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20% RABATT!

Tandvården Klostergården är en helt ny och fullt utrustad klinik som 
erbjuder det mesta inom allmäntandvård.

Vi arbetar i nya lokaler med moderna material och metoder. Vår målsättning 
är att utföra den bästa diagnostik och tandbehandling som du behöver.

Varsamhet, omsorg samt en lugn atmosfär är utmärkande för Tandvården 
Klostergården och vi strävar alltid efter att ge dig en smärtfri behandling.  
Vi arbetar för att ge dig ett friskare liv genom god tandhälsa.

Med över 30 års erfarenhet så tar vi väl hand om dig!
Missa inte att vi tar emot onlinebokningar:
www.tandvardenklostergarden.se

Vi ser fram emot att träffa Dig!
/Lars G Andersson & Zahra B Andersson

21 september öppnar vi en helt  
ny klinik på Klostergården i Lund!

Sunnanväg 14E   ı   046-13 01 53    ı   tandvardenklostergarden.se

20 % rabatt på undersökningpriset för alla 
nyregistreringar som bokas innan 1 november.

Privattandläkarna är branschorganisationen 
för privata tandvårdsföretag i Sverige. För oss är 

det viktigt att du som patient själv kan välja vilken 
tandläkare du vill gå till. En tandläkare som är medlem i 

Privattandläkarna ger dig en extra trygghet.

Det är viktigt att du som patient enkelt kan skaffa dig kun
skap för att ha möjlighet att ta genomtänkta beslut kring 
din egen munhälsa. Väljer du en tandläkare som är medlem 
i Privat tandläkarna har du tillgång till Privattandläkarnas 
trygghetspaket. Då ingår bland annat: 

 
• Möjlighet att använda Förtroendenämndsverksamheten, 
en oberoende nämnd bestående av yrkesverksamma tand
läkare och konsumentrepresentanter som ger stöd och råd
givning mellan Privattandläkarnas medlemmar och deras 
patienter. 

• En unik överenskommelse med Konsumentverket som 
bland annat beskriver vårdgivarens garantiåtagande och 
informationsskyldighet gentemot patienten.

• Att alla medlemmar har förbundit sig att följa bransch
etiska riktlinjer och krav på grundläggande försäkringsskydd.

Privattandläkarna arbetar målmedvetet för att ytterligare för
bättra villkoren för den privata tandvården. Vi är en samver
kanspart gentemot politiker, myndigheter och organisationer 
och bistår med branschspecifik kunskap när beslut ska fattas. 

Viktiga förutsättningar för att privata vårdgivare ska kun
na fortsätta bedriva god tandvård med hög kvalitet är att 
patientens fortsatta möjligheter till fritt val av tandläkare 
består. Det innebär fortsatt fri prissättning, etableringsfrihet 
och att alla vårdgivare, privata som offentliga, konkurrerar 
på lika villkor. 

Privattandläkarna arbetar för en öppen tandvårdsbransch med 
lika villkor för alla.

Merit Lindberg

VD Privattandläkarna 

Trygghet, kvalitet och öppenhet  
för både patient och tandläkare
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Projektledare Philip Wendelin
Produktion WENDELIN MEDIA
Tel 040-665 56 56
Email info@wendelinmedia.com
wendelinmedia.com

Distribution Sydsvenskan/HD
Tryck BOLD Printing Malmö AB, 2015
Tidningen TÄNDER trycks på miljövänligt papper

WENDELIN MEDIA är en renodlad affärspartner 
med inriktning på Content Marketing & Ämnes-
orienterade Tematidningar som distribueras i 
ledande Svensk Dagspress. Vi arbetar med  
värdeskapande redaktionellt innehåll och  
berikar våra läsare med intressanta artiklar  
och reportage med välkända profiler och ledare. 
När våra annonsörer växer och gör fler affärer 
har vi uppfyllt vad WENDELIN MEDIA verkligen 
står för.

Med tidningen TÄNDER lyfter vi fram 
ny teknik, forskning och tandvård för 
en bättre munhälsa. Visste du till  
exempel att en god munhälsa kan 
ha stor betydelse för din allmänna 
hälsa. Och idag finns det så många 
bra alternativ till ett vackert leende, 
här i tidningen berättar vi om några 
av dem.

Vi önskar dig trevlig 
läsning och återvinn 
gärna din tidning 
eller lämna den 
vidare ...

128

Philip Wendelin
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Vi vill ge dig  
Sveriges bästa  

tandvård.

MALMÖ CITY • MALMÖ SLOTTSSTADEN • MALMÖ SÖDERVÄRN • HELSINGBORG DROTTNINGGATAN  
• HELSINGBORG SPRINGPOSTGRÄNDEN • LANDSKRONA • TRELLEBORG 

Smile är Sveriges största privata tandvårdskedja med 25 kliniker på 21 orter. Vi har visionen att erbjuda Sveriges bästa tandvård och ger dig ett tryggt, 
bekvämt och personligt bemötande på dina villkor, där högsta kvalitet står i centrum. Välkommen till Smiles sätt att se på tandvård. www.smile.se

MALMÖ, HELSINGBORG, LANDSKRONA OCH TRELLEBORG

TRYGGT OCH PERSONLIGT. Välkommen till Sveriges största privata 
tandvårdskedja Smile. Vi fokuserar på det som är viktigt för dig: en  bekväm 
och personlig tandvård med ett tryggt omhändertagande utöver det vanliga. 

ALLT DINA TÄNDER BEHÖVER. Hos oss hittar du allt dina  tänder 
 behöver. Här gör du din rutinundersökning hos tand läkare och tand

hygienist. Du får samtidigt tillgång till ett brett team av ledande 
 specialister, som vi kan erbjuda med kortare kötid. 

KOM HELA FAMILJEN. Samla hela familjen hos samma tand
läkare genom att även lista dina barn hos oss. Barn och ung
domar går kostnadsfritt hos Smile till och med det år de fyller 19. 
Våra specialister är tillgängliga även för barn och ungdomar som 
 behöver specialisttandvård. 

DU FÅR 100 KR I SMILE-SHOPEN! Vid din första undersökning 
hos oss berättar du att du sett den här annonsen. Du får då 100 kr 

att handla tandvårdsprodukter för i   Smileshopen på din klinik. 

Gå in på www.smile.se  
Här hittar du den klinik som är  
närmast dig och bokar din tid. 

Tematidningen Tänder_248x358.indd   1 2015-09-11   11:40



Din Tandhygienist 
Norra Hamnen Helsingborg
dintanhygienist@telia.com

Elena tel. 0761 – 84 73 50 
Lotta tel. 0705 – 13 63 43

w w w . d i n t a n d h y g i e n i s t . c o m

   Före eller efter kron/broterapi
   Blödande tandkött
   Riklig tandsten 
   Tandlossning
   Dålig andedräkt
   Muntorrhet

y g i e n i s t c o m

tt

Ring, smsa 
eller mejla!
Vi tar emot 

nya patienter 
och remisser 

– Vi har en spännande period framför oss och 
vi ser verkligen fram emot att få börja jobba, 
säger Zahra B. Andersson.

De har båda lång erfarenhet som tandlä
kare. Förutom arbete inom Folktandvården 
har de dessutom ägt och drivit en framgångs
rik privat klinik i England. Utifrån de lärdo
mar och iakttagelser de gjort under karriären 
så har Lars G. Andersson ritat och projekterat 
den nya kliniken, från storleken på rummen 
till själva behandlingsmiljöerna och den hög
teknologiska utrustningen. 

Kliniken kommer att erbjuda det mesta 
inom allmäntandvård. Lars G. Andersson har 
dessutom specialkunskap i protetik, kirurgi 
och även estetisk tandvård, med utbildningar 
i både England och Schweiz i bagaget. 

