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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.

Världens vanligaste sjukdomar finns i munnen

Björn Klinge

Professor/övertandläkare, Odontologiska fakulteten Malmö  

högskola och Odontologiska institutionen, Karolinska Institutet.

Nyligen redovisade den medicinska tid-
skriften Lancet aktuella uppgifter om männis-

kans alla sjukdomar i ett globalt perspektiv. På 
”tio-i-topp-listan” över ”icke smittsamma sjukdo-

mar” finns tre av munnens sjukdomar. Förstaplatsen 
innehas av obehandlad karies (tandröta) hos vuxna individer med 35% 
av världens befolkning drabbade. Allvarlig tandlossning återfinns på 
plats nummer sex, med sjukdom hos 740 miljoner individer. På tionde 
plats hittar vi obehandlad karies hos barn och ungdom med 620 mil-
joner drabbade individer. Under den senaste tio-årsperioden kan man 
notera en ökning av munnens sjukdomar, förutom att total tandlöshet 
minskar. Förklaringen till ökningen kan vara att vi lever längre, med 
fler kvarvarande egna tänder som kan utsättas för sjukdom. Munnens 
sjukdomar påverkar livskvalitet och allmänna sjukdomar. Tandvärk 
gör att barn uteblir från skolarbete och vuxna från arbetslivet. Infek-
tioner och inflammationer i munnen tycks påverka både uppkomst av 
hjärtinfarkt och sjukdomsförloppet vid diabetes för att ta några exem-
pel. Det börjar komma en insikt om att munnen tillhör kroppen. Att 
det som sker i munnen påverkar övriga kroppen och tvärtom. 

I många avseenden förbättras tandhälsan i Sverige, även om en fort-
satt positiv utveckling inte alls är självklar. Det finns tecken på att för-

bättringskurvorna planar ut. Det krävs fortsatt stora insatser av indi-
vid och samhälle för att bevara och ytterligare förbättra tandhälsan.

Sverige har bidragit med flera avgörande uppfinningar för förbättrad 
tandhälsa och ökad livskvalitet inom detta område. Professor Yngve Erics-
son, verksam vid Karolinska Institutet, uppfann i slutet på 1950-talet en 
av de första verkligt effektiva fluortandkrämerna. Intäkter från patentet på 
tandkrämen bidrar fortsatt till svensk odontologisk forskning. Fluortand-
krämens betydelse för den förbättrade tandhälsan kan inte överskattas.

En annan kliniker och uppfinnare var professor Per-Ingvar Bråne-
mark som 1965 i Göteborg behandlade den första patienten med 
tandimplantat av vävnadsvänlig titanmetall. Idag har många tiotals 
miljoner patienter över hela världen försetts med titanimplantat som 
ersättning för förlorade tänder. Patienterna upplever efter behandling 
att ”äntligen bli hel igen”.

Det är bara att hoppas att svensk odontologisk forskning framdeles 
får rimliga resurser för att ytterligare förbättra munhälsa och livskva-
litet. Problemet med munhälsan är ännu inte löst. Varken nationellt, 
eller internationellt.
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BETTSKENAN SOM ANVÄNDS
Allt fler gnisslar tänder om nätterna, med 
både skador på tänderna och huvudvärk som 
följd. Den vanliga lösningen mot detta är en 
bettskena och om alla som har en sådan ock-
så hade använt den hade mycket varit vunnet. 
Problemet är bara att de traditionella bettske-
norna upplevs som obehagliga att använda – 
så obehagliga att många väljer bort dem för 
att kunna sova om nätterna. 

SOVA är den moderna lösningen som är 
tunn (bara 1,6 mm) och med perfekt pass-
form är så bekväm att den används och där-
med hjälper.

UTVECKLAD INOM KIRURGIN
SOVA är utvecklad av öron-, näsa- och hals-
kirurgen Jan Åkervall som behövde ett tunt, 
starkt skydd som snabbt kunde formas kring 
patienternas tänder, för att skydda dessa 
under ingrepp i munhålan. Materialet visade 
sig fungera perfekt och utvecklades efter hand 
också till tandskydd och bettskena, detta bland 
annat med hjälp av Diffusix™-teknologin som 
absorberar och sprider krafterna över hela 
bettskenan och därmed skonar tänderna. Per-
foreringarna tillåter luften att passera, vilket 
hjälper användaren att andas utan hinder.

FÄRDIG ATT ANVÄNDA PÅ NÅGRA MINUTER
Att bettskenan är 1,6 mm tunn är en av 
anledningarna till att SOVA är så bekväm 
att använda, en annan är att den formas till 
en perfekt passform – vilket dessutom sker 

på bara några minuter. För klinikerna inne-
bär SOVA ett välkommet alternativ, som 
utan att i onödan uppta dyr stoltid kan förse 
sina patienter med en individuellt utformad 

bettskena som de får med sig hem och kan 
använda direkt. För dem som så vill går det 
utmärkt att själv forma bettskenan därhem-
ma. SOVA kan formas om upp till 20 gånger.

SOVA är den tunna,  
starka bettskenan  

som inte bara effektivt  
skyddar gnisslande tän-
der utan som dessutom  

är så bekväm att de  
flesta glömmer bort att 

den är på plats. Och 
sover gott, hela natten.

En tunnare, starkare och bekvämare bettskena. Läs mer och köp på sovanightguard.se

Nu presenterar vi den andra utgåvan 
av tema tidningen TÄNDER med Björn 
Klinge och Hans Göransson. Munnen 
har en viktig funktion både socialt, 
medicinskt och psykologiskt. Att kunna 
uppleva smak, tugga och svälja är viktigt 
för att vi ska må bra. I tidningen lyfter  
vi fram estetisk tandvård, implantat  
och tandlossning. Missa inte den  
spännande profilintervjun med  
Hans Göransson.

WENDELIN MEDIA önskar  
dig trevlig läsning och  
återvinn gärna din tidning  
eller lämna den vidare …
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SUCCÉ FÖR OSYNLIG 
TANDSTÄLLNING

Tandläkarna på Malmö Tandläkarcenter mär-
ker tydligt hur allt fler blir intresserade av den 
här typen av osynliga lösningar.

Processen börjar med en grundlig plane-
ring. Först gör man ett avtryck med vanligt 
avtrycksmaterial eller en digital scanner. Uti-
från det kan man med datorns hjälp plane-
ra och simulera hela tandregleringsförloppet 
från start till slut, innan behandlingen ens 
har påbörjats. Styrkan ligger i att man enkelt 
kan styra vilka tänder som ska flyttas och vil-
ka som kan vara kvar som de är. 

Datorsimuleringen visar också hur lång 
varje enskild behandling blir. Det brukar röra 
sig mellan sex månader och två år, beroen-
de på behandlingens omfattning. Efter avslu-
tad behandling kan det i vissa fall behövas en 
kompletterande justering. Denna är i så fall 
kostnadsfri.

Tandställningen består av ett antal genom-
skinliga skenor som byts ut varannan vecka, 
något som patienten enkelt kan göra själv. 
Det är skenorna som flyttar tänderna till 
rätt position. Varje skena kan flytta en tand 
upp till 0,25 mm. Skenorna är avtagbara och 
ska avlägsnas bara när man äter och borstar  
tänderna.  

Var tredje månad får patienten komma till 
Malmö Tandläkarcenter för en kontroll. Om 
man upplever några problem under tiden 
kan man alltid kontakta kliniken, så hittar 
man en lösning.

Tandställning kan ofta vara bra i kombina-
tion med implantat – något som Malmö Tand-

läkarcenter också specialiserar sig på – genom 
att man kan flytta på tänderna och skapa plats 
om det skulle behövas.

Implantat är aktuellt när man har förlorat 
tänder av olika anledningar, till exempel om 
de har slagits ut vid någon olycka eller om 
de har gått sönder. Även vid tandlossning är 
implantat en vanlig behandling. Implantat 
kan också behövas i samband med tandställ-
ning. Malmö Tandläkarcenter jobbar med det 
mest etablerade och vetenskapligt understöd-
da implantatsystemet, Nobel Biocare.

Dagens implantatbehandlingar relativt 
enkla och smärtfria. Många har en lite fel-
aktig bild av att det skulle handla om ett 
omfattande och smärtsamt ingrepp som 
görs med narkos men det är faktiskt inte 
alls så farligt. Ett implantat kan sättas in på 
under en halvtimme med lokalbedövning 
och det är väldigt sällsynt att man stöter på 
några komplikationer. I de allra flesta fal-
len känner man av lite obehag timmarna 
efter ingreppet, men nästa dag känner man 
i regel ingenting.

Malmö Tandläkarcenter är en ung verksam-
het. I juli förra året slog man upp portarna till 
kliniken vid Gustav Adolfs torg. På kliniken är 
man mycket nöjd med den första tiden.

Idag arbetar sju personer på kliniken och 
man har fått väldigt fina omdömen från 
patienterna. Eftersom att man utöver all-
mäntandvård också nischar sig mot implan-
tat- och tandställningsbehandlingar behöver 
Malmö Tandläkarcenter heller inte remittera 
vidare dessa patientgrupperna. Här får man 
allt, helt enkelt.

Som patient är man dessutom alltid väl-
kommen till kliniken för en kostnadsfri kon-
sultation när det gäller både tandställning och 
implantat, även om väljer att inte genomföra 
behandlingen.

Det har hänt mycket 
med tandställningar. De 

stora glänsande metallräl-
sarna har förfinats genom 

årens lopp och idag går 
det till och med att få en 

tandställning som är nära-
på helt osynlig. Det vet 
tandläkarna på Malmö 

Tandläkarcenter, en av få 
aktörer som erbjuder det 

osynliga tandställningssys-
temet Invisalign.

INFO

Malmö Tandläkarcenter har öppet 
årets alla dagar, även helger och  
helgdagar.

Malmö Tandläkarcenter
Kanalgatan 3
211 40 Malmö
040-616 00 88

Öppettider
Vardagar 07-20
Helger och helgdagar 10-17

Även vid 
tandlossning  
är implantat en  
vanlig behandling.

