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VÄLKOMMEN TILL  

KONGRESSBYRÅN  

Onsdag 8.00–16.30

Torsdag 8.00–16.30

Fredag 8.00–15.00

ÅRETS STÖRSTA MÖTESPLATS  
FÖR SVENSK TANDVÅRD!

Svenska Tandläkare-Sällskapet 
arrangerar i år den 57:e 

Odontologiska Riksstämman med 
syftet att sprida kunskap och främja 
utvecklingen på det Odontologiska 
området. Det som skiljer årets stämma 
från alla tidigare är det uppdämda 
behovet att få träffas fysiskt efter en lång 
period präglad av restriktioner. 
    Till årets riksstämma har vi med 
oss helt nya erfarenheter. Vi går 
stärkta ur krisen med insikten om 
hur viktig stämman är för alla som är 
verksamma inom tandvården. Tack vare 
alla organisationer och företag som 
bidrog förra året med att låta alla sina 
medarbetare delta, skapades den största 
kontaktytan för kunskapsspridning 
någonsin i Svenska Tandläkare-
Sällskapets historia och därmed också 
i svensk odontologisk historia. Det vi 
saknade var interaktiviteten, mötena, 
frågorna, spänning och puls.   

Nu blickar vi framåt! Begränsningarna 
för antalet besökare på mässor 
är i skrivande stund släppta. Det 
blir en fysisk riksstämma inom 
ramarna för Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Tandvårdens 
mötesplats nummer ett blir i år 
på Stockholmsmässan i Älvsjö 
den 17–19 november. Under temat 
”Tillbaka till framtiden” arrangeras 
nu en fysisk riksstämma med digitala 
kompletterande inslag. 

Årets program är bredare än någonsin 
och Riksstämman Play finns kvar, nu 

med ämnes- och specialistföreningars 
inslag och forskningsrapporter. På detta 
sätt kan vi förenkla och tillgängliggöra 
kunskap för tandvården och främja en 
ökad samverkan mellan vetenskap och 
klinik. För att ytterligare öka kontaktytan 
ges även möjligheten till kontakt ”In Real 
Life” på Future Lab under 90 minuter 
per förening, då de presenterar posters, 
svarar på frågor, ger miniföredrag, 
förmedlar, lyssnar, samtalar – kort sagt 
träffas med en coronasäker inramning. 
Alla har tillträde till Future Lab. Där får 
du även direktkontakt med tandvårdens 
myndigheter på deras torg.

Den fysiska delen av Riksstämman 
har som vanligt hög igenkänningsfaktor. 
I år har vi dessutom satsat extra 
mycket på interaktivitet med en tydlig 
ambition om att årets upplaga ska bli en 
manifestation för alla delar av svensk 
tandvård, där du som läser detta utgör 
en viktig del. Tillsammans tar vi med 
oss och våra patienter ”Tillbaka till 
framtiden”.

Varmt välkommen till årets efterlängtade 
Odontologiska Riksstämma!

Hans Sandberg
ordförande  

Riksstämmenämnden

Per Vult von Steyern
ordförande Svenska  

Tandläkare-Sällskapet

DET ÄR VI SOM GÖR   
ODONTOLOGISK RIKSSTÄMMA 
Svenska Tandläkare-Sällskapets styrelse och Riksstämmenämnd

Kansliet

Per Vult von Steyern,
ordförande

Agneta Marcusson  
ordförande 
Stipendienämnden

John Bratel 
vice ordförande

Anna Lena Sundell 
ledamot
Riksstämmenämnden

Hans Sandberg  
ordförande  
Riksstämmenämnden

Farid Ahklaghi  
ledamot
Riksstämmenämnden

Maria von Betzeen 
styrelseledamot

Sofia Ekenberg  
administration

Lena Lobelius  
pressansvarig

Susanne Nordén  
projektledare

Elin Valentin 
kommunikatör
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Svenska Tandläkare-Sällskapet an-
vänder Tandläkarförbundets poängsätt-
ning av fortbildning för tandläkare. Det 
är första steget mot en dokumenterad 
fortbildning för tandläkare i Sverige. 
Målet med dokumenterad fortbild-
ning är att skapa en bra grund för vår 
gemensamma och framtida framgång 
som tandläkare. Varje timme du deltar 
i det vetenskapliga programmet under 
Riksstämman ger en poäng.

Poäng för respektive föreläsning ser 
du i seminarieprogrammet. Gå in på 
respektive föreläsning för att se om du 
tillgodogör dig odontologiska eller icke 
odontologiska poäng. För att kunna 
tillgodo räkna dig din poäng krävs att du 
blir avläst av din inträdesbiljett vid varje 
föreläsning du deltar i. Efter Riksstäm-
man mailar vi intyg på antal poäng till 
dig. Håll utkik efter poängsymbolen un-
der fliken “Program” på anmälnigssidan.

SAMLA FORTBILDNINGSPOÄNG

VÄLKOMNA TILL 
RIKSSTÄMMANS INVIGNING  
ONSDAGEN 17 NOV. 16.00-17.30

ANMÄLAN OCH PROGRAM 
TILL RIKSSTÄMMAN 2021

På vår anmälningssida kan du köpa din 
entrébiljett till årets event. Där hittar  
du även all matnyttig information 
om seminarieprogrammet, våra 
föreläsare, deltagaravgifter, 
entrébiljetter och hur du hittar 
till Stockholmsmässan. Sista 
anmälningsdagen är den 1 november! 
Läs mer på:  

Anmäl dig till årets  
viktigaste event!  

SISTA DAG  

FÖR ANMÄLAN 

ÄR 1 NOVEMBER!

www.invitepeople.com/events/riksstamman2021

Lyssna till Matti Sällberg 
- årets invigningstalare!
Vi är stolta att kunna presentera 
tandläkaren och vaccinforskaren Matti 
Sällberg som årets invigningstalare. 
Matti kommer att tala om pandemin – 
hur han tror den uppstod, kort om vad 
det är för virus och vilka möjligheter det 
har att förändra sig. Missa inte det! 

Gör oss sällskap på  
bubbelminglet
I anslutning till invigningen bjuder 
Svenska Tandläkare-Sällskapet in till 
mingel med kollegor och branschfolk. 
Där minglar vi tillsammans med 
kollegor, vänner, föreläsare och gamla 
kursare, Välkomna!

RIKSSTÄMMAN PLAY
I din inträdesbiljett får du även tillgång 
till Riksstämman Play. Där finns ett 
antal filmer med ämnes- och specialist-
föreningarnas inslag och forskningsrap-
porter. På detta sätt kan vi förenkla och 
tillgängliggöra kunskap för tandvården 
och främja en ökad samverkan mellan 
vetenskap och klinik.

Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för Bästa avhandling - Tillfaller författaren till 
det mest förtjänstfulla avhandlingsarbetet inom odontologin.

International prize - Till svensk eller utländsk tandläkare som gjort banbrytande 
insatser inom odontologisk forskning eller inom andra områden av odontologin.

Forssbergs Dentals Stipendiefond - Syftar till att genom utdelande av stipendier 
främja odontologisk forskning. 

Millerpriset - Belöning åt författaren eller till den/de bästa skrifter som utkommit 
under föregående kalenderår. 

Beyronpriset - Syftar till att främja studier eller forskning i Sverige eller utomlands 
inom ämnesområdena protetik och bettfysiologi.

