktionen.

jämfört med vit zirkoniumoxid.*
NobelProcera har lösningar för alla
indikationer – enstaka kronor, broar
på upp till 14 enheter, cementerade
eller skruvretinerade, fixerade eller
löstagbara proteser för befintliga
tänder och implantat. NobelProcera
har omfattande erfarenhet och centraliserad, kvalitetssäkrad industriell tillverkning. Perfekt passform,
snabba leveranstider, konsekventa

och förutsägbara resultat ger
nöjdare kunder och en mer effektiv
verksamhet.
Nobel Biocare är världsledande inom
nyskapande och evidensbaserade
tandtekniska lösningar. Om du vill
veta mer, kontakta en av våra lokala
säljare för Nobel Biocare på
031-335 49 10 eller besök vår
webbplats:
www.nobelbiocare.com

* Nordic Institute of Dental Materials (NIOM) NobelProcera Zirconia-tests.NIOM-tester (Nordic Institute of Dental Materials) av NobelProcera Zirconia.
Ansvarsfriskrivning: Vissa produkter kanske inte är godkända/lanserade för försäljning på alla marknader. Information om aktuellt sortiment och tillgänglighet kan du få från
Nobel Biocares lokala försäljningskontor.
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ORDFÖRANDE

Ordföranden har ordet

Dags att modernisera
förbundsstyrelsearbetet
slut och hårt arbete, under ledning av generalsekreterare Eva Andersson, utvecklats mot en
branschorganisation för privat tandvård.
Vi har nått stora framgångar i vårt arbete.
Vi har påverkat myndigheter att fatta beslut
som är bra för våra patienter och medlemmar.
Vi har legat på Försäkringskassan så att ITdriften blivit säkrare och att de nu utvecklar
ett serviceåtagande för dig som medlem.
Privattandläkarna har idag en självklar plats
tillsammans med Sveriges Kommuner och
landsting i arbetsgrupper inom myndigheter
och departement, där tandvårdens framtidsfrågor styrs och diskuteras. Detta är vår främsta uppgift och detta är bra för de tandvårdsföretag och tandläkare vi företräder. Det är på
det här sättet vi närmar oss visionen om att bli
”Sveriges ledande tandvårdsaktör”.
Denna förändring går inte obemärkt förbi
hos våra systerorganisationer. Dessvärre har
vi bakom oss flera år av samarbetssvårigheter
med Sveriges Tandläkarförbund och Tjänstetandläkarna. Vi får inget gehör, förståelse eller
respekt för vår nya inriktning. En inriktning
vi i demokratisk anda beslutat om vid vårt
årsmöte i november 2008. En inriktning där
vi välkomnar tandläkare och tandvårdsföretag
som medlemmar och har en generalsekreterare som är vår främsta företrädare både externt
och internt.
Tandläkarförbundet är odontologins
företrädare, Tjänstetandläkarna är den fackliga
organisationen för anställda inom Folktandvården och Privattandläkarna företräder
de privata tandvårdsföretagen och privata
tandläkarna. Privattandläkarna och Tjänstetandläkarna har alltid varit, och är fortfarande,
väldigt olika. Organisation, strategi, ambition,
kultur, lojalitet, ekonomi och synen på tandvård skiljer sig åt. Det som förenar är yrket
- legitimationen. Men att vi har olika agendor,
är i sig inget problem. Problemen uppstår när
Tandläkarförbundets styrelse tar ställning för
den ena parten, eller ännu värre, har en tredje
åsikt.
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En förbundsstyrelse med en egen politisk
agenda, som går på tvärs med antingen
Privattandläkarna eller Tjänstetandläkarna, är
förödande för tandvårdens trovärdighet. Att
ha en förbundsstyrelse som går på tvärs mot
båda organisationerna är katastrofalt. Båda
scenarierna har inträffat, med konsekvensen
minskat inflytande för förbundet och då också
för medlemmarna.
Det är en utmaning att ha en gemensam
organisation, Sveriges Tandläkarförbund, för
så skilda intressen som finns hos Privattandläkarnas, Tjänstetandläkarnas och Sveriges
Tandläkarförbunds. För att det ska fungera, krävs att alla anstränger sig. Att ha en
gemensam organisation är inte detsamma som
att ge upp sin särart eller sina ambitioner med
framtidens tandvård. Det ställer extremt stora
krav på ordföranden och vice ordföranden i
förbundet, att manövrera så att deras frågor
inte blir lidande på grund av olika intressen
inom Privattandläkarna och Tjänstetandläkarna Det gäller även att ledningen i förbundet
inte har en egen agenda.
Förbundsstyrelsens sammansättning och
arbetsformer baseras på den drygt tio år
gamla Krusenbergsöverenskommelsen, som
gjordes för att minska risken för konfrontation mellan privattandläkarna, tjänstetandläkarna och förbundet.
Mycket har hänt på tio år och det är dags
att modernisera arbetet i förbundsstyrelsen.
Vi är beredda att ta vårt ansvar för denna nödvändiga utveckling.
Styrelsen är mycket nöjd med det arbete
som sker under ledning av vår generalsekreterare och vi känner oss trygga i den rollfördelning som beslutades av årsmötet i november
2008. Allt för att ge dig som medlem den
största nyttan av att vara med i Privattandläkarna.

Foto: Janis Lukas

Privattandläkarna har genom årsmötesbe-

Anders Mohlin
Ordförande, Sveriges Privattandläkarförening
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SMÅTT & GOTT

GULD
& SILVER
Passa på att sälja ditt
guld- och silverskrot nu!
Prova vårt

Dansk tandvård ackrediteras
Som första land i världen har Danmark lagstadgat att samtliga sjukhus ska ackrediteras
och kvalitetsmätas på ett och samma sätt i
ett system av internationell hög klass. Även
ambulanssjukvården, 4 300 tandläkare samt
3 600 distriktsläkare står på tur att införa
kvalitetmodellen. I slutänden kommer alla
sektorer inom hälsosektorn att vara inkluderade i den danska modellen
Modellens ackrediteringsstandarder delas
grovt in i tre stora grupper som omfattar bland
annat sjukdomar och behandling, utrustning,
städning och hygien samt ekonomi och rutiner
för kvalitetsarbete och patienträttigheter.

en hälso- och sjukvård där kvalitet ingår som
en viktig del av de vardagliga rutinerna. Syftet
är att öka patientsäkerheten och ge människor tillgång till information om kvalitet.
Eftersom systemet är transparent kan alla ta
del av offentliggjorda resultat och bakgrunden
till att man inte eller bara delvis når upp till
ackrediteringskraven.
Den danska kvalitetsmodellen ackrediteringsstandarder är granskade och godkända av
den internationella organisationen ISQUA, International Society for Quality in Health Care.
Källa: Sjukhusläkaren

Kvalitetsmodellens är en grund för att skapa

Sociala medier i rekrytering allt vanligare
Nästan hälften av alla svenska företag, 42 procent, har problem att rekrytera nya medarbetare. Och det trots lågkonjunktur och hög arbetslöshet. Enligt enkäten gäller rekryteringsproblemen hela landet och olika branscher. Det saknas bland annat tandläkare och tandsköterskor inom vårdsektorn. Det visar siffror i Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät.
Företagen använder i ökande utsträckning nya och mer informella rekryteringsvägar,
exempelvis via sociala medier på internet. Den vanligaste rekryteringsvägen är genom
informella kontakter som också är den rekryteringsväg som företagen uppger fungerar bäst.
Att arbetssökande kontaktar företaget spontant är den näst mest vanliga rekryteringsvägen.
Andelen företag som använder Arbetsförmedlingen som rekryteringskanal sjunker stadigt.
Idag använder färre än hälften av företagen som har rekryteringsbehov Arbetsförmedlingens
tjänster. Resultatet av undersökningen visar också att de företag som har försökt rekrytera
medarbetare utan särskilda krav på utbildning är mer nöjda med Arbetsförmedlingen än de
företag som har försökt rekrytera medarbetare med krav på högre utbildning.
Källa: Svenskt Näringsliv

Mer Smått & Gott på sidan 12 »
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Patientguldsystem
Du får betalning
inom 5 dagar till
bästa dagspris.
Kontakta vår kundtjänst
på www.saljaguld.nu eller telefon
040-77331. Anders Larsson svarar
på frågor och sänder transportpåse utan kostnad till dig.
Vi har också vårt patientguldsystem
där era patienter kan skicka in
sitt guld till oss och ni erhåller
förmedlingsersättning.
Dahlgren-Ädelmetall är ett av nordens
äldsta företag i ädelmetallbranschen. Ädelmetall AB grundades
redan år 1918.
Att återvinna ädla metaller ur guldskrot och ädelmetallhaltigt avfall är
vår specialité.
Vi köper tandguld, smycken, guldoch silvertackor, ädelmetallhaltigt
avfall, silvermynt m.m.

Dahlgren Ädelmetall
Inköps AB

Box 105
201 21 Malmö
Besöksadress
Citadellsvägen 23 Malmö
Tel 040-77330
Fax 040-975589
E-post order@saljaguld.nu
Hemsida www.saljaguld.nu
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Patientinformation på

1177

Har du svårt att förklara avgifter, priser
och regler inom tandvården på ett
begripligt sätt för patienterna? Nu har
1177.se, i samarbete med bland annat
Privattandläkarna, tagit fram information
om detta.

Tandsköterskor på fler chefsposter
Under de senaste åren har allt fler tandsköter-

– Chefskapet är en profession i sig. Det

1177.se är landstingens och regionernas gemensamma webbtjänst för
hälso- sjuk- och tandvårdsinformation
på nätet.

skor blivit klinikchefer inom folktandvården.

är klart det underlättar om de kommer från

När Folktandvården i Stockholm nyligen

tandvården men vi har en chef från SJ och en

en tandvårdsavdelning med information

organiserade om, gick mer än hälften av de

som är sjuksköterska.

om skötsel, besvär, undersökningar och

På webbplatsen finns sedan tidigare

behandlingar. Nu förstärks avdelningen

nya chefsjobben till tandsköterskor.
Idag finns 520 klinikchefer inom folktand-

med begriplig information när det gäller

inom folktandvården vikta för tandläkare. I

vården i Sverige.

regelverken som styr tandvården.

Stockholms folktandvård är nu totalt 8 av de

– 86 procent är tandläkare

31 klinikcheferna tandsköterskor. I Sörmland

– 8 procent är tandsköterskor

På tandvårdsavdelningen på

har sköterskorna 5 av 19 chefsposter och i

– 5 procent är tandhygienister

1177.se hittar du:

Landstinget Kalmar är 3 av 16 chefer tand-

– 1 procent har annan yrkesbakgrund

» Texter och bildspel om avgifter,

Källa: SKTF-tidningen

» Texter och bilder om tandbesvär,

För 10–15 år sedan var alla chefsjobb

priser och regler.

sköterskor.
Tandvårdschefen Anders Nylander i Kalmar säger att chefsrekryteringen ser annorlunda ut i dag jämfört med förr, då tandläkare
alltid fick jobben.

undersökningar och behandlingar.
» Filmer som bland annat visar
hur man borstar tänderna och
använder tandtråd.
» Tecknade filmer för barn som visar

Kvinnors tjänsteföretag
driver på tillväxten
Antalet tjänsteföretag ökar i Sverige och kvinnorna står för en stor andel av de nya företagen. Antalet tjänsteföretag som drivs av kvinnor ökade med 35 procent mellan 2002 och
2008. Under samma period minskade antalet tjänsteföretag som drivs av män med fem
procent.
Drygt 18 000 företagare med 0-49 anställda har tillfrågats i enkätstudien, som genom-

hur olika undersökningar och
behandlingar går till.

Medlemsförsäkringar:

Tack alla som
deltog!

förts avTillväxtverket i samarbete med SCB. Kvinnor driver cirka 29 procent av alla landets

Under april genomförde Privattandlä-

företag, men i tjänstesektorn driver kvinnor fler företag, cirka 37 procent av tjänsteföretagen

karna en medlemsundersökning för att

med upp till 49 anställda.

ta reda på hur väl servicen och utbudet

Mest nöjda med sin försörjning är de som verkar inom hälso- och sjukvård och kun-

i vår försäkringsverksamhet uppfattas

skapsintensiva tjänster. Hälso- och sjukvård är också den bransch där företagandet är jämt

av dig som medlem. Tack alla ni som

fördelat mellan kvinnor och män, 47 procent av företagen drivs av kvinnor och 53 procent

deltog! Resultatet kommer att samman-

av män.

ställas under maj och ligga till grund för

– Tillväxt är möjlig först när företag är lönsamma. Hälso- och sjukvård och kunskapsintensiva företagstjänster är några av de branscher som det finns stora möjligheter att

den fortsatta utvecklingen av medlemsförsäkringarna.

satsa på och utveckla framöver, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.
Håll utkik på www.ptl.se efter mer
Källa: Svenskt Näringsliv

12

information.

Privattandläkaren | 2-2010

Branschens största esteter
har blivit ännu snyggare!

