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Citat från en medarbetare:  

 

” Jag blev rekommenderad att söka mig 

till Folktandvården Norrbotten. Jag var 

nyutexaminerad när jag kom hit och kunde 

nästan inget. 3 års arbete hos Folktandvården 

Norrbotten har gett mig erfarenhet 

motsvarande 5–6 år på större kliniker”

Utbildningar HT 2020 – VT 2021

Foto, avtryck/index, röntgen ������������������������������������ 7

Forskningsmetodik ��������������������������������������������������� 7

Tandvårdsrädsla hos barn och vuxna ���������������������� 7

Aktuella utmaningar i tandvårdens kliniska arbete�  
Nygamla smittor, mikrobiologiska rivaler och 
komplexa patientkategorier �������������������������������������� 8

Panoramaröntgen ����������������������������������������������������� 8

Panoramaröntgen – bildtagning ������������������������������� 8

Sedering/Midazolam ������������������������������������������������ 9

Terapiplanering idag för att undvika problem 
imorgon �������������������������������������������������������������������� 9

Sedering med inriktning mot medicinska 
riskpatienter �������������������������������������������������������������� 9

Hur bedriver vi effektiv och  
rationell akut tandvård? ������������������������������������������� 10

Grundkurs i ortodonti för tandhygienister �������������� 10

Unga och gamla människor med komplexa 
medicinska tillstånd och en lång och lurig 
medicinlista ������������������������������������������������������������ 10

Grundkurs i ortodonti  
för tandläkare och tandtekniker ����������������������������� 11

Webbutbildningar ��������������������������������������������������� 11

Auskultation ������������������������������������������������������������ 11

Folktandvården Academy �������������������������������������� 12

Kursgivare �������������������������������������������������������������� 14

Så här ansöker du �������������������������������������������������� 15



FOLKTANDVÅRDEN ACADEMY     

2 3

FOLKTANDVÅRDEN ACADEMY 

Välj den väg som passar dig
Folktandvården Academy är vårt skräddarsydda 
program för din kompetensutveckling� Förutom en 
mängd odontologiska kurser erbjuds du kompetens-
utveckling oavsett om du arbetar som administrativ 
personal, tandsköterska, tandhygienist, tandläkare, 
tandtekniker eller som chef�

Ett annat sätt att utvecklas är att delta i något 
utvecklingsprojekt� De kan handla om hur vi skapar 
bäst tillgänglighet för norrbottningarna, digitalisering 
eller att utveckla nya arbetssätt� För dig som vill 
bedriva ett eget forskningsprojekt kan du varje år 
ansöka om medel för detta�

Tandvård i Sverigetoppen
 
Hos oss kan du få ett utvecklande arbete i ett län som 
sträcker sig från Bottenviken till Kebnekaises topp� 
Du kan arbeta och bo i en miljö som inspirerar, i ett 
landskap där årstiderna har stora variationer och på en 
arbetsplats där du får nya utmaningar och stora möjlig-
heter till kompetensutveckling� 

Folktandvården i Norrbotten är arbetsplatsen där du får 
möjlighet att arbeta med alla typer av tandvård� Vi har 
allmäntandvårdskliniker, specialisttandvård och egen 
tandteknisk verksamhet� 

Vi har ett viktigt uppdrag� Varje dag arbetar vi för vår 
vision ”En frisk mun i alla åldrar” så att norrbottningarna 
ska hålla sig friska i munnen, hela livet� Välkommen till 
en arbetsplats där vi jobbar tillsammans och där du kan 
göra skillnad!
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Odontologisk kunskap
 
Vår utbredning i hela Norrbotten med både små och 
stora kliniker samt en specialisttandvård innefattande 
alla åtta odontologiska specialiteter innebär stora möj-
ligheter till vidareutveckling under hela din yrkeskarriär� 
Vi erbjuder regelbundet aktuella och inspirerande utbild-
ningar speciellt framtagna för behovet i verksamheten�

Introduktionsprogram
 
För oss är det viktigt att du får en bra introduktion till 
ditt nya jobb� Därför har vi skapat ”HOS oss”, vårt ett-
åriga introduktionsprogram� Allt för att du ska få en bra 
start hos oss!

Vi lär av varandra
 
En av de största möjligheterna till kunskapsutveckling 
är det dagliga arbetet tillsammans med kollegorna� I 
ett samspel mellan experter och olika professioner, 
alla med olika roller och erfarenheter lär vi av varandra, 
varje dag�

Hos oss är du en viktig del i teamet� Med hundratals 
kollegor runt om i länet har du möjlighet att utbyta 
och överföra kunskap i din vardag� Genom våra olika 
erfarenheter och roller utvecklas vi och lär av varandra – 
det skapar arbetsglädje�

Specialistutbildning 
 
ST-utbildningen innebär klinisk specialiseringstjänst-
göring på Tandvårdens Kompetenscentrum i Luleå, 
Gällivare eller Piteå i minst tre år�

Samtidigt genomgår du ett teoretiskt utbildnings-
program som är individuellt anpassat� Under hela 
utbildningen har du ett nära samarbete med samtliga 
specialiteter�

Är du en framtida ledare?
 