Svenska Tandläkare-Sällskapets hedersmedalj - Tilldelas person/personer som på 
ett förtjänstfullt sätt verkat för Svenska Tandläkare-Sällskapets intressen eller för 
främjandet av odontologisk vetenskap och utbildning.

Svenska Tandläkare-Sällskapets förtjänstmedalj - Vart tredje år till person/personer 
som uträttat något förtjänstfullt för Svenska Tandläkare-Sällskapet.

Dentatus - Tilldelas en student från vardera av de fyra lärosätena. 

PRISUTDELNING



VI BIDRAR TILL 
FRAMTIDENS FORSKNING!
Svenska Tandläkare-Sällskapet är en stiftelse till stöd för framtidens 
odontologiska vetenskap och forskning. Dagens tandvård är ett 
resultat av tidigare forskning och utveckling. 
Morgondagens tandvård behöver dagens 
forskning och utveckling. 

Vi arrangerar årligen Odontologiskt Riksstämma, den 
svenska tandvårdens främsta forum för fortbildning, 
inspiration och utveckling. Varje år delar vi ut runt 
1,5 miljoner i forskningsbidrag och priser till svenska 
tandläkare för att främja odontologisk forskning och 
utveckling. Detta är möjligt tack vare donationer till 
de vetenskapliga fonder Sällskapet förvaltar, samt 
överskottet från Odontologisk Riksstämma.

Stöd odontologisk forskning genom gåvor till vår 
allmänna forskningsfond på bg 770-1451, ange 
”Gåva” samt företag/person som avsändare.

FÖLJ OSS PÅ 
FACEBOOK OCH  

INSTAGRAM!
Gilla vår sida så får du 

koll på vad som händer! 

Svenska Tandläkare-Sällskapet har tidigare arrangerat separata 
forskningskonferenser men har i år valt att inkludera konferensen i 

Riksstämmans vetenskapliga program.

På årets Odontologiska Riksstämma presenteras aktuell och 
framtida forskning inom områdena etik, klinisk forskning och AI. 

De aktuella föreläsningarna är märkta med symbolen Nationellt 
Forum för Odontologisk Forskning i Riksstämmans program.

nationellt forum 
för odontologisk 

forskning

Det är dags att bredda forskningsperspektivet och fästa 
blicken på det som väntar bakom nästa hörn.

FORSKNING  
I FOKUS!
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Vad händer i                           ?
DIALOGSCEN MED EGET  PROGRAM!

POSTERUTSTÄLLNING MED AKTUELLA FORSKARE!

ORAL-B BJUDER PÅ KAFFE - KOM OCH AVNJUT EN KOPP!

TRÄFFA MYNDIGHETER  PÅ MYNDIGHETSTORGET

NÄTVERKA MED ÄMNES- OCH SPECIALISTFÖRENINGARNA 
I GREENROOM!

Kom till Future Lab och besök dialogscenen för 
att uppdatera dig om digital scanning, parodontal 
klassificering och få aktuella tips och råd inom ortodonti, 
cariologi, bettfysiologi och röntgen. Lyssna på pre- och 
posttalks med intressanta föreläsare från Riksstämmans 
program. Här kan du även träffa representanter från 
myndigheter på Myndighetstorget. Passa också på att ta 
del av aktuell forskning i posterutställningen samtidigt 
som du njuter av en kopp kaffe med nyfunna och gamla 
vänner och kollegor.

VÄLKOMMEN TILL  

FUTURE LAB  

ÖPPET  

KL 9.00-17.OO  

ALLA DAGAR

Du hittar Future Lab i A-hallen!



Läs mer om programmet och anmäl dig på www.invitepeople.com/events/riksstamman2021 Läs mer om programmet och anmäl dig på www.invitepeople.com/events/riksstamman2021
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10.30-12.00  Hjälp, hur ska Robin med demenssjukdom kunna bibehålla sin 
munhälsa?    
Personcentrerade sammanhållna vård- och insatsförlopp ger möjlighet 
till förbättrad samverkan och en mer jämlik vård. Symposiet beskriver hur 
kunskapsstyrningen kan hjälpa Robin.
Moderator: Ulf Söderström  
Talare: Christina Holmström, Gunnel Håkansson, Peter Lundholm och Frida Nobel

10.30-12.00   Vetenskap och klinik i samverkan - en viktig del av framtiden
Hur gör man för att forska och utveckla i den egna kliniken? Om kliniken 
dessutom ingår i ett nätverk, kan man tillsammans nå vetenskaplig kvalitet? 
Seminariet behandlar dessa frågor genom att beskriva upplägg, genomförande 
och resultat av en klinisk exkaveringsstudie.
Talare: Annika Julihn och Georgios Tsilingaridis

10.45-11.45   SKaPa, what´s in IT?
Idag finns data från över 7 miljoner patienter samlade. Seminariet fokuserar på 
de möjligheter SKaPa ger vårdgivaren, forskaren och behandlaren mot målet en 
god munhälsa i befolkningen. 

 Moderator: Lars Gahnberg  
 Talare: Dan Ericson, Anders Jonsson och Per Hjalmarsson  

10.45-12.15  Så levande som möjligt!
En föreläsning om meningen med livet, personligt växande och varför du är 
svaret. Vad är meningen med livet och hur lever man ett så levande liv som 
möjligt? 
Moderator: Evaggelia Papia 
Talare: Elvis Pavlovic

13.00-14.00   Fetmakirurgi - ett hot mot tänderna?    
En ökad grad av oral ohälsa hos patienter som genomgått fetmaoperation har 
beskrivits i litteraturen. I symposiet kommer såväl tandvårds- som medicinska 
aspekter i samband med fetmaoperation att belysas i syfte att försöka ge en 
helhetsbild över problematiken samt den kunskap som för närvarande finns 
inom detta område.
Moderator: Gunnel Hänsel Petersson
Talare: Klas Sjöberg, Anders Hedenbjörk Lager, Kerstin Larsson

13.00-14.30  Digitala möjligheter i framtidens protetik
Digitaliseringens framfart har inte undgått någon, vare sig till vardags eller i 
tandvården. Handlar utvecklingen om häftiga prylar, eller finns det ett värde för 
oss kliniker och tekniker att digitalisera vårt arbetsflöde?
Talare: Michael Braian

ONSDAG 17 NOVEMBER 

09.00-10.30   Oral medicinska fallpresentationer
Symposiet kommer att belysa manifestationer av olika infektionssjukdomar i 
munhålan och diskussion kommer att föras mellan kliniker och oralpatolog. 

 Moderator: Jenny Öhman och Anna Ljunggren
 Talare: Jonas Sundberg, Christina Runow-Stark och Behnosh Öhrnell Malekzadeh

09.00-10.30   Från fissurförsegling till överkappning
Hur bra skyddar fissurförsegling mot ocklusalkaries hos våra ungdomar? I detta 
symposium beskrivs hur kariesutveckling kan förebyggas och brytas på tand- 
och inidividnivå hos barn och ungdomar och hur pulpans vitalitet kan bevaras i 
tänder med djup karies. 