– Om en patient till exempel skulle behöva 
implantat så kan vi i de flesta fall genomföra 
hela processen på plats och man behöver alltså 
inte remitteras vidare, säger Zahra.

Det förenklar mycket för patienten att ha en 
vårdgivare att förhålla sig till. Inte sällan inne
bär det också att behandlingar går snabbare 
och smidigare.

Zahra och Lars har valt att satsa på modern 
och innovativ teknik. Bland annat kommer 
det att finnas digital röntgen på kliniken.

– Vi erbjuder panoramaröntgen som avbil
dar tänder och käkar och samarbetar dessut
om med en röntgenspecialist för de mer krä
vande patientfallen.

– På kliniken finns också en intraoral 
kamera som kan ta bilder av mun och tänder. 
Om till exempel en tand är sprucken, så kan 
vi och patienten tillsammans studera detta 
direkt på datorskärmen. Tydlig bilddokumen
tation är också speciellt viktig om man exem
pelvis ska följa en munslemhinneförändring 
över en längre tid.

Många är samtidigt inte helt bekväma med 

att gå till tandläkaren och vissa upplever till 
och med rädsla inför ett besök. Zahra och Lars 
jobbar därför extra för att underlätta för tand
vårdsrädda patienter.

– Vi har en total öppenhet gentemot våra 
patienter. Vi tror att det viktigt att de känner 
sig delaktiga hela vägen, både i besluts och 
behandlingsprocess. 

– Vi talar flytande engelska, svenska och 
persiska vilket kommer väl till hands i Lund 
som har en multinationell befolkning. Det 
känns bra att vi under behandling kan kom
municera med våra patienter på flera olika 
språk, säger Zahra.

INFO
Den 21 september öppnar portarna 
på deras nya klinik, Tandvården 
Kloster gården, på Sunnanväg 14.

Invånarna på Kloster-
gården i Lund har länge 

saknat en lokal tand-
läkare. Det är något som 

de båda erfarna tand-
läkarna Lars G. Andersson 

och Zahra B. Andersson 
löser genom att öppna en 

ny klinik i området. 

NY KLINIK PÅ KLOSTERGÅRDEN

Tandläkare Zahra B Andersson.

I september slår Tandvården Klostergården upp portarna.

VÄLUTBILDADE
Tandhygienistutbildningen på Högskolan 

Kristianstad rankas högst i Sverige.

TANDTRÅDEN
tillverkades förr av silke  
- idag har nylon tagit över.

FAKTA 
n  Tandvården Klostergården föl-

jer Försäkringskassans refe-
renspriser. Dessutom erbjuder 
de betalning via appen Swish. 
För kunder som föredrar att 
delbetala sin tandvårdsräk-
ning så erbjuder Tandvården 
Klostergården också denna 
möjlighet.

n  Tandvården Klostergården 
kommer att erbjuda reducera-
de priser för pensionärer och 
studenter. 

 
 Läs mer på:  

tandvardenklostergarden.se
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Hjärt och kärlsjukdomar har en särskilt tyd
lig koppling till munhälsan.

– Vi vet till exempel att en patient med dåli
ga hjärtklaffar får en livsförlängande effekt av att 
sköta sina tänder och att tandlossningspatienter 
löper större risk att drabbas av olika former av 
hjärtkärlsjukdomar, säger Hans Göransson.

I Sverige är tandhälsan generellt mycket bra. 
Men samtidigt står vi inför stora utmaningar.

– Vi blir allt äldre vilket betyder att allt fler 
människor med egna tänder kommer att leva 
mycket längre. Med åldern kan det bli svåra
re att sköta sina tänder ordentligt, särskilt om 
man är sjuk eller får försämrad motorik. Sam
tidigt försämras kroppens egna försvar, till 
exempel spottkörtlarna, med åldern. 

– Det gäller att gå in i ålderdomen med 
så friska tänder som möjligt för att förebygga 
besvär längre fram. Det är också viktigt att fort
sätta hålla kontakten med tandvården även när 
hälsan börjar svikta, säger Hans Göransson.

Hans Göransson menar att det behövs mer 
samverkan mellan olika instanser för att möta 
framtidens utmaningar.

– Dels gäller det för kommunernas bistånds
bedömare att fånga upp de äldre med tand
vårdsbehov och dels måste tandvården fånga 

upp de äldre patienter som av olika anledning
ar börjar försvinna. Sjukvården måste i sin tur 
bli ännu bättre på att uppmärksamma äldre 
personers munhälsa och ha tätare kontakt med 
tandvården, säger han.

2008 instiftades Internationella Munhäl
sodagen av World Dental Federation. Den 
andra lördagen i september varje år uppmärk
sammas dagen också i Sverige. I år låg fokus 
just på äldres munhälsa. 

– Vi använder den här dagen för att höja 
munhälsofrågorna på agendan. Bland annat 
finns vi ute på gator och torg i de städer där vi 
också har skolor. Eftersom att vi i år fokuserar 
på äldres munhälsa så anordnade vi även en 
del arrangemang med pensionärsföreningar.

– Äldres munhälsa är ett högprioriterat 
område för oss och detta är något som vi på 
Sveriges Tandläkarförbund fortsätter att jobba 
med framöver. Bland annat tittar vi på hur man 
kan samverka med andra yrkesgrupper för att 
möta utmaningarna, avslutar Hans Göransson.

SUNSTAR Telefon +46 31 87 16 10 www.sunstargum.se info@se.sunstar.comKälla: Strengthening the Prevention of Periodontal Disease: World Health Organization (WHO). 

Därför 
rekommenderas 
GUM Paroex:
1.
Hjälper vid svullet, känsligt  
eller blödande tandkött.

2.
Dubbelverkande antibakte-  
riell effekt.

3. 
Reducerar plackbildning.

4. 
Kan användas varje dag  
– precis som en vanlig  
tandkräm. 

5. 
Innehåller även fluor.

6. 
Skapar en god munhälsa.

FINNS PÅ

APOTEKEN

Sunstar_Tematidningen Tänder_150920.indd   1 2015-09-14   11:36

En god munhälsa kan 
också betyda bättre  

hälsa överlag. Därför  
är det viktigt att sköta 

munnen hela livet. Det 
menar Hans Göransson, 

ordförande Sveriges  
Tandläkarförbund.

Fokus på äldres tandhälsa

TANDREGLERING  
I FRAMKANT
Världens bästa jobb! Så beskri-
ver Anna Brechter sitt arbete som 
legitimerad tandläkare, specialist i 
tandreglering och disputerad inom 
området benbiologi.

– Tandreglering är ett riktigt hantverk. Det 
är intressant med olika tekniska lösning
ar och de mer komplicerade behandling
arna ser jag som en utmaning. Man träffar 
väldigt många trevliga människor och det 
känns bra när patienterna är nöjda och gla
da efter avslutad behandling.

Tidigt i våras köpte Anna privatprakti
ken Bernhold Ortodonti i Helsingborg, som 
hennes pappa Mats Bernhold drivit sedan 
80talet.

Kliniken som specialiserar sig på tand
reglering tar emot både barn och vuxna och 
arbetar med den absolut senaste metodiken 
inom området. 

– Den tekniska utvecklingen går framåt 
och har gjort tandställningarna mer effek
tiva. Detta gäller både den vanliga ”rälsen”, 
och den mer ”osynliga” tandställningen som 
sitter på tändernas baksida. Vi kan idag ock
så använda förbättrade tekniker när vi flyttar 
tänder, till exempel genom att placera små 
miniskruvar i käken.

Dessutom bedrivs forskningssamarbete 
på praktiken tillsammans med Ortodontiav
delningen vid Tandläkarhögskolan i Malmö.
– Att få kombinera den kliniska patientbe
handlingen med att utvärdera nya behand
lingsmetoder är väldigt stimulerande. 