Malmö Tandläkarcenter har vuxit  
ordentligt sedan starten förra året.
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Kairon Reflexologiskola

www.kairon.se

Utbilda dig till terapeut och hjälp dina medmänniskor
med vår moderna, unika och kraftfulla zonterapi.

Väx som människa - Väx som terapeut

Utbildningsstart 1-2 ggr per termin. Skolor i Stockholm och Göteborg.  
Intresserad? Ring lärare Marianne Olsson 0709-660233 eller läs mer på kairon.se.

Kursstarter
Stockholm: 5-8 januari  
Göteborg: 2-5 mars

Vi på Saltsjöbadens Tandvårdsteam har under flera år ar-
betat med den senaste tekniken inom tandimplatat.
Tekniken innebär att både operationen och de nya 
tänderna först görs i ett datorprogram. 

Behandlingen blir säkrare, mer förutsägbar och med 
mycket mindre besvär.

Behandling med tandimplantat behöver 
inte vara förenat med besvär och smärta

Möte med tandläkare
Walter af Donner.

Datortomografi CBCT
och datormodell

Simulering av 
operation

Färdigställd mall för 
operation

1

2 3 4
I en lugn miljö får du 
grundlig information
om vilka behandlings-
möjligheter som finns 
för just Dig

En datortomografi 
tages och i datorn 
framställs en exakt 
kopia av dina käkar.

Modellering av tänder 
samt simulering av 
operationen utförs i 
datormodellen.

Se resultatet redan 
innan behandling

När Du och Walter är 
nöjda framställs en 
guide som används 
vid operation för att ge 
exakt det resultat ni 
sett på skärmen.

I gynnsamma situationer kan ingreppet göras med s.k. titthåls-
teknik då svullnad och smärta kan vara obefintlig! De flesta patient-
er återgår till sitt normala liv och arbetar redan dagen efter.

Tandläkare Walter af Donner som arbetat med implatatkirurgi i över 
15 år har stor erfarenhet av både den äldre traditionella kirurgitekni-
ken och denna nya teknik och är mycket nöjd med resultatet.

Så här går det till...

Räntefria avbetalningar

Vi lämnar trygga garantier

Vi arbetar med det väldokumenterade 
implantatmärket straumann.se

Kontakta oss för en 

  gratis konsultation
               och kostnadsförslag

08-717 92 90
Fisksätra torg 20 
133 41 Saltsjöbaden

Vi tar emot

remisser 

från andra

tandläkare
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– Stora Gungan har funnits i 25 år men nu 
har vi tagit över den och byggt helt nya, sto-
ra och moderna lokaler. Vi har bland annat 
tio behandlingsrum, en operationssal och 
tillverkning av operationsguider (My Dental 
Guide), säger han.

Det finns stora fördelar med att ta över en 
befintlig verksamhet, menar Mats Brontén.

– Det fanns redan personal och patienter 
vilket så klart innebär en kortare startsträcka. 
Nu ligger fokus på att växa ännu mer, både 
vad det gäller lokaler, personal och patienter, 
säger han.

Ur Mats Bronténs perspektiv är det av stor 
vikt att satsa på den mest moderna tekniken, 
till exempel CBCT och mikroskop, för att 
kunna utföra avancerad diagnostik, special-
behandling och vardagstandvård, allt samlat 
under ett och samma tak.

– Vi har all den senaste utrustningen och 
har på så sätt alla förutsättningar att bygga en 
toppmodern odontologisk klinik, säger han.

Stora Gungan är dessutom ansluten till My 
Dental Guide, en digital, virtuell plattform för 
implantatkirurgi.

– Det fungerar som en simulator och gör att 
vi kan genomföra en operation virtuellt och på 
så sätt skapa en operationsguide i 3D som den 
opererande tandläkaren sedan kan utgå ifrån. 
Med den virtuella planeringen får man en 
mycket mer detaljerad bild av patientens förut-
sättningar vilket också höjer patientsäkerheten.

– Det här är en teknik som vi har jobbat 
med i sex-sju år men som vi verkligen satsat 
på de senaste tre åren. Vi erbjuder både våra 
och andra tandläkare att utnyttja tjänsten.

Tiden sedan starten i våras beskriver han 
som riktigt bra och nu ligger fokus på att 
utveckla kliniken ännu mer, inte minst genom 
att rekrytera ännu mer kompetens till teamet.

– Vi söker bland annat en erfaren tandlä-
kare med specialintresse inom protetik som 
ska ha övergripande odontologiskt verksam-
hetsansvar för kliniken.

Det innebär att man bistår klinikchefen i 
det odontologiska uppföljnings- och utveck-
lingsarbetet samt ansvarar för att det kliniska 
arbetet sker enligt gällande författningar och 
de nationella riktlinjer. 

– Den personen vi söker ska ha bred kom-
petens, flerårig erfarenhet inom allmäntand-
vård och kunna jobba effektivt med hög  
kvalitet.

Att få möjlighet jobba i ett stort och mångfa-
cetterat team är något som lockar många, tror 
Mats Brontén.

– Eftersom vi jobbar med alla typer av tand-
vård innebär det att man har stort utrymme 
att utvecklas i sin yrkesroll hos oss. Det finns 
alltid kollegor runt omkring att fråga och 
diskutera med. Vi erbjuder ett omväxlande 
arbete i en kraftfull organisation, helt enkelt,  
säger han.

Och läget, precis vid Globen, är en annan 
positiv aspekt, menar han.

– Det här är en otroligt expansiv stadsdel 
med bra kommunikationer och gångavstånd 
till det mesta.

NY KLINIK TAR SIKTE PÅ FRAMTIDEN

– När jag jobbade som massageterapeut blev 
det snabbt uppenbart att så gott som alla pro-
blem som kunderna upplever är en konse-
kvens av icke-funktionell hållning. Därför vil-
le jag ta fram en ny och bättre produkt för just 
förbättrad hållning, säger han.

Stärkevästen är långt ifrån den enda typen 
av hållningsväst som finns på marknaden. 
Men ur Arvid Forsman perspektiv var det ing-
en av de befintliga västarna som var optimala.

– Ofta är de ganska obekväma och börjar 
skava och göra ont. I många fall blir det helt 
enkelt så att man slutar använda västen innan 
den hinner göra någon nytta.

I jakten på en bättre, bekvämare väst hittade 
han en tillverkare som låg nära hans vision, 
men inte helt rätt.

– De gick med på att göra förändring-
ar utifrån mina idéer. För mig blev det då en 
chansning eftersom jag köpte på mig ett gan-
ska stort parti men hade egentligen ingen rik-
tig plan för hur jag skulle sälja dem, berättar 
Arvid Forsman.

Ganska snabbt valde han att sälja den 
genom massageterapeuter och kiropraktorer.

– Det gick riktigt bra. Många fick upp ögo-
nen för västen och det gick hela tiden bättre 
och bättre.

Nästa steg blev att sälja in Stärkevästen 
på olika rehabkliniker. Det innebar också att 
målgruppen breddades ytterligare.

– Det gav ganska snabbt ringar på vattnet. 
En hel del företag ville köpa in västar till 
sina anställda för att minska risken för sjuk-
skrivning. Västen funkar nämligen lika bra 
när man rör på sig som när man är stilla-
sittande. 

Idag har Arvid Forsman lämnat massage-
branschen och försörjer sig helt på Stärke-
västen. Han har ingen tidigare erfarenhet av 
försäljning men har haft en entreprenörsdriv 
sedan barnsben.

– När jag var liten hade jag alltid små pro-
jekt för mig. Jag gjorde och sålde olika saker 
till tanterna på byn, berättar han med ett 
skratt.

Allt kapital har kommit från Arvids egna 
fickor. Sedan ett och ett halvt år sitter han 
dock i en företagsinkubator i Borlänge, något 
som har inneburit ett lyft för verksamheten.

– Där får vi bland annat coachning av kun-
niga människor några timmar i veckan och 
det känns värdefullt eftersom vi är ganska nya 
när det gäller att driva företag. 

Vad har varit den största utmaningen  
när det gäller att utveckla företaget?
– Det har varit att etablera en produkt på en 
väldigt konkurrensutsatt marknad där det 
redan etablerats många, liknande, produk-
ter sedan tidigare. Därför har det till stor del 
handlar om att synas och höras så mycket som 

möjligt, det vill säga att faktiskt åka runt och 
visa upp produkten och övertyga folk om hur 
bra den är. 

Vad har du för tips till personer  
med entreprenörsdrömmar?
– Våga satsa! Antingen går det bra eller så går 
det åt skogen, men jag tror man ångrar det mer 
om man inte testar alls, säger Arvid Forsman. 

Han identifierade ett 
problem och presente-

rade en lösning. Så gick 
det till när Borlänge-

sonen Arvid Forsman gick 
från massageterapeut till 

entreprenör. Hans produkt 
Stärkevästen ger stöd åt 

trötta ryggar och förbättrar 
användarens hållning.

HANS IDÉ STÄRKER RYGGEN

Arvid Forsman, Stärkevästens 
grundare.

Mats Brontén, klinikchef.

MISSA INTE

Nu söker Stora Gungan en erfaren  
kliniskt verksam tandläkare med  
övergripande odontologiskt verksam-
hetsansvar. 
Läs mer på storagungan.com

så mycket får fyra europeiska odontologiska forskningsprojekt dela på. Pengarna kom-
mer från Eklund Foundation, som instiftades 2015 till stöd för forskning och utbildning 
inom det odontologiska området. Ett av projekten bedrivs på Högskolan Kristianstad.

160 000 EURO

FÖRETAGSPRESENTATION

Sedan i april i år har 
stockholmarna en helt ny 
och toppmodern allmän-
tandläkarklinik att vända 

sig till. Tandläkarna  
Stora Gungan, precis  

vid Globen, har sedan  
tidigare ett syskon i Solna, 
Willa Tandhälsa. För Mats 

Brontén, klinikchef, har 
verksamheten ett tydligt 

framtidsperspektiv.
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Det gör att man är en flitigt anlitad remiss-
klinik och är mycket trogen sina remittenter. 
Omfattande behandlingar av protetisk och 
estetisk karäktär utförs under daglig basis.

