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Descripción

Röntgenundersökningen är ett av tandvårdens viktigaste diagnostiska hjälpmedel. All
nödvändig information ska erhållas med minsta möjliga stråldos. För att få stor diagnostisk
nytta och samtidigt hålla stråldoserna låga krävs goda kunskaper om röntgenundersökningar
inom hela tandvårdsteamet. I boken ger inledningsvis en översikt över röntgenprocessen,
därefter följer en mer detaljerad infoemation om processens olika delar.

Boken vänder sig till studerande på tandhygienistutbildningen och den prekliniska delen av
tandläkarutbildningen. Den lämpar sig även väl på tandsköterskeutbildningarna. Fungerar
även utmärkt för tandvårdsteamet som vill uppgradera och utveckla sina kunskaper i ämnet.

Detta är den fjärde upplagan - innehåller endast småjusteringar i text som exempelvis
Socialstyrelsens hänvisningar.
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Oral Kirurgi - Onkologi. English. 12 - 14 februari. Radiologi I. SE. 01 - 02 mars. Endodonti I.
English. 11 - 13 april. Mock Exam. English. 18 - 21 april. Djurtandsköterskan II. SE. 16 - 17
maj. Kattandvård och dess komplexitet. English. 26 - 28 maj. Dentistry I. English. 25 - 29 juni.
Oral medicin - Diagnostik.
22 dec 2017 . I Halmstad har Smile specialister inom Endodonti, Oral Kirurgi och Oral
Radiologi. Smile Halmstad står inför en spännande utveckling där vi ska fortsätta växa och
arbeta för att erbjuda Halmstads och Sveriges bästa tandvård. Anställningsform
Tillsvidareanställning med en tjänstgöringsgrad om 100 % och.
. ortodonti, parodontologi, oral kirurgi, endodonti, odontologisk radiologi, bettfysiologi och
oral protetik. På senare år har diskuterats, dels att förlänga utbildningstiden och dels att införa
ytterligare specialiteter inom områdena «tandhälsovård«och «tandvård för särskilda
patientgrupper», men något beslut har inte fattats.
Inom tandvården finns åtta specialistinriktningar; tandreglering, pedodonti – ortodonti –
barntandvård, oral protetik – proteser med mera, käkkirurgi, endodonti – rotbehandling,
parodontologi – tandlossningssjukdomar, bettfysiologi – besvär från käkleder och/eller
tuggmuskulatur och odontologisk radiologi. Sveriges.
9 jun 2016 . Odontologisk radiologi/Tand 0920- 2 82932. Mån-Tor kl 08.00-11.00. 13.00-15.00.
Fredag 08.00-11.00. Akutröntgen (Obs endast akut) 0920-2 82926 Jourläkare 0920-2 82903
mån-sön 07.00-02.00 (jourssk). Odontologisk radiologi. Processansvarig tandläkare. Anders
Öhman E-post Anders.Ohman@nll.
Röntgen (odontologisk radiologi): Avancerad röntgenundersökning av tänder och käkar.
Specialiserad barntandvård (pedodonti): Utredning och behandling av barn med svåra
sjukdomar som påverkar munhälsan samt svårt tandvårdsrädda barn. Tandersättningar (oral
protetik): Ersättningar för förlorade tänder, till exempel.
Avdelningen för odontologisk radiologi. Avdelningens patientverksamhet är förlagd dels till
Odontologiska Institutionens lokaler i samma hus som Rosenlunds vårdcentrum, dels till
Länssjukhuset Ryhov samt vid Käkkirurgiska kliniken. Vid avdelningen utförs radiologiska
utredningar av barn och vuxna avseende sjukdomar.
Privatkliniken - Centrum för tandvård Karlskrona & Sölvesborg . Med modern utrustning och
en passion för att öka livskvalitén och till exempel skapa ett bett med sin optimala funktion;
erbjuder jag allmäntandvård, estetisk tandvård såväl som att jag . Gulli Olsson Sandin;
övertandläkare, specialist i odontologisk radiologi.
1 feb 2012 . Vetenskapliga råd tandvård. Lyssna. Lars Bondemark . Christina är även
Socialstyrelsens vetenskapliga råd i odontologisk radiologi. Kerstin Petersson Professor i .