Vi satsar på att hitta och lyfta de medarbetare som vill 
jobba med ledarskap så att de kan hjälpa verksamheten 
och kollegorna att växa�

Forskning
 
Vetenskap och forskning är viktigt av många skäl� Det 
bedrivs forsknings- och utvecklingsarbete lokalt och 
med ett par doktorander i verksamheten kan vi erbjuda 
förutsättningar för stora som små forskningsprojekt�
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Luleåläkaren Anna Bengtsson är 

medförfattare till en artikel som 

publicerats i den ansedda medi-

cinska tidskriften The Lancet.

– Det känns fantastiskt roligt 

att vår forskning uppmärksam-

mas internationellt på det här 

sättet, säger hon.

ANNA BENGTSSON ÄR distriktsläkare 

på Björkskatans hälsocentral. Sedan 

2014 arbetar hon deltid på hälsocen-

tralen för att hinna ägna sig åt forsk-

ning. Redan i slutet av specialist- 

läkarutbildningen bestämde hon sig 

för att fortsätta forska.

– Min handledare Margareta Nor-

berg vid Umeå universitet hade pre-

cis påbörjat ett arbete med en studie 

om riskkommunikation vid hjärt- 

och kärlsjukdomar. Den studien blev 

en fortsättning på mitt ST-arbete, ett 

doktorandprojekt, berättar hon.

Studien heter Vipviza och drivs  

i ett samarbete mellan flera institu-

tioner och primärvården i Väster- 

botten. Bakgrunden är att det har 

visat sig vara svårt att få människor 

att ändra sin livsstil och ta mediciner 

som minskar risken för att drabbas av 

allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar.

– I vanliga fall sitter läkaren vid 

en hälsoundersökning och berättar 

hur många procent risken är att 

drabbas om patienten till exempel 

röker, har diabetes, högt blodtryck 

eller är överviktig. Men sådana pro-

centsiffror blir lätt abstrakta och det 

kan vara svårt att få patienten att 

göra livsstilsförändringar eller börja 

med en medicinering, säger Anna 

Bengtsson.

I FORSKNINGSSTUDIEN kommunic-

erades risk i stället på ett bildmässigt 

sätt. Vid hälsosamtalen, som sker vid 

40-, 50- och 60-års ålder i Västerbot-

ten, erbjöds deltagare att förutom de 

vanliga provtagningarna också göra 

ett ultraljud på halsen för att mäta 

väggtjocklek och upptäcka åderför-

kalkning. Totalt undersöktes 3 532 

personer. Hälften valdes sedan 

slumpmässigt ut till en interven-

tionsgrupp, medan den andra hälften 

placerades i en kontrollgrupp.

Deltagarna i interventionsgrup-

pen fick resultatet i form av en bild, 

tillsammans med information om att 

åderförkalkning är en dynamisk pro-

cess som man med hjälp av hälso-

samma levnadsvanor kan 

förebygga och i vissa fall 

få att gå tillbaka. De fick 

också veta att det 

ibland behövs medici-

ner. Resultatet skicka-

des även till deras 

distriktsläkare. 

Någon vecka senare 

fick deltagarna ett samtal 

av en forskningssjukskö-

terska, för att man skulle 

vara säker på att resulta-

tet hade uppfattats kor-

rekt och för att fånga upp 

eventuell oro.

EFTER ETT ÅR FÖLJDES 

patienterna upp. Det visa-

de sig att deltagarna i interventions-

gruppen hade minskat sin risk för 

hjärt- och kärlsjukdom, medan ris-

ken hade ökat i kontrollgruppen.

– Förändringarna av blodtryck, 

blodfett, vikt och midjeomfång lik-

som rökning kunde kopplas ihop 

med både effektivare läkemedelsbe-

handling och hälsosammare levnads-

vanor i den grupp som hade infor-

merats om ultraljudsresultatet.

Riskminskningen var störst hos 

dem med högst risk och bland dem 

med kortast utbildning.

– Det tyder på att information om 

risk med stöd av bilder 

skulle kunna bidra till 

att minska det sociala 

gapet i hälsa.

Kan det här bli en 

standardundersökning 

i Norrbotten i framti-

den på samma sätt som 

mammografi är i dag?

– Ja, det skulle det 

kunna bli. Men först ska 

vi analysera de långsikti-

ga effekterna av under-

sökningen och se om det 

i slutändan leder till 

minskat insjuknande 

eller död i hjärtinfarkt 

eller stroke.
Den 3 december 2018 

publicerades den vetenskapliga arti-

keln i den ansedda brittiska medicin-

ska tidskriften The Lancet.