 Moderator: Danijela Toft 
 Talare: Fredrik Frisk och Kristian Havsed

09.00-10.30     Vi har röntgensvaret! Vad är frågan?  
Vi tar upp valet vi ställs inför vid valet av röntgenologisk undersökning, 
resonemanget vid berättigandebedömning samt ställningstagandet till 
remittering. Vad innebär valen för diagnostiken och för den stråldosen som 
patienten belastas med? Vilka dilemman väger vi in och vilka etiska aspekter 
behöver vi ta hänsyn till?
Moderator: Karin Ekströmer
Talare: Fredrik Bryndahl, Linnea Dahlström och Vianne Hansson

09.00-10.00  Omvärlden, tandvården och framtiden    
Resiliens och tillgänglighet blir två nyckelfaktorer när framtidens tandvård ska 
hanteras samtidigt som kompetensförsörjningen möter allt fler utmaningar. Hur 
möter tandvården det förändrade landskapet som kräver alltmer samverkan och 
samordning för att klara uppdraget? 
 Talare: Mats Olsson, Kairos Future

Med över 60 programpunkter är årets program bredare än någonsin! 
Under temat Tillbaka till framtiden, bjuder vi på ett fullspäckat schema 
med spännande föreläsningar och intressanta samtalsdialoger som 
lämpar sig för hela teamet. Innehållet är fördelat över tre dagar där fokus 
ligger på e-hälsa (onsdag), AI (torsdag) och etik (fredag).

ÅRETS PROGRAM 

ONSDAG 17 NOVEMBER 

ONSDAG 17 NOVEMBER 
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14.45-15.45   Behandlingsstrategier vid grav parodontal sjukdom
Föreläsningen fokuserar på de utmaningar som finns när man planerar 
och genomför konserverande behandling av grav parodontal sjukdom, samt 
revisionsbehandling efter genomförd initial konserverande behandling.
Talare: Farid Akhlaghi

16.00-17.30   INVIGNING - Vad har vi lärt oss av pandemin och kan vi förvänta  
oss i framtiden?
Föreläsningen kommer att beskriva hur vi tror att pandemin uppstod, kort 
om vad det är för virus och vilka möjligheter det har att förändra sig. Hur gick 
det till att ta fram vaccin snabbt och vilka är för- och nackdelar med de nya 
vaccinteknologierna?
Talare: Matti Sällberg

17.30   Bubbelmingel

ONSDAG 17 NOVEMBER 

Boka din plats!
Glöm inte att boka plats på de föreläsningar du tänkt gå på 
då de kan bli fullsatta. Ju förr du bokar desto större chans 
har du att få plats på de program som du önskar delta i.

För att göra en bokning måste du först anmäla dig. Du hittar 
föreläsningarna under fliken ”Program”.Klickar du på ”Mer 
information” får du upp föreläsningen på en egen sida. Välj den 
föreläsning du vill ta del av och tryck på “Boka”-knappen. Genom 
att boka de föreläsningar du vill gå på har du en garanterad plats. 
Bokningen gäller fram till 10 minuter innan föreläsningen börjar – har 
du inte nyttjat din plats då, släpps bokningen till någon annan. 
Vi förhåller oss till Stockholmsmässans säkra-möten-policy med 
glesare möblering vilket innebär färre sittplatser.  Därför uppmanar vi 
dig att köpa din biljett och boka din plats redan idag!

13.00-14.00  Profylax till äldre i klinik och boende
Från Babyboom till äldreboom - kan prevention för äldre vara något för en 
profylaxtandsköterska?
Talare: Göran Friman och Peter Troberg

13.15-14.15   Vad vill politikerna med tandvården?
Med mindre än ett år kvar till valet och med utredningen om jämlik tandhälsa 
slutförd, vilka visioner och tankar har de politiska partierna om tandvården? 
Vilken tandvårdspolitik vill de föra?
Moderator: Nicole Winitsky 
Talare: Acko Ankarberg Johansson, Marie-Louise Hänel Sandström,  
Mikael Dahlqvist och Nicklas Attefjord

13.15-15.15   Klinisk forskning, kunskapsluckor och kunskapsbildning - Är vi på väg 
att rita om kartan i tandvården?
Hur kan aktuell forskning bli användbar för dig i behandlingsrummet? 
Programmet riktar sig till personal inom tandvården och syftar till att stärka 
den kliniska vardagen i samspel med kollegor och patienter och tydliggöra 
klinikerns viktiga roll som kunskapsbärare. Tillsammans skapar vi ett nytt 
viktigt kretslopp för kunskapen!
Moderator: Björn Klinge
Talare: Helena Domeij, Sofia Orrskog, Aron Naimi-Akbar, Gunnel Håkansson,  
Philip Arneryd och Kerstin Gyllensvärd

14.15-15.15   Hjärnsmart självledarskap - hur du påverkar dig själv och andra till 
bättre hälsa och välmående 
Genom det senaste inom hjärnforskning och psykologi samt förståelsen för det 
holistiska ledarskapet, får du begripliga förklaringar till vad som händer med 
oss människor vid stress, psykisk ohälsa och bristande engagemang. 

 Talare: Nikola Tramontana 

14.15-15.15   E-hälsa – behandling av orofacial smärta i allmän- och specialistvård
Föreläsningen presenterar hur vi kan ge hjälp till fortsatt behandling inom 
allmäntandvården genom distanskonsultationer och videomöten med patienter.
Moderator: Per Alstergren  
Talare: EwaCarin Ekberg, Håkan Nilsson, Ellie Saghafi och Jenny Katalinic

14.15-15.45 Femma till femma - Hur får vi tuggfunktionen att stämma?  
Hur tar vi höjd för patientens framtida livskvalitet i det seniora bettet? Vi belyser 
tuggfunktionen hos den äldre patienten ur olika professionsperspektiv.
Moderator: Linnea Ryman 
Talare: Marcus Höglund, Jessica Persson och Linn Hedberg

ONSDAG 17 NOVEMBER 



KOM TILL LAB-DAY!
I samarbete mellan Sveriges Tandteknikerförbund och 
Svenska Tandläkare-Sällskapet har vi skapat Lab-Day - 
tandteknikernas eget program. Innehållet riktar sig inte bara 
till tandtekniker utan till hela teamet och presenteras under 
fredagen den 19 november. Mer om programinnehållet kan du 
läsa under fredagens program. Kika efter föreläsningar märkta 
med “Lab-Day”.

Samarbetet, mellan tandtekniker och tandläkare. Från 
preparation till fältspat
Tandtekniker Anette Tunhall och tandläkare Mandana 
Hadjikhani ger en guidad tur på vägen fram till ett lyckat 
resultat med fältspatfasader och kronor.

11:00-12:00

Keramer – möjligheter och utmaningar
Föreläsningen kommer att ge en övergripande bild av 
de vanligaste keramerna inom odontologin och de nya 
generationerna av Zirconia. 

09:30-10:30

MDR – Whats in it for me?
Vad innebär MDR, vilka är skillnaderna från det gamla 
direktivet, vilka krav skall vi ställa och vilka ställs på oss 
och hur påverkar MDR vår vardag?

13:00-13:45

Det digitala samspelet – att utvecklas eller avvecklas!
Att arbeta med digital teknik betyder inte att vi förlorar 
våra konstnärliga färdigheter, vi behöver bara ”lära om” 
vad vi vet och lära oss hur vi behärskar ny teknik och 
teknologi.

14:00-15:30

TILLSAMMANS HÖJER VI  
KVALITÉN I SVENSK TANDVÅRD
Du som är medlem i någon av de fyra riksföreningarna: 
Tjänstetandläkarna, Tandläkare – Egen Verksamhet, SOL – 
Riksföreningen för tandläkare inom forskning, utbildning och 
specialisttandvård eller Studerandeföreningen, är automatiskt 
medlem i Sveriges Tandläkarförbund. 

