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Styrelsemöten 
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under 2021. 
    
Ämneskonferens 2021 
Norrlands-cariologerna genomförde en innehållsrik ämneskonferens via zoom.  
 
Årsmöte 2021 
Årsmötet hölls digitalt via zoom med 32 deltagare, i samband med ämneskonferensen.  
 

Odontologisk Riksstämma 2021 – Tillbaka till Framtiden, Stockholm 
Föreningen arrangerade symposium ”Fetmakirurgi – ett hot mot tänderna” samt deltog i 
Future Lab-dialogscen där programpunkten ”Aktuell Cariologi” bjöd på en blandad kompott 
med överviktskirurgins negativa inverkan på munhälsan och att stegvis exkavering har länge 
varit en etablerad behandlingsmetod men selektiv exkavering har på senare tid blivit allt mer 
accepterat. Det belystes även att det är en stor utmaning i dagens tandvård att identifiera och 
anpassa prevention och behandling till den friska respektive kariessjuka individen och hur ett 
salutogent perspektiv kan komplettera det behandlingsfokus som finns i dagens tandvård. 
Tre forskningsrapporter hölls i samband med SFFC ämneskonferens 20 augusti 2021. Två av 
dem presenterade även en posterrapport på riksstämman. 
 
Ekonomi  
Ekonomin i föreningen har varit fortsatt god. Kassörens redovisning presenterades på 
årsmötet. 
 
SFFC stipendium 
Förfrågan till alla lärosäten utskickad. Ingen stipendiat utsågs 2021.  
 
Certifieringstandläkare 
Ingen ny certifieringstandläkare har examinerats under 2021.  
 
Task Force 
Arbetsgruppen har fortsatt arbeta och tagit fram förslag till verktyg för Klassificering och 
prognosbedömning av kariessjukdomen på individnivå. Verktyget har testats och reviderats 



  
dels i en taskforce- och ämnesföreträdargrupp och dels vid SFFC ämneskonferens i augusti 
2021. 
 
Remiss 
SOU 2021:8 När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa är 
besvarad.  
 
Nya Nationella riktlinjer 
På uppdrag av Socialstyrelsen till SFFC deltar Anders Hedenbjörk Lager i målnivåarbete för 
tandvård, kopplade till de Nationella riktlinjerna. 
 
Swish 
Styrelsen har tagit fram underlag för att ansluta föreningen till Swish. 
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