– Jag hade hoppats på att den 

skulle bli antagen, men det är mycket 

svårt att få sin forskning publicerad  

i Lancet. Men mina forskarkollegor 

var positiva, de sa att den här studien 

var unik i sitt upplägg. Prevention är 

ju viktigt när det gäller hjärt- och 

kärlsjukdomar, eftersom de första 

symptomen kan vara allvarlig sjuk-

dom som stroke eller en hjärtattack, 

säger Anna Bengtsson.
A N N - K AT R I N  Ö H M A N

Tandvårdens introduktions- 

program HOS oss är till för alla 

nya medarbetare, oavsett yrke.

– Vi vill att de ska få en ge-

mensam förståelse för vad det 

innebär att arbeta inom folk-

tandvården i Norrbotten, säger 

Maria Pettersson, chefstand- 

läkare.

DIVISION FOLKTANDVÅRD var tidigt 

ute med att erbjuda ett introduk-

tionsprogram. För några år sedan 

kände staben att det var dags att för-

nya upplägget och arbetade fram 

HOS oss, ett namn som syftar på 

tandvårdens tre värdeord hälsa, 

omtanke och service. Programmet 

består av fyra sammankomster med 

interna och externa föreläsare, totalt 

åtta dagar, där den sista träffen även 

omfattar kvällsaktiviteter och över-

nattning. I den första omgången del-

tog 58 personer.

– Att de var så pass många beror 

på att vi haft ett par års uppehåll. 

Framöver räknar vi med 25 till 30 

deltagare i varje omgång, förklarar 

Maria Pettersson.

HOS oss vänder sig till samtliga 

nyanställda, vilket innebär att admi-

nistratörer, tandhygienister, tand- 

läkare, tandsköterskor och tandtek-

niker från hela Norrbotten får möj-

lighet att träffas. 

– Det finns ett värde i att få kon-

takt med och utbyta erfarenheter 

med kollegor som jobbar på andra 

håll i länet, säger Susanna Goldkuhl 

Tegnevall, utbildningssamordnare.

Programmet är digert med många 

punkter, där deltagarna även får till-

fälle att gruppvis diskutera olika frå-

gor. En föresats har varit att de dess-

utom ska få skratta en del.

– Vi har försökt att lätta upp pro-

grammet, till exempel med hjälp av 

föreläsare som bjuder på sig själva. 

Det är tunga ämnen som tas upp och 

då är det viktigt att göra det på ett 

tillgängligt sätt, säger hon.

HOS OSS UTGÅR från Region Norr-

bottens verksamhetsmodell. En hel 

träff ägnas åt de värderingar som styr 

arbetet. 
– Det handlar om respekt och 

bemötande, ja hur vi som jobbar  

i tandvården ska vara mot varandra 

och mot patienterna. Här ges också 

möjlighet att resonera kring hur man 

kan hantera olika situationer, säger 

Maria Pettersson.

Politiska beslut som verksam-

heten har att förhålla sig till tas 

också upp, däribland de som rör  

prioriterade grupper och tandvårds-

taxan. Andra delar i programmet är 

vilka rättigheter och skyldigheter 

man har som anställd och hur ledar-

skapet är upplagt. Tid ägnas även åt 

de lagar, regler och rutiner som styr 

det dagliga arbetet.

– Alla ska till exempel känna till 

varför det är viktigt att skriva avvi-

kelser och vad bästa kända arbetssätt 

innebär.
Den första säsongen har gått över 

förväntan.
– Vi har fått positiv respons, det 

känns jättebra. Men naturligtvis 

finns det alltid saker som går att för-

bättra. Nu ska vi sätta oss ner och 

utvärdera inför nästa omgång, som 

startar i höst, säger Susanna Gold-

kuhl Tegnevall.
U L R I K A  E N G LU N D

Tandläkaren Zaher Al Faisal och 

tandhygienisten Margareta Berg-

ström är två av deltagarna i HOS 

oss.

ZAHER AL FAISAL fick sin svenska 

tandläkarlegitimation 2017 och har 

sedan dess arbetat på Porsudden- 

kliniken i Luleå.

– Kursen har varit bra och varie-

rande. Den har tagit upp sådant som 

rör verksamheten, till exempel om 

patienter och medarbetare, arbets-

miljö och hur det fungerar i Region 

Norrbotten. Inte odontologiska 

ämnen utan sådant man behöver 

känna till på arbetsplatsen, säger han.

Margareta Bergström arbetade 

inom folktandvården i 23 år innan 

hon år 2000 gick över till tandvård  

i privat regi. Förra våren kom hon 

tillbaka och jobbar nu på avdelning-

en för parodontologi vid Tandvår-

dens kompetenscentrum i Luleå.

– Eftersom jag varit iväg i 17 år så 

var det här ett sätt att uppdatera mig 

om vad som gäller. Det har varit 

givande, även om det fanns sådant 

som jag kände till sedan tidigare. 