– Det är viktigt som vårdgivare att all-
tid vilja lära sig mer och hålla sig ajour. 
Kompetensutveckling och utbyten av erfa-
renheter mellan kollegor och käkkirurger-
na som jobbar på kliniken är ständigt på 
gång här hos oss säger, tandläkare Hesam 
Mojir, verksamhetschef på Tandläkarna 
Rylèn. Hesam Mojir har bla jobbat på fle-
ra olika specialistavdelningar på Tand-
vårdshögskolan i Malmö och käkkirurgen i  
Helsingborg.

– Andra tandläkare från olika håll i Skå-
ne har hänvisat sina patienter till oss för bla 
käkkirurgiska- och implantatbehandlingar 
samt implantatprotetik 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 från 
hela världen. 

– De är vana vid den kvalitativa svenska 
tandvården och passar på att komma till oss 
när de är på besök hemma i Sverige.

KLINIKEN JOBBAR MYCKET MED ATT  
HJÄLPA PATIENTER MED TANDVÅRDS-
RÄDSLA. 
– Upplever man obehag inför tandläkar-
besöken har vi ett samtal kring behandling-
en. Patienten får berätta om bakgrunden till 
sin tandvårdsrädsla och vi identifierar det 
som triggar oron så man lättare kan anpas-
sa behandlingen individuellt.

– Som en familjeklinik är det en själv-
klarhet att kunna tillgodose hela familjens 
tandvårdsbehov såväl vuxnas som barns. 
Kliniken sammarbetar med duktiga speci-
alister inom tandreglering som barnen får 
träffa när behovet finns. Barnens bett och 
tänder är under ständig förändring under 
uppväxten därför krävs det goda kunska-
per inom detta område hos en familjetand-
läkare tycker Hesam Mojir och hans hus-
tru, Katerina. Katerina som också är tand-
läkare, specialiserar sig just nu inom Bett-
fysiologi (orofacial smärta och käkfunk-
tion) och har dessutom varit med i SVT:s 
barnprogram Bacillakuten, där hon berät-
tade om tänder och munhygien.

BioGaia ProDentis är ett kosttillskott för munnen 
som innehåller den naturliga mjölksyrabakterien 
Lactobacillus reuteri Prodentis.

• Testad i 25 kliniska studier

• Enkel och god att använda efter daglig munvård

• Sugtablett med frisk mintsmak

Mjölksyrabakterier för munnen

biogaia-prodentis.se

Besök oss på Swedental, monter A12:11

Jag rekommenderar
tandborste, tandtråd
och BioGaia ProDentis
Leg tandhygienist Christine Reuterswärd,
Östermalms Tandhälsa

DENTALMARKNADEN.SE
info@dentalmarknaden.se

GRATIS ATT ANNONSERA!

Sveriges första site för tandläkare  
och tandtekniker där du kan sälja  

och köpa nytt och begagnat.

Lägg enkelt 

och snabbt upp 

en annons med 

mobilen

Tandläkarna Rylén i Malmö är en modern klinik och 
en av få kliniker i Öresunds regionen som erbjuder 
både allmäntandvård och specialisttandvård under 
samma tak.

ALLT UNDER SAMMA TAK

FÖRETAGSPRESENTATION

Hesam Mojir, 
klinikchef

–    Kliniken etablerad 1992    –

Tessins väg 8 Malmö 
www.tandlakarnarylen.com

www.mojir.eu

Välkommen till Tandläkarna Rylén
Vi erbjuder allmäntandvård för hela familjen.

EXKLUSIVT ERBJUDANDE
Undersökning för barn tom 19år helt 
gratis och för vuxna endast 349 kr

Erbjudandet gäller endast:

• mot uppvisande av denna kupong 

• om tidbokning sker via 0739 62 42 62 eller info@mojir.eu

• 2017.01.01 – 2018.01.31 

Välj mellan

• Undersökning och lättare tandstensborttagning 
för endast 349 kr 

 (ordpris 1 250kr gäller nya patienter)

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

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

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS



Båstad | Eslöv I Hörby I Landskrona I Malmö I Tollarp I Tomelilla I Örkelljunga 
www.kockumochkockum.se Telefon +46(0)40 6116684

Vill du träffa samma tandläkare,  
tandhygienist och tandsköterska varje år?

Tycker du att dina barn skall få samma 
goda tandvård som du?

Uppskattar du personligt engagemang 
och hög servicenivå?

Känner du en trygghet i att all behandling 
sker på ett och samma ställe?

VÄLKOMMEN TILL 
TANDLÄKARNA KOCKUM & KOCKUM

Eslöv I Hörby I Landskrona I Malmö I Tollarp I Örkelljunga 
www.kockumochkockum.se Telefon +46(0)40 6116684



FÖRETAGSPRESENTATION

TANDTROLL 
Karies är en av världens vanligaste 
sjukdomar. Det har uppskattats att 
90% av skolbarnen i världen och de 
flesta vuxna har haft karies. Källa: Wikipedia

www.dentalbrackets.com

Vi har jobbar med bracketsåtervinning sedan 1992 
och har på så sätt sparat ca 30 miljoner av våra 
skattepengar. Vi har dessutom flera europeiska 
länder som kunder.

Dental Brackets är certifierade av SP i Borås,  
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 och CE märkt.

DB Dental Brackets
– Återvinning av brackets –

Förbättrar din hållning

Motverkar problem i 
rygg och nacke

Stretchar ut 
bröstmuskulaturen

076-77 60 777
www.starkevasten.se

– Eftersom vi använder väletablerade implan-
tatsystem har vi också möjlighet att erbjuda 
reservdelar om någon del slits ut eller skadas. 
Det kan vara svårt att få det till lågprisalter-
nativ och piratkopior, säger Stefan Ohlsson, 
tandläkare och verksamhetsansvarig.

Den vanligaste anledning till att man behö-
ver implantat är tandlossning men även per-
soner som förlorat tänder, till exempel i bil- 
eller idrottsolyckor, utgör en stor patientkrets.

– Tandlossning går att förebygga med 
egenvård, noggrann rengöring och tandhy-
gienistbehandlingar. Samtidigt är det vissa 
människor som är mer benägna att drabbas 
än andra, i synnerhet dem som är genetiskt 
predisponerade för sjukdomen. Rökare löper 
också större risk att drabbas. 

– Redan så tidigt som i 25–30-årsåldern 
kan tandlossning börja visa sig men vanligast 
är mellan 50–70. Ofta smyger sig sjukdomen 
på och när man väl upptäcker den kan det 
helt enkelt vara omöjligt att rädda tanden. Då 
är det således bara implantatbehandling som 
återstår, säger Stefan Ohlsson. 

Malmö Implantat Grupp utför också mer 
avancerade ingrepp.

– Ibland gör vi benuppbyggnad i fall där 
det saknas ben, till exempel i bihåleområdet. 

Det gör man för att det helt enkelt ska fin-
nas ben att fästa implantatet i. Vi använder 
vetenskapligt godkända preparat som väx-
er in i, och bygger upp, käkbenet igen. Innan 
man gör en behandling krävs dock noggranna 
utredningar men när man väl säkerställt pro-
cessen så är prognosen god och implantaten 
håller i regel livet ut. 

Många vill idag bleka eller på andra sätt göra 
sina tänder finare. Det är en trend som också 
Stefan Ohlsson märker av.

– Vi erbjuder både tandblekning och skal-
fasader i porslin. De sistnämna gjuter man fast 
på framtänderna och gör att man får en ny fin 
yta som är lika stark som ens riktiga tänder. 
Det är ett ingrepp som i vissa fall kräver en 
tunn slipning av tänderna, kanske en halv mil-
limeter, men är mycket skonsamt. Skalfasader 
brukar vara ett populärt alternativ när man 
kommit upp lite i åldern och har tänder som 
har slitits och missfärgats.

– Just nu erbjuder vi dessutom fri konsul-
tation för implantat och skalfasader.

Enligt  Stefan Ohlsson är implantatbehand-
lingar ett spännande fält eftersom det hela 
tiden utvecklas nya metoder och tekniker.

– Det går raskt framåt, till exempel kom-
mer nu allt fler plastikkirurgiska ingrepp för 

tandköttet där man använder transplantation 
av munvävnad. Det har således hänt en hel del 
sedan jag körde igång och det är så klart väl-
digt kul, säger han.

Modern och  
högkvalitativ implantats-
behandling med veten-

skapligt dokumenterade 
metoder. Det är Malmö 

Implantat Grupps signum. 
Med över 25 års erfaren -
het har de kommit att bli 

en flitigt anlitad klinik. 

NYA METODER FÖR IMPLANTAT

Stefan Ohlsson.

Just nu erbjuder 
vi dessutom fri 
konsultation för 
implantat och 
skalfasader.

så mycket dentalt kvicksilver används i Europa 
varje år. Inom kort kommer EU-politikerna rösta 
om ett eventuellt amalgamförbud i hela Europa.

90 TON
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Tandhygienisten har på senare år fått en mer 
betydande roll i patientarbetet och patienter 
har blivit mer pålästa om vad tandhygienis-
ten kan och vilka behandlingar de har behö-
righet att utföra. Detta gör att patienter helt 
utan kontakt med tandläkare kan söka sig till 
dem för att få en önskad behandling inom 
tandhygienistens kompetensområden. 

– Med detta koncept tar jag som tandhy-
gienist initiativet att bemöta mina patienter 
på ett mer annorlunda sätt än tidigare. Istäl-
let för att patienter kommer till mig genom 
remiss från tandläkaren vill jag nu även 
erbjuda patienter att söka sig till mig direkt, 
säger Linda Hazebroek.

Kliniken ligger i ett helt nytt område längs 
floden Nissan i centrala Halmstad. Områ-
det är i nybyggsfas och har många potenti-
ella kunder till kliniken samt även ett flertal 
senior boenden och äldreboenden.

Utöver patientbehandlingar erbjuder 
DailyDental professionella tandvårdspro-
dukter att säljas på plats men även via egen 
webbshop dailydental.net. Webbutiken är 
tillgänglig för alla i hela Sverige som önskar 
beställa professionella tandvårdsprodukter 
för att behålla ett gott tandstatus livet ut. 

