
 

 

 

Seminarier våren 2020 
Specialisttandvården populära seminarieserie fortsätter också våren 2020. Syftet med seminarierna 

är att belysa aktuella och angelägna odontologiska ämnen. 

 
 
Fredag 13/3 kl. 09.30 - 13.30 
Bruk, skadligt bruk och beroende - hur ser vi skillnaden? 
Kursen ger en översikt över både de odontologiska och de medicinska aspekterna av bruk, missbruk 

och beroende. Bakgrundsfaktorer, behandlingsalternativ etiska aspekter vid behandling av patient som 

missbrukar.  

Patricia De Palma 
Patricia är adjunkt/övertandläkare på Karolinska Institutet. Hennes forskningsområde är missbruk kopplat 

till oral hälsa. Patricia var även med och startade Hållpunkt Maria, Stockholms första tandvårdsklinik för 

hemlösa. 

Sista anmälningsdag är 28/2-20 
 

 

Fredag 3/4 Kl. 09.30 - 13.30 
Sedering med Midazolam och andra bensodiazepiner i tandvården 
 

Målsättningen med kursen är att ge tillräckligt mycket teoretisk information om Midazolamsedering och 

andra bensodiazepiner. Syftet är även att förmedla praktiska och kliniska tips som deltagarna kan ha glädje 

av i den kliniska vardagen med både barn- och vuxenpatienter.  

Seminariet belyser kunskap om bensodiazepiners, farmakologiska effekter och verkningsmekanismer, 

kunskap om indikationer och kontraindikationer, kunskap om beredningsformer, doser, manualer och 

sederingsjournal, info om klinisk arbetsgång och praktiska tips, info om komplikationer och bieffekter samt 

patientfall.  

Danijela Toft 
Danijela Toft tog tandläkarexamen i januari 1993 vid Odontologiska fakulteten, Göteborgs Universitet. 

Under 16 år har hon arbetat kliniskt som pedodontist inom specialisttandvården i Skåne, där hon under de 

senaste fem och en halvt åren jobbat som privat pedodontist och ämnesföreträdare på Smile Malmö City.   



 

 

 

Danijela har lång erfarenhet av att utföra tandbehandling med stöd av Midazolamsedering och andra 

bensodiazepiner på barn- och ungdomspatienter. 

 

Sista anmälningsdag är 20/3-20 
 
 
 

Fredag 24/4 Kl. 09.30 - 13.30 
Parodontit, sjukdomsutveckling, definition och ett nytt klassificeringssystem 

Seminariet kommer belysa prof. Pernilla Lundbergs forskning kombinerar klinisk odontologisk 

behandlingsforskning med grundläggande forskning om mekanismer för inflammatorisk benförlust. Pernilla 

och hennes forskargrupp arbetar med att identifiera riskfaktorer för utveckling av parodontit och 

periimplantit.  

Pernilla har tillsammans med ämnesföreträdare i parodontologi från samtliga tandläkarhögskolor i Sverige, 

utarbetat en svensk version av klassificeringssystemet för parodontala och periimplantära sjukdomar, som 

tagits fram internationellt. 

Patientfall presenteras för diskussion om klassificering av parodontitpatienten. Ett mentometersystem 

kommer att användas för interaktiva övningar. 

Pernilla Lundberg 
Pernilla Lundberg är specialist i parodontologi och professor i molekylär parodontologi, vid Institutionen 

för odontologi, Umeå Universitet. 

Catrine Isehed och Christin Winter 

Medverkande är också Catrine Isehed och Christin Winter, båda övertandläkare vid avd. för parodontologi, 

Specialisttandvården Gävle sjukhus.  

Sista anmälningsdag är 10/4-20 
 
 

 

Fredag 8/5 kl. 09.30 - 13.30 
”Blodförtunnande läkemedel – kardiologiska och käkkirurgiska aspekter”  
”Käkbensnekros – hur ska man tänka?” 
 

Seminariet är uppdelat i två delar, där del ett belyser antikoagulantia inom tandvården; kardiologens och 

käkkirurgens aspekter och del två inriktar sig på käkbensnekros; hur ska man tänka? 

 



 

 

 
Lokal: Winn konferens i hotellet, N. Slottsgatan 9, Gävle. 
Anmälan: Sker på Folktandvården Gävleborgs hemsida.  
Vid frågor, kontakta annika.rudolfsson@regiongavleborg.se  
 
Vid frågor om seminariet: kontakta Camilla.hedlund@regiongavleborg.se  

Det kommer vara tre föreläsare under dagen, Lars Svennberg, Cecilia Larsson Wexell och Åsa Gunnars. Lars 

kommer prata om blodförtunnande behandling och hur man ska göra med det inför ett tandingrepp. Cecilia 

ska prata om käkbensnekroser och Åsa om käkkirurgiska aspekter på olika blödningstillstånd. 

 

Lars Svennberg 
Lars Svennberg är hjärtläkare samt överläkare inom VO Kardiologi i Gävle och Sandviken och har även 

sedan några år tillbaka arbetat som chefläkare på halvtid. Han har arbetat inom sjukvården i Gävleborg 

sedan 1985, där han de första två åren började som AT-läkare i Bollnäs för att sedan vidareutbilda sig i 

Sandviken, Gävle och Uppsala. Lars är dubbelspecialist i internmedicin och kardiologi och har sedan länge 

ett intresse för antikoagulantia läkemedel (blodförtunnande läkemedel) och är en av de ansvariga för den 

verksamheten i Gävle-Sandviken.  

 
Cecilia Larsson Wexell 
Cecilia är docent och jobbar på specialistavdelningen för käkkirurgi på Skånes Universitetssjukhus i Lund.  

 

Åsa Gunnars 
Åsa Gunnars är övertandläkare på specialistavdelningen för käkkirurgi på Specialisttandvården Gävle 

sjukhus.  

Sista anmälningsdag är 24/4-20 
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