 Bernhold Ortodonti fortsätter att utveck
las och bland annat söker de nu ytterligare en 
tandregleringsspecialist.

SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUND
n  ca 7 500 enskilda medlemmar
n  Bevakar och påverkar aktivt tandläkarnas 

professionella intresseområden i  
samhället.

Hans Göransson, ordförande 
Sveriges Tandläkarförbund. 

”Tandläkarborren är det i sär-
klass mest populära ljudet, det 
har spelats över 13 268 gånger.” 

Källa: Arbetets museum &  
EU-projektet Work With Sounds

TÄNK OM DET  
VORE SÅ ENKELT ...
Enligt gammal folktro  
kunde man överföra  
sin tandvärk till eken.
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www.horbytandvarden.se

Nu tar vi emot nya patienter!
Ring idag. 0415 - 106 56 

Behaglig tandvård i en högteknologisk klinik

25% Rabatt på undersökning

Kostnadsfri
konsultation för implantatbehandling

Välkommen!

Vårt team  

utför allt inom 

tandvård

Att dygnsrytmen och morgontröttheten 
påverkas under tonåren och puberteten är 
känt. Men hur dygnsrytmen påverkar matva
nor, tandborstning och risken för karies, ville 
en tandhygienist vid Folktandvården i Upp
sala ta reda på.

196 ungdomar mellan 15 och 16 år under
söktes och fick svara på frågor om sin dygns
rytm samt sina levnadsvanor. Resultatet 
visar att det nästan än fyra gånger vanligare 
att kvällsmänniskorna har högre risk att få 
karies än de som somnar och går upp tidigt. 
En förklaring kan vara att ungdomar hellre 
sover längre på morgonen och inte hinner 

äta frukost, vilket skulle kunna öka risken 
för småätande under dagen. Det var också 
mer vanligt att de inte borstade tänderna 
morgon och kväll.

– Det här visar att dygnsrytmen är en fak
tor att ta hänsyn till vid planering och rådgiv
ning för högriskpatienter och att vi anpassar 
informationen till ungdomar om hur dygns
rytmen kan påverka munhälsan, säger Birgitta 
Jönsson, medförfattare till artikeln.

Resultatet har publicerats i International 
Journal of Dental Hygiene. Studien är gjord 
inom ramen för forskning och utveckling vid 
Folktandvården i Uppsala län samt med stöd 
av författarnas institutioner.

Ungdomar som är kvälls-
människor har nästan fyra 

gånger högre risk att ha 
karies jämfört med ungdo-
mar som är morgonpigga. 
Det visar en studie utförd i 
Folktandvården i Uppsala 
som publicerats i interna-

tionell tidskrift.

Birgitta Jönsson.

37
Så många tänder har Vijay 

Kumar, 27 år, från Indien  
i munnen, vilket placerar  

honom i Guiness Rekordbok.

VILA 
Låt tänderna vila två timmar 
efter en måltid och tandborst-
ning, så återhämtar de sig. 

Nattmänniskor
har högre risk för karies

VÄSTEN AXLAR 
BÖRDAN
För att bli bra på någonting behö-
ver vi upprepa en rörelse ofta för 
att träna upp det så kallade mus-
kelminnet.

Något som man lätt glömmer är att vi spen
derar långa stunder sittande i framåtlutade 
och ihopsjunkna ställningar.

Muskelminnet lär sig då en dålig hållning 
som i sin tur leder till smärta i nacke, rygg 
och axlar. Stärkevästen är en hållningsväst 
som hjälper dina muskler till rätta genom 
att ge ett lätt tryck över axlarna.

Stärkevästen är därmed ett bra hjälpme
del att att tillämpa för att återfå en god håll
ning samt att motverka smärta i nacke, rygg 
och axlar.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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Box 425. 201 24 Malmö. Telefon 040-16 20 00. Telefax 040-16 21 44.
info@odlab.se   www.odlab.se

För tandläkare som vill känna upplevelsen 
av premiumtandteknik 

Kombinationen av lång erfarenhet, hög kompetens, 
teknikförsprång och ett utpräglat personligt bemötande gör 

oss till den samarbetspartner du som tandläkare förtjänar.

Kronborgsvägen 3D - 217 42 Malmö - Telefon: 040-91 87 20

Ring och boka på

040-91 87 20

AT Tandläkarpraktik
på Kronborgsvägen i Malmö 
erbjuder prisvärd estetisk 
tandvård.

Nya patienter- endast 250krför den förstaundersökningen.

Vi välkomnar såväl nya som befintliga
patienter.

Annons SdS 120 x 176 mm 1509.indd   1 2015-09-11   09:22:18 Akademikliniken_120x176.indd   1 2015-09-09   15:26

www.tf.nu

"Den holistiska matsmältningen, 
bakterier och det nödvändiga  
samarbetet”
Robert Stigborn, klassisk homeopat, håller i föredraget

När: Torsdag 24 september kl 18.30
Var: Gästmatsalen, vån 1, Helsingborgs lasarett
Fri Entré

"Att prestera och samtidigt må bra”
Emmanuel Nilsson föreläser om sin erfarenhet av att bli  
utbränd som 21-årig entreprenör och att kunna komma tillbaka.

När: Torsdag 15 oktober, kl 19.00
Var: Föreläsningssal 1, Blocket, Universitetssjukhuset, Lund
Fri Entré

Välkomna!
Tandvårdsskadeförbundet jobbar för en bättre folkhälsa  
och för biverkningsfria tandvårdsmaterial och tekniker.

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS



MALMÖ • HELSINGBORG • LANDSKRONA • TRELLEBORG 

Smile är Sveriges största privata tandvårdskedja med 25 kliniker på 21 orter. Vi har visionen att erbjuda Sveriges bästa tandvård och ger dig ett tryggt, 
bekvämt och personligt bemötande på dina villkor, där högsta kvalitet står i centrum. Välkommen till Smiles sätt att se på tandvård. www.smile.se  

Specialisttandvård  
med kortare väntetid

Smile Tandvård är ackrediterat mot Region Skåne (LOV – specialisttandvård barn- och ungdomstandvård).

Smiles  ledande  specialister står redo att hjälpa dig med kortast möjliga väntetid. Det gör vi 
alltid i nära samarbete med din ordinarie tandläkare och tand hygienist och i god dialog med 
dig. Tryggt, smidigt och med ledande kvalitet. Så tala med din tand läkare eller tandhygienist 
om att du eller ditt barn vill ha remiss till Smile. Välkommen.

 SPECIALISTER OCH HJÄLP INOM DESSA OMRÅDEN – FÖR BARN OCH VUXNA:

 Rotbehandling (endodonti) 
 Tandlossning (parodontologi) 
 Tandreglering (ortodonti) 

 Proteser/implantat (protetik) 
 Bettfysiologi  
 Oral kirurgi

 Barntandvård (pedodonti)
 Röntgen (oral radiologi  
inkl. CBCT-röntgen)

 

Leif Leisnert tog sin tandläkarexamen 1975 och 
har under åren bland annat varit ordförande i 
Sveriges Tandläkarförbund, ordförande i Tand
vårdsnämnden på Tandläkarhögskolan, haft 
många uppdrag i HSAN och förra året lade 
han fram sin avhandling ”Selfdirected lear
ning, teamwork, holistic view and oral health”.

– Jag började jobba inom Folktandvården 
och på den tiden var det relativt enkelt att få 
jobb. Idag kan vi se en viss mättnad på mark
naden, det är något svårare att få jobb i stor
städerna.

2004 blev han utbjuden på lunch och fick 
frågan om han ville bli chef för den allmänna 
vuxentandvården. Ett jobb han tackade ja till 
och han har sedan dess haft ansvar för de fyra 
sista terminerna.