– Syftet med att erbjuda produkter på 
nätet är att vi har mer kontroll över att patien-
ter får de rätta produkterna som de har blivit 
rekommenderade av professionell tandvårds-
personal och för att sedan kunna försätta sin 
behandling i hemmet.

Som legitimerad Tandhygienist sen 16 år till-
baka, har Linda Hazebroek under åren arbe-
tat med många olika kliniker såsom inter-
nationellt på en av de största specialistklini-
ker inom parodontologi(tandlossning) och 
implantologi i Holland och även arbetat med 
förebyggande tandvård på Jamaica med Pro-
ject 'a child's smile'. 

– Jag har arbetat med läraruppdrag för tand-
hygieniststuderande för utbildning i en specifik 
bedövningsmaskin kallad the Wand och även 
jobbat med 'live'-blekningar på mässor för en av 
Nordens mest ledande dentalgrossister.

Hon startade egen verksamhet år 2005 och 
hyrde då in sig hos två tandläkare på en min-
dre klinik i Halmstad. 

– Efter 10 års arbete i Halmstad kommun 
har jag skapat ett brett nätverk med tand-
läkare och specialister både i privat regi och 
inom landstinget. Detta betyder att vägen till 
ett tandläkarbesök eller specialist ofta är kort.

Med en fristående praktik på markplan 
får patienter en närmare kontakt med tand-
vården. Patienter får en mer personlig kon-
takt med professionell tandvårdspersonal, 
med en öppen och social känsla. 

– Detta innebär mer inbjudande till 
spontana besök. Kanske behöver man bara 
köpa någon tandvårdsprodukt, kanske 
behöver man bara lite snabba råd, tips eller 
rekommendationer eller bara komma förbi 
för att beställa tid istället för att ringa. 

DailyDental vill erbjuda en modern, 

snabb och lätt kontakt till tandvården. En lite 
mer annorlunda klinik men som ligger helt 
rätt i tidens utveckling!

KÖP MUNHYGIENPRODUKTER
ENKELT PÅ NÄTET

DailyDental

DailyDental Webbutik
E-post: info@dailydental.net
Tel: 035-100622

KÖP MUNHYGIENPRODUKTERKÖP MUNHYGIENPRODUKTER

www.dailydental.net

Blek tänderna skonsamt och säkert hos Eva Hultén Tandblekning AB  
i Stockholm. På två timmar får du märkbart fräschare och vitare 
tänder med Brilliant Smile-metoden. Efter att tänderna putsats och 
tandsten avlägsnats bleks tänderna med gel som läggs på tänderna 
och aktiveras med plasmaljus. 

– Briliant Smile är en säker och kliniskt erkänd metod som ger 
snabbt resultat för den som vill få ett vitare leende, säger Eva 
Hultén, legitimerad tandläkare och specialist på tandblekning  
sedan 2006.

Vitare leende med 
tandblekning

www.blektanderna.se  | Stureplan 6  |  Telefon 08-400 20 888

Carolina Gynning har blekt sina tänder hos Eva Hultén Tandblekning AB

DAILYDENTAL, EN NY TANDVÅRDS - 
KLINIK UTÖVER DET VANLIGA

I november månad 
öppnar tandhygienist 
Linda Hazebroek sina 
dörrar till Hallands för-

sta fristående tand-
hygienistpraktik för att 

kunna erbjuda patienter 
tandvård med fokus på 

förebyggande tandvård, 
behandling av karies (hål 
i tänderna) och parodontit  
(tandlossning) sjukdomar 

och tandblekning helt i 
fristående egna lokaler 
i området Nissastrand i 

centrala Halmstad.

FÖRETAGSPRESENTATION

I november öppnar tandhygienist Linda 
Hazebroek dörrarna till hallands första  
fristående tandhygienistpraktik.

INFO

DailyDental Sweden AB
Stellan Mörners gata 14
035 - 100622
info@dailydental.se
www.dailydental.se
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Dags att höja kunskaperna
I Sverige rekommenderas fortfarande egen-
vård med tandtråd och diskussionen om 
tandtrådens påstådda effektivitet ham-
nade på så sätt lite snett. Det menar Hans 
Göransson, ordförande Sveriges Tandläkar-
förbund.

– Det amerikanska regelverket säger att 
rekommendationer måste ha vetenskaplig 
evidens men vi vet, efter lång erfarenhet, att 
det är bra för munhälsan att rengöra tänder-
nas alla fem ytor. Men samtidigt är det rätt, att 
det inte har gjorts någon tillfredställande stu-
die på tandtråden – mest för att det är svårt 
att designa den typen av studie, både praktiskt 
och etiskt, konstaterar han. 

Så även om tandtrådsdebatten kom att bli lite 
missvisande satte den ljus på en viktig fråga, 
nämligen att det faktiskt finns stora kunskaps-
luckor inom tandvården.

–En viktig fråga för oss under hösten 
handlar om den forskningspolitiska proposi-
tionen som är på gång, och ur vårt perspek-
tiv är det viktigt att man viktar resurser mot 
just tandvården. Framförallt handlar det om 
att vi vill se att våra behandlingar är resurs-
effektiva och på så sätt täppa till de där kun-
skapsluckorna.

Det är inte minst inom barntandvården 
som, vi behöver säkrare kunskap menar Hans 
Göransson.

– Man jobbar med metoder som arbetats 
fram under åren, som vuxit fram genom erfa-
renhet och fungerar, men samtidigt vet vi inte 
om de är de mest effektiva metoderna. Enligt 
Statens beredning för medicinsk utvärdering, 
SUB, är det faktiskt bara fluorbehandlingar 
som man har tydliga belägg för, så vi tror att 
det finns stort utrymme för att kunskapssäk-
ra barntandvården, säger han. Den vård vi ger 

barnen sätter spår i deras munhälsa hela livet, 
därför är det extra viktigt att göra rätt.

 – Som tandläkare jobbar man ofta med 
metoder som man är van vid och som funkar 
bra. Men samtidigt kan det ju finnas metoder 
som funkar ännu bättre, men som man själv 
inte är lika bevandrad i eller har tillgång till. 
Därför behövs kunskapen höjas även här, så 
att det blir tydligare vilka metoder som är de 
mest resurseffektiva.

I Sverige har vi generellt en mycket god 
munhälsa, framförallt har våra munnar mått 
bra sedan fluortandkräm- och sköljningar 
introducerades på 60-talet, något som redu-
cerade förekomsten av kariessjukdom på ett 
effektivt sätt. Men den framgångsrika kampen 
mot karies har fört med sig ett nytt batteri av 
utmaningar, menar Hans Göransson.

– I och med att befolkningen blir äldre får 
vi också en stor grupp som nu går in i ålder-
dom, med alla eller många av sina egna tän-
der. Det innebär således en ny sårbarhet och 
en högre kariesrisk, jämfört med tidigare när 
äldre ofta förlorade sina egna tänder. Därför 
är det viktigt att även äldre sköter sin egen-
vård av tänderna, det vill säga att man även 
som äldre fortsätter att borsta tänderna och 
rengöra alla tändernas ytor.

De äldre som betraktas som sköra då de lider 
av hälsoproblem innebär en stor utmaning för 
tandvården.

– De tappar ofta kontakten med tandvår-
den av olika anledningar. Här måste vi bli 
bättre på att fånga upp de äldre patienterna 
när de lämnar återbud. En bibehållen kontakt 
med tandvården är oerhört viktigt, framförallt 
eftersom vi vet att munhälsa har tydliga sam-
band med övrig hälsa. 

Hans Göransson efterlyser därför att hälso- 
och sjukvården anammar ett större munhäls-
operspektiv när det gäller äldre.

– Det är ju en grupp som har mycket 
kontakt med sjukvården och då är det vär-
defullt om vården också ser till munhälso-
aspekten, till exempel i samband med att det 
börjar bli aktuellt med hemtjänst. Då skul-
le man också kunna göra en behovsbedöm-
ning av tandhälsa. 

–  I samband med den vetenskapliga riks-
stämman i november presenterar vi en hand-
lingsprogram för just omhändertagandet av 
sköra äldre som vi tagit fram tillsammans med 
andra professioner. Den kommer vi överläm-
na till SKL i en liten ceremoni.

Trots utmaningar och en stor belastning 
på tandvården är Hans Göransson optimis-
tisk när han blickar framåt.

– Det gäller inte minst den tekniska 
utvecklingen där vi nu ser att digitala verktyg, 
till exempel scannrar och 3D-skrivare skapar 
helt nya möjligheter för att utveckla vården,  
säger han.

I augusti fick en liten 
nyhet stor uppmärksam-

het. USA:s hälsovårds-
myndighet slopade,  

efter många år, sin  
rekommendation att  

dagligen använda  
tandtråd. Anledningen? 

Tandtrådens effekt är  
inte tydligt vetenskapligt 

fastställd. Men betyder 
det att den inte funkar? 

Inte direkt.

Den vård vi 
ger barnen sätter  
spår i deras munhälsa 
hela livet, därför är 
det extra viktigt att 
göra rätt.

Välkommen till Hans Ersander tand-
läkarpraktik! En väletablerad men 
personlig klinik med lång erfaren-
het av tekniskt avancerad tandvård. 
Här möter du en liten grupp anställ-
da med stor erfarenhet och fokus 
på patientens välmående. Hos oss 
är investeringar inom den senaste 
tekniken en prioritet, och vi söker 
kontinuerligt ny kunskap för att vara 
i fas med framgångar på fältet. Vi 
erbjuder bland annat laserbehand-
lingar med Fotona laser, 3D-rönt-
gen, foto från Cerec samt dator-
framställda porslinsfyllningar. Sedan 

flera år utförs även Night Lasebe-
handlingar mot snarkning. Tack 
vare avancerad teknik och vår bre-
da kunskap kan vi alltid genomföra 
en noggrann analys innan vi tillsam-
mans med patienten fattar beslut 
om behandlingsupplägg. Efter ditt 
besök återkopplar vi för att säkra 
oss om att allt känns bra. Boka din 
behandling hos team Hans Ersan-
der tandläkarpraktik, en personlig 
tandläkare med kunskap och till-
gång till den senaste tekniken.

