
 

 

 

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 

Seminarier våren 2019 
Specialisttandvården populära seminarieserie fortsätter också våren 2019. Syftet med seminarierna 

är att belysa aktuella och angelägna odontologiska ämnen. 

 
Fredag 8/2 kl. 09.30 - 13.30 
Var sitter värken och vad kan vi göra åt det – ett käkkirurgiskt perspektiv 

 
I seminariet belyses olika orsaker till tand och käksmärta samt skillnad mellan akut och kronisk smärta. Vi 

går igenom utredningsgång, diagnostik, kirurgisk och farmakologisk behandling. Jag kommer att ge exempel 

på hur kunskap om smärta kan ge kliniska fördelar och ett förbättrat omhändertagande av svåra 

patienter.  Jag lyfter behovet av multidisciplinärt omhändertagande av patientgruppen. 

Carina Krüger Weiner 
Specialist i Käkkirurgi och Medicine doktor. Efter nästan 10 år på Käkkirurgiska kliniken, Karolinska 

sjukhuset Huddinge valde jag att bli Klinikchef på den Käkkirurgiska kliniken på Eastmaninstitutet, 

Folktandvården Stockholm. Under mina sista två år på KS var jag klinikens representant i en multidisciplinär 

smärtgrupp och arbetade enkom med käkledskirurgiska patienter. Jag är Medicine doktor i Klinisk 

Immunologi, adjungerad till Karolinska Institutet som föreläsare och forskare inom områden såsom 

Käkledskirurgi och patologi, benigna tumörer och infektion.  

Sista anmälningsdag är 28/1-19 
 

 

Fredag 15/3 kl.09.30 - 13.30 
Endodonti idag 
 
Under de senaste åren har det skett många utvecklingar i formning och rengöring av rotkanaler. Erik och 

Louise kommer att uppdatera oss inom området och ge oss kliniska tips varvat med patientfall. De kommer 

behandla två större områden inom Ortograd endodonti samt Retrograd endodonti (apikalkirurgi).  

Erik Ardesjö och Louise Johansson 
Erik och Louise är övertandläkare och endodontispecialister. Erik är verksamhetschef på avdelningen för 

endodonti/bettfysiologi/sömnapné på Folktandvården Region Örebro län. Han har varit specialist i 11 år 

och har gjort sin specialisttjänstgöring i Stockholm och Uppsala. Louise är ny specialist och har gjort sin 

specialisttjänstgöring i Örebro och Jönköping.  

Sista anmälningsdag är 1/3-19 
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Fredag 5/4 kl. 09.30 - 13.30 
Radiologin i vardagen 
 
Seminariet belyser diagnostik och vanliga frågeställningar gällande konsultationer inom radiologin, 
från både allmäntandvården och specialisttandvården.  Seminariet belyser även teknikval utifrån 
vilken teknik, när det är berättigat samt vad det innebär.  

 

Silvia Miranda Bazargani 
Silvia Miranda Bazargani är övertandläkare och verksamhetschef för avdelning för odontologisk radiologi, 

Centrum för specialisttandvård i Örebro.  

Sista anmälningsdag är 22/3-19 

 

 

 

 
Fredag 17/5 Kl. 09.30 - 13.30 
Mineraliseringsstörningar i allmänhet, MIH i synnerhet 
 
Kursen belyser våra vanliga mineraliseringsstörningar gällande utseende, diagnostik och 
behandling. En fördjupning kommer ske kring en av våra vanligaste mineraliseringsstörningar, 
MIH, Molar Insicor Hypomineralisation. 

 

Tobias Fagrell 
Tobias är tandläkare sedan 1996 och jobbar vid Odontologiska institutionen i Göteborg. Han är Specialist i 

Pedodonti sedan 2003 och gjorde disputation vid Göteborgs Universitet 2011 och är idag Klinikchef på 

Pedodonti i Göteborg. Aktuellt forskningsområde är Mineraliseringsstörningar och dess behandling. 

Sista anmälningsdag är 3/5-19 

 

 

 

 
 
 
 