Som helhet tycker jag att jag har fått 

en hel del nya tankar och många nya 

tips och idéer, säger hon.

HON VÄRDESÄTTER SPECIELLT pro-

grammets tredje del, som tog upp 

lagar och principer.

– Det avsnittet var verkligen bra 

för min del, för trots allt skiljer det 

en del mellan folktandvården och 

den privata tandvården.

Båda två uppskattar att de har fått 

chans att lära känna kollegor på 

andra kliniker.

– Det är både roligt och något vi 

kan ha nytta av, säger Zaher Al  

Faisal.

Zaher Al Faisal, tandläkare.
Margareta Bergström, tandhygienist.

Nöjda deltagare: ”Varierande och bra kurs”

Maria Pettersson, chefstandläkare. Susanna Goldkuhl Tegnevall, utbild-

ningssamordnare.

Den första omgången av HOS oss är avklarad och nya tandvårdsanställda på kliniker runt om i Norrbotten har fått en gemensam grund att stå på.    Foto: PÄR BÄCKSTRÖM

HOS oss – så välkomnar tandvården sina nya medarbetare

Introduktion för alla

Internationellt intresse för forskning om åderförkalkning 

Bild höjer 
motivationen

”Genom att förändra 

sin livsstil och ta sina 

mediciner kan patien-

terna få åderförkalk-

ningen att gå tillbaka 

eller åtminstone 

stanna av”, säger Anna 

Bengtsson, distrikts- 

läkare och doktorand.

Foto: ANDERS ALM

FAKTA

Kärltjocklek
Vid ultraljudsundersökningen mäts kärltjockleken, vilket är ett sätt att upptäcka 

åderförkalkning. Via en bild får patienten kännedom om läget.

Grönt: Tjockleken motsvarar en person som är minst 10 år yngre än patienten.

Gult: Tjockleken motsvarar patientens verkliga ålder.

Orange: Tjockleken motsvarar någon som är äldre än patienten.

Rött: Tjockleken motsvarar en person som är minst 10 år äldre än patienten.

Grönt trafikljus: Det finns ingen plack.

Rött trafikljus: Patienten har plack.

Vanligare 
med trycksår
Sveriges kommuner och landsting, 

SKL, mäter årligen förekomsten av 

trycksår på patienter som blivit in-

lagda på sjukhus. Vid 2019 års mät-

ning hade andelen trycksår ökat 

inom Region Norrbotten, samtidigt 

som allt fler patienter blir risk- 

bedömda för trycksår och får be-

handling. I årets mätning deltog  

376 patienter och totalt identifiera-

des 71 trycksår. Det innebär att  

19,7 procent av patienterna i mät-

ningen hade ett eller flera trycksår. 

Årets mätning visar också att 

hälften av patienterna med trycksår 

hade dem redan vid ankomst till 

sjukhuset och att andelen med risk 

för att drabbas av trycksår är för- 

hållandevis hög. Hit hör särskilt  

patienter som är äldre än 70 år, är 

sköra och har sjukdomstillstånd som 

ökar benägenheten för trycksår.

Lättare ta del  

av vård på 1177.se
Webbplatsen 1177.se har 

fått ett nytt utseende. 

Det gör den bättre 

anpassad till använd-

ning i mobiltelefon 

och till lagstadgade 

krav på tillgänglighet  

för olika funktions- 

nedsättningar.

– 1177.se används av en stor del 

av invånarna och vårdpersonalen.  

Vi hoppas att det nya utseendet ska 

göra det enklare att hitta stärkande 

och kvalitetssäkrad information,  

säger Pernilla Lindström, redak-

tionschef för 1177.se.

Skärpta rutiner

efter IVO-kritik
Inspektionen för vård och omsorg, 

IVO, har genomfört en inspektion  

av Region Norrbottens primärvård 

och har kritik inom fyra områden: 

patientsäkerhet, Lex Maria, uppfölj-

ning av planerad vård eller behand-

ling samt förskrivning av läkemedel 

vid regionens hälsocentraler.

– Vi har tagit del av IVO:s beslut 

och tar kritiken på allra största all-

var. Region Norrbotten jobbar inten-

sivt med att förbättra de utpekade 

områdena, säger Pia Näsvall, chef- 

läkare och medicinsk rådgivare.

När det gäller patientsäkerheten 

menar IVO att det saknas en syste-

matisk kontroll för att upptäcka ris-

ker för patienterna. Inom Region 

Norrbotten pågår arbete med att 

stärka patientsäkerheten. Det sker 

bland annat med hjälp av modellen 

Gröna korset, som innebär att de 

som arbetar i vården kontinuerligt 

identifierar risker och vårdskador.

IVO konstaterar också att primär-

vården i Region Norrbotten behöver 

skärpa dokumentation och rutiner 

kring hur läkemedel skrivs ut.

1177, nytt 
utseende.