Professor och chef vid avdelningen för oral och maxillofacial kirurgi, Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet. Lars är specialist i.
Jag är en glad tandläkare som studerar samtidigt till doktor i oral patologi. Jag ger mina
patienter omfattande vård allt från estetisk till kirurgisk tandvård. Till mina specialintressen
hör slemhinnesjukdomar i munnen och munkirurgi. Jag erbjuder vård på . Marja Ekholm.
Specialisttandläkare i radiologi, doktor i odontologi.
Tandpoolen på Askrikegatan - Orasolv Clinics. Tandpoolen ingår i Orasolv Clinics och är en



mottagning med inriktning på specialisttandvård inom bl a tandlossning, implantat, oral
radiologi, endodonti och käkkirurgi.
13 sep 2017 . Odontologisk radiologi är detsamma som röntgen av dina tänder. Avdelningen
är en del av Specialist- och sjukhustandvården vid Länssjukhuset i Kalmar.
Röntgenavdelningen utför röntgenundersökningar på remiss. Vi tar intraorala bilder,
panoramaöversikter, andra extraorala bilder samt tomografier.
. kirurgisk behandling av tandlossningssjukdomar. Jasmin fungerar idag både som mentor för
Straumann implantat samt coachar ett flertal tandvårdskliniker med kirurgi och vid behov av
implantat. Sedan februari 2012 bedriver hon Södertälje käkkirurgiska centrum. Lia Alván
Lindquist Leg. tandläkare, spec. i oral radiologi
19 dec 2015 . Ersättning för tandvård. . Inom odontologisk diagnostik kan huvudområdena
oral radiologi och oral patologi i undantagsfall berättiga till förhöjning när det gäller
undersökning. Man utgår ifrån att specialisttandläkaren vet när han eller hon utför en åtgärd
som hör till hans eller hennes specialitet. Tiden för.
. datortomografi. Vi tar också emot remisser för magnetkamerautredningar, dessa
undersökningar utförs vid Universitetsjukhuset i Örebro. Akuta fall får tid hos oss direkt. Ej
akuta fall erbjuds undersökning vanligtvis inom en till tre veckor. Vi tar emot konsultremisser
för diagnostik av röntgenbilder tagna inom tandvården.
Oral radiologi. Röntgenundersökningen är ett av tandvårdens viktigaste diagnostiska
hjälpmedel. All nödvändig information ska erhållas med minsta möjliga stråldos. För att få
stor diagnostisk nytta och samtidigt hålla stråldoserna låga krävs goda kunskaper om
röntgenundersökningar inom hela tandvårdsteamet.
Folktandvårdens specialisttandvård Röntgen, Örebro. Klostergatan 26, Örebro . Färre
telefonnummer och öppettider. Webbplats: www.regionorebrolan.se/ftv/oral-radiologi .
Information till patienter. Remisskrav: Vi tar emot remisser från hälso- och sjukvård,
privattandvård och från våra egna kliniker inom Folktandvården.
20 dec 2007 . Kursen Odontologi 1 behandlar kariologi, endodonti, ortodonti, pedodonti samt
oral radiologi. Kursen ger kunskaper om tandsköterskans arbetsuppgifter och olika arbetssätt
med inriktning mot teamtandvård. Kursen Odontologi 2 bygger på Odontologi 1 och
behandlar parodontologi, käkkirurgi, protetik och.
Oral patologi "Från biopsi till PAD" diplomkurs. 07 mar - 13 apr Malmö,
TandvårdshögskolanInga platser kvar. Reservanmälan · Hygien och smittskydd angår hela
teamet! 08 - 09 mar Stockholm, Tändstickspalatset. Inga platser kvar. Reservanmälan ·
Praktisk protetik för tandsköterskor. 08 - 09 mar Göteborg, Radisson Blu.
innebär att studenterna tränar praktiskt kliniskt tandläkararbete under handledning. De
ämnesspecifika momenten innefattar teoretisk undervisning till stöd för sjukdomsinriktad och
rehabiliterande tandvård. Den kliniska färdighetsträningen omfattar både vuxentandvård och
barn- och ungdomstandvård. Oral radiologi ingår i.
