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Ari Riabacke talar om Verksamhetsut-
veckling genom handling – att leda oss 
själva och andra! Han talar om hur man 
via ledarskapet tar sig från besluts-
fattande till genomförandet av förändring 
samt hur vi ska få grupper och team att 
prestera bättre.

Han kommer garanterat att injicera era 
hjärnor med nya idéer om det framtida 
ledarskapet, hur ni kan skapa effektiva 
organisationer och hur ni får människor 
att trivas och känna sig trygga för att 
kunna prestera på topp!

16.00 RIKSSTÄMMANS ÖPPNANDE
Per Vult von Steyern Cecilia Brink 
ordförande Svenska Tandläkare-Sällskapet ordförande i Stockholms kommunfullmäktige

PRISUTDELNING
Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för Bästa avhandling Priset tillfaller författaren 
till det mest förtjänstfulla avhandlingsarbetet inom odontologin de senaste två åren. 

Forssbergs Dentals stipendiefond Syftar till att genom utdelande av stipendier främja 
forsknings- och utvecklingsarbete inom det odontologiska verksamhetsområdet. 

Dentatus pris till årets studenter, Till en odont student från vardera lärosäte för att 
uppmärksamma klinisk förmåga och förmågan till ett empatiskt och etiskt förhålln-
ingssätt i den patientvårdande verksamheten.

16.30 VERKSAMHETSUTVECKLING GENOM HANDLING – ARI RIABACKE

BLI HJÄRNSTARK! 
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 psykiatri och författare till 
bland annat boken Hjärnstark. I en inspirerande föreläsning 
berättar han om den senaste vetenskapen kring hur träning 
direkt påverkar hjärnans funktioner och vår allmänhälsa. 

Anders ger dig i denna föreläsning konkreta tips på hur du  
ska få de positiva effekterna.

100% HÄLSA! 
Forskning visar tydligt att vardagsrörelse är livsviktigt. Hur tar 
du dig ur gamla spår? Hur lurar du hjärnan att börja göra sånt 
som är bra för dig? 

Denna forskningsbaserade föreläsning bjuder på massor av 
humor, energi och igenkänning – inga pekpinnar eller dåligt 
samvete. Leila är expert på att fånga alla oavsett vem du är.  
Hon har satt vardagsträningen på kartan!

Leila Söderholm blev 2017 Årets Hälsoinspiratör framröstad 
av svenska folket och som förra året nominerades till en av 
Årets Talare.

STARK SOM EN BJÖRN
– SNABB SOM EN ÖRN 
Kalle är reklamaren som blev träningsbloggare och programle-
dare i TV. I en föreläsning berättar han mer om sina tankar om 
träning och utmaningar han ställts inför.

“Man behöver faktiskt inte byta liv och sluta med allt kul för att 
få hålla på med träning.” Kalle föreläser om hur man kan tänka 
kring träning för att det inte ska kännas “så satans tråkigt” och 
hur man kan hitta sin träningsglädje utan att nödvändigtvis vara 
en duktig typ som äter stenålderskost ur en plastburk varje dag.

ÅRETS HÄLSOINSPIRATÖRER

Föreläser 13 nov 10.15–11.15, 14 nov 13.30–14.30,  
15 nov 13.30–14.30

Föreläser 13 nov 13.30–14.30, 14 nov 10.45–12.00

Föreläser 15 nov 9.00–10.00



ONSDAG 13 NOV. Seminarier
10.15–11.15   100% hälsa!

Forskning visar tydligt att vardagsrörelse är livsviktigt. Hur tar du dig ur gamla 
spår? Hur lurar du hjärnan att börja göra sådant som är bra för dig?
Talare: Leila Söderholm 

10.15–11.15  Cement & cementering – optimera bindningen av protetiska  
restaurationer 
Lyssna till en klinisk-praktisk föreläsning med genomgång av olika  
cementsystem för olika tandstödda och implantatstödda restaurationer.
Talare: Wedad Hammoudi, Övertandläkare i Oral Protetik 

10.15–11.45   Så påverkas tandvården av Barnkonventionen
Barnens rättigheter stärks när Barnkonventionen blir lag i januari 2020 – hur 
påverkar det oss i tandvården?
Moderator: Karin Hammarlund, Övertandläkare Region Stockholm
Medverkande: Gunilla Klingberg, Dekan och Professor i Pedodonti
Therese Kvist, Specialisttandläkare Pedodonti/Odont.Dr.
Ann-Marie Olhede, Chef enhet tandvård Koncernkontoret Västra Götalandsregionen
Elizabeth Englund, Sakkunnig Barnets rättigheter SKL

