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 Nu är planeringens tid – både 
semesterplaneringen och 
planeringen av Odontolo-
gisk Riksstämma är i full 
gång. I år trä as vi alla på 

Stockholmsmässan i Älvsjö 13–15 no-
vember. Temat i år är ”Verksamhetsut-
veckling” och mottot är ”Riksstämman 
som får bitarna på plats” där samverkan 
och hälsa är två viktiga ledord. 

Mycket är på gång i Tandvårds- 
Sverige: utredningen om jämlik tand-
hälsa, arbetet med nationella riktlin-
jer, metoder för kunskapsstyrning, FN:s 
barnkonvention som blir lag, samt pro-
jekt mellan vetenskap och klinik. En 
webbplats för prisjämförelser är på gång, 
vi har en ny tandhygienistutbildning och 
nya metoder, material och utrustningar 
som kliver in på marknaden. Det är med 
andra ord en hel del som på ett eller an-
nat sätt påverkar oss i vår vardag. 

HUR SKA MAN KUNNA hålla sig uppdate-
rad och orienterad bland allt det nya? 
Riksstämman är samlingsplatsen för 
allt som är på gång, där alla vi inom 
tandvården ska kunna känna att bi-
tarna faller på plats. I programmet 
�nns före läsningar med kliniskt inne-
håll, patientfall och annat som är viktigt 
för verksamheten i våra mottagning-
ar. I år välkomnar vi Folktandvården 
Stockholm och Folktandvården Väst-
manland som valt att lägga en del av 
sina med arbeta res fortbildning på riks-
stämman.

För att bidra till samverkan blir det 
seminarier där vi sammanför myndig-
heter, organisationer, kliniker, specia-
lister och forskare. Exempel på detta är 
ett block om diabetes den 14 november 
som också är Världsdiabetesdagen. 

Ett annat samverkansblock kommer 
att ha karies som tema, eftersom denna 
sjukdom har ökat. På området hälsa har 
vi engagerat två framstående föreläsare: 
Leila Söderholm, som 2017 blev Årets 
hälsoinspiratör och 2018 nominerades 
till Årets talare, och Anders Hansen, 
författare till boken ”Hjärnstark: Hur 
motion och träning stärker din hjärna”. 

Centralt placerat på mässgolvet kom-
mer upplevelseytan Future Lab – Health 

att �nnas, med fokus på hälsa och verk-
samhetsutveckling: Hur utvecklar jag 
mig själv, teamet och kliniken för vårt 
eget och våra patienters bästa? Alla be-
sökare är välkomna dit, såväl de som 
deltar i det vetenskapliga programmet 
som de som bara besöker Swedental i 
mässhallen.

SOM ORDFÖRANDE I Riksstämme nämn-
den, som är en del av Svenska Tand-

läkare-Sällskapet, är jag glad att 
kunna medverka i detta stora 

och viktiga evenemang som 
ska främja kunskapsspridning 
och odontologisk forskning. 
På årets Riksstämma ska det 
�nnas något matnyttigt för 
alla att ta med sig hem.

Det �nns inga kommersi-
ella eller politiska bindning-
ar och det känns som en 
mycket bra grund för årets 
största evenemang för 
svensk tandvård. Vi ses på 
riks stämman! ●

Krönika I nästa nummer är  
Bodil Jönsson vår gästkrönikör

Hans Sandberg: 

Svensk tandvårds  
största evenemang 

Hans Sandberg är ordförande i Riks-
stämmenämnden, som är en del av 
Svenska Tandläkare-Sällskapet.

ANDERS HANSEN KOMMER  
TILL  RIKSSTÄMMAN 

- GÖR DU?

13-15 NOVEMBER 2019
STOCKHOLMSMÄSSAN

Vill du bli mer stresstålig, må bättre, 
förbättra ditt minne, bli mer kreativ och 
intelligent? Se då till att röra på dig! Den 
moderna hjärnforskningen visar att  
motion och träning får fullständigt  
ofattbara effekter på hjärnan, det organ 
som påverkas allra mest av att vi rör på 
oss. 

Anders Hansen är överläkare i psykia-
tri och författare till bland annat boken 
Hjärnstark. I en inspirerande föreläsning 
berättar han  om den senaste vetenska-
pen kring hur träning direkt påverkar 
hjärnans funktioner och vår hälsa. Han 
ger även  konkreta tips på hur du ska få 
de positiva effekterna.

 Vi ses på Riksstämman för en mental uppgradering!

www.tandlakarforbundet.se/riksstamman
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” Hur ska man kunna hålla sig 
uppdaterad och orienterad 
bland allt det nya?”
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