
 

 

 

Seminarier hösten 2019 
Specialisttandvården populära seminarieserie fortsätter också hösten 2019. Syftet med 

seminarierna är att belysa aktuella och angelägna odontologiska ämnen. 

 

 
 

Fredag 11/10 kl.09.30 - 13.30 
Karies i primära bettet – Prevention och behandling 
 
Seminariet kommer belysa karies hos barn, kariesprevention, att möta föräldern med frågor rörande 

fluortandkräm, kariesutredning och behandling med hänsyn till barnets sjukdomsgrad och förutsättningar, 

interceptiv och operativ behandling samt barn som sövs.  

Maria Anderson 
Maria Anderson har lång klinisk erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar inom tandvården. Maria 

arbetar som specialisttandläkare inom pedodonti på Folktandvården Eastmaninstitutet i Stockholm och 

forskare vid Akademiskt bantandvårdscentrum (ABC). I november 2017 försvarade hon sin avhandling Stop 

Caries Stockholm. Ett program gällande kariesprevention för barn som lever i multikulturella områden med 

låg socioekonomisk status. Detta vid Karolinska Institutet.  

Sista anmälningsdag är 27/9-19 
 

 

 

Fredag 8/11 kl. 09.30 - 13.30 
Karies - världens vanligaste sjukdom. Hur hanterar vi den idag? 

 
Seminariet belyser grundläggande kunskaper inom kariologi kopplat till kliniken och ger även en 

uppdatering om det senaste inom området. Seminariet innehåller bl.a. dolt socker, nya exkaveringsrutiner, 

kariesökningen, Gastric bypass -orala konsekvenser, nya metallfluorider, patientfall samt de senaste rönen.  

Dan Ericson 
Dan Ericson är professor i kariologi på Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola och är även 

ordförande i SKaPas vetenskapliga råd och vetenskapligt råd till Socialstyrelsen. Han driver för närvarande 

klinisk forskning om granntandskador, metallfluorider och salutogenes.  

Sista anmälningsdag är 25/10-19 

 



 

 

 

Lokal: Winn konferens i hotellet, N. Slottsgatan 9, Gävle. 
Anmälan: Sker på Folktandvården Gävleborgs hemsida.  
Vid frågor, kontakta annika.rudolfsson@regiongavleborg.se  
 
Vid frågor om seminariet: kontakta Camilla.hedlund@regiongavleborg.se  

Anmälan senast två veckor innan respektive seminarietillfälle. 
Seminarierna är kostnadsfria och riktar sig till all personal 

 

 

Fredag 6/12 Kl. 09.30 - 13.30 
Protetisk planering skall ske med slutresultatet som guide för lyckad 
implantatbehandling 
 
Kursen kommer att motivera behandlarna och tandtekniker att samarbeta kring implantatbehandling med 

hjälp av olika verktyg så som Studiemodeller, Direkt kompositteknik, Guideskenor (Visionskenor), så väl 

analoga som digitala, samt Remisser eller allra helst Protetik/kirurgronder där vi, tillsammans med 

patienten, formar de bästa förutsättningarna för att förväntningarna skall uppfyllas. 

Kursen kommer att innehålla många fall där vi tillsammans kan analysera varför det blev som det blev och 

därmed minska risken för framtida misslyckande. Flygbranschen har lyckats bra med att minimera 

komplikationer bl.a. genom noggranna haverianalyser som både sjukvård och tandvård borde använda mer 

frekvent. 

Vi är stolta över 90-95 % lyckandefrekvens efter 5 år med implantatbehandling men ingen av oss hade gått 

ombord på ett flygplan med bara 99 % lyckandefrekvens. Kan vi minska risken för fästeförlust kring 

implantat genom förebyggande arbete? Vad bör man undvika för att inte skada eller ytterligare förvärra en 

redan uppkommen fästeförlust? 

Johan Segerström  
Johan Segerström är protetiker på Specialisttandvården Kaniken i Uppsala. Han har arbetat som tandläkare 

sedan 1984, klinikchef 1989-2001 och som specialist sedan 2006 i Uppsala. Han har även arbetat kortare 

perioder i Oslo, på Eastmaninstitutet i Stockholm och på Sophia hemmet i Stockholm. 

Johan är ledamot av NordÖstra kursnämnden sedan 1995 och ansvarat för 250 kurser, bl.a. Kunskapsträdet, 

flera diplomkurser samt nu Specialisttandsköterskeutbildning i oral protetik. 

Sista anmälningsdag är 22/11-19 
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