25% WEBBRABATT!
Expodent lanserar ny grafisk profil! Det vill vi fira och erbjuder därför
alla tandläkare 25% webbrabatt på utvalda KBF-, metallkeramik- eller
helkeramikarbeten. För mer information om hur du erhåller din rabatt,
besök vår hemsida. Erbjudandet gäller t.o.m. 31/10.

expodent.se
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INTERVJU

Dr Irwin Becker:
»Take your practice
to the next level«
TEXT: MARIA BJURÖ Foto: Magnus Länje

Optimal tandvård är den bästa investeringen för patienten
och ger tandläkaren och teamet den största tillfredsställelsen.
Optimal tandvård skapar goda förutsättningar för ekonomiskt
välstånd och ger dig möjlighet att frigöra tid för att lära andra
tandläkare och bidra tillsamhället. Men det är först när tandläkaren sätter fullt fokus på patienten och utvecklar en förtroendefull relation, som den optimala tandvården kan utföras.
Något som dr Irwin Becker lär tandläkare från hela världen på
Pankey Institute i Miami.
Irwin Becker är ordförande

för Pankey
Institute, ett av världens ledande institut för
vidareutbildning av tandläkare. Varje år besöker 2 000 tandläkare Pankey Institute för att
vidareutveckla sina odontologiska kunskaper
och lära sig hur man når en balans mellan
företagarrollen, tandläkarrollen och därmed
kan leva ett lyckligare och hälsosammare liv.
Målet är att driva sin praktik på en högre nivå
och kunna ägna sig åt det man tycker är roligt
inom tandvården.
- Att både vara tandläkare och egen
företagare innebär att du själv är ansvarig för
att utföra kvalitativ tandvård, för ekonomin i
företaget och för att känna dig nöjd med ditt
arbete när du är klar för dagen. Allt för många
fastnar i ett ekorrhjul där man behandlar
patienter på löpande band. Även om det är
väldigt lukrativt, leder det till utbrändhet. Det
finns ingen tid att utveckla djupare relationer
med patienterna eller ägna sig åt den tandvård
du verkligen tycker om, säger Irwin Becker.
Behandla patienten, inte sjukdomen

Pankey Institutets filosofi bygger på att relaPrivattandläkaren | 2-2010

tion med patienterna är det viktigaste – och
det man måste sätta främst för att kunna
bygga upp en framgångsrik affärsverksamhet. Om tandläkaren lägger mindre tid på
patienten och har för stort fokus på affärerna,
kommer inte tandvården att bli optimal.
Som tandläkare har man först och främst
ett ansvar att behandla patienten, inte sjukdomen. Det innebär att se till varje patients
hela behov– både det upplevda och det rent
odontologiska och även det som patienten
själv kanske inte upplever.
– Att vara en god lyssnare är oerhört
viktigt för dig som tandläkare. Det ger dig
nödvändig information som gör att du kan
föreslå den bästa vården. Det leder också till
en djupare relation som innehåller förtroende
och tillit. Involvera också patienten i arbetet
med sin tandhälsa och få denne att förstå
sitt problem, istället för att ställa diagnos
omedelbart. Då skapas en större acceptans
hos patienten att genomgå den nödvändiga
och kanske mer omfattande behandlingen, så
kallad optimal vård. Vi undrar ofta varför patienten inte accepterar sin behandling - det är

för att de inte förstår den, säger Irwin Becker.
– Om vi som tandläkare förstår värdet av
optimal vård, är det till stor nytta för patienten. Det är den bästa investering våra patienter
kan göra. Det ger också tandläkaren och
teamet den största tillfredsställelsen, skapar
goda förutsättningar för ekonomiskt välstånd,
och ger dig möjlighet att frigöra tid för att lära
andra och bidra tillsamhället.
Dentalt iq

För att kunna acceptera optimal vård måste
patienten ha uppnått ett högt dentalt iq. Det
innebär att patienten accepterar sitt ansvar för
sin tandhälsa sitt tillstånd. Då är de mottagliga
för den optimala tandvården. Har patienten
ett lågt dentalt iq, behövs mer motivation.
– Då erbjuder vi dem mål på kort sikt,
men vi gör inga stora behandlingar. När de
ökar sitt dentala iq, kan vi gå vidare med mer
avancerade behandlingar. Dentalt iq har inget
med social eller ekonomisk status att göra,
utan det är graden av förståelse för vilken
vård som behövs. Ibland måste patienterna
uppleva vårt omhändertagande och vår vård
15

En framgångsrik
praktig kännetecknas av:
» Bra ledarskap
» Passion
» Hög känslomässig intelligens
» Proaktiv attityd
» Känsla av mening
» Goda lyssnare
» Duktiga konfliktlösare
» Samarbete
» Hängivenhet
» Bra självkänsla
» Hög etik
» Empati
» God teknisk tandvårdskompetens
Irwin Becker är glad att Pankey Institute inlett ett samarbete med Privattandläkarna. Här
tillsammans med generalsekreterare Eva Andersson.

under ett eller två år. Ibland tar det tio år. Förr
eller senare är patienten redo för optimal vård.
Lyckas du bygga förtroendefulla relationer
med patienten, kommer patienten att betala
för sin tandvård med tacksamhet och uppskattning. Det innebär ökad lönsamhet per
patient, säger Irwin Becker.
Förändring är jobbigt

En förutsättning för att kunna bygga förtroendefulla relationer, är att börja förändra sin
schemaläggning. På Pankey Institute lär man
ut att förändring är oundvikligt, men Irwin
menar att hans erfarenhet är att tandläkare
generellt inte gillar förändring.
– När du börjar förändra ditt schema och
ta mer tid för de patienter du verkligen får
energi av att jobba med och som är mottagliga för optimal vård, kan det kännas osäkert.
Men ju fler patienter du lyckas flytta från lågt
till högt dentalt iq, desto mer kan du ägna
dig åt den tandvård du tycker är rolig, bli mer
produktiv och få mer tid över till annat, till
exempel ledig tid eller vidareutbildning.
Teamet och ledarskapet är avgörande

Irwin Becker menar att alla tandläkare behöver
en grundfilosofi för sin verksamhet. Den
hjälper till att staka ut riktningen för att nå
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drömmar och visioner. Vid svårigheter påminner filosofin oss om meningen med det vi gör.
Den hjälper oss också när vi kommunicerar
riktning och mål med teamet, som har en
avgörande roll i att bygga upp en framgångsrik
verksamhet.
– Teamet är oerhört viktigt för nå de mål
du sätter upp för din verksamhet. Det du
inte har kompetensen själv att göra, ska du
låta andra göra. Men ledarskapet går inte att
delegera. Som ledare är du en inspiration för
patienten och personalen. Du måste uttrycka
din vision och dröm och vara en förebild. Du
har en viktig uppgift som ledare att stötta alla
omkring dig så att de kan stötta din dröm och
vision. Glöm inte heller att tacka alla omkring
dig, som hjälper dig att nå din dröm.

Nätverk över hela världen

Ungefär 2 000 tandläkare besöker Pankey Institute varje år. Efter utbildningen har de möjlighet att hålla kontakt via e-post och ansluta
sig till nätverket vid institutet. Irwin Becker
menar att tandläkare över hela världen har
samma känslor, problem och frågor kring sitt
yrke. Själv arbetar han just nu sitt sista år som
ordförande för Pankey Institute. Han kommer
dock att fortsätta föreläsa och arbeta som
coach åt kollegor. Han är en ivrig förespråkare
av erfarenhetsutbyten. Han är därför glad
att Pankey Institute inlett ett samarbete med
Privattandläkarna och hoppas att han snart får
anledning att återkomma till Sverige.
Läs mer om Pankey Institute och deras utbildningar på www.pankey.org.

Dr Irwin Becker
Ålder: 67.
Familj:
Bor:

Fru, tre barn två döttrar och en son.

Miami.

Bakgrund: Tandläkare sedan 1969, ordförande Pankey Institute sedan 1984. Irwin
Becker har lång kliniskt och akademiskt
erfarenhet och på meritlistan kan man bland
annat läsa professor of the University of

Florida och privatpraktiserande tandläkare
i Miami.
Intressen: Vara med min familj, naturfotografering och flugfiske.
Dold talang:

Naturfotografering.

Utmärkande egenskaper: Öppen, strävar alltid
efter att göra skillnad, nå förändring, tycker
om att lära och hjälpa andra.
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Ny kampanj!
Läs mer om våra erbjudanden
på www.tsdental.se

Passa på - bara några dagar kvar!

X 95L
• Uppväxlad 1:5
• För FG-borrar
• Max 200 000 v/m

X 500L

X 25L

• Turbin
• Minihuvud

• Direktväxlad
• För VST-borrar
• Max 40 000 v/m

X 65L
• Direktväxlad
• För HST-borrar
• Max 40 000 v/m

X 600L
• Turbin
• Standardhuvud

Koppla till LED
Uppgradera alla dina instrument till LED-ljus, med en LED-koppling eller
M40 LED-motor från NSK.

LED-kopplingar för instrument med NSK- och KaVo®-fattning.

M40 lågvarvsmotor med LED-ljus.

X 700L
• Turbin
• Torquehuvud

TS Dental är svensk representant för märket NSK.
Box 37, 911 21 Vännäs, Tel. 0935-131 11, info@tsdental.se, www.tsdental.se

NSK:s sortiment kan även köpas via Svensk
Dentalservice / www.dentalservice.se

Tandvårdsstödet
Lokalt engagemang

Arbetet i de lokala avdelningarna utgör grunden
för Privattandläkarna och har stor betydelse för
styrkan i vårt gemensamma arbete att skapa goda
villkor för privat tandvård. I varje nummer av
Privattandläkaren kan du läsa om vad som händer
ute i landet. Denna gång är det Sörmlands tur.

Mer än 20 procent engagerade
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Vad händer då inom tandvården i Sörmland den närmaste tiden? Den stora förändringen torde vara bolagiseringen av Folktandvården, som träder i kraft vid årsskiftet. Hur
kommer det att påverka oss privattandläkare?
Om jag tolkat tandvårdschefen rätt, räknar
han med något höjda taxor inom vuxentandvården och han förutspår även att man måste
genomföra effektiviseringar ute på klinikerna.
Det ska bli intressant att följa då det kan
påverka konkurrenssituationen. Prissättningen
för Folktandvården i Sörmland ligger nu i
det övre skiktet i landet, och detta gäller även
specialisttandvården.
Vid tidpunkten då denna tidning går i
tryck har landstingsfullmäktige redan klubbat
ett förslag som ger sex månaders avgiftsfri
tandvård till de 19-åringar som innan det
kalenderår de fyller 20 år, tecknar friskvårdsavtal med folktandvården. Vi fick tyvärr
kännedom om ärendet för sent för att kunna
påverka, men vi kommer att ha en dialog med
landstinget på vilket sätt de kommer att stödja
de 20-åringar som valt att gå hos en privattandläkare.
När det gäller våra kontakter med landstingets beställarenhet inom tandvården, sker
de i en god anda. Tjänstemännen på tandvårdsenheten arbetar med stor integritet och
efterfrågar ofta och tar till sig Privattandläkarnas synpunkter i olika ärenden.
Vi har också ett gott samarbete med våra
folktandvårdskolleger och meddelar man bara
sin semester till dem i god tid, är det aldrig
några problem att få hjälp med akutpatienter.
Självfallet tar vi emot akutpatienter från dem
när de har stängt, vilket ju faktiskt inträffar det
också. Vad gäller just jourverksamheten, är det
folktandvården i länet som har helgjouren. På
några håll i länet har man löst vardagsjouren genom ”lokala nätverk”, där man har en mobiltelefon som cirkulerar enligt ett i förväg uppgjort
schema. Det fungerar i allmänhet bra, trots att

Foto: Janis Lukas

Södermanland. Eller kanske hellre Sörmland?
Enligt uppslagsverket är det Södermanland
som gäller, men ingen säger väl Sö-der-manland i dagligt tal? Många företag, officiella
institutioner och även landstinget har tagit det
talspråksmässiga till sig. Sålunda heter det till
exempel Sörmlands Elektriska, Sörmlands
Museum och Landstinget Sörmland. Så, här
kommer några rader från Privattandläkarna
Sörmland.
Först ett litet klargörande. Sörmlands län
sammanfaller inte geografiskt med landskapet
Sörmland. En stor bit av Stockholm och även
hela Södertälje ligger lanskapet Sörmland,
men tillhör Stockholms län. Så, några riktigt
stora städer har vi inte, men däremot ”storstadsnära” kan man väl säga, med Stockholm,
Västerås, Örebro, Linköping och Norrköping
på nära avstånd till länsgränsen. Trots att vi
har ett par hyggligt stora och geografiskt väl
spridda städer i Eskilstuna och Nyköping,
och några mindre som Trosa och Katrineholm, märker man ändå av ett visst mått av
glesbygdsproblematik. Det är de riktigt små
samhällena – och de är många i Sörmland
som förlorar i befolkningsunderlag. I lokalpressen läser vi om föräldrars kamp för att få
behålla nedläggningshotade skolor, butiker
som försvinner och samhällsservicen skärs
ned. Det blir en ond cirkel.
Men det finns även lysande undantag.
Folktandvården Sörmland har de senaste
åren stängt sina mottagningar i en handfull
mindre samhällen i länet. I några fall har då
driftiga privattandläkare etablerat sig på orten
och efter vad jag har förstått, har de inga
problem att fylla sina tidböcker. Så den privata
tandvården i Sörmland finns alltså inte bara
i städerna, utan även i till exempel Vingåker,
Hälleforsnäs, Malmköping och Vagnhärad. De
knappt 300 000 invånarna i länet har aldrig
långt till någon av Privattandläkarna Sörmlands drygt 80 medlemmar!

det ibland kan vara lite knepigt att täcka upp
någon enstaka vecka under semestertider.
Vi har sedan ett par år ett samarbete
med Privattandläkarnas lokalavdelningar i
Norrköping, Östergötland och Örebro. Våra
styrelser träffas en gång per år på tvådagars
internat och diskuterar angelägna frågor. Det
har varit mycket givande och det lilla formatet
skapar förutsättningar för att fler kommer
till tals än vad som oftast blir fallet i ”större”
sammanhang.
När det gäller våra egna lokala aktiviteter,
arrangerar vi två medlemsmöten årligen, ett på
våren och ett på hösten. Som plats för dessa
möten har vi av tradition valt att samlas på
Yxtaholms slott, vilket ligger centralt i länet
och därför passar bra för de flesta. Uppslutningen är god då omkring 30-35 procent av
våra medlemmar kommer till dessa möten.
Att vi ibland tycker att det kan vara lite
svårt att rekrytera till poster i styrelse, är väl
ett problem som vi delar med de flesta lokalavdelningar av mindre format. Men jag blev
faktiskt lite förvånad när jag räknade efter hur
många som på något vis medverkar i det lokala arbetet. Med styrelsen, förtroendenämnd,
lokala ortsombud, revisorer och valberedning
sammanräknat är det hela 18 personer! Ser
man saken från den sidan, på hur många som
faktiskt är engagerade så är det ju en fantastiskt hög siffra - över 20 procent av medlemmarna! Det är ju trots allt mycket annat man
vill hinna med på sin fritid; familj, resor,
trädgårdsskötsel eller så vill man kanske jobba
mer? För visst är det ett härligt yrke vi har!!!
Göran Herbring
Ordförande, Privattandläkarna Sörmland
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Rätt produkt – på rätt plats – i rätt tid

PlanO
Forssbergs erbjuder nu ett rationellt lagerstödssystem som gör att klinikens lagerhållning blir
effektivare. Systemet heter PlanOrder och är
uppbyggt kring en ny typ av ”streckkodsläsare”
med inbyggd beställningsfunktion. Du får en bra
överblick över ditt lager och du får också mer tid
över för annat på kliniken. PlanOrder är kanske
mest fördelaktigt för den lite större kliniken, eller
kliniker med samlade inköp, och passar bra för
varor som du använder ofta.

Vad betyder PlanOrder?
• Rationellt lagerstödssystem med
inbyggd beställningsfunktion

NYHET!

• Effektiv påfyllning av förbrukningsvaror till kliniker
• Smart lådsystem
• Senaste RFID teknik förmedlar
information om lagersaldot
• Passar bra för volymprodukter

Vill du veta mer om PlanOrder lagerstödssystem, tala
med din säljare eller kontakta peter.moberg@fd.se

AB FORSSBERGS DENTAL | www.fd.se | KONTAKTA OSS

Val 2010

Tema: Val 2010
Text: Maria Bjurö Illustration: Eva Thimgren

Valrörelsen har dragit igång och i media pågår
debatten sedan ett par månader tillbaka. Under
valåret utökar Privattandläkarna alla politiska
kontakter, bland annat genom att besöka riksdagspartiernas partievenemang och delta i Almedalen.
I Privattandläkarnas valtema har vi känt partierna
på pulsen om vad de egentligen vill med tandvården. Du får lära dig mer om den politiska logiken
och hur vår omvärld påverkar oss.
20
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Privattandläkarna ska vinna valet
– oavsett valutgång

– Oavsett vilka partier som bildar regering efter valet kan förutsättningarna för den
privata tandvården komma att förändras under
2011. Därför är det viktigt att ha goda relationer i båda de politiska blocken, säger Eva.
Den fria prissättningen, det fria valet av
tandläkare och skyddet mot höga kostnader är
mål – för Privattandläkarna som nu har uppnåtts.
Eva vill dock poängtera att det inte innebär att de
goda villkoren kommer att vara oförändrade.
– Det bästa sättet att ”vaccinera” mot
politiska beslut som riskerar begränsa den fria
prissättningen eller det fria valet, är att visa
på den utveckling som skett och den nytta
tandvården bidrar med för patienterna. Kvalitet
i tandvården, med hög tillgänglighet och nöjda
kunder, är därför det viktigaste budskapet för
att stärka privattandvården ytterligare.
En viktig fråga i Privattandläkarnas påverkansarbete är också att verka för att de olika
reformer som påverkar att tandvården fungerar
i vardagen, är tillämpningen är rättssäker, tydlig
och kostnadseffektiv.