Vi ar den enda organisationen som samlar alla tandlakare!

..

..

Ett samarbete mellan:

https://invitepeople.com/public/events/18554/seminars?utf8=%E2%9C%93&q=&seminar_multi_filter_date%5B%5D=2021-11-19#filter_form


16 17

11.00-12.00   International Prize Lecture - Understanding periodontitis:  
Lessons learned and unlearned over the past few decades
The lecture will summarize key research advancements that have been gener-
ated in the past few decades regarding the epidemiology, microbiology, genetics 
and pathobiology of periodontitis.

 Speaker: Panos N Papapanou 

11.00-12.00   Sverige behöver en hälsoreform som börjar med barnen
I Sverige pågår sedan ett antal år tillbaka en av de största omställningarna av 
hälso- och sjukvården på många decennier. Regering och riksdag har fattat 
tydliga inriktningsbeslut om en nära och tillgänglig vård. 

 Moderator: Hans Sandberg
 Talare: Peter Almgren, Anders Jonsson och Eva Ljung

13.00-14.30   AI: Kommer roboten kunna ersätta tandläkaren? 
Vi spanar in i den odontologiska framtiden. Vilka odontologiska projekt pågår 
redan inom artificiell intelligens och vem leder utvecklingen för närvarande? 

 Moderator: Agneta Marcusson
 Talare: Adam Alvenfors, Bent Petersen och Sofia Thunberg

13.00-14.30   Orala infektioner - hållbar utveckling eller tillbaka till framtiden?
Sessionen är upplagd i formen av ett patientfall med allvarlig/livshotande infe-
ktion av dentalt ursprung. Presentationen visar en tidsaxel från omhänderta-
gandet i allmäntandvården, vidare genom olika specialiteter, utredningar och 
behandlingar som så småningom leder till inläggning på sjukhus och slutligen 
tillbaks till allmän-tandvården. 
Moderator: Bodil Lund
Talare: Bengt Götrick, Karin Danielsson, Malin Brundin, Margareta Hultin och  
Maria Hedberg

13.15-14.15  Undersökning – nyckeln till framgångsrik behandling
Tandsköterskan får idag ofta ett allt större ansvar för undersökningen. Detta 
samtidigt som kraven på vad som skall ingå i en undersökning blir allt större. 

 Talare: Göran Friman och Peter Troberg

13.15-14.45   Att fatta rätt beslut i den kliniska vardagen
Baserat på typiska kliniska situationer kommer föreläsarna att belysa olika 
behandlingsmöjligheter och deras implikationer. Parodontala, protetiska, 
radiologiska, kirurgiska och medicinska frågeställningar kommer att 
diskuteras. 

 Moderator: Farid Akhlaghi  
 Talare: Annika Ekestubbe, Bengt Hasséus, Brandon Washburn och Göran Kjeller

TORSDAG 18 NOVEMBER 

Läs mer om programmet och anmäl dig på www.invitepeople.com/events/riksstamman2021

09.00–10.00   Symptomgivande sprickor i tanden - endodonti möter protetik
Ska man behålla eller ta bort en tand med sprickor? Föreläsningen tar upp de 
frågor och utmaningar som tandläkare möter vid symptomgivande vitala tänder.
Moderator: Elerin Lindvall  
Talare: Winnie Nguyen Thi, Tarek Lougui och Armineh Nilsson

09.00–10.00   Finns det artificiell intelligens, och hur kan det i så fall hjälpa mig?
Föreläsningen tar upp viktiga frågor kring artificiell intelligens, för- och 
nackdelar med AI, samt hur AI kan användas inom tandvården?   
Talare: Uno Fors

09.15-10.15  Remiss för ort-konsult – vad skulle man skriva?
När är det dags att remittera en patient för konsultation till ortodontisten? Är 
du osäker på vad du behöver dokumentera inför remissen? Dags att uppdateras!

 Talare: Niels Ganzer

09.30-10.30   Tillsammans för framgång - teamwork tar behandlingen 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: Nicole Winitsky 
 Talare: Nadja Christensen och Pernilla Larsson Gran

10.15-11.45  Den specialiserade tandhygienisten - en resurs i framtidens
tandvård 
En klinisk specialisering för tandhygienister skapar förutsättningar att möta 
vårdens behov av fördjupade och specialiserade kunskaper i mötet med patienter 
med mer komplexa munhälsorelaterade utmaningar. 
Moderator: Ulrika Lindmark  
Talare: Inger Wårdh, Henrik Jansson, Sara Hed Rann och Yvonne Nyblom

10.45-11.45  Hur skapar man goda förutsättningar för optimal protetik? 
Klinisk föreläsning med vetenskaplig förankring om lämpligast behandling för att 
optimera förutsättningarna för en hållbar protetik. Olika kliniska förhållningssätt 
och synvinklar belyses från ett parodontalt och protetiskt håll.
Moderator: Anna Bogren  
Talare: Christopher Appelqvist och Sven Scholander

11.00-12.00   Artificiell intelligens i jakten på placket!
Sponsrad av Oral-B - Det är viktigt att diagnostisera och behandla i ett tidigt 
stadie och använda rätt munhygieniska hjälpmedel i förebyggande syfte. Kan 
utvecklingen av elektriska tandborstar med appar och sensorer både coacha 
och hjälpa patienter och tandvårdspersonal? 
Talare: Ann-Marie Roos Jansåker

TORSDAG 18 NOVEMBER  

Läs mer om programmet och anmäl dig på www.invitepeople.com/events/riksstamman2021
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15.00-16.30   Att skapa nytt ben - “State of the art” nu och i framtiden.
Hur framgångsrika är våra metoder idag för att skapa nytt ben för implantat-
kirurgi? Vilka är morgondagens metoder för att skapa tuggförmåga för 
patienten? 
Moderator: Carina Krüger Weiner 
Talare: Andreas Thor, Cecilie Gjerde, Jonas Anderud och Peter Abrahamsson

15.00-16.30   Vem pratar för mig? - Tandvård med hjälp av ombud
Ett seminarium som belyser möjligheter och utmaningar i den kliniska varda-
gen vid behandling av patienter i olika åldrar och situationer då det finns behov 
av tolk, god man eller närstående i samband med tandvårdsbesök.
Moderator: Isabelle Johansson och Sara Olsson 
Talare: Jennie Robinson, Salam Kaskas och Tobias Fagrell

16.00-17.00   AW på ren rutin
Häng med på after work med arbetsgruppen, numera kompisgäng, som tagit 
fram riktlinjer för aerosolgenererande processer i tandvården under covid-19 
pandemin. 
Talare: Anders Jonsson, Bodil Lund, Hans Göransson, Karin Sunnegårdh, Pia Skott 
och Wivi-Anne Sjöberg-Andersson

Forskningsrapporter 
presenteras i
 
I år kommer vi som vanligt att presentera högaktuella 
forskningsrapporter där flera av forskarna belyser många 
intressanta frågeställningar. Nytt för i år är att du har möjlighet 
att träffa forskningsrapportörerna på plats och lyssna till 
forskningsresultat inom flera ämnesområden i den digitala 
posterutställningen i Future Lab. Som anmäld till riksstämman 
får du även tillgång till inspelade forskningspresentationer via 
Riksstämman Play.

Svenska Tandläkare-Sällskapets pris till bästa forskningsrapport 
delas ut som tidigare och prisutdelningen sker i Future Lab under 
fredagen den 19 november.