Specialisttandvård Mörby Centrum, plan 5 182 31 Danderyd, 070-207 20 31. Eskilstuna, Karin
Ekströmer · Odontologisk radiologi. Mälarsjukhuset 631 88 ESKILSTUNA, 016-10 48 40.
Falun, Philip . Michael Danin (ST), Avdelningen för Oral och Maxillofacial Radiologi
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
Oral radiologi. av Hans-Göran Gröndahl. Häftad, Svenska, 2008-09-29, ISBN 9789172056251.
(1 röst). Röntgenundersökningen är ett av tandvårdens viktigaste diagnostiska hjälpmedel. All
nödvändig information ska erhållas med minsta möjliga stråldos. För att få stor diagnostisk
nytta och samtidigt hålla stråldoserna låga.
5 dec 2016 . och f.f.a. inom käkkirurgi, bettfysiologi, parodontologi och oral radiologi. D4:
Samverkan med andra aktörer är viktigt och behöver utvecklas ytterligare. Profylaktisk



tandvård/munvård/oral hälsa behöver lyftas fram ytterligare. Viktigt att skapa gemensamma
forum för att bli gränsöverskridande mellan olika.
specialistkompetens inom pedodonti, ortodonti, parodontologi, oral kirurgi, endodonti,
odonto- logisk radiologi, bettfysiologi och oral protetik. På senare år har man diskuterat att
förlänga ut- bildningstiden och införa ytterligare specialite- ter inom områdena tandhälsovård
och tandvård för särskilda patientgrupper, men något.
Karim Hasan – Specialist Oral protetik. Fredrik Jarnbring - Specialist Käkkirurgi. Fredrik
Jarnbring – Specialist Käkkirurgi. Torsten Mattsson - Specialist Käkkirurgi. Torsten Mattsson
– Specialist Käkkirurgi. Elias Messo - Specialist Käkkirurgi. Elias Messo – Specialist
Käkkirurgi. Bernt Johansson - Specialist Oral protetik.
Odontologisk radiologi är den del av odontologin som berör läran om röntgenstrålarna och
deras tillämpning. Oral radiologi är även en specialitet inom tandläkaryrket som kräver 3 års
specialistutbildning efter minst 2 års tjänstgöring som allmäntandläkare. Inom oral radiologi
använder man sig av exempelvis.
Vid Avdelningen för odontologisk röntgendiagnostik sker utbildning av tandläkare,
tandhygienister, tandtekniker inom Tandvårdshögskolans egna program. Här utbildas även
tandsköterskor i samarbete med YH-utbildningar i Malmö och Helsingborg. Vi har dessutom
en omfattande klinisk verksamhet och tar emot remisser.
Min specialistutbildning innefattar bl.a. fyra års vidareutbildning inom
tandlossningssjukdomar och implantologi vid Karolinska Institutet i Huddinge i Stockholm.
Förutom specialisttandvård som omfattar såväl traditionell tandköttsbehandling som operativ
behandling och implantat, erbjuder jag allmäntandvård och estetisk.
Det är bra att regelbundet ta små röntgenbilder av mellanrummen mellan kindtänderna till stöd
för kariesdiagnostiken. Av varje tandröntgenbild hos Oral gör en tandläkare en bedömning. I
mera utmanande fall är det möjligt att få ett utlåtande om bilden av en specialtandläkare i
radiologi. Tandröntgenundersökningarna på.
29 jan 2014 . Odontologisk radiologi är läran om röntgen som är inriktade på den odontolgiska
sektionen. Alltså specialistkliniker för röntgen av tänder och käkar.
Tandläkare - tandläkare, frisktandvård, tandreglering, akuttandvård, tandvård, akuttandläkare,
kirurgi, barntandvård, tandhygienist - företag, adresser, telefonnummer.
14 dec 2017 . Lediga jobb: Tandsköterska , Käkkirurgi / odontologisk radiologi , Falun |
(Landstinget Dalarna)Välkommen till Landstinget Dalarna! . Kliniken servar även
sjukhustandvård/oral medicin med bildtagning vid bl.a. fokalutredningar samt är remissinstans
för folktandvården, privattandläkare och sjukvården.