10.15–11.45   Kirurgiska visdomar om visdomständer
Här har vi samlat den kirurgiska och röntgenologiska visdomen när det gäller 
det absolut vanligaste käkkirurgiska ingreppet.
Moderator: Carina Krüger Weiner, Övertandläkare specialist i Käkkirurgi,  
Medicin doktor, Klinikchef
Medverkande: Kristina Schremer, Övertandläkare specialist i Käkkirurgi
Ho Yun Cho, Övertandläkare specialist i Käkkirurgi
Anna Rahm, Övertandläkare specialist i Oral Radiologi

10.15–12.00   Antibiotika – hur kombineras hållbar utveckling och patientsäkerhet? 
Nya data visar att antibiotika inte förbrukas jämlikt i svensk tandvård och att det 
fortfarande finns stor förbättringspotential, vad behövs för hållbar utveckling 
och optimerad patientsäkerhet?

 Medverkande: Bodil Lund, Professor Käkkirurgi 
 Margareta Hultin, Tandläkare och specialist i parodontologi
 Aron Naimi-Akbar, odontologisk epidemiologi

Annika Hahlin, Leg. apotekare, Strama Stockholm 

10.15–12.30   Långvarig smärta – en global samhällsbörda 
I symposiets första del kommer professor emeritus Harald Breivik att belysa 
den globala börda som långvarig smärta medför. Vad innebär långvarig smärta 
ur ett globalt perspektiv?
Moderator: Erik Lindfors, Övertandläkare
Medverkande: Harald Breivik, Professor emeritus
Per Alstergren, Professor
Maria Pigg, Docent, endodonti

10.15–12.00   Seniortandvård – patientens resa från oberoende till beroende  
Följ den äldre patienten på en resa från frisk oberoende till sjuk och vård-
beroende. Kliniska tips varvas med vetenskap från några av Sveriges bästa 
föreläsare inom området.
Moderator: Markus Höglund, Specialist i Orofacial Medicin
Medverkande: Christina Carlson, Tandläkare, Chef Centrum för Äldretandvård
Katri Ståhlnacke, Dr odont vet. Kunskapscentrum för Äldres Munhälsa
Pia Gabre, Övertandläkare, Kunskapscentrum för Äldretandvård
Pia Skott, Dr med, övertandläkare i orofacial medicin, forskningschef Folktandvården
Gunilla Sandborgh Englund, Professor Karolinska Institutet
Gunnar Henning, Strateg, Tandläkare, Centrum för Äldretandvård

10.30–12.00   Kompetensförsörjning – för en jämlik och tillgänglig tandvård  
I projektet ”Hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning i framtiden” samar-
betar Socialstyrelsen med Kairos Future för att formulera en scenarioanalys mot 
2040 för hälso- och sjukvården och konsekvenser för kompetensförsörjningen.
Moderator: Katharina Wretlind, Folkhälsostrateg och samordnare i Folktandvården 
Medverkande: Mats Olsson, Framtidsstrateg Kairos Future
Panel: Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör i Region Uppsala och ordförande i 
Sveriges Folktandvårdsförening
Martin Färnsten, sekreterare i utredningen om jämlik tandhälsa
Tomas Josefsson, divisionschef Folktandvården, Region Norrbotten
Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening

13.15–14.30   Från skogsskövling till fimpar i haven – hur kan tandvården påverka? 
Hur ser tobaksindustrins miljöpåverkan ut och hur påverkar den nya tobakslagen 
oss inom tandvården?
Moderator: Karin Sjögren, Leg Tandläkare
Medverkande: Stella Airila Månsson, Parodontolog och Med dr
Birgitta Enmark, Leg Tandhygienist
Miranda Nordström, Leg Tandhygienist 
Yvonne Nyblom, Leg Tandhygienist, Ordf Sveriges Tandhygienistförening
Johanna Reuterving Smajic, Leg Tandhygienist
Lena Sjöberg, Leg Tandläkare
Ingela Throzell, Leg Tandhygienist
Marie Udén, Tandsköterska, Ordf Svenska Tandsköterskeförbundet
Hans Göransson, Leg Tandl, fd Ordf Sveriges Tandläkarförbund
Suzanne Bengtsson, Riksförbundet VISIR

13.30–14.30   Operationshygien i allmänpraktiken  
Hur kan man på ett rationellt sätt omvandla tandläkarpraktiken till ett operations-
rum som uppfyller dagens krav på vårdhygien?
Medverkande: Margareta Hultin, Odont Dr
Aron Naimi-Akbar, Docent
Bodil Lund, Professor Käkkirurgi

