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Sveriges Tandhygienistförening, 
STHF arrangerar åter Tand- 
hygienistDagarna i Göteborg 
och hälsar dig välkommen till 
Svenska Mässan och Hotel 
Gothia Towers den 2-4 april 
2017. Årets tema ”Hälsomyter, 
Erosioner & Munhälsa” fokuserar 
på aktuella områden som alla 
berör tandhygienistens hälsofräm-
jande arbete. Vi är mycket glada 
att riksdagsledamoten, läkaren 
och fd generaldirektören Barbro 
Westerholm håller årets öpp-
ningsanförande där hon bl a 
kommer tala om årsrika människ-
ors behov av tandvård.
- Erosionsskador eller frätskador ses idag inte bara hos individer med ätstörningar eller 
hög läskkonsumtion, säger Peter Lingström, professor vid Göteborgs universitet, Odonto-
logiska Institutionen, avdelningen för cariologi. Vissa talar om detta som vår nya folksjuk-
dom! Det förekommer i alla åldrar och etiologin anses idag, liksom för kariesskadan, vara 
komplex! Det är för att kunna förhindra vidare utveckling viktigt att både identifiera tidiga 
tecken på skada och att utreda bakomliggande orsak. Både diagnostik, orsaksutredning 
och behandling av frätskador kommer att diskuteras i denna föreläsning.
Gunilla Paulsson Karlsson, arbetar till vardags vid Anorexi-Bulimimottagningen, Östra 
sjukhuset i Göteborg. I sin föreläsning talar hon om att ätstörningar oftast startar i tonåren 
och en majoritet är flickor som drabbas. Flera faktorer samverkar till att sjukdomen utveck-
las och vidmakthålls och tidig upptäckt och snabbt insatt behandling i specialistvård är 
viktigt för en framgångsrik behandling. De flesta behandlas i öppenvård och tillfrisknar 
efter något eller några år. En mindre grupp patienter får utöver öppenvård också be-
handling i dagvård och/eller heldygnsvård. Familjebaserad behandling är basen för all 
behandling i öppenvård för unga patienter och föräldrars medverkan är helt avgörande 
för resultatet. Vuxna patienter erbjuds individuell psykoterapi men även här är närståendes 
engagemang betydande för behandlingsresultatet.
I Västra Götaland erbjuds sedan 2008 alla elever i årskurs 6-9 fluorlackning och mun-
hälsolektioner i skolan. Denna satsning kallas FRAMM och har nyligen utvärderats i en 
avhandling av tandhygienist Eva-Karin Bergström, Folktandvården Västra Götaland. Ett 
bra preventionsprogram bör ge en förbättrad tandhälsa, vara kostnadseffektiv och upple-
vas positivt både av ungdomarna som programmet riktar sig till och av dem som utför det. 
I hennes föreläsning får vi veta om FRAMM uppfyller detta.
Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs univer-
sitet avslutar årets TandhygienistDagar. I hennes uttalanden handlar det ofta om att göra 
rent hus med moralistmyter och vedertagna sanningar. Hon är uppmärksammad bland 
annat för sina färgstarka åsikter om dammråttor, handtvätt och att ammande kvinnor inte 
behöver avstå från vin. Hon sticker även hål på myterna om karriär, kvinnor och hälsa. 
TandhygienistDagarna erbjuder också en traditionell stor dentalutställning i direkt anslut-
ning till det vetenskapliga programmet, dessutom en posterutställning och en parallell 
session med forskningsrapporter.



MÅNDAG 3 APRIL

kl 08.00 -  Registrering (även söndag  
  på Svenska Mässan kl. 15.00-18.00)

kl 09.00 Yvonne Nyblom Inledning och utdelning av stipendier  
 ordförande STHF

 Barbro Westerholm Öppningsanförande 
 riksdagsledamot Tandvården i samhället   
  

kl 10.00  Kaffe och utställningsbesök

kl 10.45 Peter Lingström Sur i munnen? Diagnostik och behandling  
 professor av erosionsskador i praktiken!   
 
kl 12.00  Lunch och utställningsbesök 

kl 14.00 Peter Lingström Sur i munnen? Diagnostik och behandling  
  av erosionsskador i praktiken! forts.

kl 15.15  Kaffe och utställningsbesök

kl 16.00 Peter Lingström forts.

kl 19.30  Middag med underhållning

TISDAG 4 APRIL

kl 09.00 Gunilla Paulsson Karlsson Ätstörningar - vilka och varför    
 socionom, psykoterapeut      

kl 10.15  Kaffe och utställningsbesök

kl 11.00 Eva-Karin Bergstöm FRAMM för bättre tandhälsa 
 tandhygienist, odont. dr

kl 12.00  Lunch och utställningsbesök

kl 13.30  Prisutdelning Tipspromenaden

kl 14.00 Agnes Wold Hälsomyter – Damm och bacillskräck förr och nu 
 professor

ca kl 16.00  Avslutning

Hälsomyter, Erosioner & 
Munhälsa



Ta chansen att på söndag 
eftermiddag anmäla dig till en 
trevlig utflykt och besöka char-
miga Marstrand. Bussfärd ut-
går ifrån Hotel Gothia Towers 
till Koön och därefter en kort 
båttur över till Marstrandsön. 
Här väntar sedan en guidad 
tur till bl a Carlstens Fästning 
med besök i Suckarnas gång, 
Galgbacken och Lasse-Majas 
kök. Vandringen avslutas med 
fika och lite egen tid innan 
färja och buss går tillbaka till 
Göteborg.
Universeum ligger ett stenkast 
från Svenska Mässan och  
Hotel Gothia Towers där en 
värld av upplevelser väntar vid 
årets Get Together Party på 
söndag kväll från kl 20.00. 
Det blir ett oförglömligt äventyr 
med en ny stor grön regnskog 
med fjärilar och småfåglar 
samt akvariehallen som är en 
värld i blått, grönt och turkos. 
Här kommer serveras en 
mingeltallrik medan du under 
lättsamma former träffar och 
umgås med kollegor.

Middag med underhållning på måndag kväll i Svens-
ka Mässans lokaler, börjar med fördrink i kongress-
hallsfoajén, därefter serveras en trerättersmiddag. 
Kvällen bjuder på en härlig och fartfylld show med 
David Lindgren som just nu är en av våra hetaste ar-
tister eftersom han i år leder Melodifestivalen. Denna 
kväll uppträder han med dansare som backas upp av 
Fernando Fuentes och bjuder på musik av bl a Justin 
Timberlake, Backstreet Boys och Michael Jackson. 
Stefan Odelberg, komikern och trollkarlen blir vår 
ciceron och utlovar att vad som helst kan hända och 
händer när han är i farten. Dessutom  showgruppen 
Jam Ladies som bl a är kända för sina ABBA-tributes. 
Vi utlovar en härlig kväll med hög stämning.
Information om konferansavgifter, logi och din anmä-
lan som skall ske senast 16 februari, via  
www.tandhygienistforening.se/tandhygienistdagar
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