Foto: Daniel Olsén

Eva Andersson, generalsekreterare, är Privattandläkarnas
främsta företrädare och leder
påverkansarbetet. Hon menar
att det är nu Privattandläkarna har bäst möjlighet att göra
politiker och beslutsfattare
uppmärksamma på privattandvårdens villkor.

Högteknologi
och
kunskap...
Vävnadsvänliga
material med
CAD/CAM teknik...

... Vi visar vägen

– Här är våra kontakter med olika myndigheter och andra organisationer jätteviktiga,
som t ex med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och med Sveriges Kommuner och
landsting.
Privattandläkarna har gått från att vara en
ganska stridig organisation till att verka för
samarbete. Detta gäller i alla sammanhang, i
kontakten med politiker som med andra organisationer och myndigheter.
– Vårt fokus ligger på att komma med
lösningar – inte bara att ställa krav. Det innebär
att vi idag har en samverkan med aktörer vi
tidigare inte har haft goda relationer med. Vi
väljer numera dialog framför att t ex gå ut i
media och synas kring olika frågor. Att synas
skapar inte per automatik framgång – framgång skapas via dialog, säger Eva.

Box 206 • 462 23 Vänersborg
Besöksadress: Karlslundsgatan 8
Tel: 0521-662 28
Fax: 0521-157 24

Privattandläkarnas valår
Privattandläkarna har deltagit vid riksdagspartiernas partievenemang för att synas och
utveckla nätverk. Vi kommer också att ha
en hög beredskap under hela valrörelsen
för att snabbt kunna agera när viktiga frågor
kommer upp.
• Socialdemokraterna, Partikongress

info@vanersborgstandteknik.se

• Centern, Kommun- och landstingsdagar
5-7 februari
• Moderaterna, Kommun- och landstingsdagar 16-18 april
• Vänsterpartiets Kongress, 7-8 maj
(fullt för externer)

28-1 okt/nov
Även i år kommer Privattandläkarna att delta

• Kristdemokraterna, Kommun- och lands-

i Almedalsveckan, 4 -10 juli, på Gotland. Alla

• Folkpartiet, Kommun- och landstingsdagar
13-14 mars
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Sirona Cerec InLab System

• Miljöpartiet, Kongress 14-16 maj

• Folkpartiet, Landsmöte 20-22 november
tingsdagar 29-30 januari

www.vanersborgstandteknik.se

medlemmar är hjärtligt välkomna att besöka

DCS Precident System

Procera nätverkslaboratorium

oss vid våra aktiviteter.
Håll utkik på www.ptl.se.

Cresco Preciseringslaboratorium
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Speciell valrörelse med tydliga koalitionsalternativ
Lars Godner, kommunikationskonsult och tidigare sakkunnig i
regeringskansliet, har lång erfarenhet av valrörelser. Han vågar
definitivt inte satsa på någon speciell valutgång idag.
– Den här valrörelsen är speciell, då vi har två
uttalade koalitionsalternativ och det dessutom
är väldigt jämt mellan det rödgröna blocket
och alliansen. Några av riksdagspartierna
riskerar också att hamna under fyraprocentsspärren. I många mätningar ligger dessutom
Sverigesdemokraterna över spärren. Utgången
av valet är mycket oviss, säger Lars.
Lars menar att det är extra viktigt för de
som vill påverka, t ex en branschorganisation,
att analysera och ta hänsyn till den politiska
verklighet vi nu ser, där en ny regering kommer att vara en produkt av koalitionsförhandlingar.
– Det betyder att även ett litet parti kan
få väldigt stort inflytande. Vad händer t ex
om vänsterpartiet får ansvar för tandvården.

Många som arbetar med påverkan är vana
att gå till de största partierna för att få gehör,
men nu måste man tänka om. Jag tycker att
Privattandläkarna gör helt rätt när de väljer att
ha kontakt med samtliga partier, säger Lars.
Att skaffa många ambassadörer som
sänder samma budskap är framgångsrikt. Man
ska påverka de som tar besluten, men Lars
menar att man inte ska underskatta inflytandet
från de som befinner sig i nätverket runt de
som tar besluten, t ex partivänner. Vill man
påverka måste man bredda sina kontaktytor.
– Tage Erlander sa en gång, att 80 procent
av arbetstiden går åt att hantera dagens katastrofer. Då blir man naturligtvis tacksam som
politiker om någon kommer med en lösning.
Kom därför med lösningar, inte bara med

krav. Kan man bidra på ett konstruktivt sätt,
blir man en uppskattad samtalspartner och då
får man inflytande, avslutar Lars.

Förändringarna har aldrig varit så stora som nu
Tandvårdsreform, ny patientsäkerhetslagstiftning, utveckling
av kvalitetsregister, generationsskifte, marknadsförändringar
och IT, är några exempel på vad utvecklingen och förändringen
inom tandvården består av. Politiska målsättningar om ökad
valfrihet och öppenhet i frågor som rör patientsäkerhet och
kvalitet ställer krav på tandvården.
– Listan kan göras

lång över sådant som korteller långsiktigt påverkar tandvården. Av allt
att döma kommer förändringarna fortsätta
och flera har sin grund i politiska initiativ,
säger Dan Nilsson, politiskt sakkunnig på
Privattandläkarna.
Tandvården påverkas också av andra
förändringar i samhället, som politiska idéer,
samhällsekonomi och människors inställning
och önskan om bättre munhälsa. Därför är
det viktigt att ha ett brett perspektiv i omvärldsanalysen. En av en branschorganisations
viktigaste uppgifter är att ständigt analysera
omvärlden och hur den påverkar privattandvården och dess framtid.
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– Att ta sig tid till omvärldsanalys är avgörande för att vi ska navigera rätt. Vi behöver
ställa samhällsförändringar i relation till det vi
vill uppnå. Tidigare förändrades inte tandvården så mycket, men så ser det inte ut längre.
Omvärldsanalys handlar inte enbart om att
läsa tidningar, utan innebär även att analysera
en mängd olika källor och lyssna på andra.
Många små förändringar kan längre fram leda
till en stor förändring.
– Det är det som är så oerhört spännande med omvärldsanalys. Analyser vi gör
kan också förändras på mycket kort tid och
det påverkar naturligtvis hur vi agerar som
branschorganisation, säger Dan Nilsson.
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EffEkt och smak i högsta klass
Desensibiliserande fluorlack

VOCO Profluorid
Varnish

• Lätt att applicera på våta ytor
• Behaglig melonsmak
• Estetisk, transparent tandfärg
• Bekväm SingleDose, produkt och applikator i hygienisk engångsförpackning
• Snabb desensibilisering och fluoravgivning (5 % NaF ≈ 22,600 ppm)

VOCO GmbH · P.O. Box 767 · 27457 Cuxhaven · Tyskland · Tel. +49 (0) 4721 719-0 · Fax +49 (0) 4721 719-140 · www.voco.se
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Stärkt patientmakt och nationell
frisktandvård på agendan
Några av de förslag riksdagspartierna tycker är viktiga för tandvårdens framtid är stärkt patientmakt och nationell frisktandvård. Privattandläkaren har gett de sju partierna chansen inför
valet att berätta hur de vill arbeta vidare och varför de tror att tandvården är så uppskattad av
patienterna.
• Vilken eller vilka är de viktigaste framtidsfrågorna när det gäller tandvården för ditt parti?
• Tandvården är, enligt Svenskt Kvalitetsindex, den mest uppskattade samhällstjänsten bland
svenska folket sedan fem år tillbaka. Vad tror du det beror på?

Lennart Axelsson
riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet

”Förläng den avgiftsfria barnoch ungdomstandvården”
• Den viktigaste frågan är att få till stånd en
utveckling där alla grupper i samhället regelbundet går till tandläkaren och kan upprätthålla en god tandhälsa. Idag har väldigt många
en mycket god tandhälsa samtidigt som det
fortfarande finns grupper med mycket dålig
tandhälsa. För att förhindra nya klasskillnader i tandhälsa i vårt land är det nödvändigt
att tandvårdsstödet har starkt fokus på den
förebyggande tandvården samtidigt som det
finns ett skydd mot höga kostnader. Ingen
ska behöva avstå från regelbunden tandvård
av ekonomiska skäl. Tandvårdsförsäkringen
förändrades 1 juli 2008 genom att skyddet
mot höga kostnader förstärktes jämfört med
tidigare. Den tandvårdsreform som infördes
var dock otillräcklig. Det förbättrade skyddet
mot höga kostnader är viktigt och riktigt, men
det räcker inte för att åstadkomma en god
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tandhälsa i befolkningen. Det är av yttersta
vikt att tandvårdsförsäkringen utformas så
att alla regelbundet har möjlighet att besöka
tandvården och åtgärdar tandvårdsproblem i
tid. Särskilt viktigt för att förebygga framtida
kostnader är att ge alla barn och unga en god
och avgiftsfri tandvård. Den nya tandvårdsreformen från 2008 har inte nämnvärt inneburit
att fler ungdomar besöker tandläkaren än
tidigare. Vi har föreslagit att den avgiftsfria
tandvården för ungdomar förlängs med fem
år från dagens 19 år till 24 år.
• Kontinuiteten betyder väldigt mycket.
Tandvården är (i större omfattning än t.ex.
sjukvården) en bransch där en mottagning eller tandläkare på egen hand kan sköta patientens behov under mycket lång tid. Många (de
flesta) patienter har samma tandläkare år efter
år. Det betyder att det finns förutsättningar att

bygga upp en relation och ett förtroende på
lång sikt. Kvalitet, service, rådgivning och den
personliga dialogen är viktigt för patienten.
Den mottagning/tandläkare som förvaltar
detta förtroende har i allmänhet sin patient
kvar och i allmänhet är det en nöjd patient.
Att det finns ett gemensamt tandvårdssystem
där både privata och offentliga aktörer verkar
inom ramen för samma system spelar också
roll. Utmaningen är att få de grupper som
idag inte alls besöker tandläkaren att göra det
regelbundet. Tandvården är mycket betydelsefull för människors hälsa och verksamheten
måste ses ur det perspektivet.
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Barbro Westerholm
riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet

”Det behövs riktade insatser
till utsatta grupper”
• Det finns utsatta

grupper som på grund av
funktionsnedsättning, multisjuklighet eller
demens har en dålig tandhälsa. För dem
måste vi utöver det generella stödet ge särskilt
riktade insatser. Det betyder bättre ekonomiska villkor för dem. Den personal de möter
inom hälso- och sjukvården samt omsorgerna
måste få bättre utbildning om betydelsen av
god tandhygien hos de utsatta grupperna och
hur man kan åstadkomma en sådan. Vi måste
också fortsätta att motivera unga människor

att regelbundet gå till tandvården och att iaktta
god tandhygien. Det vi vunnit genom att
under många år ha satsat på en god tandhälsa
hos barn och ungdomar får inte gå till spillo
genom att ungdomarna slutar att gå till tandvården efter att ha lämnat skolan. En viktig
uppgift för tandvården är att bidra till arbetet
att förebygga tobaksbruk samt att hjälpa patienter som röker eller använder snus att sluta
med bruket. Också mun- och tandhälsan blir
lidande om man röker eller snusar.

• Jag har inte tillgång till någon forskning för att kunna underbygga mitt svar,
men min tro är att den kontinuitet i mötet
mellan tandläkare/tandhygienist och patient
som tandvården kan erbjuda bidrar till att
tandvården är så uppskattad. Till det kommer
naturligtvis också den kompetens som de som
arbetar i tandvården har och att tandvården är
lättillgänglig.

Kenneth Johansson
riksdagsledamot och socialutskottets ordförande

”Utöka konsumentmakten
inom tandvården”
• Alliansregeringen har genomfört

en
tandvårdsreform som ingen tidigare regering
mäktat med och detta är jag mycket glad över.
Det skydd mot höga kostnader som reformen
innehåller, innebär att situationen underlättas
för många av de som oroats över att inte kunna betala för omfattande tandvårdsingrepp.
Tandvårdsbidraget fungerar som ”morot”
till tandläkarbesök. Vi måste fortsätta arbeta
med att göra tandvårdsreformen känd bland
allmänheten, så att patienterna har kännedom
om och kan ta del av den.
Centerpartiet vill också utöka konsumentmakten inom tandvården. Ökad konkurrens och bättre tillgänglighet måste komma
tandvårdspatienter till del. Idag finns alltför

Privattandläkaren | 2-2010

stora skillnader i tandhälsa i olika befolkningsgrupper.
En annan mycket viktig fråga är hur vi
kan få unga personer att besöka tandvården
regelbundet. Det är inte bara en prisfråga utan
också en fråga om attityder och vanor.
Centerpartiet vill också göra en särskild
satsning för personer som på grund av
funktionsnedsättning, hög ålder eller sjukdom
har svårt att påverka sin tandstatus och som
därför har särskilt stora tandvårdsbehov. Den
frågan utreds för närvarande.
Hur man mår i munnen har stor betydelse
för övriga hälsan. Det är därför angeläget att
fortsätta utveckla tandvården så att den kommer alla till del.

• Att framförallt privattandläkarna får så
höga betyg har en mycket enkel förklaring.
Privattandläkarna är måna om sina kunder
och anstränger sig därför för att ge bra bemötande, bra service och att hålla hög kvalitet.
Kundens förväntningar stimulerar fram ännu
bättre verksamhet. I grunden finns entreprenörskap och en företagare som är lyhörd för
patientens behov.
Centerpartiet vill se ett ökat företagande
och fler entreprenörer inom hela vården, inte
bara tandvården. Det stärker patientens ställning och ökar valfriheten.
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Elina Linna
riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet

”Tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet för sjukvården”
• Att få ned kostnaderna. Vänsterpartiet
anser att tandvård ska ingå i samma högkostnadsskydd som resten av sjukvården samt
att tandvården ska vara gratis för barn och
unga upp till 25 år. Vi vill också att det ska

satsas mer på det förebyggande arbetet med
exempelvis fluorsköljning och information
om tandborstning och goda matvanor. Viktiga
aktörer i det arbetet är skolhälsovård, barnavårdscentraler, primärvård och apotek.

• Att tandvården under lång tid har
prioriterats inom svensk välfärd och att den
har varit en självklar del av många svenskars
uppväxt eftersom den är gratis för barn och
unga.