– Våra pedagogiska grundprinciper är hel
hetssyn, hälsa, självstyrt lärande och teamarbete.  

En fyrklöver som också fungerade som 
avstamp i avhandlingen där han bland annat 
tittat på hur tandvården fördelar sina resurser. 

– Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att 
jag forskar i den verksamhet jag ansvarar för.

I den del av avhandlingen som fokuserar på 
hur tandvården bedömer sjukdomar så skicka
des det ut en enkät till 2 400 tandläkare, tand
hygienister och blivande tandläkare runt om i 
Sverige. Enkäten innehöll tre olika patientfall, 
en relativt frisk, en som bör få vård och en med 
risk för att bli sjuk. 

94 procent av de som besvarade enkäten 
bedömde att en relativt frisk patient led av 
sjukdomen. Enkäten visade också att 97 pro
cent ville ge förebyggande behandling åt en 
patient samtidigt som de ansåg att risken för 
att dennes besvär skulle förvärras var liten.

– Resultatet visar att tandvården inte bara 
riktar sina insatser mot de riktigt sjuka utan 
också mot de relativt friska. Vilket innebär att 
vi faktiskt lägger mer krut på en relativt frisk 
patient än på den som är sjuk.

Hans forskning visar också att det också sak
nas samsyn mellan tandläkare och tandhy
gienister om vem som ska behandla tand
lossning, paradontit. Och det är här han ser 
en av nycklarna till en lösning.

– Genom att tandläkare och tandhygie
nister samarbetar med de patienter som har 
större besvär finns det en större chans att 
häva sjukdomen. Relativt friska patienter 
kan skötas av tandhygienister. Det viktiga är 
att resurserna används där de bäst behövs, 
säger han.

Han konstaterar också att trots att svenskarna 
har bättre tandhälsa så kostar tandvården fort
farande närmare sex miljarder.

– Ett mål är att individen själv tar ansvar 
för sin munhälsa, att man får lära sig hur 
man tar hand om sina tänder. Att få sina 
tänder putsade har man eventuellt glädje 
av en vecka, men kunskap, den räcker hela 
livet. Det här uppnår man genom beteende
medicinsk behandling, det vill säga kunskap 
och incitament.

Leif Leisnert hänvisar också till en stu

”Vi måste se till  
hela patienten och  
inte bara munnen.” 
Det konstaterar Leif 

Leisnert, övertandläkare 
och chef vid avdelning-

en för allmän vuxentand-
vård vid Malmö högskolas 

odontologiska fakultet.

Samarbete leder till ökad kunskap

SEX AV TIO 
går till tandläkaren minst en gång om året. 

Källa: Apoteket/Novus

BACILLAKUTEN
På Barnkanalen och svt.se visas hur hål 
lagas, lärorikt för både små och stora.

Samverkan är en viktig faktor för en effektiv tandvård, menar Leif Leisnert.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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Varmt välkommen till oss, vi finns på Väla Norra.
Ekslingan 10, Helsingborg, 042-14 69 27, www.bernholdortodonti.se

Samarbete leder till ökad kunskap HANTVERK OCH INNOVATION 

EXTRA STÖD TILL TANDVÅRDSRÄDDA

ETT AV SVERIGES största och modernaste 
tandtekniska laboratorier ligger i Limhamn. I 
över 50 år har Örestad Dentallab AB tillverkat 
kronor, broar och proteser till patienter över 
hela Sverige, Skandinavien och ute i Europa.

Trots den tekniska och digitala utvecklingen 
så är det fortfarande till stor del ett hantverk 
att tillverka tandteknik.

– Varje patient är unik vilket betyder att 
den produkt vi tillverkar också måste vara det. 
Den sista delen i processen, porslinspåbrän
ning och målning är moment som fortfaran
de ögat och handen klarar bättre än tekniken 
förmår, säger Anders Folker, Laboratoriechef.

Idag är det möjligt att, om tandläkaren har 
tillgång till tekniken, ta ett digitalt avtryck av 
munnen och tänderna, istället för gummi
avtryck. Datafilen skickas sedan till Örestad 

Dentallab som sedan designar och tillverkar 
tänderna med Cad/Camteknik.

– Vår Cad/Camfräs för dentalt bruk är den 
mest avancerade som finns på marknaden i 
dag. Med den precionsfräser vi Titan, CoCr 
och Zirkonia. Det senare materialet är en kera
misk ersättning som allt fler väljer eftersom den 
är mer estetiskt tilltalande och minimerar ris
ken för allergiska reaktioner i munnen.

TANDLÄKARNA RYLÉN i Malmö, som ingår 
i Praktikertjänst, är en av få kliniker i Öre
sundsregionen som erbjuder både allmän
tandvård och specialisttandvård under sam
ma tak. Det gör att man är en flitigt anlitad 
remissklinik och är mycket trogen sina remit
tenter.

– Det är viktigt som vårdgivare att alltid 
vilja lära sig mer och hålla sig ajour. Kompe
tensutveckling och utbyten av erfarenheter 
mellan kollegor och käkkirurgerna som job
bar på kliniken är ständigt på gång här hos 
oss, säger tandläkare Hesam Mojir, klinikchef, 
som bl a jobbat på flera olika specialistavdel
ningar på Tandvårdshögskolan i Malmö och 
käkkirurgen i Helsingborg.

– Andra tandläkare från olika håll i Skåne har 
hänvisat sina patienter till oss för bla käkkirur
giska och implantatbehandlingar samt implan
tatprotetik sedan starten 1992, men som patient 
kan man givetvis söka till oss direkt också.  

Många danskar och utlandssvenskar söker 
sig till Tandläkarna Rylén för tandvård.

– De är vana vid den kvalitativa svenska 
tandvården och passar på att komma till oss 
när de är på besök i Sverige.
Kliniken jobbar extra mycket med att hjälpa 
patienter med tandvårdsrädsla. 

– Upplever man obehag inför tandläkar
besöken har vi ett samtal kring behandlingen 
och gör upp en plan gemensamt så att det blir 
så bekvämt som möjligt. Patienten får berätta 
om bakgrunden till sin tandvårdsrädsla och vi 
identifierar det som triggar oron så man lätt
are kan anpassa behandlingen individuellt.

Som familjeklinik och har man många barn
patienter. Hesam Mojirs hustru, Katerina, som 
också är tandläkare och just nu specialiserar 
sig inom Bettfysiologi (orofacial smärta och 
käkfunktion) har dessutom varit med i SVT:s 
barnprogram Bacillakuten nyligen, där hon 
berättade om tänder och munhygien.

Se delar av programmet här:  
svtplay.se/bacillakuten

die som är gjord i Jönköping där man studerat 
patientgrupper från 1973 fram till 2013.

– Den visar hur gruppen friska blivit större 
samtidigt som den svårast sjuka gruppen i jäm
förelse endast minskat något.

Leif Leisnert påpekar att i en studie fick tand
läkare och tandhygieniststudenter under sitt sis
ta studieår arbeta tillsammans kring patienter 
som ett team. Utvärderingen av studien visade 
att samarbetet ledde till en ökad kunskap om 
varandras kompetens vilket ökar möjligheten 
till att tandvården läggs på rätt nivå.

Om man utgår från de som 
fyllt 50 år så ser det ut så här:

Försedda med kronor
1973 25 % 
2013 3,7 % 

Rotfyllning
1973 17 % 
2013 2,6 % 

Riktigt sjuka
1983 13 % 
1993 13 % 
2013 9 % 

I slutet av 1600- 
talet dök de första 
tandborstarna upp 
i Sverige.

