
Program
måndag kl. 9.00 – 10.00    

Inledning och utdelning av stipendier 
Yvonne Nyblom, Ordförande Sveriges Tandhygienistförening     
 

Tandvårdens utmaningar idag
 

Göran Gynther, tandvårdsdirektör Gotland 

måndag kl. 10.00 – 10.45    

Paus för fika och besök i utställningen   
     
måndag kl. 10.45 – 12.00    

Tandhygienister – en allt viktigare yrkesgrupp!
Kan tandvården ta ett större ansvar för att förebygga ohälsa för äldre?
 

Yngve Gustafson är professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, geriatrik, Umeå 
Universitet. Även känd från tv-serien ”Världens bästa hemtjänst”.

måndag kl. 12.00 – 14.00    

Lunchpaus  
     
måndag kl. 14.00 – 17.00    

Skört åldrande och livskvalitet – munhälsa som en friskfaktor
God tandvård för sköra äldre kräver en anpassad terapiplanering som tar hänsyn till patientens 
allmänhälsa, kondition och förväntad sjukdomsutveckling. Tandhygienistens roll i det förebyggande 
arbetet för äldres munhälsa är central och framtidens goda tandvård för äldre kommer att vara 
helt beroende av ett nära samarbete mellan tandvården och vård- och omsorg.
 

Pia Skott är sjukhustandläkare och biträdande föreståndare, Akademiskt centrum för äldretandvård, 
ACT.

måndag kl. 15.00 – 15.45    

Paus för fika och besök i utställningen
     
måndag kl. 15.45 – 17.00    

Forts. Skört åldrande och livskvalitet – munhälsa som en friskfaktor



tisdag kl. 8.30 – 9.45    

Periimplantit – diagnos, prevalens och prevention
Periimplantit är ett vanligt förekommande problem och en utmaning för våra patienter och oss som 
jobbar inom tandvården. Jan Derks och Jessica Skoogh Andersson diskuterar olika aspekter av sjukdoms-
bilden och presenterar en studie som beskriver prevalens och riskfaktorer. Även kliniska aspekter såsom 
prevention och behandling av mukosit och periimplantit tas upp.
 

Jan Derks är tandläkare och specialist i parodontologi, odont dr. på avdelningen för parodontologi, Sahlgren-
ska akademin.
Jessica Skoogh Andersson är tandhygienist och odont dr. på avdelningen för  
parodontologi, Sahlgrenska akademin.

tisdag kl. 9.45 – 10.30    

Paus för fika och besök i utställningen

tisdag kl. 10.30 – 11.30    

Forts. Periimplantit – diagnos, prevalens och prevention 

tisdag kl. 11.30 – 13.00    

Lunchpaus
 
13.00 – 13.45 

Prisutdelning Tipspromenad 

tisdag kl. 13.45 – 14.30    

Om stress, kropp och beslut – vad säger hjärnforskningen?
 

Kunskapen om hur hjärnan fungerar när det kommer till viktig ”mjukvara” som stress, beslut, uppmärk-
samhet, minne och flow har exploderat tack vare ny hjärnavbildningsteknik. Fram träder bilden av en 
hjärna som i grunden är socialt orienterad. Men vad innebär denna nya kunskap? Vad betyder det för din 
förmåga att fatta rätt beslut och leda dig själv i en pressad vardag? 

Marie Ryd har en bakgrund som tandläkare, forskare och vetenskapsjournalist, men arbetar sedan över tio år 
med att sprida nya forskningsrön om hjärnan. Hon är en av grundarna till Missing Links som arbetar med att 
utveckla ledarskap och självledarskap i arbetslivet på hjärnans villkor.

tisdag kl. 14.30 - 14.45 
Avslutning



Vetenskapligt program 
måndag kl. 14.00 – 17.00   Lokal: Green Room

14.00 – 14.10 Introduktion Annica Almståhl 
 
14.10– 14.35
Porphyrins and Phototherapy of Oral Bacteria
 

Nadja Bjurshammar, Leg. tandhygienist, med dr.  
Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet

14.35– 15.00 
Epidemiological studies of Oral Health, development and  
influencing factors in the county of Dalarna, Sweden 1983-2013
 

Kristina Edman, Leg. tandhygienist, med dr
Folktandvårdens kansli/Post doc vid Centrum för klinisk forskning (CKF), Falun

kl. 15.00 – 15.45  
Paus för fika och besök i utställningen 
 
15.45– 16.10
Munhälsan i Europa – Tandhygienistens roll i Sverige och Portugal 
 

Annsofi Johannsen, Leg. tandhygienist, docent
Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet

16.10– 16.35
Treatment of intra-oral halitosis
Seida Erovic Ademovski
Fakulteten för hälsovetenskap, Tandhygienistprogrammet, Högskolan i Kristianstad

Posterpresentationer: 

16.35– 16.40  
Participatory design – information and communication technology service  
for persons with type 2 diabetes  
Cecilia Gardsten, doktorand Högskola Kristianstad

16.40– 16.45  
Munhälsa hos äldre personer: bedömd ur två perspektiv, självupplevd och 
professionell  
Susanne Koistinen, doktorand, Högskolan Dalarna

16.45– 16.50  
Kartläggning av orsaksinriktade åtgärder till patienter med hög kariesförekomst  
Sara Björns, magister, Folktandvården Västra Götalandsregionen 
 
16.50 – 17.00  
Sammanfattning och avslut