Thomas Nihlén
riksdagsledamot och ledamot i Socialutskottet

”Inför en nationell frisktandvård till fast pris”
• Vi anser att ett folkhälsoperspektiv behöver
byggas in på ett tydligare sätt i tandvården.
Oftast kan människor göra mer för en bra
tandhälsa med bra kunskap och stöd. Det
gäller t ex vilken påverkan olika slags mat och
dryck har, matvanors inverkan, liksom mycket
konkret - sätt att borsta tänderna och på andra
sätt ta hand om sin tandhälsa. Men det gäller
också vikten av regelbundna undersökningar.

För att få ett mer tydligt förebyggande förhållningssätt, vill vi införa en nationell tandvårdsreform, Frisktandvård till fast pris.
Andra viktiga frågor är att det inte får vara
så som i dag – att vissa grupper i samhället
har svårt att få tandvård över huvudtaget. Det
gäller t ex. hemlösa, men även människor med
små ekonomiska marginaler. Papperslösas
möjlighet till tandvård är också en viktig fråga.

• Den oro som funnits i vården i övrigt
skiljer sig från situationen inom tandvården.
Den som har en bra fast kontakt med sin
tandläkare och får den tandvård som hon/
han behöver har anledning att känna sig nöjd.
Tandvård är en mycket konkret vårdform och
när den fungerar har den en mycket påtaglig
betydelse för människor.

Anders Andersson
riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet

”Tandvårdchecken behöver
förstärkas ytterligare”
• Tandhälsoutvecklingen har varit gynnsam
i vårt land sedan 1970-talet. Detta kan förklaras bland annat av en framgångsrik förebyggande tandvård. ”Fluortanter”, tandhygienister och engagerade tandläkare har spelat
en mycket viktig roll i detta. De kraftigaste
förbättringarna av tandhälsan hänförs främst
till 1980-talet. Idag är förbättringstakten inte
lika tydlig och det finns vissa indikationer på
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att den avstannat. Besöksfrekvensen har också
minskat under de senaste åren.
Den genomförda tandvårdsreformen innebär att personer med stora tandvårdsbehov
får ett skydd mot höga kostnader och det regelbundna besöket hos tandvården stimuleras
genom en tandvårdscheck. Vår bedömning är
att tandvårdchecken behöver förstärkas ytterligare, med minst det dubbla, för att vi ska

få en fortsatt förbättring av tandhälsan.
• Det finns en berättigad tilltro till tandläkarnas kunskap och kompetens samtidigt som
det är så viktigt för hela människan att ha hela
tänder.
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Cecilia Widegren
riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet

”Stärk mångfalden av
aktörer på marknaden”
• Munhälsan är viktigt för människors
välbefinnande. Därför har alliansregeringen
genomfört en historisk reform, med en
utökad satsning på munhälsan från tre till sex
miljarder, med andra ord en fördubbling. Det
nya stödet för vuxna är främst för de som har
omfattande behov av tandvård, som skall få
det till väsentligt lägre kostnader.
Vårt tydliga mål är även att stärka patientens ställning och att stimulera människor att
regelbundet besöka tandvården. Lika villkor
för tandvården är en förutsättning för att
förbättra tandvårdsmarknaden. Vi ser gärna
en fortsatt stärkt mångfald av aktörer på
tandvårdsmarknaden och vill bland annat även
stärka möjligheten för fler att starta egen
praktik t ex. tandhygienister. Mångfalden skapar ökad fokus på patientens ställning i form

av service, öppethållande, användande av den
nya tekniken för att t ex. kunna boka tid via
nätet mm.
En historisk tandvårdsreform som vi har
genomfört har barnsjukdomar vilket gör att
efter utvärdering är vi beredda att ytterligare
stärka patientens ställning, minska regelkrångel
för tandvården och stärka prisjämförelser via
referenspriser ytterligare.
Reformen innehåller en tandvårdscheck ett allmänt tandvårdsbidrag, till alla vuxna från
och med det år man fyller 20 år. Ett skydd
mot höga kostnader har införts. Statliga referenspriser anger vilken tandvård som staten
ger ersättning för. En prisportal på Internet
ska göra det enklare för den enskilde att jämföra kostnader mellan olika tandläkare.
• Lika konkurrensvillkor inom tandvår-

När en kompromiss
inte är ett alternativ

den har möjliggjort många olika aktörer. För
patienten, kunden, är det då det aktiva valet,
inte minst med service i fokus, som möjliggör
ett aktivt val. Att kunna välja den man är mest
nöjd med blir då synligt i Svenskt Kvalitetsindex. Även tandvårdens tradition om att se
patienten, kunden, i centrum, är en förutsättning för högt kundindex.
Morgondagens patient kommer att ställa
än mer krav vad gäller transparens, kundfokus,
flexibla öppettider och möjlighet att använda
den nya tekniken för att minska antalet besök
mm. Tandvården har goda förutsättningar att
på en öppen fri marknad leva upp till kommande krav.

     som uppfyller alla
krav och förväntningar utan att kompromissa med något. Du
sätter bara in den med en sladd direkt i datorn via USB. Hörnen
är rundade för extra patientkomfort.
Som specialister inom digital röntgen kan vi erbjuda den senaste
tekniken, det vill säga den högsta bildkvalitén på marknaden
idag. Då vi är tillverkare av sensorn kan vi den utan och innan.
Vår verksamhet är koncentrerad mot Sverige och det gör att
vi tillverkar produkter som kan möta den svenska marknadens
höga krav. Som nationell tillverkare har vi mer att bevisa till
skillnad från internationella stortillverkare. Vi anstränger oss
helt enkelt lite mer. Vi ger dig högsta tänkbara service då vi,
precis som sensorn, är här för att underlätta för dig.
Kontakta oss för en demonstration på din klinik.




VINDÅKERSVÄGEN 10, 311 50 FALKENBERG
0346-488 00 • WWW.DENTALMIND.COM

Nyhet:

Protetikskruvdragare

Övriga nyheter:
Ny kirurgi/implantat
maskin - W&H elcomed.
Läs mer på wh.com/se

Sladdlös, smidig och pålitlig skruvdragare med ställbart vridmoment
mellan 8-40 Ncm. Smidig åtkomst tack vare det lilla huvudet även långt
bak i munnen. Ingen risk att tappa instrumentet under arbetet.
Motorn har ett konstant varvtal på 25 v/min.
Autostopp när inställt vridmoment uppnås.
Kontakta oss gärna för referenser!
Kontakta oss för mer information:
W&H Nordic AB, t: 08-445 88 30, e: office@whnordic.se, wh.com

UPPSÖKANDE
TANDVÅRD

Den uppsökande tandvården är varken speciellt välkänd eller har särskilt hög status inom tandvården. Privattandläkaren har träffat Anne von Hofsten, vd för ett av de företag som har specialiserat sig på äldre och svårt sjuka för att ta reda på vilka drivkrafter hon har som företagsledare
och hur hon upplever att det är att arbeta med upphandlad tandvård både praktiskt och affärsmässigt. Inspireras även av hennes medarbetare, tandläkare Anna Milo och tandsköterska Anna
Albertsson som brinner för sitt arbete med svårt sjuka.

Anne brinner för
uppsökande tandvård
Anne von Hofsten, vd för 3d Dentomed i Stockholm sökte nya
utmaningar i branschen. Genom den uppsökande tandvården
når de äldre och svårt sjuka med ett stort behov av tandvård
och täcker samtidigt upp en brist i sjukvårdssystemet.
Text: Amanda Quensel
Verkställande direktören, tillika tandhygienisten, Anne von Hofsten startade företaget
3d Dentomed 2002. Det var då man började
med den uppsökande verksamheten för äldre
och funktionshindrade. Den uppsökande
verksamheten är upphandlad via landstinget
och består av munhälsobedömningar och
utbildning av omvårdnadspersonal.
Anne von Hofsten tycker att upphandlingsprocessen är enkel.
– Man får reda på att upphandlingen är på
gång och man ansöker, sedan får man besked
om man fått den eller inte.
Som Anne ser det är arbetet med upphandlad tandvård problemfri därför att man
planerar i god tid och har ett väldefinierat
arbetsområde. Kommunikationen med landstingen förenklas genom att de har likartade
redovisningssystem. Även kontakten med
vårdhemmens personal är god och detta ger
ökad förståelse och bra samarbete. Stor vikt
läggs vid patientsäkerheten.
Om det är något som kan vara opraktiskt
är det, det geografiska avståndet mellan vårdtagarna, menar Anne von Hofsten.
Hon berättar om hur reformen med den
uppsökande verksamheten har öppnat upp
möjligheter att hjälpa svårt sjuka som inte fått
den vård de behövt tidigare.
– Sjuksköterskorna har inte tillräcklig
kunskap om tandvård för att kunna bedöma
de problem vårdtagarna har, säger Anne.
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När de två olika disciplinerna, sjuksköterskor och tandvårdspersonal, möts kan patienterna få rätt behandling. Det kan exempelvis
handla om exempelvis en äldre multisjuk
person som får blödningar från munnen och
har svårt att äta. Det är där tandvården kommer in och gör en insats.
Många gånger har vårdtagaren ingen
tandläkarkontakt och när sjukhemmen får
information via landstinget om vilken aktör
som har hand om den uppsökande verksamheten informerar de patienterna och deras
anhöriga. Valet av tandvårdsklinik är fritt för
vårdtagarna och de kan välja att få till exempel
medicinsk tandvård istället för att gå via dem,
säger Anne von Hofsten.
- Det är viktigt att patienterna och deras
anhöriga får välja själva vem som ska ta hand
om deras tandvård, förklarar Anne.
Som affärsverksamhet betraktat menar
Anne att det finns tydliga ramar om vad som
kan och ska göras och vilket pris som gäller.
Hon tycker inte att det är svårare än att sätta
sig och räkna på det, samtidigt som hon är
noga med att förtydliga att hon inte valt denna
inriktning för affärernas skull:
- Jag har jobbat 30 år i branschen och
sökte nya utmaningar. Jag ville lära mig något
nytt och sökte en ny plattform, säger Anne.
Hon berättar att hon jobbat extra inom
äldrevården och sett hur dålig tandstatus de
äldre och sjuka hade, samtidigt som de inte

kom för att få tandvård och det ledde till
ytterligare problem.
- Det handlar om att täcka upp en brist
inom vården där tandvården har inte har varit
tillräcklig, hävdar Anne.
Personerna som nås av den uppsökande
verksamheten kan ha komplexa sjukdomsbilder och kan av medicinska skäl ha besvär från
munnen. Visserligen behövs tandvården, men
inte desto mindre betyder den dagliga munhygienen mycket, det är därför utbildningen av
vårdpersonal är avgörande.
- Jag ser det som en insats, jag hjälper folk.
Dessutom känner jag att jag har fått fart på en
process, berättar Anne.
Anne tycker att vi ska värna om denna
reform och vara varsamma med de människor
man hjälper. Hon poängterar att det handlar
om skattefinansierad verksamhet och tycker
att man bör ta hänsyn till detta när man bedriver denna typ av arbete.
- Detta är det roligaste jag gjort i mitt liv.
Jag brinner verkligen för det här, avslutar
Anne von Hofsten med eftertryck.

Om 3d Dentomed
Det Stockholmsbaserade företaget har
fyra tandläkare, fyra tandsköterskor, tolv
tandhygienister samt sex administratörer
anställda.
Man har två stationära kliniker och sex
mobila enheter med tandläkarutrustning.
Den uppsökande verksamheten finns
från Vallentuna i norr till Botkyrka i söder
där man behandlar patienterna på plats
- antingen i hemmet, på sjukhem eller
äldreboenden.
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Engagerad tandläkare
som hjälper svårt sjuka

Anna Albertsson och Anna Milo tycker att man ska satsa på att sprida mer information om uppsökande tandvård.

När tandläkaren Anna Milos egen far blev sjuk insåg hon
hur eftersatt tandvården för äldre och svårt sjuka var. Idag
jobbar hon med uppsökande tandvård.
– Jag får så mycket uppskattning i mitt jobb. Man hjälper
patienterna att få bättre livskvalitet, säger Anna Milo på
3d Dentomed.
Text: Amanda Quensel Bild: David Appelgren
Den uppsökande tandvården innebär att
tandvårdsteamet beger sig ut till de äldres eller
funktionshindrades hem och gör tandvårdsbehandlingen på plats. Till sin hjälp har man
mobil utrustning med digital röntgen, en
mobil behandlingsstol och annan tandläkarutrustning. Nästan all typ av tandvård utförs,
undantaget fast protetik, eftersom det inte
ingår i den nödvändiga tandvården.
Förutom tandvården har teamet även till
uppgift att utbilda personalen som arbetar
med dessa patienter, man vill förmedla kunskap om hur tänderna ska skötas dagligen och
se till att personalen har möjlighet att hjälpa
dem med munhygien och liknande.
Först gör tandhygienisten en munhälsobedömning utifrån en undersökning av
tandstatusen, därefter bedömer tandläkaren
kariessituationen.