Illustration: CAY HEDBERG
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Foto, avtryck/index, röntgen

2 dagar, tandhygienister, tandsköterskor.

För att ge bra underlag vid dokumentation inför bland 
annat distanskonsulter, TLV’s krav och remisser erbjuds 
en kurs i avtryck/index, röntgen och foto (fotodelen har 
en uppföljning efter 3 månader via videolänk)�

”Jättebra och lärorik kurs med bra lärare som lärde 
ut på ett bra sätt. Fotokursen gav mycket då jag inte 
har tagit så många foton tidigare. Bra att få öva att 
ta avtryck på varandra med bra och enkla tips att ta 
med sig för att underlätta hemma på kliniken.”

Tandvårdsrädsla hos barn och vuxna

1 dag, alla medarbetare, pris externa sökande: 3000:-

En stor del av befolkningen, både barn och vuxna 
känner olust inför tandvårdsbesök� Känslan varie-
rar allt ifrån ett lätt obehag till en fullt utvecklad fobi� 
Tandvårdsrädslan kan allvarligt påverka tandhälsan 
och inverka negativt på den totala livssituationen� 
Denna utbildning syftar till att ge ökad kunskap om hur 
tandvårdsrädda patienter kan behandlas och hur tand-
vårdsrädsla kan förebyggas

”Bra upplägg, med inledande berättelse om hur en 
tandvårdsrädd person upplever tandvårdsbehand-
lingen. Bra med samtal och exempel, där man fick 
många goda råd.”

Forskningsmetodik

3+3 dagar, tandläkare och tandhy-
gienister

1+1+1 dagar, utspridda över några 
månader� Utöver kursträffarna ingår 
arbete med inläsning och annat som 
uppskattningsvis motsvarar omkring 
tre dagars arbete�

För dig som är intresserad av att 
lära dig mer om forskningsmeto-
dik� Vetenskap och forskning är 
viktigt av många skäl� Vi måste 
kunna utveckla verksamheten 
utifrån andras rön, så att hitta, läsa 
och värdera vetenskaplig litteratur 
är viktiga färdigheter� Det bedrivs 
också forsknings- och utvecklings-
arbete lokalt, så färdigheter i att 
formulera en plan, att samla in och 
bearbeta data är även de viktiga�

I kursen ingår några allmänna 
moment: till exempel att söka och 
läsa litteratur, studiedesign, en del 
statistik och forskningsetik� Del-
tagarna ska också under kursen 
sätta ihop en egen projektplan� Det 
projektet kan vara tänkt att genom-
föras, men i första hand är planen 
att samla ihop flera av de mer 
allmänna frågorna till en konkret 
utgångspunkt för eget arbete�

 = Endast för medarbetare vid Folktandvården i Norrbotten�

Utbildningar   
HT 2020 – VT 2021
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Aktuella utmaningar i tandvårdens kliniska arbete  
Nygamla smittor, mikrobiologiska rivaler och komplexa patientkategorier

2 dagar, tandhygienister, tandsköterskor, pris externa sökande 6000:-

Kursens syfte är att vidga deltaga-
rens vyer bortom munhålan, tänder 
och karies� Målsättningen är att 
tandvårdspersonal får djupare kun-
skap och insikt om både kroppen 
och om världen i övrigt� Inblick och 
genomgång av nygamla sjukdo-
mar, luriga infektioner och hotfulla 
smittor kommer att göras� Med det 
menas nya och gamla bakterier 
och virus som dyker upp då och då 
både ”hemma” och ”borta”� 

Influensa, mässling, tuberkulos och 
HIV är bara några exempel på vad 
som kan vara värdefullt och tryggt 
att känna till när man jobbar med 
människor med olika bakgrund 
och resevanor� Vilka faror lurar på 
sjukhusen samt i vårdrelaterade 
miljöer? Vad behöver jag veta för 
att skydda mig själv, förebygga 
exponering samt inte smitta andra? 
Vad händer om jag blir biten eller 
råkar sticka mig på en blodig kanyl? 
Hur kan jag optimalt planera min 
patientbehandling utifrån moderna 

och komplexa läkemedel som t�ex� 
blodförtunnande, skelettstärkande 
och immunsuprimerande? Vilken 
roll har antibiotika i vården? Varför 
skall man vara rädd om antibiotika? 
Vad behöver vi kunna för att hantera 
och lösa svåra problem i kliniska 
vardag? 

Under kursen får man utrustning, 
kunskap, verktyg och recept på 

tryggare livsstil, arbetsliv och livs-
föring�

”Tummen upp för denna 
utbildning, riktig bra och rekom-
menderas varmt till mina kollegor. 
Bra upplägg, intressanta föreläs-
ningar med viktiga ämnen. Roligt 
med interaktiva inslag.”