3 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring meddelas vid folktandvårdsklinik,
odontologisk fakultet eller annars genom det allmännas försorg ... vid utgången av september
1986 och som före denna tidpunkt förvärvat specialistkompetens i oral protetik, får, när han
eller hon ger tandvård inom sin specialitet,.
. 16:30; Fredag 07:15 - 12:15. Öppettider. Måndag - Torsdag 07:15 - 16:30; Fredag 07:15 -
12:15. Remisskrav. Remiss från tandläkare eller läkare. Driftsform. Landsting/Region.
Kategorier. Akutsjukvård, Akutverksamhet vid sjukhus, käkkirurgi, Käkkirurgi/Oral kirurgi,
Odontologisk radiologi, Röntgen, Tandvårdsspecialist.
Specialiseringstjänstgöringen skall också leda fram till goda kunskaper i tandvårdsplanering,
profylaktik, hälsoekonomi och epidemiologi .. Utöver detta skall specialistutbildningen leda
fram till nödvändiga kunskaper i bettfysiologi, odontologisk radiologi, oral kirurgi, ortodonti,
parodontologi, barn- och ungdomshabilitering.
16 sep 2016 . Det finns åtta specialiteter inom tandvård: ortodonti – tandreglering; pedodonti –
barntandvård; oral protetik – proteser mm. käkkirurgi; endodonti – rotbehandling;



parodontologi – tandlossningssjukdomar; bettfysiologi – besvär från käkleder och/eller
tuggmuskulatur; odontologisk radiologi. För att du som.
Odontologisk radiologi. Panoramaröntgen - behörighetskurs med diagnostisk fördjupning.
Distans Umeå universitet (Universitet) · Påbyggnadsår i oral hälsa för tandhygienister. Distans
Umeå universitet (Universitet) · Tandsköterska. Distans Oskarshamns kommun, Nova
Utbildning, FoU & Affärsutveckling (Yrkeshögskola).
Oral radiologi. av Hans-Göran Gröndahl. Häftad, Svenska, 2008-09-29, ISBN 9789172056251.
(1 röst). Röntgenundersökningen är ett av tandvårdens viktigaste diagnostiska hjälpmedel. All
nödvändig information ska erhållas med minsta möjliga stråldos. För att få stor diagnostisk
nytta och samtidigt hålla stråldoserna låga.
13 jun 2012 . Röntgenundersökning, omfattande 890. Studiemodeller, för
behandlingsplanering 540. Salivsekretionsmätning 400. Laboratoriekostnader vid
mikrobiologisk undersökning 230. Biopsi, inklusive laboratorieundersökning (PAD) 1360.
Konsultationsåtgärd för specialist i oral radiologi, per behandlingstillfälle.
Folktandvården Dalaberg, Uddevalla. Adress, Lövskogsgatan 8. 451 72 Uddevalla. Visa på
karta . Specialistkliniken för odontologisk radiologi Uddevalla. Adress, Vintergatan 8, ingång
U. 451 80 Uddevalla. Visa på . Specialistkliniken för oral protetik Uddevalla. Adress,
Fjällvägen 9, Uddevalla sjukhus, ingång U. 451 80.
För kort exponeringstid eller för svag strålning i förhållande till objektet. Mörk bild: •
Överexponerad bild • För lång exponeringstid alternativt för stark strålning i förhållande till
objektet. Vilka inom tandvården ansvarar för röntgendiagnostiken och vad de har rätt att
diagnostisera? Tandläkaren eller tandhygienisten ansvarar.
Hela folkets tandvård. 8. Förnyelse för framtiden. 12 Hållbar utveckling. 14 Ekonomi på stabil
grund. 16 Resultaträkning. 17 Balansräkning. 18 Noter. 19 Nyckeltal. 21 Styrelsen 2013. 22 Här
finns vi. Innehåll. Verksamhetsåret 2013 gav verkligen svart på vitt att ett tydligt fokus på
kärnverksamheten lägger grunden till.
1 sep 2011 . 400. 400. 162. Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning. 560. 230.
163. Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD). 1,450. 1,360. 191. Kompletteringsåtgärd
för specialist i oral radiologi, per behandlingstillfälle. 675. 675. Kod. Undersökning,
riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder.