30

– Vi som team åker till de patienter med
störst tandvårdsbehov och hjälper dem med
tandvården, berättar Anna Milo.
Den enda nackdel som Anna Milo och
tandsköterskan Anna Albertsson kan se med
denna typ av arbete är arbetsställningen.
Många gånger är patienten rörelsehindrad,
till exempel förlamad, vilket leder till att
behandlingarna måste utföras i obekväma
arbetsställningar.
Anna Milo valde att arbeta med uppsökande tandvård av högst personliga skäl – hennes
egen far blev svårt sjuk och fick svårt att ta
hand om sina tänder. Det var då hon uppmärksammade behovet av denna hjälp för människor som av sjukdomsskäl inte har förmåga att
sköta om sina tänder och även har svårt att ta
sig till tandläkaren. När hon och hennes medarbetare åker ut till sina patienter samarbetar de

ofta med sjuksköterskor och annan vårdpersonal som finns vid patienternas sida.
– När vi till exempel ska dra ut en tand är
ofta sjuksköterskan där samtidigt, säger Anna
Albertsson. Vi arbetar i nära samråd med
sjuksköterskan som kan ge information om
patientens hälsotillstånd och mediciner.
– När det är mer komplicerade fall låter
man sjukhustandvården ta hand om behandlingen, man har god kommunikation med dem
och oftast får patienterna snabb hjälp, berättar
Anna Milo.
– Ibland lider patienterna av demenssjukdomar som kan göra att de uppträder
aggressivt, då kan man behöva ge lugnande
mediciner före behandlingen, säger Anna
Albertsson.
Man har särskilda omständigheter på
grund av att de patienter man behandlar har
olika, och ofta svåra, sjukdomar. Därför är
ofta patienternas anhöriga med när teamet
kommer, och deras stöd är viktigt för både
trygghet och kommunikation.
Anna Milo berättar med stolthet om hur
de genom sin tandvård kan hjälpa patienterna
att må bättre och att de blir piggare och gladare när de får hjälp med sin munhälsa.
De är eniga om att man hjälper patienterna till att bli friskare och att det är en
eftersatt grupp som behöver ännu mer hjälp
av tandvården. Hon berättar att man hjälps åt
att hjälpa dessa människor och att man löser
svåra situationer tillsammans med personalen.
– Det är en stor glädje att arbeta med dessa
patienter och deras anhöriga och personalen
som alla är mycket tacksamma! Anna Milo
ler och det märks att hon är en engagerad
tandläkare.
När frågan om den uppsökande tandvårdens status kommer upp, svarar Anna Milo att
den inte kan bedömas eftersom denna typ av
tandvård är så pass okänd än så länge. Både
Anna Milo och Anna Albertsson berättar att
de också arbetar mycket med att informera
och visa upp vilken verksamhet de har.
– Man borde satsa på att sprida mer
information om detta viktiga område, säger
Anna Milo.
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UPPSÖKANDE
TANDVÅRD

Klas Lindström, ansvarig för centrala tandvårdsenheten
Östergötlands läns landsting:

Om upphandlingar av
uppsökande tandvård
Text: Amanda Quensel Foto: Fotograferna LiÖ
Upphandlingar är reglerade enligt Lagen
om offentlig upphandling (LOU) och det är
landstingen som beslutar när, vad och vem
som upphandlas. Landstinget har sedan 1999
ansvar för uppsökande tandvård, tillsammans
med nödvändig tandvård och tandvård som
led i sjukdomsbehandling.
Den uppsökande tandvården är avsedd
för äldre och funktionshindrade. Det finns
särskilda kriterier för de grupperna och för
vilken tandvård de har rätt till. Tandvården ska
hjälpa dem med deras speciella svårigheter och
se till deras behov av munhälsa och tandvård.
Den uppsökande tandvården ska även utbilda
vårdpersonalen hos patienterna, alltså hjälpa
till och överse att den dagliga munhygienen/vården sköts på ett bra sätt. Detta är ett led i
vården av dessa patienter som behöver hjälp
efter individuella förutsättningar. De ska inte
behöva ha ont eller svårigheter att äta, förklarar Klas Lindström, ansvarig för centrala tandvårdsenheten i Östergötlands läns landsting.
Först görs en munhälsobedömning av
patienten, denna utför oftast tandhygienisten.
Bedömningen ligger till grund för behandlingen.
– Ofta har äldre tappat sin tandvårdskontakt och har av olika skäl svårt att sköta
sin munhygien, därför behöver de hjälp av
den uppsökande tandvården, berättar Klas
Lindström.
Klas Lindström berättar om hur upphandlingsprocessen börjar i Östergötlands läns
landsting:
– Landstinget kontaktar folktandvården,
tandläkare och tandvårdskliniker enligt ett
särskilt system så att alla får information om
hur de kan hitta underlaget till de aktuella
upphandlingarna. Det är dock upphandlingscentrum med bland andra jurister och andra

Håll koll:
följ vår
blogg på
ptl.se

specialister som ger information i de specifika
frågorna när det gäller upphandlingarna i sig.
Materialet som tandläkaren/tandvårdskliniken ska gå igenom är komplicerat och det
är viktigt att sätta sig in i vad som gäller i den
aktuella upphandlingen. Offentliga upphandlingar är offentligt material.
– Vi har löpande kontakt med de olika
tandvårdsklinikerna vi har i vårt system. Det
är viktigt att så många vårdgivare inom tandvården som möjligt får veta om upphandlingarna, säger Klas Lindström.
Varje landsting hanterar sina upphandlingar självständigt och de har olika sätt att
ge information om dessa. Därför bör man
kontakta varje enskilt landsting för att få svar
på de frågor man har vid upphandlingar.

Mer information om upphandling finns på:
www.konkurrensverket.se
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Efter stabiliteten kommer
serviceåtagandet
Många inom tandvården minns den första tiden med det
nya tandvårdsstödet som kaotisk med nytt regelverk, mycket
bristfällig support från Försäkringskassan och ett it-system
som inte fungerade. Idag arbetar Försäkringskassan med ett
serviceåtagande gentemot branschen och Stefan Olowsson, itdirektör på Försäkringskassan, är inte oroliga för att systemet
ska kunna hantera de nya regler som träder i kraft 1 juli. Men
vägen dit har varit lång.
Text: Maria Bjurö Foto: Försäkringskassan
Systemet gick upp och

ner som en jojo i
början. När vi implementerade en ny version
förra sommaren, kraschade det igen. Då satte
vi igång det vi inom it-världen kallar ett städprojekt. Det innebar att 40 personer hade som
uppgift att bara leta fel. I oktober kunde vi se
en förbättring. Driftsmässigt fungerar systemet idag, även om det stannar lite då och då.
Stefan berättar att det fortfarande finns
oupptäckta felaktigheter, eftersom systemet
hanterar cirka 3 600 regler och tio miljoner
transaktioner i månaden.
– Här behöver vi hjälp av alla som arbetar
inom tandvården. Upptäckter man ett ”hål”,
ska man rapportera det. Inför den 1 juli i år
är det mycket arbete som ska göras då 800
nya regler ska ändras. Från det att förändringarna i regelverket blev klara, den 16 april, ska
journalleverantörer, Försäkringskassan och
tandläkare lära sig och anpassa sig till det nya,
säger Stefan.

Serviceåtagande snart verklighet

Efter påtryckningar från Privattandläkarna har
regeringen gett Försäkringskassan i uppdrag
att utarbeta ett serviceåtagande gentemot
vårdgivare inom tandvården. Där ska man
definiera vilken service tandvårdsbranschen
kan förvänta sig av Försäkringskassan. Serviceåtagandet kommer att delas upp i två delar.
Del ett, som bland annat omfattar it-stödet,
kommer att vara på plats den 1 juli. Vad gäller övriga bitar, har Försäkringskassan och
Privattandläkarna kommit överens om att en
omstart är nödvändig för att projektet ska bli
en framgång.
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– Jag kan absolut förstå att tandläkarna blir
irriterade när det sitter en patient och väntar i
stolen och systemet inte fungerar. Tyvärr har
också svarstiderna i kundtjänst blivit längre
igen, då vi har ont om personal. Nu arbetar vi
med serviceåtagandet och hoppas att det blir
bra, säger Stefan.
Hoppas på regelförenklingar

Stefan tycker att samverkan med branschen
fungerar bra och hoppas att den bland annat
kan leda till fler förenklingar i regelverket.
– Idag vet vi var vi har varandra, när vi
behöver ringa varandra och vem vi ska ringa.
Försäkringskassan har ingen avsikt att polarisera mellan olika intressen inom tandvården,
utan vi vill förbättra för alla. Jag vill ha en bra
dialog kring de tekniska problemen och hur vi
tillsammans kan förenkla - det är för mycket
regler och det blir svårt för it-stödet att hantera. Och som jag sa tidigare, behöver vi hjälp
med att hitta ”hål” i systemet som vi ännu inte
upptäckt.
Stefan tycker också att systemet med
slumpmässiga efterhandskontroller borde
styras mot områden som betyder något och
i vissa fall ersättas enbart med kontroller på
indikation.
– Det är en omfattande administration
kring kontrollerna som inte är rimlig.
Vill skicka information via programmen

Försäkringskassan har fått kritik från branschen för att de inte har varit tillräkligt snabba
att informera om till exempel driftstopp.
Sedan ett halvår tillbaka läggs information

omedelbart ut på hemsidan.
– Vi skulle vilja kunna skicka meddelanden
via programleverantörerna, så att informationen landar direkt i praktiken, men just nu får
tandläkarna gå in på hemsidan. Vi har regelbundna möten med de programleverantörer
som finns i tandvården, men vi har lite olika
agendor. De driver en affärsmässig verksamhet och vi måste se till rättssäkerheten. Det är
en samverkan som kan bli bättre, säger Stefan.

Stefan Olowsson
It-direktör på Försäkringskassan sedan ett år tillbaka.
Ålder: 56.
Bakgrund: Arbetat i olika ledande befattningar inom Telia, Cap Gemini, Kommundata och EDS.
Bor: Solna.
Familj: Fru, son fem år samt tre vuxna
söner på 20, 28 och 30 år och en svart
labrador som heter AIK.
Arbetar som:

Intressen:

Sportintresserad!
Nej.

Dold talang:

När var du hos tandläkaren senast:

Går

varje år.
Borstar tänderna:

Två gånger om dagen.
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Riktlinjer

Nationella riktlinjer
får fäste i landet

I tre år har Socialstyrelsen, tillsammans med
ett stort antal personer från svensk tandvård,
arbetat med att ta fram Nationella riktlinjer
för vuxentandvård.
– Men nu går projektet in en viktig och
avgörande slutfas, som går ut på att sprida
och förankra riktlinjerna, säger Nils Oscarson,
projektledare för arbetet vid Socialstyrelsen.

Preliminär version för
att få in synpunkter
I oktober publicerar Socialstyrelsen en preliminär version av riktlinjerna. Skälet till att
riktlinjerna först ges ut i en preliminär version
är att tandvården ska få möjlighet att lämna
synpunkter på arbetet. Synpunkterna på såväl
riktlinjernas utformning som dess innehåll
och konsekvenser är mycket viktiga för arbetet med den slutliga versionen, som kommer
under våren 2011.
– Vi vill i så hög utsträckning som möjligt
ha en personlig kontakt och dialog runt den
preliminära versionen, säger Elisabeth Wärnberg Gerdin, ordförande i prioriteringsgruppen för riktlinjerna.
– Vi kommer därför att genomföra olika
aktiviteter, som riktar sig direkt till tandvårdsföretag, verksamhetschefer, tandläkare och
tandhygienister inom tandvården samt universitet och högskolor, säger Elisabeth Wärnberg
Gerdin.
Även Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges
Privattandläkarförening, Tjänstetandläkarna,
Sveriges Odontologiska Lärare, Studerandeföreningen och Sveriges Tandhygienistförening kommer att vara viktiga parter i detta
arbete.
– Branschorganisationen Privattandläkarna
blir i detta arbete en viktig partner, tillsammans kan vi hjälpas åt på olika sätt i implePrivattandläkaren | 2-2010

Foto: Maria Bjurö

Till hösten publicerar Socialstyrelsen en
preliminär version av Nationella riktlinjer för
vuxentandvård. –Tanken med den preliminära
versionen är att vi ska få in synpunkter från
Tandvårdssverige, säger Nils Oscarson,
Socialstyrelsen.
menteringen, säger Nils Oscarson.
Särskilda aktiviteter kommer att riktas till
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
(TLV). Socialstyrelsen har också uppdraget att
informera patienterna om riktlinjerna.
Nå alla nivåer i tandvården
Spridningen av den preliminära versionen
kommer att följa tre huvudspår, för att nå
både kliniskt verksamma och beslutsfattare:
seminarier vid 2010 års Odontologiska Riksstämma, mejlutskick till samtliga tandvårdsföretag, kliniskt verksamma tandläkare och
tandhygienister och seminarium i samtliga 21
landstingsområden och regioner. Riktlinjerna
kommer dessutom att ligga tillgängliga för alla
på Socialstyrelsens webbplats.
Vid den Odontologiska riksstämman kommer Socialstyrelsen att genomföra seminarier
i samarbete med ämnesföreningarna. Dessa
seminarier kommer att vara inriktade på
hur riktlinjerna ska användas i den kliniska
vardagen och vilken betydelse de kan få för
patientbehandlingen.
Samtliga tandvårdsföretag, kliniskt verksamma tandläkare och tandhygienister, som
går att nå med mejl, kommer också att få information om riktlinjerna och en länk till den
preliminära versionen. Dessa kommer också
att få frågor om riktlinjernas utformning och
användbarhet och även möjlighet att lämna
andra synpunkter.
Det tredje spåret är alltså seminarierna.
Under oktober, november och december
kommer ett seminarium att genomföras i
varje landstingsområde och region – totalt 21
stycken. Seminarierna riktar sig till företagsledare, tandvårdsledningar, beslutsfattare och
andra företrädare för tandvården och kommer
i huvudsak att behandla övergripande frågor.

Det kan exempelvis vara konsekvenserna av
att införa riktlinjerna och frågor om rekommendationer där det är stora skillnader i landet och där praxis skiljer sig från riktlinjerna.
En kontaktperson utses i varje län och region,
för att samordna dessa seminarier.
Varför nationella riktlinjer?
Med de Nationella riktlinjerna för vuxentandvård vill Socialstyrelsen bidra till att patienterna får en jämlik och god tandvård i hela
landet. I riktlinjerna rekommenderar därför
Socialstyrelsen de mest effektiva behandlingarna och metoderna. Men här pekas också ut
vilka behandlingar och metoder som inte bör
ingå i tandvården eftersom de är ineffektiva
och kanske till och med skadliga.
Socialstyrelsens erfarenhet från andra
nationella riktlinjer är att personliga kontakter
och en god dialog runt synpunkterna på den
preliminära versionen är mycket viktiga för en
god förankring av den slutliga versionen.
– Vi hoppas därför att de olika aktiviteterna under hösten ska nå ut till så många
användare som möjligt och att alla som vill,
ska få möjlighet att inhämta kunskap om och
lämna synpunkter på dessa första Nationella
riktlinjer för vuxentandvård, avslutar Nils
Oscarson.
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patientdatalagen

Dags att prioritera
patientdatalagen
Text: Maria Bjurö Foto: David Appelgren

1 juli 2008 trädde patientdatalagen ikraft. Tandvården hade då fullt fokus
på tandvårdsstödet och kraven i lagen kom i skymundan. När Datainspektionen genomförde tillsyn i höstas på tre tandvårdsföretag upptäckte de
brister i skyddet av patientuppgifter. Patrik Sundström, som är jurist på datainspektionen, anser att det är viktigt att sprida lärdomarna från inspektionerna vidare till övriga tandvården.
– Vi kan inte

säga att detta gäller hela tandvården, då vi bara har gjort stickprov, men det
finns en risk att detta är ett eftersatt område
för många praktiker – såväl stor som liten,
såväl privat som offentlig. De flesta känner till
att lagen finns, men har inte klart för sig vilka
krav som ska uppfyllas.