Panoramaröntgen – 
bildtagning

2 dagar, VT 2021, tandsköter-
skor, tandhygienister, pris externa 
sökande 6000:-

Lär dig knepen för att kunna fram-
ställa bra panoramabilder� Teoretisk 
och praktisk bildtagningskurs i 
panorama röntgen för tandhygienis-
ter och tandsköterskor�

Panoramaröntgen

3+1 dagar, HT 2020, tandläkare

Kursen avser att ge tandläkare 
kunskaper för att använda panora-
maröntgenutrsutning samt att ge 
fördjupade kunskaper i diagnos-
tik med hjälp av panoramabilder� 
Kursen består av en sammankomst 
på 3 dagar, hemuppgifter samt en 
avslutande dag med diagnostik och 
falldiskussioner

 = Endast för medarbetare vid Folktandvården i Norrbotten�
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Sedering/Midazolam

1 dag, HT 2020 tandläkare, pris externa sökande: 3000:-

Sedering med Midazolam är ett bra hjälpmedel vid 
behandling av både barn och vuxna� Vid utbildningen 
går vi igenom de farmakologiska principerna, rutiner 
och riktlinjer för sedering med Midazolam och patientfall 
som berör både barn, vuxna och äldre� 

”Bra att avdramatisera användandet av Midazolam. 
Det verkar ju inte så farligt att använda det, och det 
används ju väldigt mycket och ofta. Farmakologin var 
tydlig och lärorik.”

Sedering med inriktning mot 
medicinska riskpatienter

½ dag, HT 2020, tandläkare, pris externa sökande 1500:-

Distanskurs för tandläkare som har grundkunskap om 
sedering med Midazolam men behöver mer kunskap 
avseende sedering av medicinska riskpatienter t�ex�  
äldre och sköra patienter�

Vi utgår från kliniska fallpresentationer och ser på 
interaktioner, läkemedel som kräver speciell hänsyn, 
dosanpassning och annat man bör ta i beaktande när det 
gäller medicinska riskpatienter� Även fall som skickas in 
av deltagare kommer att tas upp till diskussion�

Terapiplanering idag för att undvika problem imorgon

2 dagar, tandläkare, pris externa sökande 6000:-

Terapiplanering och behandlingsmöjligheter diskuteras 
utifrån olika fall och specialiteter� Se helheten för att ge 
patienten bästa vård på kort och lång sikt� Vad kunde 
man gjort annorlunda tidigare för att undvika omfat-
tande behandling längre fram? Rätt tidpunkt för åtgärd� 
Prognosförbättrande lösningar� Falldiskussioner�

”Det var väldigt bra att få ha en dialog med 
Specialist tandvården angående vilka förutsättningar 
vi har för att bedriva vård på inom respektive område. 
Det var bra med fallbeskrivningar för att kunna se 
följder av beslut man tar i farten, lättare att förklara 
för patienterna varför man tex tycker att en tand är 
värd att satsa på även om man inte kan ge en god 
prognos i längden.”

 100% nöjdhet vid utvärdering 
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Grundkurs i ortodonti för tandhygienister

1 dag, HT 2020, tandhygienister, pris externa sökande 3000:-

Sneda tänder! Vad är det som händer?  
Bettutveckling, hörntänder, diagnostik�

”Passa på att haffa Carlénarna innan de går i pension för att deras ort 
utbildning för hyg är otroligt bra och lagd på en nivå där den är inriktad 
just mot hygienister. Jag hade gärna gått den igen då de är en fröjd att 
lyssna på och kunskapen är ovärderligt i det dagliga arbetet med barn.”  
– Carolina, tandhygienist

Unga och gamla människor med 
komplexa medicinska tillstånd och 
en lång och komplicerad medicin
lista

3 dagar, tandläkare, tandhygienister, pris externa 
sökande 9000:-

I denna kurs djupdyker vi i den sjuka patienten med den 
långa medicin listan som vi så ofta möter i vår vardag� 
En patient som har komplexa och sammansatta behov 
av vård, omsorg och samordnade insatser� Vågar jag 
extrahera? Måste jag dosanpassa läkemedel? Hur 
mycket ska jag behandla? Vem ska jag prata med när 
patienten inte förstår? Hur kan vi ge den bästa tandvår-
den ur ett patientsäkert perspektiv? 

Delar av programmet kommer att vara uppdelat i res-
pektive yrkeskategorier�

Hur bedriver vi effektiv och 
rationell akut tandvård?

Obligatorisk utbildning för alla allmäntandvårds-
tandläkare, 2 teammedlemmar per tandläkare,  
anmälan görs av lokal ledningsgrupp 

Dag 1 och 2 riktar sig till tandläkare� Dag 3 återvänder 
tandläkarna och tar med sig två teammedlemmar�

”Aktuell och relevant information från samtliga före-
läsare. Genomgång av viktiga saker att tänka på vid 
akuttandvård. Intressant att få höra hur andra kliniker 
har det. Bra och att kunna mötas och diskutera 
utmaningar tillsammans, den enes svaghet/styrka på 
respektive klinik blir mer tydlig, lyfts fram och då kan 
man jobba med det och ta hjälp av hur andra kliniker 
har löst problemet/ anta deras tillvägagångssätt.”

