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TANDVÅRDSDAGEN

Titta på bilden!
Sällan har man väl sett så mycket 
tandvårdskompetens samlat på 
ett och samma ställe.

Det var en tid när det bara blåste och regnade och 
och alla spanade efter sommartecken…

Och så kom Tandvårdsdagen.

Med sol!
Det minglades och skrattades på Engeltofta vid 

havet utanför Gävle och överallt hörde man ”det 
var länge sedan” och ”men vad kul att ses”…

Det blir så när personalen från klinker på 15 
orter i Gävleborg samlas. Och nöje ska givetvis 
förenas med nytta. 

Föreläsare professor Richard Watt var inbjuden 
och pratade på förmiddagen om den ojämlika 
tandhälsan.

Mycket kunskap   på samma gång

DETTA ÄR FOLKTANDVÅRDEN GÄVLEBORG
w Antal kliniker: 19 allmäntand-
vårdskliniker på 15 orter i länet. 
Minst en klinik i varje kommun. 
Två länsövergripande kliniker 
inom specialisttandvården med:

w Tandreglering och barn- och 
ungdomstandvård.
w Käkkirurgi, parodontologi, 
protetik, röntgen och bettfy-
siologi.

w Till specialisttandvården 
behöver man remiss. Specia-
listerna åker ut till klinikerna i 
allmäntandvården och är kon-
sulter i patientfall.
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– Han pekade på sammanhang mellan oral hälsa 
och allmän hälsa. Ojämlikheter mellan länder 
men framför allt att ojämlikheterna finns på lokal 
nivå. Han visade också på att konventionell pro-
fylax med information och instruktion inte alltid 
gav det positiva resultat i tandhälsa som man trott. 
Spännande tankar! Att vara nytänkande för bästa 
hälsa till befolkningen är både spännande och 
utmanade, som Bengt Vikman sammanfattade 
det.

Eftermiddagen bjöd på inspiration på ett annat 
sätt. 

Yngve Bergqvist, grundare av Icehotel i Jukkas-
järvi, berättade hur han skapade ett fantastiskt 
varumärke – trots att alla skakade på huvudet 
när han ville bygga ett hotell av is. Och så var det 
mässa med hälsotema.

Men framförallt ett enormt utbytande av erfa-
renhet för att göra Folktandvården Gävleborg 
ännu starkare i hela regionen. n

Mycket kunskap   på samma gång