TORSDAG 18 NOVEMBER 

13.15-14.45   Från 0-100 år på 90 minuter: Om särskilda patienter i tandvården
Allmäntandvård och specialisttandvård tillsammans för patientens bästa. 
Livstidperspektiv på tandvården för personer med behov av ett särskilt 
omhändertagande.
Moderator: Mia Zellmer Spetz  
Talare: Johanna Norderyd, Kristoffer Emgård och Lotten Renholm Pihl

14.00-15.00   Konkurrensen om kompetensen
Lärosätena varnar för lärarbrist och mindre medel till odontologisk forskning. 
Samtidigt blir den internationella konkurrensen om kompetensen allt mer 
påtaglig. Hur ser vi till att vi i Sverige säkrar tandläkarkompetensen i framtiden?
Talare: Eleonor Fredler, Kristina Axén Olin och Suhaib Hurani

14.30-15.30    Artificial intelligence in Dentistry - When does the future begin?
Sponsrad av Nobel Biocare - Following established trends in medicine, dentist-
ry seems close to become invaded by mostly stand-alone applications promising 
to bring AI into the dental practice. Various providers claim to offer revolutionis-
ing automation for diagnostic and documentation tasks, but does such technol-
ogy have potential enough to become reality in your practice? 

 Speaker: Andrew Dawood and Nicole Winitsky

15.00-15.45    Artificiell Intelligens och Försäkringskassans kontroller
All ersättningsbegäran som skickas till tandvårdssystemet under en dag kon-
trolleras och riskbedöms följande natt av en AI modell. De med högsta risken 
för fel hamnar hos utredare för efterhandskontroll.
Talare: Jonas Forsman och Lars Sjödin

15.00-16.00   Från Trepanation till Transplantation. En exposé över kirurgins  
utveckling 
Föreläsningen ger en bildkavalkad med berättelser och skrönor som illustrerar 
vägen från bardskärare till superspecialiserad kirurg.
Talare: Björn Wiklund

15.00-16.00    När skall jag misstänka malignitet?
I den kliniska verksamheten händer det att avvikande reaktionsmönster eller 
symptom från munnen eller ansiktsregionen noteras men diagnosen är inte 
uppenbar.
Talare: Bengt Hasséus och Göran Kjeller

Läs mer om programmet och anmäl dig på www.invitepeople.com/events/riksstamman2021
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KOM TILL 
TANDLÄKARTORGET!
Den 17-19 november hålls Odontologisk Riksstämma i Stockholm. 
Tandläkartorget är placerad i A-hallen (monternummer A17:21):

Vi finns på plats i montern:

• Sveriges Tandläkarförbund
• Tjänstetandläkarna
• Tandläkare Egen Verksamhet
• SOL – Riksföreningen för Tandläkare inom forskning,  

utbildning och specialisttandvård
• Förbundets kursverksamhet
• Studerandeföreningen 
• Kamrathjälpen
• Tandläkartidningen

Bland annat kommer Eva Wistrand, pensionsexpert från KPA Pension  
att finns på plats i montern den 17 november kl 13.00-16.00 för att svara  
på frågor om tjänstepension för anställda inom kommun och region.  
Här finns också tyck-till-väggen och den nya etikkortleken.

Äntligen kan vi träffas igen på Tandläkartorget!

Annons - Förbundet.indd   1Annons - Förbundet.indd   1 2021-10-06   11:40:072021-10-06   11:40:07

Fortbildning för 
dig som arbetar 
inom tandvården!

Ta del av  

kursutbudet  

på webben!

Sveriges Tandläkarförbund erbjuder ett stort  
utbud av fortbildningskurser för hela yrkeslivet! 

Träffa oss i monter A17:21 på Tandläkartorget!  
Du kan även läsa mer och boka din plats på webben.

www.tandlakarforbundet.se/kurser

Annons - Kurs.indd   1Annons - Kurs.indd   1 2021-10-06   15:17:222021-10-06   15:17:22
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09.00-09.45  En lurendrejare som tandläkare – ett människoöde
Han var en mycket generös ”kung” i studentkretsar. Han lurade Riksbanken 
på stora belopp, sålde falska aktier, förfalskade betyg och fuskade under 
tandläkarutbildningen. 

 Moderator: Louise Ericson  
 Talare: Lars Frithiof

09.00-10.00   Oral moral – tandläkaren mellan det sanna, det vackra och det goda  
Bjørn Morten Hofmann betraktar tandläkaren och tandhälsovården utifrån. Han 
belyser hur yrket utvecklas i ett spännande spänningsfält mellan hälsa, estetik, 
butik och etik. 

 Talare: Bjørn Morten Hofmann

09.00-10.30   När munnen löser gåtan – tandvårdens roll i kriminalutredningar
Tandvården och polisutredningar - vilken betydelse har munnen och hur ska 
man agera? Tandvården har en viktig rättslig roll både vid brottsuppklaring och 
identifiering av avlidna. 

 Moderator: Urban Rådestad 
 Talare: Anna Jinghede Sundwall och Irena Dawidson

09.00-10.30   Tobak som trendar - nya produkter men samma gamla tobak
Hur tacklar vi tobak i tandvården 2021? Vi har samlat experter och berättar hur 
det ser ut i verkligheten och vad som möter våra patienter när tobaksindustrin 
får fritt spelrum. 
Moderator: Karin Sjögren  
Talare: Inger Eriksson, Jan Michaél Hirsch, Johanna Reuterving Smajic,  
Katarzyna Swigon, Lena Sjöberg, Miranda Nordström, Birgitta Enmark 
och Stella Airila-Månsson

09.30-10.30   Lab-Day: Keramer – möjligheter och utmaningar
Föreläsningen kommer att ge en övergripande bild av de vanligaste keramerna 
inom odontologin och de nya generationerna av Zirconia. Hur ska vi hantera 
olika keramer på det tandtekniska laboratoriet och på kliniken för 100% succés?

 Moderator: Johan Sjöholm och Olle Sahlin 
 Talare: Evaggelia Papia

10.15-11.45   Svårigheter och integrationsproblem för tandläkare utbildade  
utanför EU
Vägen till utbildning och legitimering i Sverige medför svårigheter och 
integrationsproblem för tandläkare utbildade utanför EU. 

 Moderator: Noor Malek   
 Talare: Salwa Karch och Ziad Wassouf

Läs mer om programmet och anmäl dig på www.invitepeople.com/events/riksstamman2021
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10.30-12.00  Hur bra är svensk medicinsk forskning eller: vad fan får vi för 
pengarna? 
Stora ekonomiska resurser satsas på svensk forskning. Symposiet diskuterar 
om forskningen är av tillräcklig god kvalitet och ger förväntade hälsovinster.