Integritetsskydd viktigt för

kontroll av att patientjournaler bara öppnas av
de som behöver ta del av informationen i sitt
arbete. Det förekom både att de tekniska förutsättningarna för att skapa logglistor fanns,
men inte användes och att de saknades helt.
– Ansvaret att se till att de tekniska och
organisatoriska förutsättningarna finns och
används ligger alltid hos vårdgivaren, inte hos
systemleverantören, säger Patrik.

patientsäkerhet

Patrik ser allvarligt på bristerna och menar
att en god patientsäkerhet förutsätter ett gott
integritetsskydd.
– Det är otroligt viktigt för mig som
patient att jag kan lita på att de uppgifter jag
lämnar hanteras på ett bra sätt. Om jag inte
känner mig trygg med det, finns risken att
jag inte lämnar ifrån mig information som
kan vara viktig för den vårdgivare som ska
behandla mig.
Vårgivarens ansvar att uppfylla kraven

Vid tillsynen saknades det rutiner för förändring och borttagning av behörigheter och för
36

Anpassa efter egna förutsättningar

Till skillnad från sjukvården som har kommit
längre i dessa frågor, är tandvården uppbyggd
med många mindre arbetsplatser där färre
personer hanterar patientuppgifterna. Patrik
menar att tandvården måste börja tänka mer
systematiskt kring dessa frågor, men att man
ska anpassa kraven i lagen efter de egna förutsättningarna i praktiken. Datainspektionen
talar inte om hur man ska göra utan vad man
ska uppfylla för krav.
– Det finns många faktorer som påverkar
hur man uppfyller kraven, t ex storleken på
praktiken, hur många anställda som arbetar

där, typ av patienter och om det finns extrapersonal, säger Patrik.
Upplysningstjänst

Som företagare, organisation eller privatperson kan man kontakta Datainspektionens
upplysningstjänst per telefon och e-post om
man har frågor kring regelverket. Datainspektionen arbetar med att sprida information om
olika lagar och regler kring behandlingen av
personuppgifter via bland annat media och
branschen.
–Vi har också information på vår webbplats med bland annat frågor och svar, säger
Patrik.
Dialog med branschen viktigt

Privattandläkarna har inlett en dialog med
Datainspektionen kring de frågor som rör
tandvården. Patrik anser att det är värdefullt
att ha en bra kontakt med branschen.
– Vi tycker självklart det är positivt. Vår
uppgift är att se till att lagen efterföljs. Kan
vi uppnå ett bra resultat genom andra sätt än
tillsyn, så är det bra.
Privattandläkaren | 2-2010
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De flesta känner till att lagen finns, men har
inte klart för sig vilka krav som skall uppfyllas,
säger Patrik Sundström.

Vad gör Datainspektionen?

nya lagen ger patienter möjlighet att spärra

Datainspektionen är den myndighet som ska

uppgifter i journaler. Det blir också möjligt för

bidra till att behandlingen av personuppgifter

vårdgivarna att ge patienten tillgång till sina

inte leder till intrång i enskilda individers per-

uppgifter elektroniskt via exempelvis internet.

sonliga integritet. Detta sker genom regelbun-

Det finns regler om behörighetsstyrning och

den tillsyn och informationsarbete om lagar

kontroll av elektronisk åtkomst som i hög grad

och regler. Skyddet av personuppgifter styrs av

berör tandvården:

ett antal lagar; personuppgiftslagen, kredit-

• Vid inloggning i journalsystemet ska en

upplysningslagen och inkassolagen. Vissa

användare endast få ta del av patientuppgifter

verksamheter hanterar känsliga uppgifter och

som behövs för att han eller hon ska kunna

där tillkommer särskilda så kallade registerla-

fullgöra sina arbetsuppgifter. Det är vårdgiva-

gar. Patientdatalagen är en sådan.

rens ansvar att behörigheten för åtkomst till
patientuppgifter begränsas.

Patientdatalagen i korthet

• Behörigheter ska fortlöpande följas upp och

Patientdatalagen, som trädde i kraft 1 juli

korrigeras utifrån eventuella förändringar i

2008, ersätter vårdregisterlagen, patientjour-

användarens arbetsuppgifter.

nallagen och ska tillämpas av alla vårdgivare

•En vårdgivare ska också dokumentera

inom hälso- och sjukvård och tandvård, både

elektronisk åtkomst till patientuppgifter och

i offentlig och privat regi. I och med patient-

systematiskt och återkommande kontrollera

datalagen är det bland annat möjligt att ha

åtkomsten till patientuppgifterna.

sammanhållen journalföring mellan vårdgi-

• Vårdgivaren ska ha rutiner för behörighets-

vare. Något som framförallt är aktuellt inom

styrning och åtkomstkontroll.

sjukvården, där behovet av att dela patientuppgifter idag är större än inom tandvården. Den
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●

Hel-, del- och singelimplantat

●

Konventionell kirurgi

●

Konventionell protetik

●

Protetisk/kirurgisk konsultation
och behandling

●

Narkosbehandling

●

Fixturoperation på remiss

Björn Sidhagen
Spec i käkkirurgi
08-660 13 03
bjorn.sidhagen@brahekliniken.se

Anders Tullberg
Spec i oral protetik
08-660 31 03
anders.tullberg@brahekliniken.se

Brahekliniken
Brahegatan 36
114 37 Stockholm
Telefax 08-660 33 31
www.brahekliniken.se

Läs mer på www.datainspektionen.se
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patientdatalagen

Hur har ni arbetat med nya patientdatalagen?
Privattandläkaren frågade de tre största systemleverantörerna inom privattandvården.
Olof Mattsson, utvecklingschef

Paul Jönsson, vd, Swedish Care System AB

Marcus Johansson, vd, Almasoft:

och vice vd, Opus Systemer Sverige

”Vårdgivarens uppgift
att ange behörighet”

”Kunder har möjlighet
att uppfylla kraven”

”Sista justeringarna
ute i nästa version”

I samband med att

Olyckligtvis trädde patientdatalagen i

vi utvecklade vår nuvarande
plattform, Opus Dental 6.X, tog vi höjd för
att klara av kommande krav i patientdatalagen.
Framförallt gjorde vi loggning och behörighetssystemet mer förfinat och dynamiskt.
Fördelen med vår nya version är att vi snabbt
kan förändra och utveckla nya funktioner och
på så sätt förenkla vår hantering av patientdatalagen.
När arbetet med den nya tandvårdsreformen var över, gick vi igenom de punkter som
vi saknade i den nya patientdatalagen. Vi fann
att vi saknade cirka fem funktioner. Dessa
är nu åtgärdade och våra kunder har alla
möjligheter att uppfylla de krav som den nya
datalagen ställer på dem.
Parallellt med anpassningen till den
svenska patientdatalagen pågår liknande
utveckling i Norge. Bland annat arbetar vi
med kryptering av journaler och journalrader.
Patienterna ska kunna begära att skydda sina
journaler via kryptering som endast en person
på kliniken kan låsa upp. Patienten ska även
kunna kräva att enstaka journalrader skyddas
på samma sätt.
Alla delar som utvecklas kommer att
finnas med i samtliga nationella versioner i
Norden. På så sätt känner vi oss trygga med
den nya patientdatalagen och hoppas kunna
tillföra ytterligare säkerhet för de kunder som
har specifika krav.
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kraft
samtidigt som tandvårdsreformen, vilket
gjorde att alla anpassningar som behövdes
för att uppfylla lagkraven, fick komma i andra
hand under en period. Under 2009 trädde
dessutom kassaregisterlagen ikraft och då har
även den fått komma före i anpassningen.
Mycket av den funktionalitet som krävdes,
fanns sedan tidigare, men en hel del arbete
återstod. Nu när tandvårdsreformen fungerar
bra i det mesta, har vi givetvis prioriterat
arbetet med de kvarvarande anpassningar som
behövs för patientdatalagen.
Vi har fått dela upp lanseringarna av funktionalitet. I den versionen av Alma som ligger
ute sen en tid tillbaka, loggas aktivitet och
händelser i systemet, som är en mycket viktig
del i lagen. Anpassningarna vi utvecklar är
först och främst till för att uppfylla de lagkrav
som ställs, men det är samtidigt viktigt för oss
att ta tillvara på de möjligheter som ges att
förenkla för användarna. Vi arbetar intensivt
med resterande justeringar som kommer vara
ute hos kunderna i nästa version.
Det är viktigt att tänka på, att användningen
av individuell inloggning och utloggning i
Alma måste aktiveras av den som är systemadministratör. Det är inget komplicerat och har
våra kunder frågor om hur de ska gå tillväga,
är det bara att kontakta vår support.

Då vi införde stödet för patientdatalagen i
Carita ställde vi samma krav på användarvänlighet och valbarhet som för övriga lagar
och förordningar, till exempel journallagen,
bokföringslagen och kassaregisterlagen.
Det vi menar med användarvänlighet är att
det inte får bli krångligt att följa patientdatalagen eller andra lagar. Flera olika vårdgivare
kan använda ett och samma Carita. I Carita
kallar vi detta för olika vårdenheter. Skulle
ett Carita innehålla till exempel två stycken
Praktikertjänstanslutna tandläkare och en
icke ansluten tandläkare, innebär det att det
finns två vårdgivare i Carita. De får då inte
läsa varandras daganteckningar. Om tandläkarna önskar läsa den andra vårdgivarens
daganteckningar, blir tandläkaren tvungen att
ange en orsak till detta. Detta gäller inte inom
samma vårdgivare, vilket innebär att de två
praktikertjänstanslutna tandläkarna alltid kan
se varandras daganteckningar utan att ange
en orsak. I enlighet med patientdatalagen kan
du i Carita begränsa daganteckningarna till
enskild behandlare. Detta sker då patienten
eller vårdgivaren kräver det.
Eftersom Carita används i många olika
miljöer, behövs en del inställningar för att
skräddarsy systemet till en specifik miljö.
Det som är viktigt att nämna är, att det är ett
verktyg som hjälper användaren att följa de
olika lagarna. Sedan är det upp till vårdgivaren
att anpassa systemet efter den aktuella miljön.
Det är till exempel vårdgivarens uppgift
att ange vilken personal som ska ha vilken
behörighet. Carita skapar loggar på allt som
en operatör och personal utför, till exempel
vad som är läst, ändrat och utskrivet från en
patients daganteckningar.
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Det viktiga är att
göra medvetna val
Text: Maria Bjurö Bild: Praktikertjänst

Mitt i centrala Borås driver Per Backe och Mikael Alexandersson tandläkarpraktik tillsammans. När patientdatalagen
trädde i kraft hade de, liksom alla andra i tandvården, fullt upp
med att lära sig nya tandvårdsstödet. De tog sig dock tid att
diskutera igenom hur de skulle förhålla sig till lagstiftningen
och hittade ett sätt som fungerade på just deras praktik.
På praktiken arbetar två tandläkare och fyra
tandsköterskor. I dagsläget har samtliga i personalen tillgång till alla journaler. Något som
är ett medvetet och noga övervägt val.
– Vi har diskuterat igenom de krav som
ställs i patientdatalagen tillsammans. Vi har
kommit fram till att samtliga tandsköterskor
i dagsläget behöver tillgång till samtliga patientjournaler för att de ska kunna utföra sitt
arbete på ett effektivt sätt. Vi arbetar med en
hög grad av delegering, säger Per Backe.
Han berättar att det finns tekniska möjligheter att ta ut logglistor ur systemet för att
kontrollera att ingen obehörig har tagit fram
uppgifter på en viss patient, men att det inte
har känts nödvändigt i dagsläget då alla har
bedömts behöva samma behörighet.
– Det man gör måste ha någon nytta och
på vår praktik har vi inget behov av det idag,
men som sagt, möjligheten finns rent tekniskt
om det skulle efterfrågas. Vi har ju också fortlöpande diskussioner om lagstiftningen om vi
skulle behöva omvärdera.
En annan fråga personalen har diskuterat
är in- och utloggning i systemet för att kunna
dra ut logglistor vid förfrågan. Här anser Per
att lagen inte är anpassad efter tandvårdens
arbetssätt, då personalen arbetar tillsammans i
team hela tiden.
– När jag läser status sitter sköterskan och
skriver och jag sedan signerar jag – vem ska
vara inloggad? Rent praktiskt blir det komplicerat. I lagen står det att man även ska ta
hänsyn till om det är rationellt och kostnadseffektivt och vi har bedömt att det inte fungerar
att ha individuella inloggningsuppgifter så som
systemen fungerar idag.
Per berättar dock att det pågår ett arbete
inom Praktikertjänst med ett system med
identifikationskort, som automatiskt känner
igen vem som befinner sig vid datorn. Med en
enkel fingeravtryckskontroll är man inloggad.
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Planera nu
för fulla
tidböcker

Det är när patientflödet minskar till
praktiken som man upptäcker att
man borde planera.
Vi hjälper dig att fylla tidböckerna.

Visa dig för dina nya patienter!
Hittills under 2010 har vi producerat och distribuerat 2 läsvärda nummer av den intressanta
tidningen Tandvårdsnytt.
Ytterligare 2 nummer
kommer – ett i augusti
och ett i november.

Boka in din medverkan
nu och du får nya
patienter efter
semestern.

– Då börjar vi närma oss en praktisk och
mer kostnadseffektiv lösning för en tandläkarpraktik, säger Per.
Det Per snarare uppfattar som ett hot mot
patienternas integritet, och som inte regleras i
patientdatalagen, är brister i skalskyddet. Det
innebär svagheter i virusskydd, brandväggar,
lösenordsskydd, internetförbindelser och
mycket annat. På praktiken har man prioriterat
det.
– Alla våra datorer är låsta och har säkra
lösenord – alltså konstruerade med bokstäver, siffror och specialtecken. Vi har en säker
datalina. Leverantörerna av våra administrativa
system, där våra patientuppgifter finns, har
säkra databaser och vi har skärmsläckare med
lösenord på praktiken.
För patienterna är säkerheten kring deras
patientuppgifter en liten fråga, utan Per upplever att de litar på att det sköts på ett bra sätt.
– Vi har dock informationsmaterial i väntrummet, om någon frågar, säger Per.

Utan att anstränga dig
kan du ligga steget före
med din profilering.
Patienterna ser dig och
får aktuella tips och råd
om tandvård.

Intresserad?
Läs mer på hemsidan,
maila eller ring!

Tandvårdsnytt är en
postdistribuerad
informationsskrift
som du regelbundet
kan sända ut
lokalt till hushållen inom dina postnummerområden. Din klinik presenteras och
står som avsändare! Vi gör allt arbete. Seriös
utformning och korrekt innehåll skräddarsys så
det passar din praktik.
Tandvårdsnytt Claes Gustafsson HB
www.tandvardsnytt.com • info@tandvardsnytt.com
0708-13 71 70
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Patienten i fokus

Den skriftliga och den muntliga kommunikationen ska stötta varandra i
patientkontakten. Försäkra dig om att patienten har förstått vad behandlingen innebär, var noga med att alla kostnader ingår i det skriftliga kostnadsförslaget. Be också gärna patienten sätta ord på vad denne förväntar
sig av resultatet av behandlingen.