Forskare tror att anledningen till av karies 
började öka för miljoner år sedan hänger 
samman med ökningen av plantor som  
innehåller kolhydrater.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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Så sent som på 1960talet var en fjärdedel av 
den vuxna svenska befolkningen tandlös. För
lust av tänder var inte bara en fysisk sjukdom, 
det var även ett psykiskt stigma. Ett stigma 
som idag kan åtgärdas. 

– Som estetisk tandläkare med mångårig 
erfarenhet har jag sett hur patienter med stora 
luckor i tandraderna efter avslutad behandling 
går ut i ett helt nytt liv, säger Calle Hagman, 
tandläkare med estisk tandvård som specialitet.

Implantat är idag den bästa tekniken för 
att skapa nya konstgjorda tänder, men den är 
också dyrast. Det är en relativt lång process 
men när de väl är på plats så fungerar de som 
”riktiga” tänder.

Det är en käkkirurg som under operation 

fäster titanskruvarna i tandbenet och det tar 
mellan tre och sex månader att läka. När det
ta är gjort så fäster man de pelare som de nya 
tänderna ska fästas vid. Det sista steget är att 
framställa tänderna och sedan sätta fast dem. 
Det kan behövas några justeringar men bru
kar bli klart på mellan två och fyra veckor.

Enligt en svensk forskningsrapport, publi
cerad i forskningstidskriften Clinical Oral 
Implants Research är en majoritet av svens
ka patienter nöjda med sina tandimplantat. 
Patienter tuggar bättre, mår bättre, ser bättre 
ut med sina implantat, konstaterar Jan Derks, 
specialist i parodontologi, forskare och dok
torand vid Institutionen för Odontologi, Sahl
grenska Akademin, Göteborg. Jan Derks frå
gade närmare 4 000 svenska patienter om sina 

implantattänder. Hela 94 procent av de tillfrå
gade är nöjda med det estetiska utseendet och 
ingreppet generellt.

Tre av tio tillfrågade uppgav att de haft någon 
form av komplikation. Men Jan Derks tror att 
många enkla problem döljer sig i den statisti
ken eftersom fritextsvaren visade att det var 
en stor variation i vad patienterna menade 
med komplikation. 

Två tredjedelar upplevde att självförtro
endet hade ökat och runt 85 procent menade 
att behandlingen var värd pengarna som den 
kostat. De skulle göra om behandlingen igen, 
om det skulle behövas. Drygt hälften gjor
de ingreppet på initiativ av tandläkaren och 
något färre på eget initiativ.

Tandimplantat som fästs 
med titanskruvar används 

i dag över hela världen. 
Den revolutionerande 

metoden att få skruvar-
na att växa samman med 

benvävnad upptäcktes av 
den svenske professorn 

Per-Ingvar Brånemark.

Titanskruven 
sätter tänderna på plats

IMPLANTAT –Vi utför hela behandlingen på kliniken i Lund

Varmt välkomna!

·
www.tandlakare-larsson.se 
tidbokning@tandlakare-larsson.se
Tel. 046 -14 10 92  -  Stora Södergatan 3, Lund

0,21 Ohälsotalet visar att i genomsnitt endast var  
femte 3-19-åring i Tollarp har en kariesskadad  
tand. Ohälsotalet i övriga Skåne ligger på 0,33.

ETT LYFT FÖR LEENDET
Vitare tänder kan göra underverk för själv
förtroendet. Det finns många metoder och 
preparat att välja mellan. Men var försiktig, 
till skillnad från en misslyckad blekning av 
håret  tänderna växer inte ut igen.

– Vi använder en gel som har phvärde 
7 vilket betyder att den är helt neutral. Det 
finns idag medel som kan ha phvärde 2 vil
ket är att likna vid citronsyra och som kan 
orsaka stor skada på tänderna, säger Kent 
Möller, tandtekniker på Akademikliniken.

Hur går en behandling till? 
– Vi gör alltid först en hälsokontroll, och är 
man till exempel gravid eller ammar så bru
kar vi föreslå att man väntar. Sen gör vi en 
kontroll av tändernas skick och samtalar om 
vad det är man vill uppnå. Efter att vi fast
ställt vilken färg patienten har på sina tänder 
så börjar vi behandlingen.

– Tänderna putsas så att de blir rena från 
beläggningar, ett tips är att gå till tandhygienist 
eller tandläkare innan man kommer till oss.

– Vi sätter ett skydd på tandköttet, det är 
en flytande massa som härdas och som även 
skyddar tandhalsarna. Det första dygnet efter 
behandlingen kan man uppleva ilningar.

– Det är tre behandlingar på vardera 20 
minuter med en medicintekniskt och CE
märkt gel som byts efter varje del i behand
lingen. Gelen får verka i kombination med 
plasmaljus. Så efter en dryg timme är patien
ten klar och vi fastställer vilken färg det blev.

Tandimplantat – en svensk innovation.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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–    Kliniken etablerad 1992    –

Tessins väg 8 Malmö 040 98 00 88
www.tandlakarnarylen.com

Välkommen till  
Tandläkarna Rylén
Vi erbjuder allmäntandvård och specialisttandvård 
inom käkkirurgi och implantat (utförs av erfarna  
käkkirurger på kliniken) samt bettfysiologi.

Exklusivt erbjudande just nu!

Erbjudande mot uppvisande av denna 
kupong och gäller tom 160630 

Tidbokning sker på telefonnr: 040-980088

Välj mellan
• Konsultation inför kirurgi/ 
 implantatbehandling för endast 299 kr 
 (ord.pris 900:- gäller nya och befintliga patienter)

• Undersökning och lättare tandstensborttagning 
för endast 350 kr 

 (ordpris 1 250kr gäller nya patienter)

Tandläkare

Ingela Levinsson

Stortorget 3
Tel: 040-799 30

www.ingelalevinsson.se

Nu flyttar jag  
upp en våning!  
Nya fräscha  
lokaler med  
utsikt över  
Stortorget.  
Välkomna!

KVALITET           KOMPETENS           KONTINUITET

”

PRIVAT TANDVÅRD
Leg.Tandl KRISTIAN HELLGREN

Specialist i tandlossningssjukdomar
Implantatbehandlingar sedan 1994

www.specialistkliniken.nu 

Stortorget 13   |   252 20 Helsingborg   |   042 - 14 00 75

Baltzarsgatan 37, 2 vån   |   211 36 Malmö   |   076-634 86 14

Vi är en oberoende,fristående privat specialisttandvårdsklinik utan några 
lojalitetskopplingar till vare sig implantatföretag eller utom ägda tandvårs
bolag. Detta garanterar Dig som patient en opartisk och enbart på vårt  
odontologiska kunnande och vår långa yrkes erfarenhet baserad bedöm
ning av Ditt vårdbehov och bästa möjliga terapier inom tandlossningssjuk
domar och implantatbehandlingar. 

Kristian Hellgren,  
specialisttandläkare, Parodontolog.

Boka tid för undersökning i sept/okt så bjuder vi på  
tandhygienistbehandling till ett värde upp till 900:-

Öppettider måndag till söndag 7.30 -17.00
Akuttider samma dag

Du som är 18-19 år och som registrerar dig  
hos Stjärntandläkarna innan 15 november får  

gratis tandvård under 2016, även om du fyllt 20!

(fri tandvård för 20-23 åringar börjar gälla först 2017)

Erikslustvägen 46 040-608 01 40 

www.stjarntandlakarna.se

Tandläkare Henrik Werner & Maria Arborelius hälsar er välkomna!

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS



Kopplingen mellan dålig munhygi-
en och problem i övriga kroppen har 
bevisats och att det inte räcker med 
bara tandborstning likaså. 

En del kompletterar med tandtråd, som tar tid 
och kräver försiktighet om man vill uppnå bra 
resultat utan att skada tandköttet.

