
 
 

 
 
 
 

Valberedningens förslag till 
förtroendevalda i TEV för kommande 
mandatperiod 

 
Valberedningen föreslår följande personer till styrelse  

 
 
 
 

Uppdrag Mandattid Kandidat 

Ledamot 2 år Patrik Andrén (omval) 

Ledamot 2 år Marina Sabelström-Ingwes 
(nyval) 

Ledamot 2 år Amir Hosseinzadeh (nyval) 

Årsmötets ansvar 

Utanför valberedningens uppdrag behöver 
följande väljas 

 

Ordförande valberedning   1 år  

 

Ledamot valberedning        2 år 
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CV 
 
 

Marina Sabelström-Ingwes 
Leg. Tandläkare 
 
Hotellgatan 3, 5 tr 
171 45 Solna 
08-270600 
 
 

Jag har tidigare arbetat som handläggare på PTL och ledamot i CFN. 
Jag lärde mig mycket och delade med mig av olika fall vi hade i nämnden i vår tidning 
Privattandläkaren. Jag arbetade med inkommande ärenden och utvecklingsarbete. 
Det var lärorikt på alla plan. 
En av fördelarna var att lära känna kollegor från landets alla delar.  
Senare blev jag tillfrågad om att sitta med i Stockholms Privattandläkarstyrelse. 
Jag är nyfiken, engagerad och tror jag kan tillföra TEV lite av min kunskap och 
erfarenhet. 
 

Med vänlig hälsning 

 

Marina Sabelström-Ingwes 
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Dr. Amir Hosseinzadeh 
Specialist in Oral Surgery & Implantology 

Axelsbergstandläkarna 
Adress: Selmedalsvägen 38, 129 37 Hägersten 
Tel: 00 46 (0)8-884646 
Fax: 00 46 (0)8-884646 
Mob: 00 46 (0)739-940305 

Mail: amir@axtand.se 

www.axelsbergstandlakarna.se 
 

Hej 
Mitt namn är Amir Hosseinzadeh och 39 år gammal. Är uppväxt i Stockholm, men bott 
och jobbat i många år utomlands bland annat I England, Norge och Jersey. 2011 
flyttade jag tillbaka i Stockholm där jag är bosatt idag. 
Jag är legitimerad tandläkare med specialistkompetens i Oral Kirurgi & Implantologi. Är 
registrerad som specialist sedan 2015 hos Socialstyrelsen. 
Sedan 2012 bedriver en privat tandläkarpraktik i Hägersten där jag utför allmän 
tandvård samt kirurgiska behandlingar. Vi har även en specialisttandläkare i Ortodonti 
som jobbar hos oss på deltid. 
Jag jobbar också deltid som konsulterande Oral & Implantat kirurg och clinical advisor i 
en stor tandvårdskedja i England.  
Jag är mentor och konsulterar aktivt inom implantat kirurgi i Stockholm och andra 
orter i Sverige hos kollegor som behöver min hjälp. Har alltid haft stort intresse för 
handledning och undervisning och att dela med mig av mina kunskaper inom ämnet. 
Jag har även på senare år intresserat mig mera inom forskning med relevans i mitt 
kliniska arbete och med det har genomgått kursen Forskningsmetodik i Odontologi 
som hållits av Karolinska institutet 2013. 
Har också hållit i ett par Study Clubs i Sverige och England samt medverkat i kurser 
inom ämnet Implantologi (Total Solution). 
 
För närvarande är jag ogift. Spenderar min fritid med min familj som består av 
föräldrar och syskon med syskonbarn. Tid som blir över umgås jag gärna med några av 
mina barndomsvänner och deras familj. 
Försöker också hinna med träning så gott det går. Blir det tid över så gillar jag att resa 
och koppla av. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Amir Hosseinzadeh 

mailto:amir@axtand.se
http://www.axelsbergstandlakarna.se/