ONSDAG 13 NOV. Seminarier
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14.10–14.50  Ekonomisk brottslighet – aktuella fall och utredningar
 Moderator: Hans Sandberg, Leg tandläkare, Med dr
 Medverkande: Lars Sjödin, Försäkringsodontologisk koordinator
 Thomas Unsgaard, Kriminalinspektör

15.00-15.40  Tandvårdsturism – risker och regler 
 Moderator: Hans Sandberg, Leg tandläkare, Med dr
 Medverkande: Bodil Lund, Professor käkkirurgi
 Lars Sjödin, Försäkringsodontologisk koordinator

16.00–17.30  INVIGNING, PRISUTDELNING & FÖRELÄSNING 
 Vi bjuder på invigning av Riksstämman med prisutdelningar av Svenska 
 Tandläkare-Sällskapet. I anslutning till invigningen ger Ari Riabacke en 
 föreläsning om ”Verksamhetsutveckling genom handling – att leda oss  
 själva och andra!”

FORSKNINGSRAPPORTER
10.15–15.45  Svensk Samhällsodontologisk Förening SAL K23

12.45–15.45 Svensk Förening för Orofacial Medicin SAL K24

13.30–14.30   Vårdutveckling med stöd av SKaPa  
Hur får man ett projekt att bli framgångsrikt och hur håller man förändringsar-
betet levande över tid? SKaPas kvalitetsregister innehåller fler än 6,5 miljoner 
individer och kan erbjuda enskilda kliniker stöd för vårdutveckling. 
Medverkande: Per Hjalmarsson, Leg. tandläkare
Chizarie Sharre
Sophie Hagelin
Linda Andersson Falk

13.30–14.30  Bli Hjärnstark! 
 Överläkaren och författaren Anders Hansen föreläser om den senaste  
 vetenskapen kring hur träning direkt påverkar hjärnans funktioner   
 och vår allmänhälsa. Hur får du de positiva effekterna?
 Talare: Anders Hansen

14.40–15.55   Kariesfritt eller färdigexkaverat?  
Hur mycket kariespåverkad vävnad bör avlägsnas vid ”normaldjupa”  
och ”grunda” kariesskador? 
Medverkande: Anders Hedenbjörk Lager, Övertandläkare och lektor i Cariologi

 Georgios Tsilingaridis, Med Dr specialist pedodonti
 Frode Staxrud, Tandläkare, Dr. Philos 

14.45–15.30   Tandsköterskans historia
 I början på 1900-talet fanns inte tandsköterskor. Det var husan som diskade 
 instrumenten efter dagens slut och hon öppnade dörren och tog emot patienterna.
 Talare: Louise Ericson, Ordförande i Museinämnden  

14.45–15.45   På jakt efter den betthöjd som flytt – lyckad protetik i djupa bett  
Vår moderna livsstil leder ofta till tandslitage av olika slag och dagens tandvård 
erbjuder ibland fyllningsmaterial som inte är nötningsbeständiga.

 Medverkande: Ulrica Gidlund, Specialist i Oral Protetik
 Tobias Trybom, Leg Tandläkare

TEMA: DARK DENT – bakom rubrikerna
Svensk tandvård håller världsklass och det kan vara skönt att sola sig i glansen. Men det gäller 
att undvika skuggan, för där lurar många fallgropar. I ljuset är det lätt att se vilken vård som 
är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. När skuggorna faller blir det 
svårare, och om det blir riktigt mörkt kan det vara för sent.

13.00–14.00   Lärande tillsyn – så kan IVO hjälpa dig som tandläkare, chef och 
vårdgivare

 Moderator: Cina Seidefors, Kommunikatör IVO
Medverkande: Sofia Wallström, Generaldirektör
Johan Blomgren, Tillsynstandläkare
Lars Sjödin, Försäkringskassan
Kirsi Olsson, Verksamhetsutvecklare och leg undervisningstandläkare
Anders Jonsson, Ordf Praktikertjänst FoU-nämnd

ONSDAG 13 NOV. Seminarier ONSDAG 13 NOV. Seminarier

Folkhälsan utvecklas positivt samtidigt som kroniska sjukdomar som diabetes och 
hjärtsjukdomar ökar i befolkningen. Vad kan jag, kliniken och samhället bidra med 
för att skapa ökad hälsa? Följ med på en vandring genom Future Lab – Health. Besök 
Dialogscenen och lyssna till välkända forskare, företagare och kliniker som ger sin 
syn på hälsa och verksamhetsutveckling. Stanna till i Demolabbet och upplev hur vi 
med ny teknik kan utveckla verksamheten och bidra till ökad hälsa – för oss själva 
och befolkningen. 