CURAPROX rekommenderar därför 
mellan rumsborstar som första och bästa kom
plement till tandborsten. Snabb, effektiv rengö

ring med minimal risk för skador. Tandbors
te CS 5460 ”ultra soft” och mellanrumsborste 
”Prime” är en optimal kombination. Tandbors
ten med borststrå i CUREN, ett extremt mjukt 
och skonsamt material mot tandköttet. Borsten 
har också mångfalt fler strån än andra borstar, 
vilket gör den mycket effektiv mot plack. Mel
lanrumsborsten ”Prime” har en unik metalltråd 
utan böj och brottproblem. Den har en extremt 
tunn metalltråd med yvig borst, vilket ger en 
mycket effektiv rengöring.

CARITA
TANDVÅRD

Journalsystem
för tandvården

CARITA
TANDTEKNIK
Branschanpassat affärssystem
för tandtekniska laboratorium

Carita 

används både

inom offentliga

och privata

sektorn

Monter

B03:12 på

Swedental 

2015

Tel: 046-25 98 21 - info@swedish-care.se - www.swedish-care.se

KOMBINATION  
FÖR BRA  

MUNHÄLSA

Smile kan således erbjuda vård inom alla spe
cialiteter, bland annat oral kirurgi, protetik, 
parodontologi och ortodonti. Dessutom är 
Smile en av få aktörer som har odontologisk 
radiologi med 3D röntgen. 

I jämförelse med offentlig verksamhet kan 
Smile oftast erbjuda kortare väntetider på spe
cialistbehandlingar än till exempel Folktand
vården, där patienter kan tvingas vänta upp 
till 824 månader för vissa ingrepp. 

– Samtidigt är Tandvårdsersättning
en baserat på att man bygger upp en karens 
under tolvmånadersperioder. Måste man då 
vänta många månader på sin rotfyllning kan 
det så klart blir dyrare för patienten. Vi har 
fört samtal med Folktandvården Skåne, att 
deras tandläkare ska kunna remittera till Smi
le, så att patienten slipper stå i kö i onödan. 

Nu satsar Smile intensivt på att specialister
na ska ha högsta kompetens. Därför kommer 
man att ytterligare utveckla specialistvården 
under de kommande åren.

– Vi utbildar specialister inhouse genom 
ackreditering från Socialstyrelsen och sam
arbetsavtal med tandvårdshögskolan i Mal
mö. Vi har bland annat precis påbörjat en ny 
kull specialister inom oral protetik, säger Lars 
Christersson.

Att Smile är en så pass stor organisation 

medför många fördelar, menar Lars Chris
tersson.

– Det innebär att vi kan ha tydligare kva
litets och ledningssystem med fasta, tydliga 
rutiner för alla aspekter av vårt arbete. Det gör 
det också enklare att leva upp till myndighe
ternas redovisningskrav, säger han.

Smile har också utvecklat en särskild 
undersökningsmetod som kallas DiagnoX. 
Här får patienten fullständig information 
om hur deras tänder, munhåla och käkar 
avviker från det normala. Utifrån under
sökningen kan tandläkaren sedan skapa 

en komplett diagnostik och en långsiktig 
behandlingsplan.

– DiagnoX gör dessutom patienten mer 
delaktig och engagerad i sin egen munhälsa 
vilket bidrar till en mer aktiv egenvård, säger 
Lars Christersson. Alla nya kunder hos Smile 
får en DiagnoXundersökning under sitt för
sta besök.

Vad händer hos Smile framöver?
– Idag har vi sju kliniker i Skåne och vi fortsät
ter att växa i övriga Sverige. Vår modell är att 
få våra kliniker att växa organiskt, säger Lars 
Christersson.

Smile är Nordens störs-
ta privata tandvårskedja. 

Utmärkande för verksam-
heten är ett kraftigt fokus 

på specialisttandvård.
– Vi har procentuellt sett 
större andel specialister 

per övriga tandläkare  
än motsvarande organi-

sationer, säger Lars Chris-
tersson, odontologiskt 

ansvarig på Smile.

SMILE SATSAR PÅ SPECIALISTER

Lars Christersson, odontologiskt ansvarig på Smile.

KVARGLÖMD!
Tandborsten är bland det vanligaste  
vi glömmer ta med hem från semestern.

1864
då uppfanns tandläkarborren.
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Många av oss vet redan om att röd-
vin och cigaretter missfärgar tän-
derna. Förvisso stämmer det att 
upprepad konsumtion av dessa 
över lång tid har en tydlig påver-
kan på tändernas färg, men de är 
faktiskt inte värst.

Efter att ha tagit del av flertalet studier i 
ämnet står det klart att en dryck står ut i 
mängden som den mest missfärgande, näm
ligen te. När man tänker efter så är det egent
ligen ganska uppenbart, för hur många gång
er har man inte stått och skrubbat ihjäl en 
använd tekopp för att få bort fläckarna? På 
samma sätt fastnar pigmenten från te på 
emaljen och får man inte bort fläckarna 

direkt så krävs det mer än lite tandskrubb för 
att bli kvitt dem. Tandkrämer med lite större 
slipeffekt än de vanliga kan få tänderna att 
se vitare ut. Använder man en sådan är det 
viktigt att inte borsta för hårt för att und
vika att emaljen skadas. I till exempel gelen 
iWhite instant finns ämnen löser upp fläckar 
utan slipning och kristaller som lägger sig på 
tandytan och får den att se vitare ut.

Tandläkare Sophie Frykfors   |   Tessins väg 8   |   040 23 80 80

Tandläkare
Sophie Frykfors

Vi älskar att se nya leenden på 
vårt kontor och ser fram emot 
att välkomna nya patienter. 
Ring tandläkare Sophie så 
bokar vi en tid som passar 
för Dig! 040 23 80 80

Öppetider  även kvällar  & helger vid behovStudentrabatt 50% på undersökningen  

NYA PATIENTER VARMT VÄLKOMNA!

TANDVÅRD FÖR HELA FAMILJEN
Ett stort leende, det är vad du ser när Du går in i vårt  

kontor, och det är vad Du har när Du går. Vi tycker det  
är viktigt att behandla varje patient som en del av vår 

egen familj och vi gör den extra ansträngning för att se 
till att du känner dig bekväm varje gång Du besöker oss

Boka din tid online eTand 
www.frykfors.se

Äntligen kan du dricka lagrade viner med 
noll procent alkohol - utan att tumma på 
vare sig smak, karaktär eller kvalitet. Våra 
viner innehåller endast noga utvald druvsaft, 
druvsocker och sulfit som bildas naturligt 
under jäsningen. Skulle något smakämne 
vara tillsatt framgår det alltid av innehålls-
deklarationen. 

MRG WINES viner hittar du på Systembolaget,  
i icabutiker, dagligvaruhandeln och på  
restaurang.

MRG Wines är ett svenskt vinhus som utvecklar, producerar och distribuerar kvalitetsviner helt 
utan alkohol. MRG Wines erbjuder två varumärken; Morouj och Richard Juhlin. mrgwines.com

Alkoholfria kvalitetsviner 
som alla kan njuta av

Vissa saker är svåra att leva utan
Saknar Du en eller flera tänder har Du nog funderat på att göra något 
åt det. Kanske har Du varit utan tänder en längre tid och är missnöjd 
med din nuvarande situation.

Tandimplantat är ett mycket bra alternativ.

Tandersättning med implantat ger Dig fasta tänder igen, tänder som 
fungerar och känns som de Du en gång förlorat.
Be din tandläkare om ett implantat från Neoss!

Neoss är ett väldokumenterat svenskt implantatsystem med mer än 10 
års klinisk användning och som säljs över hela världen.

Läs mer om oss på vår hemsida www.neoss.com eller prata med Din 
tandläkare – så får Du hjälp att fatta ett beslut som får Dig att le igen.