Kontakta oss så berättar vi mer! 

Högteknologisk tandvård  
med mycket hjärta 

HANS ERSANDER
Leg. tandläkare
Kungsgatan 33, 111 56 Stockholm
Telefon: 08-21 70 80

DE MINSTA  
När barnen får nya tänder ska man som för-
älder vara extra uppmärksam. Nya tänder är 
nämligen särskilt känsliga för karies. Borsta 
nykomlingarna noga med fluortandkräm!

Så många sockerbitar dricker 
svenskarna i veckan, om man ad-
derar veckokonsumtionen av juice, 
saft, läsk, lättöl och vin. Det visar en 
undersökning från ViktVäktarna.

40
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PARBILDNING 
39 procent tycker att det är okej att lämna sin tandborste hos  
sin dejt efter 1–3 månader, 17 procent tycker att man ska vänta 4–6 
månader och 10 procent menar att det är något man kan göra på 
en gång, enligt en  undersökning från Match.

Oraldyne Munhygien AB är aktuella med 
ett helt nytt koncept som gör det lättare för 
patienter att sköta sin egenvård. I samband 
med tandläkarbesöket får patienten, i sam-
råd med tandvårdspersonal, plocka ut ett 
komplett paket med tandvårdsartiklar som 
sedan levereras hem i brevlådan.

– Det innebär att patienten får produk-
ter utifrån sina specifika behov till ett bra 
pris och man slipper själv gå till apoteket 
för att handla grejerna, säger Carl-Christer 
Johansson, vd på Oraldyne.

I avtalet med Oraldyne installeras ett pro-
duktställ hos tandläkarmottagningen. Det är 
sedan utifrån detta som tandvårdspersonal 
och patient skräddarsyr produktpaketet.

– Det finns över 120 olika artiklar att 
välja mellan från 15 leverantörer. För tand-
läkarmottagningen är detta en stor fördel 
eftersom man då själv inte behöver beställa 
hem och lagerhålla produkter. För patienten 
innebär urvalsprocessen tillsammans också 
en form av kostnadsfri rådgivning. 

En service som de flesta mottagningar vill 
ge sina patienter.

Ett komplett månadspaket kostar mellan 
125–250 kronor beroende på vilka produkter 
man väljer. Alla beställningar och leveranser 
sköts av Oraldyne och patienten kan när som 
helst ändra eller avboka abonnemanget.

– Vårt koncept ligger i tiden och har fått ett 
väldigt bra mottagande. Nu ser vi fram emot 
en fullbokad höst, när vi reser runt och instal-
lerar produktställ runt om i Sverige på tand-
vårdskliniker, säger Carl-Christer Johansson.

Tuva Bojsted har lång erfarenhet av att 
anordna Tandvårdsdagen i Kalmar län, en 
inspirerande mötesplats för alla inom tand-
vården med Sveriges största dentalmässa 
efter Swedental. Nu väljer hon att ta kon-
ceptet på Sverigeturné. I vår kommer fem 
orter få besök av Svenska Tandvårdsdagen.

– Det är en spännande föreläsningsdag 
med de bästa föreläsarna inom olika odon-
tologiska ämnen och annat inspirerande och 
aktuellt för tandvården. Det betyder att det 
finns något för alla i teamet att välja från, 
säger hon. Förutom föreläsningar får besö-
karna ta del av nyheter på dentalmässan och 
mingla med kollegor.

 – Jag arrangerar tandvårdsdagarna i 
nära samarbete med dentalbolagen, och 
gärna tillsammans med lokala tandläkar-
föreningar. Behov och synpunkter från 
branschen är det som formar dagarna. Både 
under tandvårdsdagarna och på Swedental 
gör vi också videoreportage och intervjuer 

med tandvårdspersonal och utställare som 
du kan följa i våra sociala mediakanaler, 
säger Tuva Bojstedt.

...Carl-Christer Johansson, vd på Oraldyne.

ETT ÖGONBLICK ...

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION

Hans Göransson, 
ordförande Sveriges 

Tandläkarförbund.

”Vi arbetar målmedvetet för  
att förbättra villkoren för den   
privata tandvården”, säger
Merit Lindberg vd 
Privattandläkarna

Privattandläkarna

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 kunskap 
för att ta genomtänkta beslut kring din egen munhälsa. Väljer du 
en tandläkare som är medlem i Privattandläkarna har du tillgång 
till Privattandläkarnas trygghetspaket. Liknande trygghetssystem 
saknas om patienten väljer att gå till en privat vårdgivare som inte 
är medlem. I vårt trygghetspaket ingår bland annat:

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

• Alla medlemmar förbinder sig att följa branschorganisa- 
tionens etiska riktlinjer och krav på grundläggande  
försäkringsskydd.

• Tillgång till Privattandvårdsupplysningen och Fråga tand- 
läkaren, för rådgivning om munhälsa. 

• Möjlighet att använda Förtroendenämndsverksamheten 
som är en oberoende nämnd som ger rådgivning och löser 
eventuella tvister mellan patient och tandläkare. 

Privattandläkarna arbetar ständigt och målmedvetet för att  
ytterligare förbättra villkoren för den privata tandvården. Vi är 
en samverkanspart gentemot politiker och myndigheter och bi-
står med branschspecifik kunskap när beslut ska fattas. 

Viktiga förutsättningar för att privata vårdgivare ska kunna 
bedriva god tandvård med hög kvalitet är  patientens fortsatta 
möjlighet till fritt val av tandläkare. Det innebär fortsatt fri pris-
sättning, fri etableringsrätt och att alla vårdgivare, privata som 
offentliga, konkurrerar på lika villkor. 

Läs mer på www.ptl.se

Trygghet, kvalitet och öppenhet för både patient och vårdgivare

INFO

INFO

• Läs mer på  
Oraldyne.se
• Missa inte Oral-
dynes officiella  
lansering på Swe-
dental, Sveriges 
största tandvårds-
mässa, 16-18 nov på 
Stockholmsmässan.

HÄR HITTAR DU 
TANDVÅRDSDAGARNA I VÅR
• 26 januari, Malmö
• 9 februari, Västerås
• 16 februari, Karlstad
• 16 mars, Sundsvall
• 6 april, Jönköping
Läs mer på tandvardsdagen.se  
och facebook Tandvårdsdagen

FOTO: DENTALMAGAZINET

Konsumentkontakt:  
010-10 10 585

FOTO: LENA K JOHANSSON 

… Tuva Bojstedt, Svenska Tandvårdsdagen.

ETT ÖGONBLICK ...
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Vad kännetecknar den moderna tandläkarmot-
tagningen? Ur Swedish Cares perspektiv hand-
lar det just om att nyttja den moderna teknik 
som redan finns – och den som är på fram-
marsch. Ett exempel kan vara digital ankomst-
registrering, en allt mer påtaglig trend.

– På allt fler mottagningar kan man idag 
registrera sig vid ankomst på en terminal i 
väntrummet, när man sedan är klart betalar 
man vid samma terminal. Detta spar myck-
et tid för både mottagningen och patienten. 
Dessutom känns förfarandet igen eftersom de 
flesta parkeringshus gör på detta vis.

– Vi vet att man med modern teknik kan 
frigöra kvalitetstid både för sig själv och för 
sina patienter, säger Anna-Carin Barnard, 
produktspecialist.

SCS utveckling går också mot koppling-
ar till nätbaserade tjänster exempelvis 1177 
Vårdguiden. Här kan man med hjälp av till 
exempel ett Bank-ID själv boka eller ändra 
sin tandläkartid. Att man redan kan göra det-
ta inom sjukvården känner få till. Här kom-
mer man även att kunna läsa sina journaler 
framöver.

– I den här moderna och förändringsbara 
tiden ställs det helt enkelt krav på att våra sys-
tem ska vara öppna för andra integrationer, 
som till exempel 1177, men också statistiksys-
tem för till exempel vårduppföljning, övergri-
pande ekonomisystem och andra applikatio-
ner som behövs för att en organisation eller 
en modern mottagning ska fungera, säger 
Paul Jönsson, vd. 

På Swedish Care ser man även hur dental-
branschen kommer att gå mer åt porta-
bla arbetsplatser, det vill säga att den gamla 
tidens skrivbord med dator, tangentbord och 
mus så småningom fasas ut.

– Istället ser vi hur man kan vara rörlig och 
utföra många av sina arbetsuppgifter med läs-
plattor eller telefoner. Med den teknik som är 
tillgänglig idag behöver man alltså inte längre 
vara bunden vid en specifik arbetsplats. Den 
typen av flexibilitet är något som kommer att 
efterfrågas mer och mer, inte minst bland den 
yngre generationen.

– På Swedentalmässan lansera vi en digital 
tjänst som gör det mycket enklare för tandlä-
kare att lägga beställningar till tandtekniker. 
Det är något som kommer att öka patient-
säkerheten samt spara värdefull tid, kan-
ske kvalitetstid, jämfört med dagens system  
med pappersformulär som tyvärr ofta blir 
ofullständiga.

Förutom att utveckla smarta lösningar 

vill Anna-Carin Barnard och Paul Jöns-
son också uppmuntra dentalbranschen att i 
ännu större utsträckning anamma den tek-
niska utvecklingen.

– Det är faktiskt inte så länge sedan som 
tandvården tvingades in i datorvärlden. Så 
det är en av våra uppgifter att vara en sorts 
”dörr-öppnare” mot den nya tekniken. En 
rolig utmaning att få fler att se fördelarna och 
nyttan med tekniken, säger Paul Jönsson.

Sparad tid betyder mer 
än bara sparade peng-

ar. Det vet man på Swe-
dish Care, ett företag med 

lång erfarenhet av sys-
temutveckling inom den-

talbranschen. Med sina 
affärssystem Carita Tand-
vård och Carita Tandtek-
nik erbjuder de moderna 

lösningar till både tandtek-
niker, privattandläkare och 

Folktandvården.