 Moderator: John Bratel 
 Talare: Hanne Kjöller och Sofia Tranæus

10.15-11.45   Etikdagen: Civilkurage och visselblåsning inom tandvården - del 1
Etikkommitténs seminarium belyser, genom falldiskussioner och goda exempel, 
civilkurage och visselblåsning. Vi diskuterar även lagstiftning och regelverk på 
området. Etikdagens första del innehåller:
• Civilkurage i tandvården - ett par inledande frågeställningar
• Visselblåsning inom tandvården
• Från IVO-anmälan till HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Moderator: Gunnar Henning  
Talare: Hans Göransson, Thomas Kvist och Henrik Toremalm

10.30-12.00   Vävnadsbevarande estetik med modern ordodonti / Sverkerpriset
Tandreglering i vävnadsbevarande tänk, med initial diagnostisering, tillväxt och 
planering för funktionalitet med estetiskt resultat efter ortodontisk behandling. 
Moderator: Gunnar Håwi och Hans Nilson  
Talare: Anahita Ehrenblad och Atoussa Wikström

10.45-11.45  Är vår parodontala stödbehandling hållbar?  
Senare års forskning visar att tandsten på röntgen och karies blir allt vanligare 
och att tandhygienisterna vet vad de ska göra men gör det inte? Gör vi rätt saker 
under stödbehandlingen?
Talare: Kristina Edman och Ann-Marie Roos Jansåker

10.45-11.45   Kommunikation i Teamet – Vi ska äta, ni ska laga
Kommunikation i tandvårdsteamet med patienten i fokus. Samarbete mellan 
medarbetarna som funkar i en smidig klinisk vardag - tips och ideér direkt ur 
verktygslådan.
Talare: Karin Sjögren 

11.00-12.00   Lab-Day: Samarbetet, mellan tandtekniker och tandläkare. Från 
preparation till fältspat
Föreläsarna ger en guidad tur på vägen fram till ett lyckat resultat med 
fältspatfasader och kronor. Ett långt samarbete som gett många lyckade 
leenden och några sura lärdomar. 

 Moderator: Johan Sjöholm och Olle Sahlin 
 Talare: Anette Tunhall och Mandana Hadjikhani

Läs mer om programmet och anmäl dig på www.invitepeople.com/events/riksstamman2021
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13.00-13.45  Lab-Day: MDR – Whats in it for me? 
Vad innebär MDR, vilka är skillnaderna från det gamla direktivet, vilka krav skall vi 
ställa och vilka ställs på oss och hur påverkar MDR vår vardag?

 Moderator: Ulf Örtengren 
 Talare: Arne Hensten

13.15-14.45  När bästa tillgängliga kunskap får styra - nya nationella riktlinjer  
för tandvård  
Under hösten 2021 publiceras en remissversion av de nya nationella riktlinjerna 
för tandvård. Seminariet ger en översikt av de nya rekommendationerna och 
indikatorerna, hur riktlinjerna kan implementeras och vilken roll de har i 
kunskapsstyrningen.

 Moderator: Sofia Orrskog  
 Talare: Göran Dahllöf, Hans Östholm, Katharina Wretlind, Katri Ståhlnacke,  
 Markus Höglund, Ola Norderyd, Sven Bågesund och Thomas Malm

13.15-14.45   Behandling med botulinumtoxin mot orofacial smärta 
Detta symposium beskriver kunskapsläge och rekommendationer gällande 
behandling med Botox mot orofacial smärta. Farmakologiska, medicinska, 
odontologiska och rättsliga perspektiv belyses och diskuteras.
Moderator: Erik Lindfors  
Talare: Anders Alexandersson, Astrid Ecorcheville, Malin Ernberg och  
Sven Jackmann

13.15-14.45   Etikdagen: Civilkurage och visselblåsning inom tandvården - del 2
Etikkommitténs seminarium belyser, genom falldiskussioner och goda exempel, 
civilkurage och visselblåsning. Vi diskuterar även lagstiftning och regelverk på 
området. Etikdagens andra del innehåller:
• Visselblåsarna i Macchiarini-affären
• Juridiken – vilket skydd har man om man blåser?
Moderator: Gunnar Henning  
Talare: Anna Cestar, Susanna Magnusson, Johannes Hallbom och Anna Nordbeck

13.15-14.45   Hypnos - en högeffektiv metod inom klinisk behandling
Avslappnade patienter är lätta att behandla. En avslappningsreflex kan utlösas 
snabbt och enkelt med s.k. hypnosinduktion.
Talare: Markus Erosson och Nils Norrsell

14.00-15.30   Lab-Day: Det digitala samspelet – att utvecklas eller avvecklas!
Att arbeta med digital teknik betyder inte att vi förlorar våra konstnärliga 
färdigheter. Vi behöver bara ”lära om” vad vi vet och lära oss hur vi behärskar  
ny teknik och teknologi. 
Moderator: Johan Sjöholm
Talare: Przemek Seweryniak

Läs mer om programmet och anmäl dig på www.invitepeople.com/events/riksstamman2021

Träffa oss på Myndighetstorget  
i Future Lab!
Besök oss på myndighetstorget för att diskutera viktiga och aktuella frågor 
inom tandvården. Det kan handla om prisjämförelsetjänsten för tandvård, före-
skriften för statligt tandvårdsstöd, aktuella utredningar av tandvård, samverkan 
och de nya nationella riktlinjerna och andra kunskapsstöd, reglering och be-
hörighetsfrågor, anmälningsplikt för röntgenutrustning, det nya regelverket för 
medicintekniska produkter eller annat som du vill få svar på. 

Vi finns på plats i Future Lab 17-19 november! 

Läs mer om programmet och anmäl dig på www.invitepeople.com/events/riksstamman2021



Civilkurage och visselblåsning 
inom tandvården  
Visselblåsning har under senare år uppmärksammats mera, men 
hur relaterar det till tandvården? Vågar och kan vi säga till när vi 
ser fel? Hur uppmuntras och säkerställs att felbehandlingar och 
missförhållanden rapporteras?

Etikkommitténs seminarium belyser, genom falldiskussioner och 
goda exempel, civilkurage och visselblåsning. Vi diskuterar även 
lagstiftning och regelverk på området.

Kom till Etikdagen fredagen den 19 november på Stockholmsmässan!

LÄS MER OM ETIKDAGENS  
PROGRAM PÅ WEBBEN!

Etikpriset 2020 -  Annons A5 - Riksstämmans programbok.indd   1Etikpriset 2020 -  Annons A5 - Riksstämmans programbok.indd   1 2021-10-05   15:26:572021-10-05   15:26:57

NOMINERA TILL SVERKERPRISET!
I samband med årets Riksstämma i Stockholm kommer vi att dela ut 

årets Sverkerpris. 

Priset delas ut fredag 19 november efter föreläsningen: ”Vävnadsbevarande 
estetik med modern ortodonti”. 

Föreläsare: Anahita Ehrenblad och Atoussa Wikström, 
båda specialister i ortodonti.

Skicka nominering senast 1 oktober till:
gunnar.hawi@sdic.se

Save the date: 
Sverkerdagen arrangeras på GTS 11 februari 2022. 
Heldag med föreläsningar och middag på kvällen. 