Patientkommunikation
Fall 1: Provisorisk bro, merkostnad
som ska med i kostnadsförslaget
Patienten (P) bestrider en faktura från Tandläkaren (T) för ett betalningskrav
på 15 072 kronor.
Lokala förtroendenämndens
(Lfn) beslut
Lfn beslutade följande: Nämnden finner att
T, förutom de 6 677 kronorna, har rätt till
de debiterade 1 000 kronorna för det sena
återbudet i enlighet med den överenskommelse som finns mellan Privattandläkarna och
Konsumentverket. Nämnden kan inte se att
P har fått något skriftligt behandlings- och
kostnadsförslag, vilket man är skyldig att
ge patienten. Nämnden är också kritisk till
att T inte förvissat sig om att P varit införstådd med kostnaderna för de förberedande
tandtekniska arbetena och anser inte att P ska
behöva betala för dessa.
Överklagande till Centrala
förtroendenämnden (Cfn)
T överklagar och vidhåller sitt krav på betalning på 15 072 kronor. T vill komplettera med
uppgifter som inte framkommit i Lfn.
Cfn:s utredning
P sökte vård hos T 2008-12-04 då hon saknade flera tänder i överkäken och önskade en
bro. 2009-01-29 fick P ett kostnadsförslag från
T på 41 994 kronor. T ville ha en förskottsbetalning på 50 000 kronor innan tillslipandet
av tänderna påbörjades. T remitterade P till
en röntgenavdelning. P besökte T:s praktik
ytterligare ett par gånger för avtryck av P:s
tänder för framställning av studiemodeller och
provisorisk bro.
2009-02-23 hade P en inbokad tid hos T, som
hon ringde och avbokade 2,5 timmar innan.
40

P avbokade även fortsatt behandling hos T, då
hon hade funnit en tandläkare som gett henne
ett kostnadsförslag på samma behandling för
19 000 kronor. T sände en slutfaktura till P på
15 072 kronor. Slutfakturan avsåg undersökning, röntgen, studiemodeller, information
och tandtekniskt arbete. T hade även debiterat
P 1 000 kronor för sent återbud.
Cfn:s bedömning
Cfn har tagit del av det material som inkommit. Kostnadsförslaget från 2009-01-26 har
en patientkostnad på 41 994 kronor och
kostnadsförslaget från 2009-04-27 på 43 580
kronor.
Priset på en laboratorieframställd krona är 7
565 kronor i april och 7 500 kronor i januari.
En laboratorieframställ pelare kostar 3 725
kronor i april och 2 725 kronor tre månader
tidigare, det vill säga i januari. Det finns ingen
dokumenterad information om att detta
preprotetiska arbete (studiemodeller och
provisorisk bro) tillkommer. Det finns heller
inte dokumenterat att tandteknikerfakturor
tillkommer.

Ett provisorium ingår i åtgärd 801, men om
du vill ha en teknikerframställd preprotetisk
bro kostar det mer. För att täcka denna
kostnad, kan tandläkaren bli tvungen att
debitera patienten en merkostnad. Denna
kostnad måste då finnas med i det skriftliga
kostnadsförslaget som ges till och godkänns
av patienten. Om inte, kan det bli en väldigt
dyr och otrevlig överraskning för patienten.

Cfn:s beslut
Cfn beslutar att P ska betala 6 477 kronor
för den vård hon fått plus 1 000 kronor som
avser sent återbud, totalt 7 477 kronor till T.
Betalning ska ske senast 10 dagar efter att P
fått beslutet.
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Z-PRIME™Plus
När det är viktigt att det fäster
Använd den nya ytprimern från BISCO
för att skapa maximal adhesiv bindning till
zirkoniumdioxid, aluminiumoxid, metaller
och kompositer! Enkel att använda;
applicera, torka in och cementera.

är A och O
Fall 2: Skapa samsyn
Patienten (P) har problem efter operation och behandling av tre tänder i
underkäksfronten. Problemen beskrivs som kronisk smärta, en lossnad metallbro, utslitna skruvar, ont i läpp och tunga på grund av vassa kanter och
problem med talet på grund av bullig metallbro. P önskar att bron ska åtgärdas eller göras om och yrkar även på ersättning för de kostnader hon haft för
undersökningar hos andra vårdgivare samt för sveda och värk.
Lokala förtroendenämndens
(Lfn) beslut
Lfn beslutade följande: ”att P ska ta kontakt med T för undersökning och eventuell
behandling”
Överklagande till Centrala
förtroendenämnd (Cfn)
P överklagar Lfn:s beslut. P upplever att Lfn
inte tagit hennes problem på allvar och hon
är förvånad över att Lfn beslutat att hon ska
boka en tid hos T för undersökning och eventuell behandling. Lfn skrev i sin utredning, att
P uteblivit från efterkontroll av behandlingen.
P hävdar att hon varit på två efterkontroller
hos T på grund av akuta besvär. P kontaktade
Privattandläkarna per telefon när hon hade
förlorat förtroendet för T, och fick då rådet att
söka en annan tandläkare. Utöver ovanstående
missnöje finns en ”fördjupning” i P:s överklagan, där hon hänvisar till Tandläkarförbundets etiska riktlinjer, tandvårdslagen och den
förordning om tandläkarens upplysningsplikt
som kom med det nya statliga tandvårdsstödet. I relation till en tandläkares skyldigheter,
anser sig P inte vara korrekt informerad och
behandlad av T.
Cfn:s utredning
P sökte 2000-01-23 T för att åtgärda underkäksfronten. Enligt journalen hade P erhållit
ett trauma mot underkäken och skadat tre
framtänder. P gjorde en anmälan till sitt förPrivattandläkaren | 2-2010

säkringsbolag. Vid undersökningen framkom
det att P hade daglig huvudvärk och att bettskenan hon hade lindrade. T övervägde vid
detta första besök att utföra en tandstödd bro
i underkäksfronten, utan att ta bort några tänder. Två veckor senare fortsatte behandlingen
med att T försökte utföra stiftförankringar i
de tre skadade tänderna som var rotfyllda sedan tidigare. Det gick dock inte, då cementen
som fanns i rotkanalerna inte gick att borra
bort. Tänderna 42, 41 och 31 bedömdes som
icke behandlingsbara och de måste då tas bort.
Samtidigt var angränsande tänder intakta.
En tandstödd bro skulle medföra irreversibla skador på dem. T valde då att ändra sin
ursprungliga behandlingsplan till att planera
för en implantatbehandling som ersättning för
de tre tänder. Vid det andra besöket utförde T
även en korrigerande inslipning av den bettskena som P hade tagit med sig. T skickade
också in en begäran om förhandsprövning till
försäkringskassan när den definitiva behandlingsplanen nu var fastställd.
Två månader senare, efter det att försäkringskassan godkänt förhandsprövningen, skrev T
ett intyg till P:s försäkringsbolag. 2000-05-11
var P hos T för tredje gången och behandlingen påbörjades med att T tog avtryck för
en temporär avtagbar delprotes. 11 dagar
senare extraherades tänderna 42, 41 och 31
och P fick den temporära ersättningen. Remiss
skickades till kirurg för att P skulle få två

Z-Prime Plus binder starkt oavsett härdningssätt. Något som är viktigt när man
använder dualhärdande eller kemiskt
härdande cement. Z-Prime Plus ger självetsande cement starkare bindning också.

HULTÉN & Co
040-15 66 77 bisco.se

Z-PrimePlus.indd 1
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Patienten i fokus

implantat inopererade i käkbenet.
2000-06-28 justerades den temporära protesen. Vid detta tillfälle hade T även blivit
kontaktad av Lfn eftersom P hade ringt dit, då
hon tyckte att T inte hade förklarat tillräckligt. Det är dokumenterat i journalen att P
inte har förstått T och vise versa, trots att P:s
man varit närvarande. När T nu redogör på
engelska verkar P förstå bättre. T och P enas
om att P ska få en implantatstödd bro i guld
och porslin, eftersom det estetiska är viktigt
för P. 2000-12-13 blev P färdigbehandlad hos

kirurgen och den avtagbara protesen justerades igen. 2001-01-22 togs avtryck för den
fasta bron. 2001-02-01 sattes den fasta bron
på plats genom att den skruvades fast mot
implantaten. Implantaten är av fabrikatet 3i,
OSSEOTITE MicroMiniplant, 3,25 x 15 mm.
Efter detta datum, februari 2001-april 2001,
finns enbart administrativa åtgärder i journalen, där det framgår att två försäkringsbolag
har betalat P:s patientavgift för den genomförda behandlingen. 2001-05-05 står det i journalen att T och P haft e-post-korrespondens om
att P inte var nöjd och att hon ville ha kopior
på ingående material mm, och att T föreslog
att P skulle boka en tid för undersökning och
eventuell justering. T skickade efterfrågat material till P. Det finns kopior på e-post, där P
2001-05-08 tackade för erbjudandet och samtidigt berättade att hon sökt second opinion
för att ta reda på vad som behövde rättas till,
och att P själv föreslog att hon skulle komma
till T för justeringar. Av någon anledning
återvände aldrig P till T. P sökte istället andra
vårdgivare som hade problem med att hantera
det aktuella implantatsystemet. En förvillande
uppgift var att P hade uppgett till nya vårdgivare att bron hade gjorts om en gång. Detta

har inte verifierats. P remitterades också till
specialisttandvården för oral protetik, men de
kunde inte ta emot P med motiveringen att de
inte använde det aktuella implantatsystemet. P
har också undersökts av tre ledamöter, varav
en specialist i oral protetik, i den lokala förtroendenämnden. De fann att behandlingen var
utan anmärkning.
Cfn:s bedömning
Det är beklagligt att P inte velat återvända
till T för efterjustering, alternativt bett en ny
vårdgivare kontakta T för information om den
genomförda behandlingen. P har full rätt att
fritt välja vårdgivare, men måste i gengäld tillhandahålla sin egen anamnes för att kunna bli
omhändertagen på ett optimalt sätt. Det finns
ett tvåårigt garantiåtagande hos behandlande
tandläkare, som även kan gälla hos annan
vårdgivare. Om en patient åberopar garanti
och vänder sig till annan vårdgivare för åtgärd,
måste den ursprunglig vårdgivare få reda på
detta. Det måste även vid behov prövas av
försäkringskassan för att fastställas som ett
objektivt omgörningsbehov.
När man förlorar ett antal tänder, kan dessa
ersättas med en protes. Protesen kan vara

”vi kan och vi vill”
Svensk kvalitét till rätt pris
1964 till 2010 = 46 år
Vi erbjuder er 46 års erfarenhet av protetik tillsammans
med marknadens senaste material och metoder.
Det och viljan att göra rätt saker på rätt sätt ger oss
självförtroendet att påstå att vi verkligen kan
erbjuda det bästa när det gäller valuta för pengarna.
Prova själv.

Halmstads Dentaltekniska AB, www.hdt.se

Patienten i fokus

avtagbar eller fast. Fasta proteser kan vara
tandstödda eller förankrade mot implantat.
Alla proteser är främmande kroppar, som i
möjligaste mån ska utformas på ett så naturligt
sätt som möjligt. I underkäksfronten har vi
våra, till storleken, mest gracila tänder och
tandrötter. Det är många gånger svårt att, i
detta område, göra konstgjorda tänder utan att
dessa tar mer plats än våra originaldelar. I normalfallet accepteras avvikelserna efter några
månader av patienterna med hjälp av det vi
kallar för adaptation, dvs. den egna förmågan
att vänja sig vid det nya, så att man till slut inte
tänker på det. Den aktuella behandlingen är
genomförd på ett vedertaget sätt. Diagnosen
är partiell tandlöshet och P är behandlad av
erfarna specialister på området. T har gjort en
föredömlig värdering av P:s behandlingsbehov
och nämnden kan med hjälp av journalen förstå att de alternativa behandlingsmetoderna är
övervägda. På röntgen är behandlingsresultatet
utan anmärkning. P:s missnöje och besvikelser
är till största delen orsakat av att resultatet inte
motsvarar förväntningarna känslomässigt. En
anledning till detta är svårigheterna för P att
kommunicera på svenska språket. Information
innehåller en mängd värdeladdade ord och det

är uppenbart att sändare och mottagare inte
har haft samma värderingar av vissa kritiska
moment i behandlingsinformationen.
Sveda i tandköttet eller i tungan beror många
gånger på tungans muskulära aktivitet och
inspektion av den nya protesen. Det är mycket
sällan en allergi mot materialet. Hudläkarna
kräver idag att det finns lokala slemhinneförändringar i anslutning till det nya materialet
innan de utsätter en patient för en allergiutredning. Det tekniska problemet med att bron
inte sitter fast på grund av skruvar som eventuellt är deformerade, borde gå att lösa, likaså
en del av utformningen, vassa kanter mm.
Om P inte har förmågan att vänja sig efter
nödvändiga korrigeringar, får man prova med
att avlägsna bron och återvända till den avtagbara protesen. Detta är något mycket ovanligt,
eftersom de flesta erinrar sig att den avtagbara
protesen tog ännu mer plats i anspråk.

ten har utförts. Alternativen är övervägda,
Försäkringskassan och två kommersiella
försäkringsbolag har godkänt status, diagnos,
terapiplan och ekonomi. P kan inte i efterhand
kräva att få ersättning för undersökningar hos
andra vårdgivare. Det står P fritt att välja en ny
vårdgivare då P:s förtroende för T verkar vara
förbrukat. Nämnden rekommenderar P att
vända sig till en specialist i oral protetik.
Cfn:s beslut
Centrala förtroendenämnden anser att T
behandlat P i enlighet med vetenskap och
beprövad erfarenhet och i enlighet med
tandvårdslagens intentioner. T ska i relationen
med en ny vårdgivare, vid behov, bistå P med
lämplig information om den genomförda
implantatprotetiken.
Se till att patienten verkligen förstår vad
behandlingen går ut på. Ibland har sändare och mottagare inte samma mål. Vilka

Den överklagan som P har skickat in till
nämnden med den fördjupade hänvisningen
till etiska regler och till en lagstiftning som inte
hade trätt i kraft, är mycket ovanlig, då den
saknar proportioner till det som i verklighe-

När en kompromiss
inte är ett alternativ

förväntningar har patienten? Hur nära det
förväntade resultatet kan man komma?
Kommunicera både verbalt och skriftligt, och
glöm inte kostnadsförslag.

     som uppfyller alla
krav och förväntningar utan att kompromissa med något. Du
sätter bara in den med en sladd direkt i datorn via USB. Hörnen
är rundade för extra patientkomfort.
Som specialister inom digital röntgen kan vi erbjuda den senaste
tekniken, det vill säga den högsta bildkvalitén på marknaden
idag. Då vi är tillverkare av sensorn kan vi den utan och innan.
Vår verksamhet är koncentrerad mot Sverige och det gör att
vi tillverkar produkter som kan möta den svenska marknadens
höga krav. Som nationell tillverkare har vi mer att bevisa till
skillnad från internationella stortillverkare. Vi anstränger oss
helt enkelt lite mer. Vi ger dig högsta tänkbara service då vi,
precis som sensorn, är här för att underlätta för dig.
Kontakta oss för en demonstration på din klinik.




VINDÅKERSVÄGEN 10, 311 50 FALKENBERG
0346-488 00 • WWW.DENTALMIND.COM

FRÅGOR & SVAR

På Privattandläkarna får
vi många frågor varje dag
från er medlemmar.
Här får ni svar på några
av dem.
Har du en fråga?
Mejla info@ptl.se
ANDerS WIkANDER

AUGUST LILjeQVIST

Frågor om tandvård
och tandvårdsstöd.

Affärsjurist.

Fråga:

Fråga:

Vem bestämmer om semestern?
Hej juristen,

Flera 103 för samma
patient?

Vad ska jag tänka på inför planerandet av min personals sommarsemester? Jag vet att det
kan vara svårt att komma överens och vad kan jag som arbetsgivare besluta kring semester
på mitt företag?

Hej, kan man debitera flera åtgärder 103 för
samma patient under samma dag? Det står
ingen begränsning i regelverket.