 = Endast för medarbetare vid Folktandvården i Norrbotten�
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Auskultation
 
Alla medarbetare har möjlighet att söka auskultation på Tandvårdens 
 Kompetenscentrum samt allmäntandvården och Tandteknik Norr� Det rör 
sig oftast om 1–3 dagar där innehåll, upplägg och omfattning bestäms 
tillsammans med berörd auskultationsplats och beviljande chef� 

Ej sederingserfarna uppmanas söka auskultation på avdelningen för 
 pedodonti eller orofacial medicin (klargör på ansökningsblanketten att det 
är sedering som efterfrågas)� 

Webbutbildningar

 � Frisktandvård
 � Materialkunskap
 � Parodontalvård i allmäntandvården
 � Patientsäkerhet
 � Regionens tandvårdsstöd
 � R2
 � Statliga tandvårdsstödet
 � Teamtandvård
 � Äldretandvård

 
Mer utbildningsmaterial finns på utbildningsportalen�
Webbutbildningar för externa (  ) sökande finns på 
nllplus�se

Grundkurs i ortodonti  
för tandläkare och tandtekniker

2 dagar, HT 2020, tandläkare och tandtekniker, pris externa sökande: 6000:-

Övergripande ortodontisk utbildning med innehåll som omfattar diagnostik, 
behandlingsbehov och konstruktionsritning av ortodontisk apparatur�  
Föreläsningar varvas med grupparbeten�

”Bra att få baskunskap inom ortodonti uppdaterad. Bra med kommuni-
kation mellan tandläkare, tandtekniker och ortodontist. Visar mycket på 
vikten av att mindre erfarna tandläkare kan använda tandtekniker med 
erfarenhet som bollplank vid beställning av ortarbeten.”

 100% nöjdhet vid utvärdering 
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F O L K T A N D V Å R D E N  A C A D E M Y

Konsultation på plats 
och på distans

Auskultation 
och konsultation

Alla specialiteter

Alla specialiteter

Auskultation

Allmäntandvård  

Tandteknik Norr

Nätverk

Endonti

Bettfysiologi

Implantat 

Ortodonti/Pedodonti  

Kirurgi

Parodontologi 

Orofacial medicin

Introduktion nyanställd

HOS oss, 
Folktandvårdens 

introduktionsprogram

Lokal introduktion

Handledning

Systematiskt arbetssätt 
och ledarskap

Journalsystem 

Förbättringsarbete

Hälsa

Service och bemötande  

Strålsäkerhet

Patientsäkerhet 

Vårdhygien

Chefs- och 
ledarutveckling

Regelverk

Odontologisk meritering 
och utbildningstjänst 

specialist (ST)

Alla specialiteterAlla specialiteter

Odontologisk 
kompetensutveckling

Teamledning
I samarbete med NorrtingAlla specialiteter: Bettfysiologi, Endodonti, Orofacial medicin, Ortodonti, 

Parodontologi, Pedodonti, Protetik, Röntgen
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Konsultation på plats 
och på distans

Auskultation 
och konsultation

Alla specialiteter

Alla specialiteter

Auskultation

Allmäntandvård  

Tandteknik Norr

Nätverk

Endonti

Bettfysiologi

Implantat 

Ortodonti/Pedodonti  

Kirurgi

Parodontologi 

Orofacial medicin

Introduktion nyanställd

HOS oss, 
Folktandvårdens 

introduktionsprogram

Lokal introduktion

Handledning

Systematiskt arbetssätt 
och ledarskap

Journalsystem 

Förbättringsarbete

Hälsa

Service och bemötande  

Strålsäkerhet

Patientsäkerhet 

Vårdhygien

Chefs- och 
ledarutveckling

Regelverk

Odontologisk meritering 
och utbildningstjänst 

specialist (ST)

Alla specialiteterAlla specialiteter

Odontologisk 
kompetensutveckling

Teamledning
I samarbete med Norrting
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Kursgivare
Foto, avtryck/index, röntgen � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7 
Lars Grangert, övertandläkare ortodonti,  
Region Jämtland Härjedalen
Eva Hjelm, tandsköterska
Jeanette Nerelius, övertandläkare bettfysiologi
Lena Silwerplats-Alm, ortodontiassistent
Anders Öhman, övertandläkare

Forskningsmetodik  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7 
Robert Lundqvist, statistiker

Tandvårdsrädsla hos barn och vuxna� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7 
Åsa Engström-Lindh, övertandläkare pedodonti
Angelika Lantto bitr. övertandläkare

Panoramaröntgen – bildtagning � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8 
Anders Öhman, övertandläkare odontologisk radiologi
Malin Vestin-Fredriksson, övertandläkare odontologisk radiologi
Love Kull, chefsfysiker

