Föreläsningsprogram
Måndag 8 april
Kl. 9 - 10

Inledning och utdelning av stipendier

Yvonne Nyblom, ordförande Sveriges Tandhygienistförening

Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa

Veronika Palm, särskild utredare - Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa
Kl. 10.00 - 10.45 kaffepaus i utställningen
Kl. 10.45 - 12.00

Moderatorer för dagen:

Kajsa Henning Abrahamsson, leg. tandhygienist, docent, Sahlgrenska akademin, Göteborg,
Kerstin Öhrn, leg. tandhygienist, professor emerita, Högskolan i Dalarna

Oral health consequences of overweight/obesity

Jean Suvan, PhD/Dr Clinical Dentistry, Clinical Trials Coordinator, Eastman Dental Institute,
London UK

Vad gör tandhygienister som forskar?

Kerstin Öhrn, leg. tandhygienist, professor emerita, Högskolan i Dalarna

Lunchpaus
Kl. 14.00 - 15.15

Min karriär från tandhygienist till professor

Birgitta Söder, leg. tandhygienist, professor emerita, Karolinska Institutet, Stockholm

Hur kan tandhygienistforskning omsättas i tandvården?
Exempel från barn- och ungdomstandvården

Malin Stensson, leg. tandhygienist, odont. dr och universitetslektor, Hälsohögskolan i
Jönköping

Exempel från vuxen- och äldretandvården

Katri Ståhlnacke, leg. tandhygienist, dr. odont. vet. Forskningsenheten, Folktandvården
Region Örebro län
Kl. 15.15 - 16.00 kaffepaus i utställningen
Kl. 16.00 - 17.00

Klinisk nytta av beteendemedicinskt förhållningssätt

Birgitta Jönsson, leg. tandhygienist, medicine doktor, universitetslektor, Sahlgrenska
akademin, Göteborg

Förutsättningar för att arbeta evidensbaserat

Anna Liss, leg. tandhygienist, doktorand, Sahlgrenska akademin, Göteborg

Tisdag 9 april
Kl. 09.00 - 10.00

Diabetes, demens och den orala hälsan

Idag blir diabetes och demenssjukdomar allt vanligare i befolkningen. Det har betydelse för
oss i tandvården. Vi vet att diabetes och demens påverkar den orala hälsan, men finns även
en påverkan åt det motsatta hållet? Innebär det en risk för hälsan att ha kvar
parodontalt skadade tänder?
Kåre Buhlin kommer att belysa hur vi inom tandvården ska förhålla oss till dessa patientgrupper ur ett odontologiskt perspektiv.
Kåre Buhlin, övertandläkare och avdelningschef på avdelningen för parodontologi och tandhygienistutbildningen, Karolinska Institutet, Huddinge
Fika Kl. 10.00 - 10.45
Kl. 10.45 - 12.00

Ny klassificering av parodontala och peri-implantära
sjukdomstillstånd

I november 2017 genomfördes ett internationellt konsensusmöte i Chicago för att
presentera en ny klassificering av sjukdomstillstånd i vävnader runt tänder och tandimplantat. Tord Berglundh kommer att redovisa den nya klassificeringen och tonvikten
kommer att läggas på den nya, samlade kategorin parodontit, dess sjukdomsstadier och
prognosgradering, tillsammans med peri-implantära sjukdomar. Kliniska definitioner kommer att beskrivas med anvisningar för hur tandläkare och tandhygienister kan särskilja mellan olika tillstånd.
Tord Berglundh, DDS, PhD, professor, avd. för parodontologi, institutionen för odontologi,
Sahlgrenska akademin, Göteborg

Lunchpaus
Kl. 13.30 - 14.00

Prisutdelning tipspromenad
Kl. 14.00 - 15.30

Global katastrofmedicin
– etiska utmaningar i vården

Johan von Schreeb kommer att tala om utmaningar med ledarskap i katastrofer,
hur man fattar beslut med bristfällig information och svårigheter att ställa människa mot
människa när resurserna sinar.
Johan von Schreeb, som är läkare och grundat Läkare utan gränser i Sverige, har
arbetat på många av världens krigsskådeplatser och katastrofområden och tilldelats prins
Carl-medaljen för sina internationella humanitära insatser. Han var även sommarpratare 2017.

Praktisk information och socialt program finns att
läsa på www.tandhygienistdagarna.se.