DIGITALA LÖSNINGAR FRIGÖR TID

MISSA INTE

Missa inte Swedish Care på Swedental. 
Du hittar dem i monter A21:30

FOTO: JANUS LANGHORN

FOTO: JANUS LANGHORN

Paul Jönsson, vd Swedish 
Care.

– En god munhygien inklusive regelbunden 
användning av tandtråd, mellanrumsborste 
eller liknande är viktiga vapen mot tandloss-
ning, säger Kristian Hellgren, specialisttandlä-
kare inom parodontologi på Specialistkliniken 
Privat Tandvård.

Tandlossningen uppstår när bennivåerna 
kring tanden minskar. Då bildas dessutom 
tandköttsfickor och om dessa är djupare än 
fyra millimeter ställs diagnosen. Symptomen 
uppstår vanligen i trettio till fyrtioårsåldern.

– Samtidigt märker vi att det finns risk att 
tidiga tecken på tandlossningen inte alltid tas 
på allvar av allmäntandläkarna. Patienterna 
invaggas ofta i en falsk trygghet och när de då 
väl kommer till mig så har det ofta hunnit gå 
riktigt illa. Parodontit är en kronisk sjukdom 
vilket innebär att den inte går att bota. Behand-
lingarna har således bara en reducerande effekt.

– Vanligtvis innebär tandlossningen att det 
uppstår ett överskott av tandkött, vilket man 
då får avlägsna med tandköttskirurgi. Det 
viktigaste är samtidigt att noggrant avlägsna 
plack och tandsten från tänderna och se till att 
det är så rena ytor som möjligt. Därefter är det 
viktigt att patienten får stödbehandling regel-
bundet hos en tandhygienist.

– Den absolut viktigaste åtgärden utöver 
tandborstning för att  tandlossningen inte ska 
bryta ut är att hålla rent mellan tänderna, det 

vill säga regelbundet använda tandtråd. Det 
finns ingen tandborste eller tandkräm som gör 
det jobbet, oavsett vad som sägs i tv-reklamen, 
säger Kristian Hellgren. Det anses numera ock-
så att obehandlad tandlossning kan associeras 
till ökade risker för hjärt-kärlsjukdomar.

Tandlossning som inte upptäcks och 
behandlas i tid leder i många fall till att patien-
ten måste få implantat. Och i det skedet är det 
all idé att man går till en specialist med gedi-
gen kunskap.

– Många allmäntandläkare kallar sig  för 
implantatspecialister men det finns ingen 
sådan erkänd specialitet. Dessa är dessutom 
inte sällan knutna till olika implantatsystem 
och deras behandlingsalternativ, vilket kan 
påverka deras objektivitet.

– För mig har det alltid varit viktigt att vara 
ett oavhängigt privat specialisttandvårdsal-
ternativ. Det finns således ingen risk att våra 
bedömningar hamnar i konflikt med särskil-
da landstings-, privata vårdbolagsägares eller 
andra företagspolicys. 

Kristian Hellgren poängterar att man som 
patient alltid bör vara medveten och kritisk.

– Det är viktigt att inte bara godta besked 
man får rakt upp och ner. Patienten har alltid 
möjlighet att vända sig till en specialist – vil-
ket är bra att komma ihåg om symptomen blir 
värre, säger han.

Tandlossning, eller 
parodontit, är en folk-

sjukdom som drabbar cir-
ka 10-12 procent av den 

vuxna befolkningen i väst-
världen. Varför vissa drab-
bas är fortfarande en gåta 
men det finns möjligheter 

att lindra och förebygga 
sjukdomssymptomen.

TA KAMPEN MOT TANDLOSSNING

Kristian Hellgren, specialisttandläkare
inom parodontologi på Specialistkliniken.

Swedish Care tar sikte på framtiden.

Tandlossning  
som inte upptäcks 

och behandlas i tid 
leder i många fall 

till att patienten 
måste få implantat.

TANDHISTORIA 
Den första moderna tandborsten tillverkades 
i februari 1938 av John O. Butler Company 
(idag G.U.M Sunstar). Det var den första tand-
borsten med strån av nylon. Källa: Wikipedia

Det är bra att låta tänderna vila 
i två timmar efter en måltid och 
tandborstning. Då får dina tän-
der chans att återhämta sig lite.

VILOSTUND

FÖRETAGSPRESENTATION
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Henrik Augustsson, vd Aqua Dental.

Martin Beiring, tandvårdschef och 
odontologisk ansvarig på Aqua Dental.

MARTIN ANSLÖT SINA KLINIKER  
TILL AQUA DENTAL FÖR ATT TA  
NÄSTA STEG I SIN PROFESSION

 – Det här är något som ligger i linje med hur 
vi vill expandera, det vill säga att vi knyter 
till oss seniora talanger som är intresserade 
av att utvecklas och som önskar att vara del 
av något större, säger Henrik Augustsson, vd 
Aqua Dental.

För Martin Beiring, som till viss del var 
involverad i uppstarten av Aqua Dental, har 
det betytt en stor frihet att få jobba under 
ny flagg.

– Framförallt har jag fått möjlighet att 
fokusera på den typen av tandvård som jag 
verkligen brinner för, kirurgi och implantat-
behandlingar, vilket inte har varit helt lätt tidi-
gare när jag var i egen regi. Med Aqua Dentals 
hjälp får jag i mycket större utsträckning till-
gång till patienter med dessa specifika behov, 
vilket är oerhört spännande, säger han.

Även arbetsbördan som följer med att vara 
egenföretagare har lättats, menar Martin Bei-
ring, som nu fått större utrymme att fokusera 
på den tandvård han brinner för.

– Alla personalfrågor, administration och 
liknande hanteras nu av Aqua Dentals befint-
liga struktur. Det gör att jag slipper en hel del 
huvudvärk och istället kan koncentrera mig 
det kliniska arbetet, säger han.

I och med sammanslagningen expanderas 
och moderniseras klinikerna i Göteborg. För 

närvarande pågår en omfattande renovering 
och expansion av lokalerna. 

– Kliniken i Olskroken går från tre 
behandlingsrum till åtta samtidigt som vi 
investerar i ny och  modern utrustning, 
för att bättre kunna ta hand om det öka-
de patientinflödet. Kliniken blir samtidigt 
ännu mer tillgänglig och kundvänlig, bland 
annat genom en attraktiv entrédel i mark-
plan. Just kundperspektivet är något som vi 
sätter högt på agendan. Det ska vara öppet 
och inbjudande för alla, helt enkelt, säger 
Martin Beiring.

 
Den nya organisationen har tagits väl emot 
både av de befintliga och nytillkomna patien-
terna.

– Våra trogna patienter tycker att det är kul 
att vi nu växer och moderniseras under nytt 
namn, men samtidigt är det för våra befintliga 
patienter samma personal som finns på plats, 
det är viktigt med den långsiktiga relationen, 
säger Martin Beiring. 
Aqua Dental har utvecklat ett mycket effektivt 
system för att säkerställa och hantera patient-
flöden, vilket också är något som har effekti-
viserat vardagen på kliniken.

– Det är väldigt vanligt inom tandvården 
att det uppstår luckor i bokningen på grund av 
återbud. Aqua Dental täpper till tidsluckorna 

på mycket kort varsel vilket gör att man som 
behandlare kan ta emot avsevärt fler patien-
ter varje dag. 

Expansionen fortsätter i närtid både i 
Göteborg och Stockholm, och enligt Henrik 
Augustsson kommer Aqua Dental därför att 
behöva rekrytera ännu fler specialisttandlä-
kare, allmäntandläkare, tandhygienister och 
tandsköterskor framöver.

– Nu skapar vi en bra och stabil bas att 
bygga vidare från, tills kliniken i Olskroken 
är helt färdig så har vi kapacitetsbrist, men vi 
rekryterar nu för den avsevärt högre kapacite-
ten som vi kommer ha i Göteborgsregionen. 
Vi har sedan efter sommaren redan anställd 
sex nya oerhört kompetenta medarbetare – 
men vi växer snabbt och är ständigt på jakt 
efter topptalang, säger han.

Med Aqua Dental  
kan jag utvecklas  

och får arbeta med  
min kompetens inom  

kirurgi, inriktat på främst  
implant ologi, med mycket 
om fattande och komplexa 

behandlingar, säger  
Martin Beiring, tandvårds-

chef och odontologisk 
ansvarig på Aqua  
Dental Göteborg.

Våra trogna 
patienter tycker att det 
är kul att vi nu växer 
och moderniseras  
under nytt namn.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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Friska tänder betyder inte bara bättre munhygien. Forskning visar  
att munhälsa och en frisk mun faktiskt också fungerar som skydds-
faktorer för hjärtat, något som uppmärksammades i 1,6 & 2,6 miljo-
nerklubben och Philips gemensamma kampanj ”Borsta för hjärtat”.

HÄLSA

Välkommen till Skanörskliniken, 
din kropp och dina tänders framtid

Skanörskliniken är en högmodernmottagning  
som är harmoniskt byggd för optimal tandvård  
och hygien. Vi erbjuder familjetandvård, kosmetisk 
tandvård, ansikts kosmetik såsom botox och fillers, 
nagelvård, ögonfransförlängning och klassisk 
svensk massage.

Vi är vana att ta emot akuta och tandvårdsrädda 
patienter i en lugn och stressfri miljö. Vi erbjuder  
kosmetiska behandlingar av såväl tänder såsom 
behandling av rynkor och utfyllning av läppar  
och kinder.

Tandläkare Charlotta Nyström med inriktning  
på estetisk tandvård och ansiktskosmetik.

*erbjudantet gäller tom den 22/12-2016.

Välkommen att boka en tid och du får 10% rabatt på all ansikts
kosmetisk (Botox och fillers) behandling och tandblekning.

www.skanorskliniken.se  |  info@skanorskliniken.se  |   Tel: 040-470330  |  Mellangatan 66

HÖSTERBJUDANDE

– Vi är helt enkelt väldigt duktiga på att 
anpassa oss efter kundernas behov, säger 
Hazhir Javadi, grundare.

– Våra underleverantörer finns i Kina. De 
tillverkar i sin tur högkvalitativa produkter 
som sedan transporteras hem till oss igen. 
Trots att det är på andra sidan jordklotet tar 
hela processen inte mer än en vecka.