Övriga meriter. En oral protetisker är en specialistutbildad tandläkare som kan beskrivas som
tandläkekonstens arkitekt. . Krister Nilner, Sveriges tandläkarförbund södra regionen,
Avvikande reaktion- hudförändringar; tandvårdspersonal-allergie.pdf . Odontologiska
instutionen Jönköping, Odontologisk radiologi.pdf.
29 nov 2017 . Saco har samlat information för dig som arbetar som eller vill utbilda dig till
tandläkare. Hur jobbar man, vad tjänar man och hur ser arbetsmarknaden ut?
Thyroideaskydd. Vid odontologisk radiologi används normalt strålskyddskrage eller
strålskyddsskärm, utformad för skydd av thyreoidea. (Undantag är om det stör
undersökningen.) 82b0d4789e30ab37cce936db66edbf29.jpg.
Konsultation specialisttandvård. 116. Konsultation specialisttandvård, omfattande.
Röntgenåtärder. 121. Röntgenundersökning av enskild tand. 122. Röntgenundersökning .
Kompletteringsåtgärd för specialist I oral radiologi, per behandlingstillfälle. 191.
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare.
IMPLANTAT OCH LEDANDE SPECIALISTKOMPETENS. Du får tillgång till
specialistandläkare inom bland annat protetik, implantat, rotbehandling, ortodonti,
tandlossning, käkkirurgi, bettfysiologi och oral radiologi. BEKVÄMT, TRYGGT OCH
PERSONLIGT. Här får du alltid ett tryggt omhändertagande utöver det vanliga.
Eva Levring Jäghagen, universitetslektor/specialistutbildad tandläkare. Ställföreträdande



prefekt. Tandläkarutbildningen Oral diagnostisk radiologi. 090-785 61 75 ·
eva.levring.jaghagen@umu.se · vCard.
12 nov 2014 . får utföra undersökningen enligt tandläkares eller läkares anvisningar. Den för
åtgärden ansvariga tandläkaren eller läkaren (punkt. 3.2.1) ska dock vara tillgänglig då
undersök- ningen görs. CBCT-undersökningar får göras av. **) Specialtandläkare inom
klinisk tandvård, med radiologi som huvudinriktning.
123 Röntgenundersökning, intraoralt, helstatus. 124 Panorama röntgen undersökning. 141
Studiemodeller, båda käkarna. 161 Salivsekretionsmätning. 162 Laboratoriekostnader vid
mikrobioloisk us. 163 Biopsi inkl laboratorieundersökning (PAD). 191 Kompletteringsåtgärd
för specialist i oral radiologi.
Odontologisk radiologi. Röntgenundersökning av tänderna, käkarna och ansiktet.
Omgörningsgaranti. Garanti som innebär att en behandling vid behov görs om utan att man
behöver betala för behandlingen en gång till. Oral kirurgi. Operation i munhålan.
10 jan 2017 . Välkommen till specialistkliniken för odontologisk radiologi i Göteborg! Vi
erbjuder modern tandvård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi hjälper dig med
alla typer av specialisera.
Avdelningen för odontologisk radiologi utför röntgenundersökningar av tänder, käkar och
käkleder, näsans bihålor, spottkörtlar, svalg och övre delen av halsen. Vid undersökningarna
används flera olika tekniker beroende på vad som ska undersökas.
Röntgen – Oral radiologi. Vi använder det senaste inom digital röntgenteknik och är mycket
stolta över att kunna erbjuda dig panoramaröntgen – en undersökningsmetod som tar en bild
på både över- och underkäke på en gång.
Utbildningsplanens mål följer SOSFS 1993:4 vad avser diagnostik och behandling i
tandsjukvårdande verksamhet II A-C. Vidare skall utbildningen leda fram till nödvändiga
kunskaper i bettfysiologi, odontologisk radiologi, avd. för käk-kirurgi, oral protetik,
parodontologi, pedodonti, foniatri, genetik, pediatrik, plastikkirurgi,.
Som tandsköterska har du en central roll i tandvårdsteamet tillsammans med tandläkare,
tandhygienister och tandtekniker. . Under sammanlagt 13 veckor är dina studier förlagda till
olika tandvårdskliniker på så kallat Lärande i arbete. .. Kursen ska ge kunskap om kariologi,
endodonti, parodontologi och oral radiologi.
Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till Oral diagnostisk radiologi - Röntgen
på Tandläkarhögskolan? Oral diagnostisk radiologi Tandläkarhögskolan 1177.se. För att
förbättra tillgängligheten i hela Västerbotten utförs även undersökningar vid Folktandvården
City i Skellefteå, samt vid lasarettet i Lycksele.
Privatpraktiserande tandläkare som har specialistkompetens i någon av specialiteterna oral
kirurgi, tandlossningssjukdomar, rotbehandling eller tandreglering och som vid utgången av år
1972 var verksam i enskild tandvård får, när han eller hon ger tandvård inom sin specialitet,
beräkna arvode med det högsta av de.
Sammanlagt finns det åtta specialiteter inom tandvården. De är; ortodonti – tandreglering,
pedodonti – barntandvård, oral protetik – proteser med mera, käkkirurgi, endodonti –
rotbehandling, parodontologi – tandlossningssjukdomar, bettfysiologi – besvär från käkleder
och/eller tuggmuskulatur och odontologisk radiologi.
Vägbeskrivning: För att ta del av rekommenderad färdväg, besök Länstrafikens webbplats
(www.lanstrafiken.se) eller hämta karta från Eniro (www.eniro.se). Om kliniken. Avancerad
röntgenundersökning av tänder, käkar och angränsande områden. Kliniker i närheten.
Specialisterna i Eskilstuna · Oral Protetik.
På plan 6 i centrumet ligger din tandläkare i Mörby. Kliniken i är en av Stockholms största och
mest moderna kliniker. Här erbjuder vi allt inom tandvård, självklart kombinerat med den



senaste tekniken. Som på alla Aqua Dentals kliniker sätter vi stort fokus på professionell
behandling och ett personligt bemötande.
hårdvävnads- och infektionssjukdomar; om hål i. tänderna och rotbehandling, oral biologi;
om. vävnaderna runt tänderna, radiologi = röntgenlära, Tandkliniken. ortodonti =
tandreglering, barntandvård &. förebyggande av tandsjukdomar hos barn, bettfysiologi &
protetik; om tugg-. organens funktion och ersättande av tänder,.
Akut tandvård; Allmäntandvård; Avtagbara proteser; Behandling av tandvårdsrädda patienter;
Estetisk tandvård; Konserverande behandling; Kronor och broar . (tandvård för barn och
ungdomar); Odontologisk radiologi (röntgen av tänder och käkar); Oral kirurgi (diagnos och
kirurgisk behandling av munhålan, käkarna, etc).
13 apr 2015 . Oral kirurgi. Endodonti (sjukdomar som relaterar till tandpulpan) Pedodonti
(barn-och ungdomstandvård) Parodontologi (läran om tandlossningssjukdomar) Oral protetik.
Radiologi (röntgen) Bettfysik. Lönen bygger på erfarenhet, och de med några år inom yrket
tjänar betydigt mer. Genomsnittslönen för en.
Vi har specialister inom Endodonti, Klinisk Bettfysiologi, Oral Kirurgi, Oral Radiologi,
Ortodonti och Parodontologi.. 9 dagar sedan - spara jobb - mer. Visa alla Smile jobb - Jobb i
Helsingborg.
Buy Oral radiologi (Tandvård) 4 by Hans-Göran Gröndahl (ISBN: 9789172056251) from
Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
På Motala Tandvårdsgrupp tar vi emot remisser för specialistundersökningar inom
odontologisk radiologi med CBCT, panoramaöversikter och intraoral teknik. Väntetiderna är
korta och Du kan ofta få hjälp med undersökning och svar samma vecka. Du kan få hjälp med
exempelvis: – Röntgenutredning inför.
Professor Christina Lindh, prof. spec. oral radiologi. Christina Lindh prof. spec. oral
radiologi. Mats Nordgren, specialist i ÖNH-sjukdomar och foniatri Mats Nordgren spec. ÖNH-
sjukdomar & foniatri. Anne-Marie Roos-Jansåker, Specialist parodontogi. Ingela Kvist-
Nilsson tandsköterska Ingela Kvist-Nilsson tandsköterska.
