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Ortodontisk retention och gingival 

retraktion - vad är det som gäller? 

 
Emina Čirgić, specialist i ortodonti, Odontologen, Göteborg 
Jan Derks, specialist i parodontologi, Odontologen, Göteborg 
  
Tid:     Onsdag 27 september kl. 18.00–21.00  

Pris:     975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30 
Avsedd för:   Tandläkare 

Kursvärd:     Catharina Hall 

 

Vi kommer att diskutera komplikationer som kan uppstå med 
gamla ortodontiska retainertrådar. Ett av problemen vi frekvent 
stöter på är gingivala retraktioner som ibland utvecklas smygande 
hos våra unga patienter.  
Vad är orsaken och hur kan vi behandla sådana fall?  
Vi kommer att prata om möjliga kopplingar mellan ortodontiska 
retainertrådar och mjukvävnadsproblem. Samtliga aspekter 
illustreras med patientfall. 

 

Komplikationer efter dentala 
traumaskador  
Agneta Robertson, ämnesansvarig och docent i Pedodonti vid 

Institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs 
universitet. 

 
Tid:  Onsdag 18 oktober kl. 18.00-21.00  

Pris:  975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30 
Avsedd för: Tandläkare  

Kursvärd:    Ulrika Stenman 
 

Nästan hälften av alla barn skadar sina tänder i primära eller 
permanenta bettet. Det leder för vissa barn och ungdomar inte till 
några större problem, men för en annan grupp leder det till 
allvarliga komplikationer.  Vad kan vi göra för att undvika 
komplikationer och vad gör vi om det skulle uppstå? 
Föreläsningen kommer att fokusera på att göra evidensbaserad 
behandling vid rätt tidpunkt hos den unga individen. 

Parodontit – förekomst och förändring 

över tid   

Ola Norderyd, Specialist i parodontologi och docent. 
Verksamhetschef vid avdelningarna för parodontologi, endodonti 
och oral protetik, Odontologiska Institutionen i Jönköping. 

Tid:     Tisdag 7 november kl. 18.00–21.00 OBS! 

Pris:     975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30 

Avsedd för:   Tandläkare 
Kursvärd:     Ulrika Stenman 

 

Hur har förekomsten av parodontit förändrats de senaste 
decennierna? Ger detta effekter på behandlingspanoramat? 
Vilken betydelse har olika individfaktorer för sjukdomsutveckling? 
Föreläsaren har bred erfarenhet från både offentligt organiserad 
allmäntandvård, privattandvård och specialisttandvård samt från 
tre odontologiska fakulteter. Forskning och klinik från hans 
horisont i Jönköping kommer att redovisas och diskuteras. 
 

Den orala biofilmen - på gott och ont 
 

Svante Twetman, Professor 
Department of Odontology, Faculty of Health and Medical 

Sciences, University of Copenhagen, Denmark  

 
Tid:     Onsdag 29 november kl. 18.00–21.00 

Pris:     975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30 
Avsedd för:   Tandläkare 

Kursvärd:     Gunnar Stridh 

Bakterier och människor har utvecklats i symbios under tusentals 
år och ett stabilt och balanserat mikrobiom spelar en viktig roll för 
vår hälsa och vårt välbefinnande. Den orala biofilmen (placket) 
kan göra både nytta och skada. Vårda eller bekämpa? Hur 
koloniseras vi och hur förändras biofilmen med åldrandet? 
Probiotika eller antibiotika vid parodontala tillstånd? Detta och 
mycket mer med fokus på den kliniska vardagen kommer att 
diskuteras under kvällen.



 

 
Anmäl dig idag! 

 
Antalet kursplatser är begränsat. 
Kontakta GTS kansli per e-post  

eller telefon för anmälan.  
 

Betala endast mot den faktura  

som skickas efter anmälan. 

 
Paketpris för alla fyra kurserna 3400 kr. 

Samtliga kurser bedrivs i GTS lokaler. 

 
 

 
 
 

Göteborgs Tandläkare-Sällskap 
 

Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg 
Tel/telesvar: 031-711 91 74 

E-post: info@gtskansli.se 

 
www.goteborgstandlakaresallskap.nu 
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