Future Lab – Health hittar du i A-hallen

9.00–17.00
13–15 NOVEMBER

Läs mer om programmet och talarna på www.delegia.com/riksstamman Läs mer om programmet och talarna på www.delegia.com/riksstamman
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9.00–10.00   Missfärgningar på framtänderna, vad gör vi? 
Att välja rätt behandling av fläckar på framtänderna är svårt, inte minst på den  
unga individen då vi även är begränsade av EU-direktiv. 
Medverkande: Tobias Fagrell, Övertandläkare pedodonti
Sven Scholander, Övertandläkare protetik 

9.00–10.00  Äldres läkemedelsförskrivning  
– tandvård en del av en komplicerad helhet 
Äldre människor som besöker tandvården står ofta på läkemedel som förskrivits 
inom hälso- och sjukvården eller inom tandvården. Läkemedel som kan ha rent  
ogynnsamma effekter och medför risker.
Talare: Johan Fastbom, Professor i geriatrisk farmakologi

9.00–10.30   Vägen in på den svenska tandvårdsmarknaden
I Sverige finns det en stor grupp tandläkare med examen utanför EU/EES. För 
att ta sig in på den svenska tandvårdsmarknaden som tandläkare måste dessa 
ha en svensk legitimation. Hur kan vi underlätta för gruppen?
Moderator: Hans Sandberg, Leg tandläkare, Med dr
Medverkande: Åsa Wennberg, Enhetschef, Socialstyrelsen
Tina Skytte, Operativ samordnare, Arbetsförmedlingen
Anna-Clara Olsson, Utredare, Sveriges Kommuner och Landsting
Gunilla Sandborgh-Englund, Professor vid Karolinska Institutet
Ann-Marie Olhede, Enhetschef Tandvård Region Västra Götaland
Tareq Alsayed, Leg tandl Folktandvården Stockholm

10.15–12.00   Från klinisk kunskap och idéer till lege artis
Många inom tandvården har erfarenhet och kunskap från sin kliniska vardag 
som andra skulle ha nytta av. Man vill gärna dela med sig av sin kunskap men 
hittar inte vägen att göra det på.
Moderatorer: Bengt Franzon, Tandläkare, doktorand och forskare i samhälls- 
odontologi och Alfheidur Astvaldsdottir, Odont sakkunnig på Socialstyrelsen 
Medverkande: Helena Domeij, SBU, Tandläkare
Irene Edebert, Projektledare SBU, Tandläkare
Emelie Boberg, Tandhygienist
Petteri Sjögren, Tandläkare
Sqipe Bajraktaraj Zeqiri, Tandhygienist
Annika Julihn, Övertandläkare 

10.30–12.00   1+1=3 – lyckad behandling genom samverkan 
Konsultativa arbetssätt ger tid för kunskapsutbyte och vård på rätt nivå. Hur 
samarbetar vi med svåra fall? Vem gör vad, när och på vem?
Moderator: Ingrid Olofsdotter, Divisionschef

 Medverkande: Emma Gardell, Övertandläkare Protetik 
 Daniel Jönsson, Docent Parodontologi
 Heidrun Kjellberg, Docent Ortodonti 

TORSDAG 14 NOV. Seminarier
10.30–12.00   50 shades of sinuit  

Diagnostik och behandling av odontogen sinuit ur tre olika perspektiv: Radiologi, 
Käkkirurgi och Bihålekirurgi.
Moderator: Karin Ekströmer, Övertandläkare
Medverkande: Malin Vestin Fredriksson, Specialisttandläkare inom odontologisk 
radiolog
Even Nisja, Leg. tandläkare, specialist i käkkirurgi
Fredrik Eliasson, Överläkare ÖNH-specialist

10.45–11.30   Tandvårdens branschrapport 2019  
Privattandläkarnas årliga branschrapport analyserar och sammanfattar  
tandvårdsbranschen.
Medverkande: Merit Lindberg, VD Privattandläkarna
Lars Olsson, Näringspolitisk chef Privattandläkarna

10.45–11.45   Cement & cementering – optimera bindningen av protetiska  
restaurationer 
Lyssna till en klinisk-praktisk föreläsning med genomgång av olika  
cementsystem för olika tandstödda och implantatstödda restaurationer.
Talare: Wedad Hammoudi, Övertandläkare i Oral Protetik