Intelligent Simplicity
www.neoss.com

Vanor som missfärgar dina tänder
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FAKTA 
n  Citadellkliniken är en av Sve-

riges största privata kliniker 
inom estetisk plastikkirurgi. De 
erbjuder plastikkirurgi av hög-
sta klass såsom bröstförsto-
ring, bröstförminskning, bröst-
lyft, bukplastik, fettsugning, 
ansiktslyftning, IPL med mera.

n  Kliniken finns i Landskrona 
och i Malmö.

n  I Landskrona utförs alla ope-
rationer. Totalt finns där 4 
operationssalar, plats för 20 
övernattande patienter och 7 
anhörigrum. 

n  I Malmö finns mottagning 
för plastikkirurgi i. Här kan 
man välja att få gjort mindre 
ingrepp, konsultationer och 
efterkontroller. I Malmö finns 
också ett hudvårdsteam där 
du kan komma på en kost-
nadsfri konsultation eller 
boka behandling.

INFO
Hyaluronsyran, ett kroppsiden-
tiskt socker, finns naturligt i 
kroppen och bidrar bland annat 
till att hålla huden elastisk och 
smörja leder. Den klara gelén 
finns med olika viskositet och 
ger en mängd olika möjligheter 
att snabbt och enkelt förbättra 
ditt utseende.

Återbesöken är nästan roligast. Kunden kom
mer tillbaka med nytt läppstift, stort leende 
och en självsäker hållning. Det säger Marlene 
Eklund som arbetar som injektionssköterska 
på Citadellkliniken.

– Min äldsta kund är 82 år och hon vill helt 
enkelt se ut som hon känner sig, pigg och glad. 

Den vanligaste kunden är en kvinna mel
lan 3545 år som tycker att de åldrats något 
och att de inte längre ser ut som de känner sig.

– Många av mina kunder har funderat 
på en behandling i flera år innan de till sist 
bestämmer sig och kommer hit. 

Vid den första konsultationen med Mar
lene så jobbar man mycket med spegeln och 
man tar bilder, både framifrån och i profil.

– De får peka och berätta vad de tycker 
och vad det är de vill att vi ska göra. Jag fung
erar här som ett bollplank. Tillsammans gör 
vi sedan en plan och arbetar stegvis mot det 
uppsatta målet.

För Marlene och hennes kolleger handlar det 
också om vilka förväntningar som är realistiska.

– Vi vill lyfta fram det som är fint och 
vackert, vilket betyder att även om läpparna 
på Angelina Jolie passar henne så är det inte 
alls säkert att de passar alla. Ska man rama in 
fina tänder med snygga läppar så måste man 
se till hela ansiktet, balans och proportioner, 
så att slutresultatet blir estetiskt tilltalande.

Citadellkliniken använder sig av olika fil
lers som består av det kroppsegna ämnet 
hyaluronsyra. Med hyaluronsyra kan du åter
skapa förlorad volym och förstärka ansikts
konturer, reducera rynkor och finare linjer, ge 
läpparna diskret volym och en tydligare defi
nition samt återfukta huden och ge den en 
ökad elasticitet.

– Vi arbetar med de säkraste och mest 
beprövade märkena på marknaden, Restylane 
och Juvéderm. De är inte permanenta fillers, 
utan de bryts sakta ned. Man får räkna med 
att om man är nöjd och vill behålla läpparnas 
form så får man fylla på med en ny behand

ling efter cirka tre till fyra månader, efter för
sta behandlingen, sedan mer sällan.

Efter konsultationen där kunden också får 
grundlig information om behandlingen bokas 
en tid. 

Den estetiska injektionsbehandlingen av 
läpparna inleds med att sköterskan lägger på 
bedövningskrämen Emla, som får verka en 
kvart. Läpparna formas sedan med hjälp av att 
gelén injiceras. Den delen tar cirka 20 minuter 
och när det är klart så lägger man på en lug
nande kräm.

Det är en mycket tunn nål som används och 
behandlingen är inte direkt smärtsam även 
om den känns.

– Det är viktigt att informera om de biverk
ningar som finns. Bland annat så kan det upp
stå blåmärke eftersom vi sticker genom huden 
och området som är behandlat kan vara svul
let upp till fem dagar. Om man injicerar fel så 
kan det uppstå infektioner och sårbildningar. 
Allergireaktioner är mycket ovanliga och i så 
fall handlar det om att man är allergisk mot 
lidokainet, vilket också finns i vanlig tandlä
karbedövning.

Vid återbesöket så kan man ta ställning 
till eventuella korrigeringar, som i så fall görs 
kostnadsfritt.

– Skulle man ha ångrat sig och vill ta bort 
behandlingen så finns det ett enzym som man 
kan spruta in som bryter ner hyaluronsyran. 
Behandlingen är dessutom bra för huden efter
som den binder fukt. Tycker man om resulta
tet så fortsätter man, annars så är det bara att 
bocka av det som något man provat på.

Är det bara kvinnor som gör den här typen 
av behandling?

– De är än så länge i majoritet men även 
män kommer till oss och fixar lite i sidorna 
undertill på läppen om de upplever att de bli
vit lite skrynkliga. Män som upplever att de 
ser trötta ut väljer annars att fylla ut tårdikena 
under ögonen.

När spegelbilden inte 
riktigt är överens med 
hur man känner sig så 

kan man boka en tid för 
konsultation på Citadell-

kliniken. Tillsammans 
skräddarsyr man sedan  

en behandling.

Rama in ditt vackra leende
Ett ingrepp på utsidan påverkar även insidan

DET VAR KNAPPAST BÄTTRE FÖRR ...
På 1800-talet fick tandläkarna konkurrera med 
smeder och barberare om kunderna.

110 000
Så många skåningar har  
tecknat friskvårdsavtal.

”Det yttre är  
viktigt för det inre”.

Marlene Eklund, injektions
sköterska på Citadellkliniken.

Citadellkliniken är en av de största aktörerna inom estetisk plastkirurgi.
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Idag drygt ett år senare har Hörby Tandvår
den flera anställda och är fullbokade. Deras 
goda rykte har spridit sig och hit söker sig 
idag patienter från hela Skåne och även från 
Norge och Danmark. 

– Skaffa dig ett mål och se till att genom
föra det, sa min pappa till mig. Och nu kän
ner jag att jag är en bit på väg, säger My Yosefi, 
klinikchef.

Hon tog examen från tandläkarhögskolan i 
Malmö 2010 och samma år började hon arbe
ta på folktandvården i Hörby. Fyra år senare 
beslöt hon sig för att starta en egen praktik 
som erbjuder allt inom tandvård, från vanliga 
fyllningar till implantat och estetisk tandvård.

Det är högteknologisk utrustning och hem
tama dofter som möter patienten. När de 
brygger kaffe så öppnar de dörren så att den 
doften sprids istället.

– Vi specialiserar oss bland annat på 
patienter med tandvårdsrädsla. Det har varit 
en otroligt viktig del av vår klinik att våra 
patienter ska komma till oss och uppleva att 
de får behandling i en behaglig och trygg mil
jö. Vi tänder ljus och sätter på skön musik och 
framför allt så tar vi god tid på oss. Det är inte 
meningen att man ska behöva vara rädd för att 
gå till tandläkaren, säger hon.

Behandlingsrummen ligger nära varandra vil
ket gör det enkel att få en ”second opinion” 
från kollegerna.

– Det tror jag också skapar en trygg känsla 
att det i vissa fall är två tandläkare som disku
terat en viss behandlingsmetod.

Det är som hon säger, idag finns det många 
olika möjligheter och relativt enkla metoder 
för att få ett fint leende.

