
 

 

Ämneskonferens och Sommarskola  
i Göteborg 2009! 

 



Ämneskonferens den 17-18 augusti 
17-18 augusti 2009 går ämneskonferensen inom Svensk Förening för Cariologi av stapeln på 
Göteborgs Tandläkarsällskap på Eric Dahlbergsgatan 9 i Göteborg. Vi startar vid lunchtid dag 1 och 
avslutar sent på eftermiddagen dag 2.  
 

 

Program ämneskonferens:   
 
Måndag 17/8 12.00-13.00 Lunch på Göteborgs Tandläkarsällskap 

 13.00-17.00 Individ- och populationsinriktad profylax – rapporter 
från tre landsting. I vilken utsträckning används 
vetenskapligt underlag för val av strategier? Hur stor 
del av forskningsstudiernas resultat kan vi ta med oss 
in i tandvårdens vardagslunk? 
Moderator: Pia Gabre 
Katri Stålnacke, m fl. 

 Kvällen Utflykt med båt och mat i Göteborgs skärgård 

Tisdag  
18/8 

8.30-12.00 6-8 sköljningar om dagen – om Nationella riktlinjer för 
karies.  Dan Ericson, Katarina Konradsson, Peter 
Lingström 
 
Föreningsärenden 
 
Sponsorer 
 
Aktuell verksamhet vid högskolorna 
 

 12.00-13.00 Lunch på Tandläkarsällskapet 

 13.00-17.00 Att diskutera och kommunicera risk. Inledningar och 
tid för gemensamma diskussioner. Inledare bland 
andra: 

• Jan Ekstrand: Att jämföra risker. Risk ur ett 
mer allmänt medicinskt perspektiv.  

• Gunnel Hänsel-Petersson: Risk för 
missförstånd? - kariesrisk och även lite om 
allmän risk.   

 Kvällen För de som vill och orkar föreslår vi femkamp på 
Liseberg 

 
Kostnad för konferensen är 500 kr. Inbetalning sker till Svensk förening för Cariologi; PlusGirokonto 
20 71 63-7. 
 
Deltagare ordnar själva sitt boende. Hör gärna av er för hotelltips! 



 

Sommarskolan den 19 augusti 
19 augusti är det sommarskola i Sahlgrenska akademins lokaler på Medicinareberget (vid 
Odontologen). 

Program sommarskolan:  
Onsdag 
19/8 

9.00 – 12.00 • Optiska metoder för detektion av karies. Lena Karlsson 
• Djupa kariesskador och stegvis excavering. Anders Lager 
• Omgörningsorsaker och livslängd av plaster och keramer – 

skiljer sig universitets- och allmäntandläkare? Jan van 
Dijken 

 12.00-13.00 Lunch  
 

 13.00-16.00 • Högfluortandkräm – retention, plackbildning och karies. 
Dowen Birkhed/Anna Nordström 

• Datorn som resurs vid riskgruppering. Hans Sandberg  
  
Kostnad för sommarskolan 200 kr. Inbetalning sker till Pg 427 13 05 -7. Märk talongen ”Peter 
Lingström”. 
 
 

Anmälan 
Anmälan sker via mail till Torgny Alstad på torgny.alstad@vgregion.se. Uppge gärna eventuella 
födoämnesallergier och andra preferenser i samband med anmälan. 
 
 

 

Hjärtligt välkomna till vår underbara 
sommarstad! 

Göteborgscariologerna 



 

Programmet sponsras av:  