10.45–11.45   En ny tandhygienistutbildning 2019  
Resan mot en ny examensbeskrivning presenteras. Varför är det viktigt för 
tandvården? Vad är nytt och vilka utmaningar står vi inför? Hur påverkas yrket och 
vilka förbättringar hoppas vi på?
Moderator: Kajsa H Abrahamsson, Leg tandhygienist, docent
Medverkande: Yvonne Nyblom, Leg tandhygienist, Ordförande STHF
Charlotte Elam, Senior utredare UKÄ
Pia Andersson, Dekan, bitr. professor 
Agneta Stenebrand, PhD, Programansvarig

10.45–12.00  Bli Hjärnstark! 
 Överläkaren och författaren Anders Hansen föreläser om den senaste  
 vetenskapen kring hur träning direkt påverkar hjärnans funktioner   
 och vår allmänhälsa. Hur får du de positiva effekterna?

Talare: Anders Hansen

10.45–12.15   Modern kompositteknik
 Den främsta orsaken till att man gör fyllningar idag är att gamla komposit- 
 fyllningar inte håller – hur får vi kompositfyllningarna att hålla längre?

Talare: Johan Hagman, Leg tandläkare

TORSDAG 14 NOV. Seminarier

Läs mer om programmet och talarna på www.delegia.com/riksstamman Läs mer om programmet och talarna på www.delegia.com/riksstamman
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TORSDAG 14 NOV. Seminarier
11.15–12.00   Nya perspektiv i nationella riktlinjer för tandvård  

Hur tas riktlinjerna fram, hur kan de användas och vilka nya områden och  
grupper ingår? Socialstyrelsen presenterar arbetet av de nationella riktlinjerna.
Moderator: Elisabeth Wärnberg Gerdin, Enhetschef Socialstyrelsen
Medverkande: Sofia Orrskog, Utredare på Socialstyrelsen
Göran Dahllöf, Professor
Hans Östholm, Leg. tandläkare och bitr. registerhållare
Katharina Wretlind, Docent i cariologi och folkhälsostrateg
Katri Ståhlnacke, Leg. tandhygienist och forskare
Sven Bågesund, Leg. tandläkare

13.30–14.30   100% hälsa!
Forskning visar tydligt att vardagsrörelse är livsviktigt. Hur tar du dig ur gamla 
spår? Hur lurar du hjärnan att börja göra sådant som är bra för dig? 
Talare: Leila Söderholm

13.30–14.30   ÖK 3:an – retinerad och rätt hanterad
Här belyses problematiken kring retinerade överkäkshörntänder gällande diag-
nostik, kliniskt handhavande och bildtagning i allmäntandvården.
Moderator: Silvia Miranda Bazargani, Övertandläkare och verksamhetschef
Medverkande: Helena Christell, Övertandläkare
Sofia Petrén, Övertandläkare

13.30–14.30   Aloe Vera, fluor & oral hälsa – en litteraturgenomgång 
– sponsrat program 
Aloe Vera är en välkänd medicinalväxt. Föreläsningen kommer att belysa de 
studier som finns publicerade om Aloe Vera, fluor och oral hälsa.
Talare: Dowen Birkhed, Professor Emeritus

13.30–15.00   Från Sverige till Etiopien – erfarenheter från olika katastrofer
Rapportering från inträffade händelser som bland annat terrorattentatet på  
Drottninggatan och flygolyckan i Etiopien - hur har den svenska identifierings- 
beredskapen utvecklats samt vilka metoder används? 
Moderator: Urban Rådestad, Tandläkare och officer inom Försvarsmedicin
Medverkande: Anna Jinghede, Rättsodontolog
Per Stål, Rättsodontolog

14.45–15.30   Tandsköterskans historia 
I början på 1900-talet fanns inte tandsköterskor. Det var husan som diskade 
instrumenten efter dagens slut och hon öppnade dörren och tog emot patienterna.
Talare: Louise Ericson, Ordförande i Museinämnden

14.45–15.30   Interceptive treatment with LM-Activator eruption guidance appliance 
– sponsrat program 
Results from a randomized clinical trial and a follow up study regarding early 
orthodontic treatment with eruption guidance appliances (EGA) from The Arctic 
University of Norway, Tromsø will be presented.
Talare: Rita Myrlund, Specialist in orthodontics

TORSDAG 14 NOV. Seminarier
14.45–16.15   Ny klassificering av parodontala och peri-implantära sjukdomar  

Hur kommer den nya klassificeringen att förenkla arbetet i tandvården och under- 
lätta kommunikationen mellan vårdgivare inom professionen och mellan tand-
vården, patienter och myndigheter?
Talare: Tord Berglundh, Professor

