
16 |  F O L K T A N D V Å R D E N  G Ä V L E B O R G

SPECIALISTER

Folktandvården Gävleborg har erkänt bra specialist
tandvård. Men kampen om landets specialister är 
hård. Därför har Ftv Gävleborg tagit initiativ till en 
egen utbildning av specialisttandläkare i ortodonti 
och parodontologi.
– Vi har valt de fem mest meriterade bland de sökande, 
säger övertandläkare Anders Holmlund som till
sammans med övertandläkare Ingalill Feldmann är 
ansvarig för den treåriga utbildningen.

 bättre
specialist-
tandvård

Ännu

Namn: Aorra Naji. Ålder: 34. 
År som tandläkare: 6
Började specialistutbildningen  
(parodontologi): Augusti 2014

– Jag visste att tandläkaryrket 
skulle passa mig eftersom det hand-
lar om att hjälpa människor. Skill-
naderna i jobbet påverkas av vilken 
kompetens som finns på kliniken och 
på patientklientelet, vilket ger olika 
utvecklingsmöjligheter.
Varför sökte du specialistutbild-
ningen?

– Efter att ha arbetat tillsammans 
med en parodontolog blev jag intres-
serad av ämnet och ville fördjupa 
mina kunskaper. Som parodonto-
log måste man ha en helhetsbild av 
patienten vilket passar mig.

Namn: Tine Winter. Ålder: 37. 
År som tandläkare: 11
Började specialistutbildningen (pa-
rodontologi): Juni 2014

– Patienten ska alltid vara i fokus. 
Jag blev tandläkare för att jag ville 
jobba både med händer och huvud 
och samtidigt ha kontakt med 
människor. Det svåraste när jag bör-
jade som tandläkare var att hantera 
sina misstag.
Varför sökte du till specialistutbild-
ningen?

– Jag har alltid haft ett stort 
intresse för kirurgi och parodonto-
logi. Det här ger mig möjlighet att 
utvecklas som tandläkare. Jag brin-
ner verkligen för det här. Det är kul 
att få gå in på djupet.

Namn: Elin Wijk. Ålder: 38. 
År som tandläkare: 15
Började specialistutbildningen  
(ortodonti): December 2014

– Det är viktigt att få kontakt med 
patienten för att resultatet ska bli 
bra. Jag blev tandläkare för att jag är 
intresserad av biologi och kemi och 
ville jobba med händerna. Samtidigt 
är det ett yrke med mycket kon-
takt med människor. Jag ville ha en 
yrkesutbildning. 
Varför sökte du till specialistutbild-
ningen?

– Det är roligt att jobba med 
patienter som själva är intresse-
rade av sin vård. De vill ha behand-
ling och är friska. 



F O L K T A N D V Å R D E N  G Ä V L E B O R G  |  17 

Namn: Sharin Said. Ålder: 35. 
År som tandläkare: 10
Började specialistutbildningen (or-
todonti): December 2014

– Jag ville bli apotekare, men kom 
in på tandläkarutbildningen först 
och tänkte, varför inte testa? Det är 
roligt att jobba med människor. Det 
svåraste i jobbet som tandläkare är 
patienter som är tandvårdsrädda. De 
är en utmaning och utmaningar är 
roliga. Fast det skulle inte skada med 
mer psykologi i grundutbildningen.
Varför sökte du specialistutbild-
ningen?

– När man har jobbat som tand-
läkare några år vill man utvecklas. 
Utbildningen känns bra med 70 pro-
cent praktik och resten teori.

Namn: Sinan Dihrab. Ålder: 30. 
År som tandläkare: 3
Började specialistutbildningen (orto-
donti):  December 2014

– Jag försöker sätta mig in i patien-
tens situation och tänka, hur skulle 
jag själv vilja bli behandlad? Det är 
roligt och stimulerande att hjälpa 
patienter så att de blir nöjda. Att vara 
tandläkare innebär att sitta i konstiga 
ställningar. Det är ansträngande rent 
fysiskt. Tandläkare och frisörer är 
de yrkesgrupper som har flest nack- 
och yrkesskador. Därför försöker jag 

träna. Vi möter inte bara munnar och 
tänder utan hela människor, indivi-
der.
Varför sökte du specialistutbild-
ningen?

– Jag har alltid varit intresserad av 
tandreglering och visste redan under 
grundutbildningen att jag ville satsa 
på det. Jag har gått kurser för att 
förkovra mig. Det är mest barn och 
ungdomar man jobbar med och det 
är roligt. Tandreglering innebär att 
både jag och patienten ser vad som 
händer.

Dragkampen om specialister är hård. Folktandvården Gävleborg har en 
erkänt bra specialisttandvård och tänker fortsätta ha det. Som ett led i 
detta arbetar man proaktivt och har startat en egen treårig utbildning av 
specialisttandläkare i ortodonti och parodontologi.