Läs mer på vår hemsida: www.sverkerpriset.se
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Almasoft AB A15:28
www.almasoft.se

Amabilia Medical AB A08:02
www.amabiliamedical.com

ApoEx AB A05:01 
www.apoex.se

Aqua Dental AB A21:42
www.aquadental.se

Bendent AB A12:51
www.bendent.se

Bigman AB A09:40
www.bigman.se

Boneprox A07:02
www.boneprox.se

BPR Swiss GmbH A17:40
www.bpr-swiss.com

CDI Dental  A04:03
www.cdi-dental.com

Cenger Scandinavia AB A16:40
www.cenger.se

Clinic Friends AB / Dentfriends A04:23
www.dentfriends.se

Colgate-Palmolive AB A09:20 
www.colgate.se

Coltene/Whaledent Vertriebsservice  
Und Marketing GmbH A04:25
www.coltene.com

Combimed AB A18:38 
www.combimed.se

DAB Dental AB A16:31 
www.dabdental.se

Dandent AB A12:34
www.dandent.se

DentalEye AB A15:28
www.dentaleye.com

Dentalum Operations AB A18:28
www.dentalum.com

Dentatus  AB A18:29
www.dentatus.com

Dentech  A21:40
www.tandläkare.se

Denthub AB A04:01
www.denthub.com

DentMan Sten Lagerstedt A08:20, A10:28 
www.dentman.se

Dentsply Sirona A15:36
www.dentsplyimplants.se

Dynamostol A15:40 
www.dynamostol.dk

Dürr Dental AG A10:40
www.duerr-dental.dk

Ems Nordic  A05:40
www.ems-nordic.se

EPS Vascular A12:52
www.epsvascular.com/decontamination

Exocad GmbH A15:20
www.exocad.com

Folktandvården A07:16
www.folktandvardenstockholm.se

Folktandvården Sörmland A05:27
www.folktandvardensormland.se

Föreningen Svensk Dentalhandel A07:42
www.dentalhandel.se

Försäkringskassan Future Lab 
www.forsakringskassan.se

Gama Dental AB A17:30
www.gama.se

GC Nordic AB A10:20
www.nordic.gceurope.com

GlaxoSmithKline Healthcare A05:11
www.glaxosmithkline.se

Hear Nordic AB A06:40
www.hearnordic.com

Implant Solutions A20:39
www.implantsolutions.se

Internetmedicin  A07:02
www.internetmedicin.se

Inspektionen för vård  
och omsorg (IVO) Future Lab
www.ivo.se

Kaeser Kompressorer  A06:52
www.kaeser.se

KaVo Scandinavia  A13:21, A13:28
www.kavo.se

Kerr  A13:21
www.sweorto.se

Kiilto Sweden  A20:38
www.kiilto.se

Klardent AB A12:50
www.klardent.se

Koinè Italia snc A13:48
www.koine-surgical-instruments.com

Koite Health Oy A04:05
www.koitehealth.com

Kulzer Nordic AB A12:30
www.kulzer-dental.com

Labrida AB A04:21
www.labrida.no

LM-Instruments Oy A09:30
www.lminstruments.com

Lumlyx AB A04:27
www.lumlyx.com

ME Dental  A06:30, A07:30
www.happident.se

Medical Finance Sverige  A08:43
www.medicalfinance.se

MeridentOptergo  A15:40
www.mooptics.com

Muntra  A13:35
www.muntra.se

Museinämnden/ 
Svenska Tandläkare-Sällskapet A10:52
www.tandlakarforbundet.se

Neoss AB A18:28
www.neoss.se

Nobel Biocare AB A14:20
www.nobelbiocare.com

Nordenta AB A06:21 
www.nordenta.se

NSK Nordic  A20:40

Opus Systemer AS A13:40 
www.opusdental.com
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Entré

UTSTÄLLARE SWEDENTAL

Oral Care AB A05:17
www.oralcare.se

Orascoptic A21:30
www.orascoptic.com

Perrigo Sverige  A06:38
www.perrigo.se

Philips A11:34
www.philips.se/tandvard

Plandent AB A09:30
www.plandent.se

Praktikertjänst AB A04:30
www.praktikertjanst.se

Preventum Partner  A15:28
www.preventum.nu

Procter & Gamble Sverige AB  
/ Oral-B A06:11
www.se.pg.com

Proxident AB A06:18 
www.proxident.se

RPX Dental  / Curaprox Sweden  A07:40
www.curaprox.se

Satelec SAS A16:41
www.acteongroup.com

SBU, Statens beredskap för medicinsk  
och social utvärdering Future Lab
www.sbu.se

SciVision Nordic ApS A09:28
www.scivisionmedical.com

SE-BRA Scandinavia AB A09:07
www.se-bra.se

Sendoline AB A08:40
www.sendoline.com

Smile Tandvård A07:20
www.smile.se

Socialstyrelsen Future Lab
www.socialstyrelsen.se

Stena Recycling AB A21:29
www.stenarecycling.se

Steros GPA Innovative S.L A05:53 
www.gpainnova.com

Straumann AB A06:20
www.straumann.se

Strålsäkerhetsmyndigheten Future Lab
www.ssm.se
Studerandeföreningen, 
Sveriges Tandläkarförbund A17:21
www.tandlakarforbundet.se

Sunstar Sverige AB A05:21 
www.sunstargum.se

Support Design AB A17:28 
www.sagastolen.se

Svensk Dentalservice A11:26, A12:20 
www.dentalservice.se

Svensk Dentalåtervinning AB A13:31
www.goldrecycling.com

Svensk Privattandvård  A04:28
www.ptl.se

Sveriges Tandhygienistförening A06:41
www.tandhygienistforening.se

Sveriges Tandläkarförbund A17:21
www.tandlakarforbundet.se

Sveriges Tandteknikerförbund A07:41
www.dentallab.se

Swede Invest Dental  A07:51
www.swededental.se

Sweden Recycling  A04:29
www.swedenrecycling.se

Swedental 2023/Svenska Mässan 15:37
www.swedental.se

Swedish Care System i Staffanstorp  A06:02
www.swedish-care.se

Tandfakta JS AB A04:41
www.tandfakta.se

TePe Nordic AB A06:10 
www.tepe.com

TEV, Riksföreningen  
Tandläkare-Egen Verksamhet A17:21
www.tandlakarforbundet.se

The Humble CO AB A04:40
www.thehumble.co

Tjänstetandläkarna A17:21
www.tandlakarforbundet.se

TLV Tandvårds- och  
Läkemedelsförmånsverket Future Lab
www.tlv.se

Toothie Care  A07:30
www.toothie.se

TS Dental A11:30 
www.tsdental.se

UAB Medicinos linija A10:54
www.i-dental.it

Unident AB A16:36, A17:30
www.unident.se

Unilever Sverige AB A20:30
www.unilever.se

VOCO Gmbh A18:30
www.voco.com

W&H Nordic AB A08:30 
www.wh.com 
World of Comfort Sverige AB A09:05
www.worldofcomfort.se

Zirkonzahn GmbH A18:40 
www.zirkonzahn.com
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Almasoft AB  A15:28
www.almasoft.se

Amabilia Medical AB  A08:02
www.amabiliamedical.com

ApoEx AB   A05:01
www.apoex.se

Aqua Dental AB  A21:42
www.aquadental.se

Bendent AB A12:51
www.bendent.se

Bigman AB A09:40
www.bigman.se

Boneprox A07:02
www.boneprox.se

BPR Swiss GmbH  A17:40
www.bpr-swiss.com

CDI Dental  A04:03
www.cdi-dental.com

Cenger Scandinavia AB A16:40
www.cenger.se

Clinic Friends AB / Dentfriends          A04:23
www.dentfriends.se

Colgate-Palmolive AB                         A09:20
www.colgate.se

Coltene/Whaledent Vertriebsservice  
Und Marketing GmbH              A04:25
www.coltene.com