15.15–16.45   Entandsluckan – hur svårt kan det va?  
Med kliniska fall beskrivs de olika situationer där valet står mellan ortodontisk  
luckslutning, luckvidgning, transplantation eller olika alternativ för protetisk  
ersättning i en entandslucka.
Moderator: Simon Dahlgren, Övertandläkare vid oral protetik
Medverkande: Katarina Wiggman, Specialist i Ortodonti
Carl-Fredrik Arnelund, Specialist Oral protetik
Carina Pekkari, Specialist i Käkkirurgi

15.15–16.45   Aj, det gör ont! Används barnens tid i tandvården rätt  
när resurser saknas?    
Vi står inför utmaningar att förbättra vår barntandvård med strategier som  
fungerar, ge vård och tid till de som bäst behöver.
Moderator: Åsa Engström Lindh, Övertandläkare i pedodonti
Medverkande: Agneta Robertsson, professor
Åsa Renström, Tandläkare Folktandvården
Kerstin Lantto, Enhetschef Folktandvården

15.45–16.30   Framtidens läkemedelsförsörjning – brister, risker och innovationer 
– sponsrat program   
Huvudfrågor kring framtidens läkemedelsförsörjning reds ut.
Talare: Tala Jalilian, Legitimerad apotekare

TEMA: DIABETES
Enligt alla prognoser ökar förekomsten av diabetes såväl globalt som i de nordiska länderna. Un-
der denna temaeftermiddag beskrivs diabetes och kopplingen till parodontit och aktuella rekom-
mendationer redovisas för behandling av parodontit hos diabetespatienter. Liksom hur tandvården 
kan samverka med sjukvården genom bland annat screening.

13.00–14.20   Parodontit och diabetes – det du bör veta om orsak och verkan
 Medverkande: Anna Norhammar, Överläkare docent
 Claes-Göran Östenson, Senior professor
 Kåre Buhlin, Övertandläkare docent
 Henrik M. Jansson, Tandläkare docent

14.30–15.20  State of the art – medicinsk screening inom tandvården
 Medverkande: Kerstin Brismar, Senior professor
 Anna Norhammar, Överläkare docent
 Helen Andersson, Sjuksköterska doktorand
 Göran Friman, Tandläkare Med Dr

Läs mer om programmet och talarna på www.delegia.com/riksstamman Läs mer om programmet och talarna på www.delegia.com/riksstamman
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TORSDAG 14 NOV. Seminarier
TEMA: DIABETES
15.30–16.00  Tvärprofessionell samverkan – från låsning till lösning 
 Medverkande: Claes-Göran Östenson, Senior professor 
 Katri Harcke, Vårdutvecklingsledare diabetessjuksköterska
 Anders Lindunger, Tandläkare klinikchef

16.00–16.30  Samverkan mellan tand-, hälso- och sjukvård – hinder 
 och förbättringsförslag
 Medverkande: Peter Lundholm, Sakkunnig Socialstyrelsen 
 Thomas Malm, Utredare Socialstyrelsen

16.30–17.00  Då, nu och framtiden – panelsamtal
 Kerstin Brismar, Senior professor
 Claes-Göran Östenson, Senior professor
 Thomas Malm, Utredare Socialstyrelsen
 Peter Lundholm, Tandläkare sakkunnig Socialstyrelsen
 Anders Lindunger, Tandläkare klinikchef
 Göran Friman, Tandläkare Med Dr

FORSKNINGSRAPPORTER
9.00–12.00  Svenska Parodontologiföreningen SAL K22

9.00–12.00 Svenska Pedodontiföreningen SAL K24

13.30–14.00 Svenska Ortodontiföreningen SAL K22

13.30–14.30 Svensk Förening för Oral Protetik SAL K24

15.00–16.15 Svensk Förening för Odontologisk Radiologi SAL K24

FREDAG 15 NOV. Seminarier

FREDAG 15 NOV. Seminarier

9.00–10.30   Ny klassificering av parodontala och peri-implantära sjukdomar
Presentationen visar hur den nya klassificeringen kommer att förenkla arbetet  
i tandvården och underlätta kommunikationen mellan vårdgivare inom profes-
sionen och mellan tandvården, patienter och myndigheter.
Talare: Tord Berglundh, Professor

9.00–10.30   Hållbar tandvård, vårt ansvar 
Vårt dagliga arbete inom tandvården påverkar miljön. Hur kan vi planera så att  
miljöpåverkan blir så liten som möjligt?
Moderator: Johanna Norderyd, Övertandläkare, Specialist i pedodonti
Medverkande: Brett Duane, Tandläkare