Panoramaröntgen  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8 
Anders Öhman, övertandläkare odontologisk radiologi
Malin Vestin-Fredriksson, övertandläkare odontologisk radiologi
Love Kull, chefsfysiker

Aktuella utmaningar i tandvårdens kliniska arbete�  
Nygamla smittor, mikrobiologiska rivaler och komplexa  
patientkategorier � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8
Konstantin Sarkissov, övertandläkare parodontologi
Anders Nystedt, smittskyddsläkare
Mia Näslund Anda, hygiensköterska, vårdhygien
Ann-Louise Svedberg Lindqvist, smittskyddssjuksköterska
Petter Cettner, infektionsläkare, mikrobiolog
Anna Kejonen, ST-tandläkare orofacial medicin
Malin Frostevarg, tandhygienist
Ann-Katrin Juto Tillberg, hygientandsköterska

Sedering/Midazolam � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9
Åsa Engström-Lindh, övertandläkare pedodonti
Annika Lindqvist, sjukhustandläkare
Stig Jacobsson, Universitetslektor vid Institutionen för farmakologi och 
klinisk neurovetenskap, Umeå universitet

Sedering med inriktning mot medicinska riskpatienter  � � � � � � � � 9
Annika Lindqvist, sjukhustandläkare

Terapiplanering idag för att undvika problem imorgon� � � � � � � � � 9 
Specialisttandvården i Norrbotten

Hur bedriver vi effektiv och rationell akuttandvård? � � � � � � � � � � 10 
Kursvärd: Charlotta Hannu Holmbom, tandläkare
Föreläsare: Specialisttandvården i Norrbotten

Grundkurs i ortodonti för tandhygienister  � � � � � � � � � � � � � � � � � � 10
Mats Carlén, övertandläkare ortodonti 
Eivor Nordström-Carlén, övertandläkare ortodonti

Unga och gamla människor med komplexa medicinska tillstånd 
och en lång och lurig medicinlista������������������������������������������������ 10
Anna Kejonen, Angelika Lantto, Annika Lindqvist och  
Petter Vikström, tandläkare Orofacial medicin
Johan Niklasson, läkare, medicindoktor och  
lektor för läkarprogrammet i Umeå.
Åsa Aidanpää, Specialist i geriatrik, internmedicin och  
gastroenterolog, Apotekare/farmaceut
Dagny Wikström, Legitimerad arbetsterapeut och fd demens utvecklare i 
Luleå kommun, medförfattare till Demensboken
Åsa Engström-Lindh, övertandläkare pedodonti

Grundkurs i ortodonti för tandläkare och tandtekniker� � � � � � � � 11
Mats Carlén, övertandläkare ortodonti
Eivor Nordström-Carlén, övertandläkare, ortodonti

Formgivning: Kommunikationsavdelningen Region Norrbotten
Foto Linnea Ivarsson, Petra Isaksson, Ander Alm, Tony Järlström
Tryck: Lulegrafiska 2020



FOLKTANDVÅRDEN ACADEMY     

14 15

FOLKTANDVÅRDEN ACADEMY 

Foto: Linnea Ivarsson, Anders Alm, Petra Isaksson

Så här ansöker du
1. Hitta din kurs

2.  Använd den interna ansökningsblanketten för att söka kurser (senast 
22 maj 2020)� Din närmsta chef kommer tillsammans med den lokala 
ledningsgruppen göra en bedömning av alla inkomna ansökningar där 
kursen antingen tillstyrks eller avstyrks samt gör en prioritering om fler 
från kliniken/verksamhetsområdet söker samma kurs� 

  För externa sökande görs anmälan via mail till utbildnings-
samordnaren. Kurser märkta med färg  är förbehållna medarbetare 
anställda vid Folktandvården i Norrbotten. Kursavgift framgår i 
respektive kursbeskrivning.  

3. Antagningsbesked publiceras v 25�

  Externa sökande som antas, meddelas per mail.

 Fördelning av platser 

 Prio 1: medarbetare anställda vid Folktandvården i Norrbotten�

  Prio 2: externa sökande. Vi samverkar med Norrlandstingen och 
privata vårdgivare i Norrbotten. 

4.  Den som blivit antagen får 2-3 veckor före kursstart mail med 
kursinformation� Eventuella återbud måste omedelbart meddelas så att 
reserver kan tas in� 

  Återbud från externa sökande måste ske senast 10 dagar innan 
kursstart, senare återbud debiteras med halva kursavgiften.

Frågor 

Om det är något du undrar över så är du välkommen att kontakta din 
närmsta chef, alternativt utbildningssamordnare: 

Susanna Goldkuhl Tegnevall  
susanna�goldkuhl-tegnevall@norrbotten�se 
0920-719 59�

Ansök senast 22 maj 2020

mailto:susanna.goldkuhl-tegnevall%40norrbotten.se?subject=
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