Combimed AB A18:38 
www.combimed.se

DAB Dental AB   A16:31 
www.dabdental.se

Dandent AB A12:34
www.dandent.se

DentalEye AB A15:28
www.dentaleye.com

Dentalum Operations AB A18:28
www.dentalum.com

Dentatus  AB A18:29
www.dentatus.com

Dentech  A21:40
www.tandläkare.se

Denthub AB A04:01
www.denthub.com

DentMan Sten Lagerstedt     A08:20, A10:28
www.dentman.se

Dentsply Sirona  A15:36
www.dentsplyimplants.se

Dynamostol                                           A15:40
www.dynamostol.dk

Dürr Dental AG  A10:40
www.duerr-dental.dk

Ems Nordic  A05:40
www.ems-nordic.se

EPS Vascular A12:52
www.epsvascular.com/decontamination

Exocad GmbH A15:20
www.exocad.com

Folktandvården A07:16
www.folktandvardenstockholm.se

Folktandvården Sörmland A05:27
www.folktandvardensormland.se

Föreningen Svensk Dentalhandel     A07:42
www.dentalhandel.se

Försäkringskassan  Future Lab
www.forsakringskassan.se

Gama Dental AB  A17:30
www.gama.se

GC Nordic AB A10:20
www.nordic.gceurope.com

GlaxoSmithKline Healthcare A05:11
www.glaxosmithkline.se

Hear Nordic AB  A06:40
www.hearnordic.com

Implant Solutions  A20:39
www.implantsolutions.se

Internetmedicin  A07:02
www.internetmedicin.se

Inspektionen för vård  
och omsorg (IVO)          Future Lab
www.ivo.se

Kaeser Kompressorer  A06:52
www.kaeser.se

KaVo Scandinavia  A13:21, A13:28
www.kavo.se

Kerr  A13:21
www.sweorto.se

Kiilto Sweden  A20:38
www.kiilto.se

Klardent AB A12:50
www.klardent.se

Koinè Italia snc  A13:48
www.koine-surgical-instruments.com

Koite Health Oy  A04:05
www.koitehealth.com

Kulzer Nordic AB  A12:30
www.kulzer-dental.com

Labrida AB A04:21
www.labrida.no

LM-Instruments Oy  A09:30
www.lminstruments.com

Lumlyx AB A04:27
www.lumlyx.com

ME Dental  A06:30, A07:30
www.happident.se

Medical Finance Sverige  A08:43
www.medicalfinance.se

MeridentOptergo  A15:40
www.mooptics.com

Muntra  A13:35
www.muntra.se

Museinämnden/ 
Svenska Tandläkare-Sällskapet        A10:52
www.tandlakarforbundet.se

Neoss AB A18:28
www.neoss.se

Nobel Biocare AB A14:20
www.nobelbiocare.com

Nordenta AB A06:21 
www.nordenta.se

NSK Nordic  A20:40

Opus Systemer AS  A13:40 
www.opusdental.com

Oral Care AB A05:17
www.oralcare.se

Orascoptic A21:30
www.orascoptic.com

Perrigo Sverige  A06:38
www.perrigo.se

Philips A11:34
www.philips.se/tandvard

Plandent AB A09:30
www.plandent.se

Praktikertjänst AB  A04:30
www.praktikertjanst.se

Preventum Partner  A15:28
www.preventum.nu

Procter & Gamble Sverige/Oral-B     A06:11
www.se.pg.com

Proxident AB A06:18 
www.proxident.se

RPX Dental / Curaprox Sweden         A07:40
www.curaprox.se

Satelec SAS A16:41
www.acteongroup.com

SBU, Statens beredskap för medicinsk  
och social utvärdering       Future Lab
www.sbu.se

SciVision Nordic ApS  A09:28
www.scivisionmedical.com

SE-BRA Scandinavia AB A09:07
www.se-bra.se
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Sendoline AB A08:40
www.sendoline.com

Smile Tandvård  A07:20
www.smile.se

Socialstyrelsen  Future Lab
www.socialstyrelsen.se

Stena Recycling AB  A21:29
www.stenarecycling.se

Steros GPA Innovative S.L              A05:53 
www.gpainnova.com

Straumann AB  A06:20
www.straumann.se

Strålsäkerhetsmyndigheten Future Lab
www.ssm.se

Studerandeföreningen, 
Sveriges Tandläkarförbund A17:21
www.tandlakarforbundet.se

Sunstar Sverige AB                A05:21
www.sunstargum.se

Support Design AB  A17:28
www.sagastolen.se

Svensk Dentalservice            A11:26, A12:20 
www.dentalservice.se

Svensk Dentalåtervinning AB             A13:31
www.goldrecycling.com

Svensk Privattandvård  A04:28
www.ptl.se

Sveriges Tandhygienistförening         A06:41
www.tandhygienistforening.se

Sveriges Tandläkarförbund A17:21
www.tandlakarforbundet.se

Sveriges Tandteknikerförbund             A07:41
www.dentallab.se

Swede Invest Dental  A07:51
www.swededental.se

Sweden Recycling  A04:29
www.swedenrecycling.se

Swedental 2022/Svenska Mässan         15:37
www.swedental.se

Swedish Care System i Staffanstorp   A06:02
www.swedish-care.se

Tandfakta JS AB  A04:41
www.tandfakta.se

TePe Nordic AB        A06:10
www.tepe.com

TEV, Riksföreningen  
Tandläkare-Egen Verksamhet           A17:21
www.tandlakarforbundet.se

The Humble CO AB  A04:40
www.thehumble.co

Tjänstetandläkarna  A17:21
www.tandlakarforbundet.se

TLV Tandvårds- och  
Läkemedelsförmånsverket       Future Lab
www.tlv.se

Toothie Care  A07:30
www.toothie.se

TS Dental       A11:30
www.tsdental.se

UAB Medicinos linija  A10:54
www.i-dental.it

Unident AB  A16:36, A17:30
www.unident.se

Unilever Sverige AB  A20:30
www.unilever.se

VOCO Gmbh A18:30
www.voco.com

W&H Nordic AB  A08:30 
www.wh.com

World of Comfort Sverige AB  A09:05
www.worldofcomfort.se

Zirkonzahn GmbH  A18:40
www.zirkonzahn.com

Vi ses igen  
16–18 november 2022 
på Svenska Mässan   
i Göteborg!
tandlakarforbundet.se/riksstamman



Nattsvart för en tandläkare är ändå ganska ljust.

Kamrathjälpen har stött tandläkare sedan 1944.
Vårt enda syfte är att hjälpa tandläkare som fått problem
med sin ekonomi. Genom åren har vi sett många exempel
på hur detta kan ske. Och vi har sett lika många exempel 
på hur vi kunnat hjälpa. Vi är obyråkratiska och diskreta.
Precis som en riktig kamrat ska vara. Så ta kontakt med 
oss oavsett om du själv behöver hjälp eller vill att vi stödjer
en kollega. Ring och prata med Pia Kollin på 08-666 15 45
eller mejla kamrathjalpen@tandlakarforbundet.se.
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Välkommen till  
Museinämndens monter!

Monternummer A10:52

Här hittar du unika föremål från förr  
- från handborr till laser!

Dessa föremål och ett antal andra intressanta prylar 
från förr kan du se i vår monter, varmt välkomna!

En universaltång för extraktion. 
Tandtångsklorna är numrerade och det finns 

ett schema för vilka man ska använda för 
de olika tänderna i bettet. En sådan tång 
motsvarade minst 16 vanliga tänger.

Ett schatull med en modell 
där man kan bygga 

upp den tänkta 
behandlingen och 
visa patienten. 

En trampborr 
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www.tandlakarforbundet.se/riksstamman

17-19 november  Stockholmsmässan

VÄLKOMMEN TILL  

KONGRESSBYRÅN  

Onsdag 8.00–16.30

Torsdag 8.00–16.30

Fredag 8.00–15.00