9.00–12.00   Ju fler kockar, desto bättre soppa!  
Ett interaktivt seminarium där specialister diskuterar typiska patientfall och 
publiken inbjuds via mentometer att medverka i terapiplanering och att ställa 
frågor i realtid.
Moderator: Farid Akhlaghi, Paradontolog

 Medverkande: Claes Reit, Professor i endodonti
 Peter Lingström, Professor i kariologi
 Göran Kjeller, Docent i käkkirurgi
 Bengt Hasseus, Docent i oral medicin
 Brandon Washburn, Specialist i protetik 

 9.00–10.30   Tandläkaryrket och dess oändligt spännande karriärmöjligheter 
Inspireras av en föreläsning av två unga, drivna och duktiga tandläkare som 
tidigt kommit långt i sin karriär både i Sverige och utomlands.

 Medverkande: Aylin Marinova, Ordf för Tandläkarförbundets Studerandeförening
 Nikoo Bazsefidpay, Ordförande för Tandläkare utan gränser
 Michael Hana, Tandläkare, Eindhoven

10.30–11.15   Tandsköterskans historia   
I början på 1900-talet fanns inte tandsköterskor. Det var husan som diskade  
instrumenten efter dagens slut och som öppnade dörren och tog emot patienterna.

 Talare: Louise Ericson, Ordförande i Museinämnden

10.30–12.00   Endodonti – en utmaning i kliniken, kan vi hjälpas åt?  
Hur kan vi lösa endodontiska utmaningar i vardagen med hjälp förbättringsarbete  
och forskning, vilka förutsättningar har vi?

 Medverkande: Lisbeth Dahlström, Övertandläkare & odontologie doktor
 Charlotte Ulin, Klinikchef & övertandläkare

10.45–11.45   Rätten till vård som inte kan anstå – Prisföreläsning 
Landstingen har skyldighet att erbjuda asylsökande och papperslösa personer  
vård som inte kan anstå men samtidigt är det upp till behandlaren att bedöma 
vilka åtgärder som behöver göras och vad det innebär.

 Moderator: Gunnar Henning, Ordförande Etikkommittén
 Medverkande: Torgny Alstad, Universitetslektor och övertandläkare

9.00–10.00   Stark som en björn – snabb som en örn 
Hur man kan hitta sin träningsglädje utan att nödvändigtvis vara en duktig typ 
som äter stenålderskost ur en plastburk varje dag.
Talare: Kalle Zackari Wahlström 

9.00–10.00  Tillsammans för framgång – teamwork tar behandlingarna  
till nya höjder  
Inspireras och lär av både tandsköterska och tandläkare som berättar och tipsar  
om hur de samarbetar för att få en rolig arbetsvardag, nöjda patienter och goda 
behandlingsresultat. 
Moderator: Pernilla Larsson Gran, Specialist i Oral Protetik, Docent
Medverkande: Nadja Christensen, Tandsköterska, Protetikassistent
Nicole Winitsky, Specialist i Oral Protetik, Doktorand

Läs mer om programmet och talarna på www.delegia.com/riksstamman Läs mer om programmet och talarna på www.delegia.com/riksstamman
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FREDAG 15 NOV. Seminarier FREDAG 15 NOV. Seminarier
11.30–12.15   Tjänstepension – en viktig del av dina anställningsförmåner  

Efter ett långt arbetsliv ser många fram emot att njuta av tillvaron som pensionär 
och kunna unna sig lite av livets goda. Frågan är bara hur mycket vi kommer ha 
råd att unna oss ur ett ekonomiskt perspektiv?

 Talare: Eva Wistrand, Partsinformatör KPA Pension

13.15–14.45   Modern kompositteknik  
Den främsta orsaken till att man gör fyllningar idag är att gamla komposit- 
fyllningar inte håller – hur får vi kompositfyllningarna att hålla längre?

 Talare: Johan Hagman, Leg tandläkare

13.30–14.30  100% hälsa!  
 Forskning visar tydligt att vardagsrörelse är livsviktigt. Hur tar du dig ur gamla 
 spår? Hur lurar du hjärnan att börja göra sådant som är bra för dig?
 Talare: Leila Söderholm

13.30–14.30   Tandvårdens förtjänster och problem i välfärdssverige 
 Är tandvården en svensk framgångsbransch? Lyssna till Acko Ankarberg  
 Johansson (KD) ordförande i Riksdagens socialutskott, som bland annat har hand 
 om tandvårdsfrågor.
 Moderator: Maria von Beetzen, Specialisttandläkare oral protetik
 Medverkande: Acko Ankarberg Johansson, Riksdagens socialutskott

13.30–14.30   Tandläkekonsten – från hantverk till akademi  
Under medeltiden inskränkte sig tandvården till att bekämpa tandvärk.  
Hur såg utvecklingen ut kring odontologin efter medeltiden?