Bludent kvalitetskontrollerar alla jobb en 
extra gång här i Sverige innan de skickas ut 
till sina kunder, som står i högsta prioritet.

– Vi har själva varit på labbet i Kina och 
kunnat konstatera att de håller en otroligt hög 
standard med den senaste tekniken, vilket 
också våra tandläkare bekräftar, säger Haz-
hir Javadi.

– Vi diskuterar alltid fram vilken som är 
den bästa lösningen i det specifika fallet. Om 
det uppstår något problem eller något fel så 
har vi hela tiden möjlighet att justera, efter-
som det alltid pågår ett konstant utbyte av 
information.

– Nu ser vi hur den digitala utveckling-
en går snabbt och att det blir allt vanligare 
med digitala avtryck. Det gör att tandläkar-
na slipper använda avtrycksmassa och kan 
istället sköta allt i datorn, och labbet får all 

relevant information i en fil istället. Vi hål-
ler på att röra oss i den här riktningen och 
kommer så småningom också erbjuda digi-
tal hantering.

Hög kvalitet, rätt pris 
och snabba leveranser. 

Det är faktorerna bakom 
dentalteknikföretaget Blue 

Dents framgångar. Sedan 
2008 har de etablerat sig 

som ett av landets bäst 
presterande aktiebolag, 

enligt Sveriges Guldbolag.

TEKNIK MED FOKUS PÅ KVALITET

Nu ser vi hur 
den digitala  
utvecklingen går 
snabbt och att det  
blir allt vanligare  
med digitala avtryck. 

INFO

PRODUKTER
 Implantat,  Fast Protetik, Avtagbar Protetik
MATERIAL
All material som används vid framställning 
av våra produkter är CE märkt

FÖRETAGSPRESENTATION

Hazhir Javadi, Blue Dent.
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RESTAURANG | HOTELL | KONFERENS | FEST | CAFÉ | BUTIK | CATERING | KULTUR
TEL 040 - 42 32 50 | WWW.ANGAVALLEN.SE | E6/E22 AVFART 6 | FRÅN MALMÖ CENTRAL BUSS 146 HPL HÅSLÖV E6

PÅ ÄNGAVALLEN 
ÄTER DU SVERIGES ENDA EKOLOGISKA 

GÅSAMIDDAG. PÅ ÄKTSKÅNSKT VIS.

EKOLOGISK GÅSAMENY 3 NOV – 25 NOV. 
FIRA FAR ÄVEN MED SÅNG DEN 13 NOV!
De ekologiska gässen kommer numera från skånska Hassle-
Bösarp och tillagas på äktskånskt manér. Som alternativ 
serverar vi Ängavallens traditionella eller vegetariska gour-
metmenyer. Allt odlat, uppfött och tillagat på gården.  
100 procent ekologiskt och minst lika gott.  
Fyrarätters meny 595 kr/person. 

SOV PÅ MATEN – NJUT AV GÅSAPAKETET
Fira ordentligt och boka vårt förmånliga gåsapaket.  
Fyrarätters gåsameny, övernattning och frukostbuffé för  
bara från 1 490 kr.

HÖG TID ATT BESTÄLLA GÅS OCH JULMAT  
I GÅRDSBUTIKEN
Vill du fira en Ängavallengod jul därhemma kan du beställa 
allt du behöver i butiken. Men vänta inte för länge med din 
beställning av julskinkan och revbensspjällen. Beställnings-
listan brukar vara fulltecknad i slutet av november. Det är 
ännu högre tid för att beställa gåsen. 

BOKA ÄNGAVALLENS EKOLOGISKA JULBORD/
JULPAKET 26 NOV – 23 DEC

Hela julbordet är 100 procent ekologiskt i allt från skinkan 
till alla ostarna – allt odlat, uppfött och tillagat på Ängavallen 
och det är vi ensamma om. Till och med sillen, laxen och 
snapsen är ekologiska. Vi har lagt ner samma möda på vårt 
vegetariska julbord. Här kommer det mesta från Ängavallens 
Köksträdgård och är naturligtvis 100 procent ekologiskt. 
Julbord 645 kr/person. Julpaket med julbord, övernattning, 
frukostbuffé kostar från 1 490 kr och bokar du före 14/11 får  
du 10% rabatt. 

Godare gås och jul på Ängavallen!

Niclas, Mathias, Birgitta och
Rolf Axel Nordström

och gårdens alla medarbetare.

Allt vi säljer och serverar på Ängavallen är 100 procent ekologiskt. Vi vägrar kompromissa helt enkelt därför att det blir godare 
på det sättet. För att inte tala om hur mycket bättre det är för oss, våra barn, djuren och naturen. Gässen vi serverar kommer från 
gåsapågarna Daniel och Oskar från skånska Hassle-Bösarp, som föder upp Sveriges enda ekologiska gäss. 

”Rolf Axel Nordström och hans  
familj är föregångare  
på den svenska matscenen.”

Citat ur årets White Guide.



50% 
på konverte-
ring av data  
t o m  21/11!

DentalEye 3.2   
Marknadens bästa  
bildhantering!

• Fungerar med alla typer  
av röntgensystem, kameror 
och journal system.

• Oslagbart arbetsflöde.

• Bästa supporten!

• Vi har praktiker med  
1–2000 användare.

• Vi konverterar från ditt 
gamla röntgenprogram.

• CE-märkt programvara,  
utvecklad av oss i  
Sundbyberg sedan 1993.

KONTAKTA OSS FÖR EN DEMONSTRATION!

info@dentaleye.com
www.dentaleye.com
08–621 07 00

– Idag är nära halva Sörmlands befolkning 
kunder hos oss och vi växer med cirka 3000 
patienter varje år, säger Peter Vrager, vd.

460 anställda fördelade på 17 allmänkli-
niker, två specialistkliniker och två tandreg-
leringskliniker utgör tillsammans Folktand-
vården Sörmland. Peter Vrager poängterar att 
personalen är den viktigaste resursen.

– Vi tycker det är viktigt att våra anställda 
ska ha möjlighet att utvecklas och växa. Där-
för satsar vi väldigt mycket på utbildning och 
kompetensutveckling och vi rekryterar chefer 
och specialister internt i största möjliga mån. 
Börjar man hos oss som tandläkare så kan 
man sluta som chef, helt enkelt.

– Sörmland ligger strategiskt i förhållande 
till till exempel Stockholm och det finns goda 
kommunikationer till alla länets kommuner. 
Det gör att vi har väldigt goda pendlings-
möjligheter.

Frisktandvård är en annan prioriterad frå-
ga och något som genomsyrar organisationen.

– Det handlar ju om att göra människ-
or friska, så att man har så god munhäl-
sa som möjligt och kan behålla sina tän-
der hela livet. Vi erbjuder våra patienter att 
sluta ett frisktandvårdsavstal vilket gör att 
patienterna i större utsträckning tar ansvar 
för sin munhälsa – ju friskare tänder desto 

lägre premie. I dagsläget har 38 500 av våra 
patienter frisktandvårdsavtal, vilket inne-
bär att vi är det län med flest avtal, sett till 
populationen.
– Vi har jobbat aktivt med frisktandvårdsavtal 
sedan 2006 och vi har kunnat se att medveten-
heten har höjts hos våra patienter och tandhäl-
san generellt har förbättrats, säger Peter Vrager.

Precis som i resten av Sverige är den allt äldre 
befolkningen en utmaning även i Sörmland. 

– Vi lever allt längre och det är något som 
gör att vi satsar extra mycket på äldretandvår-

den.  Det innebär bland annat att vi  är noga 
med att också erbjuda frisktandvårdskoncep-
tet till seniorerna.

– Parallellt satsar vi mycket på barntand-
vården. Vi har särskilda satsningar riktade 
mot skolbarnen och vi åker ut och informerar 
om tandhälsa på ett lekfullt sätt.

Nu ser Peter Vrager fram emot årets uppla-
ga av Swedental på Svenska Mässan den 16–18 
november. 

– Vi kommer vara på plats och besökarna 
har möjlighet att träffa oss och mingla. Givetvis 
bjuder vi också på något gott att äta, säger han.

En stor familj som  
tar hand om varan-

dra och som har kul 
på jobbet. Så kan man 
beskriva Folktandvår-

den Sörmland. Genom 
att vara en lagom stor 

organisation inom  
ett ganska litet län har 
man nära till varandra 
både geografiskt och 

yrkesmässigt.

PERSONALEN ÄR DEN VIKTIGASTE RESURSEN

Peter Vrager, vd.

På Foltkandvården Sörmland är arbetsglädje en viktig faktor.

Ett leende är så viktigt och för mig som skrattar så mycket är det viktigt att 
tänderna är fina! Jag är lite beroende av att mina tänder ska vara perfekta 
och fräscha! Därför går jag fyra ggr om året och tar bort tandsten och  
polerar och en gång om året till tandläkaren! Jag har läst någonstans att 
man lever längre om man har bra tänder så dem ska jag alltid ta hand 
om! Tänder och smile är viktigt!   Love C           Läs mer på Carolina Gynnings blogg

FÖRETAGSPRESENTATION

FOTO: MICHELS WISSÉN 
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WWW.AQUADENTAL.SE

Saknar du en eller 
flera tänder? 

Vi är erfarna specialister på att återskapa ditt leende 
och hjälpa dig att återfå tuggförmågan. Tandimplantat är det bästa 

sättet att ersätta förlorade tänder. Det kan förändra livet för den som 
går utan eller saknar tänder. På Aqua Dental har vi några av Sveriges 
främsta experter på tandimplantat. En erfaren specialist är nämligen 

den främsta garantin för ett bra slutresultat. 

Öppet hus!
Den 12/11  bjuder Aqua Dental in dig till ett öppet hus 

mellan 10:00-15:00 på deras klinik på Lugnets Alle 10 i Hammarby Sjöstad, 
Stockholm. Där kommer Amer Hot och Jan Ekenbäck tillsammans med 

implantattillverkaren Straumann informera om fördelarna med tandimplantat. 
De 30 första som anmäler sig erbjuds också en gratis implantatkonsultation 

värde 2000:-. Ring och anmäl dig 020 20 20 80 eller gå in på 
www.aquadental.se/oppet-hus. Vi ser fram emot att träffa dig 

och berätta hur vi kan hjälpa just dig.

