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Vem är patienten?
Att möta missbruk, ätstörning och utsatthet

TISDAG 19 JANUARI – LIVEFÖRELÄSNINGARNA STARTAR 

 09.00 - 09.30 Inledning och stipendieutdelning  
  Yvonne Nyblom, ordförande Sveriges Tandhygienistförening 

09.30 - 10.15 Tandvårdens viktiga roll för barn som far illa
  Tandvården har en unik möjlighet att fånga upp barn utsatta för 
  våld och övergrepp. Mer än hälften av skador på barn utsatta för våld  
  är lokaliserade till huvud och halsregionen. Vad bör tandvårds- 
  personal vara observanta på? Hur ser våldets konsekvenser   
  ut för utsatta barn? Vad innebär det för dessa barn att barn- 
  konventionen blivit svensk lag från 1 januari 2020?

  Föreläsare: Carina Eliason, socionom och familjeterapeut,  
  områdeschef, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum   
  om våld i nära relationer, VKV 

10.15 - 10.45 PAUS

10.45 - 11.30 Äta för mycket, äta för lite, äta felaktigt – konsekvenser för munhälsan
 Att äta felaktigt kan leda till generella hälsoproblem samt påverka
 munhälsan. Hur blev svensken världsmästare på att äta godis, hur  
 kan en hälsosam livsstil slita hårt på tänderna och hur påverkas   
 munhälsan efter en fetmaoperation?   
 Föreläsare: Lena Karlsson, universitetslektor i cariologi, 
 Karolinska Institutet
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PROGRAM
DIGITALA TANDHYGIENISTDAGARNA | 2020/2021
ONLINEFÖRELÄSNINGAR FRÅN GÖTEBORG 

Arrangör: Sveriges Tandhygienistförening

MÅNDAG 18 JANUARI – DIGITALA UTSTÄLLNINGEN ÖPPNAR
  
  TandhygienistDagarna 2020/2021 inleds med öppning av den digitala utställningen, 
  det inspelade vetenskapliga programmet och den digitala posterutställningen.  
  OBS! Liveföreläsningarna startar först tisdag!



11.30 - 12.15 Dörren till dialog - om att skapa tillit i vårdmötet
	 Vad	är	tillit	och	vilka	kännetecken	finns	på	tillit?	Hur	skapar	vi	tillit	 
 inledningsvis och hur kan vi behålla tilliten över tid?  
 Självförtroendehjulet kan kopplas till tillit på två sätt, tillit till  
 sig själv och tillit till andra. 

 Mia Börjesson kommer även att tala om hur man skapar 
 kommunikation och får igång en process kring motivation och  
 förändringsarbete.

 Föreläsare: Mia Börjesson, socionom

12.15 - 13.15 PAUS

13.15 - 14.30 Tandvårdsrädsla: Orsaker, konsekvenser och behandling av  
 vuxna patienter
 Tandvårdsrädsla eller fobi för tandvård är vanligt förekommande 
 i den vuxna befolkningen, i Sverige beräknas prevalensen till  
 ca 5 – 10 procent. För den enskilde individen som drabbats innebär en   
 tandvårdsfobi undvikande av vård, sämre oral hälsa och livskvalitet.  
	 Det	finns	idag	god	evidens	för	effektiv	behandling	av		  
 tandvårdsrädsla/fobi med kognitiv beteendeterapi. Behandling ges i   
 samarbete mellan tandvårdsteam och psykolog.

 Föreläsare: Magnus Hakeberg, professor, avd. för odontologisk 
 psykologi och folkhälsa, Institutionen för odontologi, Sahlgrenska   
 akademin, Göteborgs universitet

 Föreläsare: Ulla Wide, professor, avd. för odontologisk psykologi 
 och folkhälsa, Institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin 
 Göteborgs universitet

14.30 - 15.00 PAUS

15.00 - 15.45 Bruk, skadligt bruk och beroende – hur ser vi skillnaden?
 Patricia de Palma ger en översikt över både de odontologiska och  
 de medicinska aspekterna av missbruk. Hon tar även upp 
 bakgrundsfaktorer, behandlingsalternativ, brott och straff samt  
 etiska aspekter vid behandling av patient som missbrukar.
 Var går gränsen mellan frisk och sjuk och vad behöver du tänka 
 på vad gäller smittskydd?

 Föreläsare: Patricia de Palma, Med Dr, övertandläkare, Karolinska  
 Institutet, Stockholm.

15.45 - 16.15  Sponsorföreläsning Oral-B: Breakthrough innovation and why it  
  matters to your patients’ homecare compliance
 Boris Atlas,	Global	Brush	R&D	Professional	&	Scientific	Relations,		
 Oral-B
 Fadi El-Homsi,	Nordic	Professional	Scientific	Relations	Manager,		
 Oral-B
 
 Ta god tid på dig att även lyssna på det vetenskapliga programmet och  
 besöka utställarna i den digitala dentalutställningen på Digitala     
 TandhygienistDagarna 2020/2021!  
 Allt är öppet fram till och med den 10 februari.
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On dental caries and socioeconomy in Swedish children and adolescents – Clinical and 
register-based studies
Ann-Catrin André Kramer (doktorsexamen 2018)

No-shows in dental care – perspectives on adolecents’ attendance pattern
Anida Fägerstad (doktorsexamen 2019)

 
Dental- and nursing care collaborations in Sweden – A way to support nursing staff in 
oral hygiene care for older people
Isabelle Johansson (licentiatexamen 2019)  

DET VETENSKAPLIGA PROGRAMMET 

Tillgängligt från 18 januari till 10 februari. 

Interprofessionellt lärande om oral hälsa och munvård
Tandhygieniststudenter och sjuksköterskestudenter vid Göteborgs universitet
Erika Palmgren

Effekten av ett munvårdsprogram för patienter som genomgår behandling 
för cancer i huvud- och halsregionen avseende oral mukosit 
Charlott Karlsson

Livskvalitet vid behandling för cancer i huvud- och halsregionen 
Niklas Bohm

Oral hälsa hos barn och ungdomar (3-16 år) med sällsynta diagnoser som har 
gastronomi
Anna Nielsen Magneli

Rutiner för att få äldre att fortsätta gå till tandvården trots olika hinder
Ulrika Kjellsdotter

POSTERPRESENTATIONER
 
Tillgängliga från 18 januari till 10 februari. 