 Talare: Ingvar Alba, Leg tandläkare

14.45–15.45   Peri-implantit behandling – ett pragmatiskt tillvägagångssätt   
Föreläsningen presenterar ett logiskt arbetsflöde för omhändertagandet av  
peri-implantit, åskådliggjort med hjälp av kliniska videofilmer och patientfall.

 Talare: Andreas Stavropoulos, Professor

14.45–16.15   Oralmedicinska fallpresentationer   
Ett gott samarbete mellan kliniker och oralpatologer är en förutsättning för att  
ställa rätt diagnos på sjukliga förändringar i munhålan.

 Medverkande: Jenny Öhman Övertandläkare
 Anna Ljunggren Övertandläkare
 Anna Arvidsson ST-tandläkare
 Anna Hartwig, Övertandläkare 
 Fredrik Holmkvist, Övertandläkare

15.00–15.45   Ledarskap som tar verksamheten till nya höjder   
Digitalisering och kompetensförsörjning utmanar invanda arbetssätt och såväl  
organisationer. Vi behöver förbereda oss för framtiden!

 Medverkande: Mats Gottschalk, HR-chef Folktandvården Skåne AB
 Johan Bertlett, Fil.Dr

15.00–16.30   Dental erosion – ett modernt tandslitage kopplat till livsstil och hälsa  
Pågående förändringar i vår livsstil så som ökad konsumtion av sur mat och 
dryck men också olika sjukdomar leder till nya riskfaktorer för tandhälsan.

 Moderator: Hans Nilson, Tandläkare, specialist i oral protetik
 Medverkande: Ulrica Gidlund, Tandläkare, specialist i oral protetik

Prisutdelare:Gunnar Håwi, Tandläkare

TEMA: Karies och kunskapsstyrning
I media hör vi och i statistiken ser vi att kariessjukdomens tillbakagång har stannat upp och i vissa 
åldersgrupper till och med ökat. Vad är orsaken till detta? Är det en generationsfråga eller en 
förändrad attityd i samhället? Kan det vara en fråga om hur tandvården organiseras eller hur den 
finansieras? Vad kan vi göra och vad gör olika delar av tandvården för att vända en negativ trend 
som riskerar att fortsätta eller till och med förvärras?

9.00–10.30   Karies ökar bland våra barn – vad gör vi?
 Moderator: Pernilla Lif Holgerson
 Medverkande: Anita Alm, Övertandläkare
 Gunilla Klingberg, Professor
 Hans Östholm, Tandläkare, Bitr. registerhållare SKaPa

10.45–11.45  God tandvård kräver kunskap 
Moderator: Anna-Karin Wagner, Utvecklingschef, Folktandvården Västmanland AB

 Medverkande: Gunnel Håkansson, Tandvårdsstrateg
 Karin Sunnegårdh-Grönberg, Övertandläkare/universitetslektor
 Elisabeth Wärnberg Gerdin, Enhetschef Socialstyrelsen

11.45–12.30  Tema Karies – panelsamtal
 Moderator: Lars Gahnberg, Docent
 Medverkande: Elisabeth Wärnberg-Gerdin, Socialstyrelsen
 Gunnel Håkansson, Nationella programområdet Tandvård
 Karin Sunnegårdh-Grönberg, NAG Nationella arbetsgruppen karies
 Hans Östholm, SKaPa Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit
 Pernilla Lif-Holgersson, Svenska Pedodontiföreningen
 Dan Ericson, Svensk förening för Cariologi
 Anita Alm, Övertandläkare Västra Götalandsregionen

FORSKNINGSRAPPORTER
9.00–11.30  Svensk Käkkirurgisk Förening SAL K23

13.00–14.00 Svensk Förening för Cariologi SAL K23

13.00–15.00 Svenska Endodontiföreningen SAL K22  

13.00–16.15 Svensk Förening för Bettfysiologi SAL K24

Läs mer om programmet och talarna på www.delegia.com/riksstamman Läs mer om programmet och talarna på www.delegia.com/riksstamman
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NÄSTA ÅR BJUDER VI PÅ TEMAT   
HÅLLBAR TANDVÅRD!
11–13 NOVEMBER 2020  
PÅ SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG 