Ulf Palo
Nischtandläkare 

inom kirurgi

Amer Hot
VD, övertandläkare,
specialist i protetik

(tandimplantat)

Jan Ekenbäck
Kvalitetsansvarig, 

Övertandläkare, specialist 
i protetik (tandimplantat)

Anmar Faraj
Nischtandläkare

inom kirurgi



– Det kan vara riktigt fördelaktigt för patien-
ten eftersom guldpriserna fortfarande är 
relativt höga, säger Annika Krus på Svensk 
Dental återvinning.

Systemet är smidigt och enkelt för både 
patient och tandläkare.

– De guldtänder som tandläkaren drar ut 
läggs i en påse som antingen patienten själv 
eller tandläkare skickar till oss. Patienten får 
en summa baserad på guldmängden på sitt 
konto eller via utbetalningskort och tandläka-
ren får en provision.

– Tanken är att patienterna ska slippa att 
ta med sig guldet hem om det inte vill. Många 
kan tycka att det är lite genant och ofta ham-
nar guldtänderna därför i någon byrålåda och 
glöms bort. Men vi tar ju emot metallerna 
oavsett hur de ser ut. 

Eftersom metallerna har haft sin hemvist i 
den speciella miljö som en mun är, så kräver 
de förstås en viss rengöring när de väl landar 
hos Svensk Dentalåtervinnig.

– När metallerna kommer till oss så ren-
sar vi dem från alla typer av orenheter tills det 
bara är ren fin metall kvar. Sedan skickar vi 
i vår tur materialet till raffinering där de oli-
ka ädelmetallerna separeras genom att värmas 
upp till respektive smältpunkt.

Det nya finmetallen som produceras kan 
sedan få många olika användningsområden, 
säger Annika Krus.

– Antingen blir den nytt råmaterial till till-
verkningsindustrin eller smyckesprodukter 
hos juvelerare eller så säljer vi den vi det bara 
direkt.

Idag är det inte lika vanligt att man får guld-
tänder, när nya billigare och bättre material, 
legeringar och kompositer har etablerats på 

marknaden. Svensk Dentalåtervinning har där-
för breddat sin verksamhet under årens lopp.

– Vi tar emot alla typer av guld och man 
kan även som privatperson sälja direkt till oss, 
till exempel klockor, smycken och annat, säger 
Annika Krus.

– Om man inte vill sälja sitt guld så går det 
också bra att byta det, gram för gram, och på 
så sätt får nytt guld till att göra ett smycke av, 
till exempel. 

Hur mycket pengar man kan få för sina 
guldtänder varierar förstås beroende på 
mängden guld man har.

– Det vanligaste reaktionen vi får är "Oj 
får man så mycket?" så det är ofta mer än 
man kanske tror. Det kan bli allt från någ-
ra tior till flera tusen kronor. Framförallt är 
det många som tycker det är skönt att man få 
något tillbaka.

Hur ser framtiden ut?
– Guldpriserna stiger. Även om det inte är på 
samma nivåer som det har varit är det fortfa-
rande högt. Guld är således en bra och lång-
siktig investering, det är något fysiskt som man 
faktiskt kan ta på, om man jämför med till 
exempel aktier som inte ger samma säkerhet.

– Vi kommer i vanlig ordning finnas på 
Swedental och givetvis kan man sälja guld till 
oss på plats. Dessutom bjuder vi på mat och 
dryck. Det blir ett gött häng helt enkelt, säger 
Annika Krus.

GULDTÄNDER KAN BLI GULDGRUVA
Det är inte alla som tän-

ker på att de guldtänder, 
och andra metaller, man 

har i munnen faktiskt kan 
förvandlas till pengar. För 
Svensk Dentalåtervinning 

har det dock varit den 
huvudsakliga affärsidén 

sedan starten 1982.

INFO

Missa inte Svenskt Dentalåtervinning på 
Swedental. Du hittar dem i monter A22:30

Det vanligaste 
reaktionen vi får är  
"Oj får man så mycket?" 
så det är ofta mer än 
man kanske tror. 

–    Kliniken etablerad 1992    –

Tessins väg 8 Malmö 
www.tandlakarnarylen.com

www.mojir.eu

Välkommen till Tandläkarna Rylén
Vi erbjuder allmäntandvård för hela familjen.

EXKLUSIVT ERBJUDANDE
Undersökning för barn tom 19år helt 
gratis och för vuxna endast 349 kr

Erbjudandet gäller endast:

• mot uppvisande av denna kupong 

• om tidbokning sker via 0739 62 42 62 eller info@mojir.eu

• 2017.01.01 – 2018.01.31 

Välj mellan

• Undersökning och lättare tandstensborttagning 
för endast 349 kr 

 (ordpris 1 250kr gäller nya patienter)

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

Guldtänder i munnen  
kan förvandlas till  
pengar i handen.

BARNS TÄNDER 
ÄR VIKTIGA

Tandvårdskliniken är en flitigt använd 
remissklinik, dit andra tandläkare  hän-
visat sina patienter hit sedan starten 
1992. Givetvis kan patienter söka sig 
till kliniken direkt också.

– Det är viktigt som en familje-
klinik att kunna tillgodose hela famil-
jens tandvårdsbehov såväl vuxnas som 
barns. Många av våra patienter väljer 
tex att boka hela familjens årliga under-
sökningar efter varandra och under 
samma dag. Detta är jättebra, då ruti-
ner är något som många barn anam-
mar från föräldrarna. Det gör att alla i 
familjen blir mer delaktiga och får med 
sig de goda tandhygienrutinerna vid 
ett och samma tillfälle, säger tandläka-
re Hesam Mojir, som bl a jobbat på fle-
ra olika specialistavdelningar på Tand-
vårdshögskolan i Malmö och käkkirur-
gen i Helsingborg.

- Barnens bett och tänder är under 
ständig förändring under uppväxten 
därför krävs det goda kunskaper inom 
detta område hos en familjetandläkare. 
Dessutom sammarbetar kliniken med 
duktiga specialister inom tandregle-
ring som barnen får träffa när behovet 
finns. Hos Tandläkarna Rylén är barn-
tandvård helt kostnadsfri tom det år 
man fyller 19 år.

Som småbarnsföräldrar är det oer-
hört viktigt att barnen från början får 
en god och kontinuerlig kontakt med 
sin tandläkare tycker Hesam och hans 
fru, Katerina, som också är tandl äkare 
och just nu specialiserar sig inom Bett-
fysiologi (orofacial smärta och käk-
funktion).

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

Tandläkarna Rylén i Malmö tillgodoser hela familjens tandvårds-
behov. Under samma tak erbjuds både allmäntandvård och 
specialisttandvård. 

Hesam Mojir, 
klinikchef.

FÖRETAGSPRESENTATION
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Läs mer om oss på www.otto.se och på 

facebook.com/ottosbarnmat. Glöm inte 

följa @ottosbarnmat på Instragram!

Värt att fundera på. Tillsammans med andra föräldrar, som också tröttnat på pulver och konserver, började vi ut-
veckla ett alternativ, med färsk ekologisk välling som första produkt. Engagerade föräldrar och barn hjälpte och 
stöttade oss under hela resan. 
När vi själva fick vårt andra barn, Otto, funderade vi mer än en gång varför i princip all världens barnmat är steril-
iserad och autoklaverad – medan vuxen mat har utvecklats enormt de senaste årtiondena. Nyckelorden blev skons-
am process, färskt och givetvis ekologiskt. Självklart för oss vuxna idag men borde det då inte även gälla de minsta? 

Vi bestämde att det fick ta den tid det tar och att vi skulle involvera bästa tänk-
bara kompetens. Rickard Öste, professor i näringslära och upphovsman till Oatly, 
har varit med sedan starten, liksom Rolf Bjerndell, bolagets ordförande som 
bland annat varit vd för Skånemejerier under 10 år. Tillsammans lanserade vi 
en gång ProViva. Vårt R&D-team drivs av Lennart Alftrén, en av Sveriges mest 
erfarna produktutvecklare inom livsmedel, samt Olof Böök, PhD, med ansvar för 
vårt lab på Ideon i Lund.
Projektet hette inledningsvis ”hälsosammare barnmat”. Vår mellanson, Otto, då 
drygt 2 år, bidrog under hela processen med synpunkter. Väldigt bestämda syn-
punkter. Så när vi kom fram till perfekt smak och konsistens var det inte mer än 
rätt att han fick sätta namn på hela anrättningen. Och på den vägen är det. 

ÄNTLIGEN!
Färsk Välling.
Är det rimligt att barnmaten är äldre än barnet?

Vi som står bakom Otto

FÄRSK EKOLOGISK BARNMAT

Beställ hemleverans eller hitta butik på www.otto.se



TS Dental är svensk generalagent för Roland DG.

Box 37, 911 21 Vännäs, Tel. 0935-131 11, info@tsdental.se, www.tsdental.se

Tandläkare, låt inte era  
patienter vänta – framställ 
kronan under dagen!
Nu introducerar vi Roland DWX-4W  

– en fräsmaskin anpassad för 

tandläkarklinikens behov. 

Roland DWX-4W är en tidsbesparande och  

kostnadseffektiv investering. Från ett digitalt  

avtryck tillverkar du snabbt en krona vilket inne- 

bär att du inte behöver sätta in provisorium.  

Maskinen fräser detaljrika tandtekniska  

konstruktioner med hög precision på 25 minuter.

DWX-4W är enkel att underhålla & kalibrera och 

har ett öppet system som fungerar med valfritt 

CAD/CAM-program.

Roland DWX-4W 
240.000 kr
Leasingavgift 
3.958 kr/mån 
(60 mån 15% restvärde)

Välkommen 
till vår monter 

A18:30

Nyhet!

Roland DWX-51D 
För dem som även vill producera större tandtekniska

konstruktioner finns Roland DWX-51D i samma prisklass.

Fräsmaskin med torrt system för Zirconiumdiskar.