Björn

Hälsningar Ingemar

Svar:

Svar:

Hej Björn,

Hej Ingemar,

Det allra bästa är naturligtvis om ni i ett tidigt skede sätter er ned tillsammans och kommer

Åtgärd 103 är en åtgärd som enligt rubriken

överens om hur ni vill lägga upp semestrarna på just ert företag. Det handlar ju alltid om att

är avsedd att användas för ”Akut eller kom-

ge och ta för alla anställda.

pletterande undersökning eller utredning av

Om ni dock har svårt att komma överens på detta sätt och det finns ett gällande kollek-

enstaka tand eller enstaka problem, utförd

tivavtal för din arbetsplats, ska du på ett tidigt stadium ta kontakt med fackets företrädare

av tandläkare.” Om en patient har större,

för en så kallad primärförhandling. Kommer du överens med facket om en förläggning av

eller flera problem som undersöks samma

sommarsemestern gäller den, efter samråd, även för oorganiserade anställda.

dag blir åtgärden 104. I IT-stödet kan det

Om det inte finns något kollektivavtal gäller följande. Sommarsemestern ska förläggas

gå att validera flera åtgärder 103 samma

efter samråd med varje enskild anställd. Dina anställda har rätt till fyra veckors samman-

dag, men man får vara beredd på att bli ef-

hängande semester under perioden juni t.o.m. augusti. Men, denna rättighet är så kallat dis-

terkontrollerad och då ha en bra motivering

positiv, vilket innebär att ni kan komma överens om någon annan förläggning av semestern.

till sin debitering, som visar att patienten

Det är i så fall viktigt att du är säker på att dina anställda verkligen är medvetna om att de

besökt mottagningen flera gånger samma

avstår från en rättighet som de har. Det är också viktigt att du som arbetsgivare är ute i god

dag. Det förtjänar också att påpekas, att

tid, då du måste informera om vad du beslutat senast två månader före semestertillfället

bara för att man kan validera en åtgärd i

om ni inte kommer överens.

Försäkringskassans IT-stöd, innebär inte

Semesterledigheten ska förläggas så att deltidsarbetande och arbetstagare med oregel-

det att den åtgärden är 100 procent säker

bundna arbetstider får lika lång ledighet som heltidsarbetande.

att bli godkänd i en efterkontroll.

Lycka till

derna 101 och 102 föreslås få ett tillägg i

August Liljekvist

texten från den 1 juli 2010: ”Åtgärden är er-

Som en parallell kan nämnas att åtgär-

sättningsberättigande en gång per patient,
dag och behandlare.”
Hälsningar, Anders Wikander
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vara helt säker på att uppgifter som placerar

Fråga:

Sekretess vid skatterevision

en viss person på en viss vårdinrättning vid

Hej. Jag undrar vilken sekretess som gäller för mina patientuppgifter vid skatterevision?
Hälsningar Lena

personen. Även den allmänna försiktighets-

en viss tidpunkt inte skulle kunna skada den
principen talar för att man bör avhålla sig
från utlämnande om man är osäker. Med

Svar:

stöd i lag eller förordning eller att patienten

detta resonemang skulle även en patientfak-

själv ger sitt medgivande.

tura och en tandteknikerfaktura kunna vara

Skatteverket brukar hävda att det finns

Hej Lena,

belagda med tystnadsplikt.
Skatteverkets skatterevisorer hävdar ofta

Skatteverket måste naturligtvis få veta

stöd i lag med hänvisning till 3 kap. 11 §

väldigt mycket om ditt företag vid en skat-

(1990:324) Taxeringslagen. Men i 3 kap. 13

i dessa sammanhang att de också är belagda

terevision för att kunna försäkra sig om att

§ Taxeringslagen undantas handling som

med tystnadsplikt. Detta är tyvärr inte rele-

du sköter det enligt alla lagar och regler.

tandläkare inte kan tvingas att vittna om

vant i sammanhanget. Reglerna om tystnads-

All relevant ekonomisk dokumentation och

enligt Rättegångsbalken. Skatteverket menar

plikt i Lagen om yrkesverksamhet (1998:531)

information om ditt företag ska du självklart

att dessa undantag inte är tillämpliga på

lämnar inte något undantag för obehörigt

lämna ut. Det är viktigt att Skatteverket får

exempelvis patientjournaler.

röjande av uppgifter till andra personer med

Socialstyrelsen å andra sidan är av den

möjlighet att göra en fullständig och god

tystnadsplikt. Skatteverkets tystnadsplikt

bestämda uppfattningen att det inte finns

är relevant när det gäller känsliga uppgifter

Det är dock bra att du är mån om

något lagligt stöd för att lämna ut uppgifter

om din verksamhet som du själv äger, inte

sekretessen för dina patienter! Det finns

om patienters hälsotillstånd och om andra

känsliga uppgifter som dina patienter äger

nämligen ett motstående intresse när det

personliga förhållanden till Skatteverket.

och som du förvarar och hanterar.

skatterevision.

Privattandläkarna stöder sig på Socialsty-

Vilken typ av handlingar handlar det då

gäller viss dokumentation. Det handlar om
tystnadsplikten för vad du har fått veta om

om i praktiken? Patientjournalerna är det

relsen när vi rekommenderar att inte lämna

dina patienters hälsotillstånd och om andra

mest uppenbara svaret. Men även uppgifter

ut någon typ av uppgifter som är belagda

personliga förhållanden. Denna tystnadsplikt

i tidboken är känsliga, eftersom de redogör

med tystnadsplikt till Skatteverket, exem-

framgår av 2 kap. 8 § lagen (1998:531) om

för att en viss person vid en viss tidpunkt

pelvis i samband med en skatterevision.

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens

befann sig på en tandvårdspraktik för be-

Om du är osäker har du enligt 3 kap. 14 § i

område. Obehörigt röjande och brott mot

handling. Reglerna om tystnadsplikt i Lagen

Taxeringslagen (1990:324) möjlighet att få

tystnadsplikten anses inte vara sådana

om yrkesverksamhet (1998:531) ska tolkas

ett utlämnande prövat av ansvarig förvalt-

handlingar när någon fullgör sådan uppgifts-

i ljuset av Sekretesslagen (2009:400) och

ningsrätt. Kontakta Privattandläkarna om en

skyldighet som följer av lag eller förordning.

där framgår att man för att obehörigen röja

sådan prövning blir aktuell.

För att ett obehörigt röjande av uppgifter till

uppgifter, måste vara övertygad om att de

Med vänlig hälsning

Skatteverket ska vara möjligt, krävs alltså

inte kan skada berörd patient. Man kan aldrig

August Liljeqvist
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Den nya benregenerationen är här
• Ett mer kostnadseffektivt kvalitetsmaterial
• Väldokumenterat i mer än 125 studier över 10 år
• Resorberar på 4 – 12 månader under bildande av
nytt vitalt ben
• Framgångsrikt använt på ﬂer än 500 000
patienter

Cerasorb® tillhandahåller maximal porositet för bättre resorption
vid benaugmentation. Tillverkad av en ny generation av renfasig ßtrikalciumfosfat, bildar produkten ett sammanbindande tredimensionellt skelett som gör att det resorberas fullständigt medan det
samtidigt sker en nybildning av ben.
* Prospective Multicenter Randomized Clinical Trial, Int Journal Oral
Maxillofacial Implants 2005, 371-381

Dentalmind, Vindåkersvägen 10, 311 50 Falkenberg
DOKUMENTERAT LIKVÄRDIGT MED AUTOGENT BEN

*
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Fax: 08-555 44 666
E-post: info@ptl.se
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Jan-Åke Zetterström, Tfn: 08-555 44 690
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Anders Wikander, Tfn: 08-555 44 640
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Ingela Andrée, Tfn: 08-555 44 605
Medlemservice
Daniella Bahgat, Tfn: 08-555 44 699
Jurist
August Liljeqvist, Tfn: 08-555 44 644
Förtroendenämnderna
Ann-Catrin Almespång, Tfn: 08-555 44 635
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Tfn: 08-555 44 697
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Ordförande: Göran Herbring
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Privattandläkaren | 2-2010

KVALITETSTÄNDER
TILL LÅGPRIS
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Box 214, 201 10 Malmö, SWEDEN
Tel: 040 914 850, email: gql@gql.se, Fax: 040 914 851, www.gql.se
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• Valrörelsen inför 2010 har precis inletts, där hälso- och
sjukvården på olika vis kommer att stå i centrum. Privattandläkaren kommer därför att bjuda in skribenter fram
till valet som ger sin syn på olika politiska frågor som
berör tandvården och sjukvården. Per Dahl har varit politisk chefredaktör på Barometern. I dag är han redaktör för
webbplatsen emilstankar.se.

Mitt bästa och värsta minne är ett och detsamma
När redaktören ringde från Privattandläkaren om denna kolumn satt jag mitt uppe i ett
vanligt redaktionskaos. Tandläkaren? Hade jag
glömt att gå dit? Hjälp! På min förra arbetsplats var en kollegas värsta trick att långsamt
och tyst närma sig bakifrån och plötsligt fråga
”Men Per, skulle inte du just nu…?” Det låg
närmare till hands att hon skulle få mig till
hjärtkliniken än till tandläkaren. Så det var lite
lugnande att efter någon sekund inse att det
gällde en text och inte en förträngd rotfyllning.
Det är ju alltid ingrepp i den klassen man
väntar sig när man travar iväg till mottagningen driven av sin självdisciplin. Det har
alltid fascinerat mig att patienterna i filmklassikern Kaktusblomman med Ingrid Bergman
och Walter Matthau beter sig som om de vore
suveräna kunder som såg tandläkaren som en
tillkallad serviceexpert. För mig är och förblir
han eller hon något av en myndighetsperson.
Därför har de personliga faktorerna jag
mött, alltid varit så värdefulla. Den första
tandläkare jag minns – med mottagning på
Drottninggatan i Stockholm – hade gröna
engelska jakttapeter i väntrummet, med små
vita diligenser och rödklädda ryttare på. Hur
många gånger har jag inte suttit och fantiserat
om scenerna, så att det som hände bakom den
vita dubbeldörren av trä nästan glömdes bort?
Långt senare var jag patient hos en annan Stockholmstandläkare, i gamla Svenska
Dagbladet-huset på Marieberg. Nu hade de
nya tandläkarstolarna införts, de i vilka man
nästan ligger. Det var lite synd, för mitt framför stolen hade han ett högt fönster med en
svindlande utsikt över Riddarfjärden och Riddarholmen. De dagar det var eftermiddagssol
var det nästan ett nöje att gå dit. Nästan.
Nu finns min hustandläkare här i Kalmar,
och det som delvis suddar bort magkänslan
är en liten vattenfontän i väntrummet. Be mig
inte beskriva hur den ser ut, för synminnet har
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inte fastnat. Däremot ljudet, ett svagt
porlande som ackompanjerar bläddrandet i gamla tidskrifter innan ens
namn ropas upp. Sedan utvecklas ett
rituellt samtal oss emellan. Jag frågar
om tandvårdsförsäkringars nytta, och
han suckar över kostnadsstegringarna.
Det gör lika stor nytta som någon
bedövningsspruta.
Så jag är djupt tacksam över förmånen att få kunna välja min tandläkare,
och kunna välja inte bara efter kall
statistik eller geografisk områdestillhörighet. Jag vill känna min motpart,
och känna mig trygg med det sätt han
möter mig på. Inga administrativa
riktlinjer kan förutse när det sker.
Men det är bra att det också finns
nöd- och jourmöjligheter, när borren och
tången med ens ses som räddningens efterlängtade insegel.
Så var det när mitt bästa och värsta tandläkarminne blev till. Jag var på snabbt besök i
London till en bokmässa. Och plötsligt, mitt
i all stress och småförkylning slog tandvärken
till. Hade jag haft en dynamitgubbe till hands
den natten hade jag lagt den längs med överkäken och tänt på. Någon gång vid sjutiden
på morgonen öppnade första Boothsbutiken i
närheten, och jag kunde, nödtorftigt draperad
i ytterrock och tofflor, länsa den på allt smärtstillande som fanns på hyllan. Puh.
Jag undrar hur många tabletter som gick
åt den dagen när jag gjorde vad jag skulle
på bokmässan. Något såsig efter detta, den
sömnlösa natten och alla piller, rymde jag vid
fyratiden på eftermiddagen till en Londonklubb, Sloane´s, för att koppla av. Med en
pint ale bredvid mig somnade jag bums i en
skinnfåtölj vid en öppen spis, efter att diskret
ha brett en uppslagen Daily Telegraph över
ansiktet.
En timme senare vaknade jag av ett oher-

rans liv. På denna klubb, undrade jag sömnigt
och tittade försiktigt ut över tidningens överkant. På andra sidan brasan satt ett åttioårigt
stendövt äkta par. Hon försökte läsa cricketresultaten mellan Pakistan och Australien
för honom. Brasan sprakade tyst och jag tog
den sista klunken ale. Detta är ett kulturminne tänkte jag, medan hon i samma tonläge
övergick till Sydafrika och hemmaserien. Var
annanstans än på en Londonklubb skulle jag
möta denna scen?
Men det var skönt att få snabbtid i Svenska
Dagbladet-huset dagen därpå. Antagligen
skulle kroppen inte ha tålt mycket mer av
Englands starkaste smärtstillare. Jag minns
ingenting av utsikten den dagen, och misstänker att ingen bedövningsspruta behövdes för
den lätt yre patienten. Till och med beskedet
rotfyllning kom som en lättnad.
Det finns tydligen människor som framlever sina liv utan en personlig tandläkarkontakt. Hur vågar de?
Per Dahl
per.dahl@emilstankar.se
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Sensorer gör
bildtagningen snabbare!

TRYGGHET

ENKELHET

HYGIEN

ARKIV

Fördelen med digital bildtagning är att du får en skarp bild på skärmen direkt för korrekt
diagnostik. Placera – exponera. Planmecas intelligenta sensor ansluts elegant med en smart
magnetkontakt. Tydlig färgkodning indikerar status och förlopp under bildtagningen.
Dessutom har ProSensor en extremt slitstark och tålig kabel som tål vridningar och drag.

All typ av bildtagning (panorama, intracam, 3D) kan integreras
i vår lättanvända programvara samt kopplas till journalsystem.
Ring oss för en paketlösning som passar just din praktik. Tel. 08-546 979 07

ProSensor – ett hållbart val

artilabs.com

Made in Västerås
Nu har vi flyttat stora delar av vår tillverkning från Kina till ett nytt superlabb
i Västerås. Tack vare det - och vårt digitala koncept med nästa generations
scanner - kan vi nu leverera minutiöst exakta tandtekniska arbeten på mindre
än halva tiden! Mycket nytt med andra ord. Men vissa saker vägrar vi ändra på.
Våra låga priser*, till exempel. Likaså har vi kvar samma gamla telefonnummer,
021-471 85 00, när du vill ringa och beställa.
PS. Nu är vi även “Made in Göteborg” med en nyöppnad studio på Kaserntorget!
* Prisexempel: Zirkoniumkronor tillverkade i Västerås 1250 SEK / led inklusive material

Artilabs Västerås
Ringborregatan 1B, Box 1180, SE-721 34 Västerås
tel: +46 (0)21 471 85 00, fax: +46 (0)21 471 85 01
mail: info@artilabs.com

Artilabs Göteborg
Kaserntorget 1, Box 2505 403 17 Göteborg
tel: +46 (0)31 761 76 40, mail: info@artilabs.com