Och My Yosefi är som sagt inte riktigt fram
me vid sitt mål ännu, en ny klinik är på gång 
i Malmö ...

Tandvårdsmaterial borde klassas 
som läkemedel, det menar Tand-
vårdsskadeförbundet. 

– Det skulle betyda att vi 
fick en bättre kontroll 
och prövning. Idag är 
dessa material klas
sade som medicintek
niska produkter säger 
Ingrid Åström, vice ord
förande.

Cirka fyra procent av befolkningen har 
av någon anledning sämre immunförsvar så 
att de bland annat inte tål metaller och tung
metaller. 

– Det kan även vara så att kroppen har 
klarat ett tandvårdsmaterial men när ytter
ligare material sätts in i munnen så kan det 
yttra sig som överkänslighet, säger Siw Pers
son, ordförande.

Med en rad olika sjukdomssymtom kan det, 
som de påpekar, vara svårt att veta vad som 
orsakats av tandvårdssmaterial.

– Det finns tyvärr ingen enkel metod, 
som ett blodprov för att ställa diagnos. Om 
man misstänker att man är sjuk på grund av 
sina tänder ska man uppsöka läkare, som 
kan skriva läkarintyg och tandläkare som 
lägger upp en behandlingsplan.

För att få tandvård med högkostnads
skydd måste ärendet prövas av Tandvårds
enheten i Region Skåne.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för en 
bättre hälsa och anordnar bland annat en 
rad olika offentliga föredrag både i Malmö, 
Lund och Helsingborg.

Förbättrar din hållning

Motverkar problem i 
rygg och nacke

Stretchar ut 
bröstmuskulaturen

076-77 60 777
www.starkevasten.se

MediKat	har	18	års	erfarenhet	av	

Välkomna	önskar	Katarina	och	Marie,		
vi	finns	i	Malmö	och	Lomma.

Boka	tid	på	www.medikat.se	eller	040-611	14	40	
samt	besök	www.medikat.se

läppförstoringar och rynkbehandlingar	

STÖRRE LÄPPAR? 
MINDRE RYNKOR?
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Fluor har i över 50 år använts för att 
förebygga karies och är det enskilda 
ämne som i modern tid har betytt 
mest för att förstärka tänderna.

SEGA KOLOR 

När hon väl hade 
bestämt sig för att starta 

tandvårdskliniken så gick 
det med en rasande fart. 
På tre månader lyckades 

tandläkare My Yosefi hitta 
en lokal, renovera, köpa 

in utrustning och anställa 
personal. 

BEHANDLING I TRYGG MILJÖ

– ökända 
plomb-
utdragare

KRAV PÅ BÄTTRE KONTROLL 
AV TANDVÅRDSMATERIAL
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www.citadellkliniken.com

”CITADELLKLINIKEN 
ARBETAR SOM ETT TEAM”
Citadellkliniken är en av Sveriges största privata klinik inom estetisk plastikkirurgi. För snart tre månader sedan 
öppnade deras nya mottagning i nyrenoverade lokaler i gatuplan på Stortorget i Malmö. Här tar de emot för 
konsultationer, medicinsk hudvård, enklare estetiska ingrepp, återbesök och efterkontroller.

På Citadellkliniken är alla i 
personalen specialrekryterade för att 
bli en del av ett starkt team.
 – Vår styrka är kompetensen 
och kunnandet i hela ledet. Alla 
medarbetare, från personal i 
receptionen, sköterskor, kirurger 
och lokalvårdare är noga utvalda 
för sina specialkunskaper inom 
respektive område. Vi har byggt vårt 
lag under flera år vilket inneburit att 
vi idag inte har någon svag länk. 
Detta är grunden till vår framgång 
och vår extremt starka ställning 
i regionen idag, berättar Peter 
Cosmo, plastikkirurg och ägare till 
kliniken.

Just styrkan och kompetensen i 
laget kan vara en förklaring till 
Citadellklinikens stora framgångar 
de senaste åren. När Peter Cosmo 
tog över Citadellkliniken 1998 
omsatte de cirka två miljoner 
kronor per år. Idag är de uppe i en 
omsättning på åttio miljoner kronor 
per år, vilket gjort att de utnämnts 
till DI Gasell av Dagens Industri, 
en utmärkelse för landets snabbast 
växande företag.

Peter Cosmo är plastikkirurg och ägare till Citadellkliniken som har 35 anställda, omsatte 80 miljoner kronor år 2013, och utför drygt 2500 operationer per år.

 – Vi är nu den ledande och största 
kliniken i Öresundsregionen och 
planerar att fortsätta vår expansion 
här med flera mottagningar runt om 
i regionen. Framgången har varit 
stor för oss och nu väljer vi också 
att ta med konceptet till Stockholm 
och inom kort även ha en etablering 
där. Även om det är många som 
åker från Sveriges alla hörn för 
att besöka oss är det bra att växa 
med fler mottagningar och kliniker. 
På Citadellkliniken gör vi femton 
operationer per dag, det är cirka 
sextio i veckan och över tvåtusen 
femhundra operationer om året. Så 
vi har en väldigt stark kompetens och 
erfarenhet i teamet när det kommer 
till olika plastikkirurgiska ingrepp.

Nya mottagningen i Malmö
Förutom enklare operationer samt 
efterkontroller hos plastikkirurgen 
är det huvudsakligen behandlingar 
av hudterapeuterna och 
injektionssköterskan som utförs 
på mottagningen i Malmö. De 
erbjuder ett unikt kunnande tack 
vare det plastikkirurgiska teamet 
som alltid finns nära till hands som 

uppbackning.  De gör allt från 
fillers, Botox, ansiktsbehandlingar, 
LPG och hårborttagningar, m.m.
 – Något som är väldigt aktuellt 
är att Socialstyrelsen inom kort 
kommer att reglera och kräva 
medicinsk legitimation för många 
av de behandlingar som idag 
görs helt utan någon kontroll i på 
mindre kliniker. Vår ställning kommer 
därmed att stärkas ytterligare, då 
många som idag utför behandlingar 
utan legitimation eller läkare i teamet 
tvingas sluta.
 – Jag tycker det är väldigt bra 
för patientsäkerheten att det är 
kompetent personal som utför  dessa 
inte helt riskfria behandlingar.

Kliniken i Landskrona
Citadellklinikens stora 
operationsavdelning ligger i 
Landskronas Strandpaviljong. Där 
har vi fyra operationssalar och tjugo 
sjukhusklassade övernattningsrum.  
Det är en väldigt fin och rofylld 
miljö och de flesta rum och 
operationssalar har utsikt över vattnet 
mot Danmark och Köpenhamn.
 – Vi får ständigt mycket beröm 

både för kliniken och för den 
trevliga och kunniga personalen 
här. Vi är även en av de kliniker 
i Sverige som anser att det är 
bättre att låta patienten stanna  
första natten på kliniken efter sin 
operation. Det är viktigt, inte bara i 
kvalitetshöjande syfte, men även för 
att det känns tryggare för kirurgen 
att patienterna är i goda händer 
och är övervakade av mycket 
kompetenta sjuksköterskor på natten.

En positiv upplevelse
Det viktigaste för Citadellkliniken 
är patientens upplevelse, både 
på mottagningarna och kliniken i 
Landskrona.
 – Det innefattar allt från fräscha, 
ljusa lokaler med modern utrustning 
till bemötandet av personalen i 
receptionen, sköterskor, kirurger, 
nattsköterskor, narkospersonal 
och lokalvårdare. Alla är 
specialrekryterade för att passa in i 
teamet och bidra till att ge en positiv 
och trygg erfarenhet hos oss. Det 
är viktigt att värna om både våra 
patienter och de anställdas bästa 
tycker jag, avslutar Peter Cosmo.

www.citadellkliniken.com
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