
 

 

 

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 2018 
Specialisttandvården populära seminarieserie fortsätter också våren 2018. Syftet med seminarierna 

är att belysa aktuella och angelägna odontologiska ämnen. 

 

Fredag 9/2 Kl. 09.30 - 13.30 
Motiverande Samtal - ett verktyg för säker och snabb kommunikation i tandvården 

- en introduktion till motiverande samtal (MI) 

Under seminariet får deltagarna konkreta kliniska tips och verktyg att direkt omsätta i kliniken 

 Att ge information så att den når fram. 

 Att väcka intresse. 

 Att inte fastna i curling-beteende, utan ge ansvar till patienter och medarbetare. 

 När den besvärliga patienten blir verksamhetsutvecklare. 

Karin Sjögren  
Karin Sjögren är leg tandläkare, odontologie doktor, affärskommunikatör och lärare i motiverande 

samtal (MI). Hon bor i Göteborg och håller kurser och work shops i kommunikation för 

vårdpersonal i hela Norden. Hennes hemsida om du vill läsa lite mer: http://www.karinsjogren.se 

 

 

Fredag 9/3 kl. 09.30 – 13.30   

Distansens vara eller inte vara under implantatstödda konstruktioner 
(OBS! seminariet hålls på Clarion Winn Konferens ovanför Espresso House) 

 

 Passformens betydelse inom implantatprotetiken 

 Vikten av distanser och originalkomponenter 

Martin Janda 
Martin Janda är odontologisk dr, övertandläkare och specialist i oral protetik på Folktandvården i 

Lund. Han är också Honorary professor vid Universitetet i Hong Kong, där han bl.a. hjälper till med 

deras forskning om implantatkomplikationer. Martin har även fått Svenska Tandläkarsällskapets 

pris både ur Forssbergs Dentals Stipendiefond och pris som bästa föreläsare. 
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Fredag 13/4 Kl. 09.30 - 13.30 
Läpparna, munhålan, bett- och käkutvecklingen är viktiga för människans vitala 
funktioner: Att andas, äta, svälja, tala och le. Kan vi tandläkare tänka nytt och holistiskt med möjlighet 
till värdefulla insatser för ”munnens funktioner”? 

  
Munnen, tandläkarens arbetsområde, är nyckeln till att kunna stimulera hjärnans plasticitet, att 

omprogrammera basfunktioner, som att kunna andas, äta, svälja, tala och le – hur hänger 

funktionerna ihop? Under seminariet kommer följande områden diskuteras:  

 

 Munnen är central för vår utveckling - konsekvenser av ”öppen mun”. Down syndrom, 

cerebral pares  

 Posturalakontrollens betydelse för bett-, käk- och ät-utvecklingen  

 Andningsproblem, snarkning, sömnapné – forskning  

 Sväljningssvårigheter på fyra nivåer – neurologi  

 Dregling  

 Sura uppstötningar, Klump-/stoppkänsla, frätskador på tänder  

 Ansiktsförlamning, svalgpares  

 Forskningsresultat, röntgen- och videosekvenser på patientfall  

 Munhanteln IQoro: Hur träna? Hur uppnås effekt?  

 

Mary Hägg 
Mary Hägg är sedan 1990 områdesansvarig för länsverksamheten Tal & Svälj Center, organiserad 

under Öron-Näsa-Hals, division operation, inom Region Gävleborg. Där samverkar logoped, 

sjukgymnast, tandläkare och läkare med munnens funktioner i fokus. Arbetet handlar om 

neurofysiologiska utredningar och behandling av patienter i alla åldrar, från prematurt födda barn 

till äldre-äldre. Forskning bedrivs i samarbete med flera universitet samt undervisning och 

utvecklingsarbete inom aktuellt område. Mary disputerade 2007 vid medicinska fakulteten i 

Uppsala. 

 

Fredag 18/5 Kl. 09.30 - 13.30 
Protetiska material och framställningsteknik. Passform, porslinsbindning och 

övriga aspekter 

Per Svanborg 
Per Svanborg tog examen 2006 som tandtekniker och disputerade 2016 vid Göteborgs universitet. 

Han är lärare på Tandteknikerprogrammet sedan 2008 och lektor i tandteknik och programansvarig 

på Tandteknikerprogrammet, institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs 

universitet sedan 2017. Ledamot i styrelsen för Svensk förening för odontologisk rekonstruktions- 

och materialvetenskap (SFORM). 