För att tillmötesgå den specialisttandvård på institutionen för odontologi som kräver
käkkirurgisk kompetens finns en enhet, enheten för käkkirurgi, som är kliniskt organiserad
under vuxenkliniken. På denna enhet bedrivs oral kirurgi i form av implantatfrågeställningar,
dentoalveolär kirurgi samt oral medicin. I dagsläget.
Om Folktandvårdens klinik för oral radiologi för dig som är vårdgivare och vill remittera till
oss.
Lediga jobb inom Specialist Odontologisk radiologi i Danmark. Gå in och sök!
5 apr 2016 . Specialisttandvård. Käkkirurgi. 5. Allmäntandvård. Specialisttandvård.
Odontologisk radiologi. 5. Allmäntandvård. Specialisttandvård. Oral protetik. 6.
Allmäntandvård. Specialisttandvård. Ortodonti. 6. Allmäntandvård. Specialisttandvård.
Parodontologi. 7. Allmäntandvård. Specialisttandvård. Pedodonti. 7 - 8.
Specialistområden: Bettfysiologi, Endodonti, Käkkirurgi, Odontologisk radiologi, Oral
protetik, Ortodonti, Parodontologi, Pedodonti, tandvård, Odontologi, Oral medicin,
Sjukhustandvård, Specialisttandvård, Allmäntandvård.
Utbildningen skall omfatta klinisk tjänstgöring, teoretisk utbildning, auskultationer och
fallpresentationer, multidisciplinär samverkan, tandvårdsplanering, profylaktik, etik,
hälsoekonomi, . Utbildningen vid klinik för orofacial medicin (sjukhustandvård/oral medicin)
.. Nischutbildning Odontologisk radiologi 2006-2007. Kurser.
Tandläkare Ingrid Hellsing & Johan Hellsing, Östermalm , Bettfysiologi, Endodonti,
Käkkirurgi/Oral kirurgi, Odontologisk radiologi, Oral protetik, Ortodonti, Parodontologi ·
Stockholm, Stockholms län · Skadekompassen > Vårdgivare > Bettfysiologi > Tandläkare



Ingrid Hellsing & Johan Hellsing, Östermalm. Grev Turegatan 63.
Mozhdeh Pour, profylaxsköterska. Jag tog min examen 2008 och arbetar som
Profylaxsköterska på kliniken. Jag har erfarenhet både från Folktandvården och olika privata
kliniker. Jag är vidareutbildad i barntandvård och oral radiologi.
19 nov 2017 . Av Ingegerd Menàre, Thomas Modéer, Svante Twetman. 1:a upplagan. I mycket
gott skick. Säljes för 100 kr. 5. Oral radiologi. Av Hans-Göran Gröndahl. 3:e upplagan. I
mycket gott skick. Säljes för 100 kr. 6. Etik i tandvården. Av Erwin Bischofberger, Ann-
Kristin Bolin, Gunilla Nordenram, Nils René. I nyskick.
1 dec 2009 . På tal om specialiteter finns det 8 områden inom odontologi nämligen: *
Pedodonti (barn- och ungdomstandvård) * Ortodonti (tandreglering) * Parodontologi
(tandlossningssjukdomar) * Oral kirurgi * Odontologisk radiologi (röntgen) * Klinisk oral
fysiolog (läran om munnens och käkarnas funktion)

Röntgen (odontologisk radiologi). Tandröntgen är den specialitet inom tandvården som utför
specialiserade röntgenundersökningar av tänder, käkar och. Oral radiologi av Gröndahl, Hans-
Göran: Röntgenundersökningen är ett av tandvårdens viktigaste diagnostiska hjälpmedel. All
nödvändig information ska.
Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i
tandvårdsteamet om du vill . på behandlingen. För mer exakt prisuppgift - tala med din
tandläkare/tandvårdsteamet. . 191, Kompletteringsåtgärd för specialist i oral radiologi, per
behandlingstillfälle, 635, 635. Hälsofrämjande åtgärder, Pris
16 sep 2017 . Smile bedriver allmäntandvård samt en omfattande specialisttandvård på sina sju
kliniker i Skåne inom Bettfysiologi, Endodonti, Oral kirurgi, Oral Protetik, Oral Radiologi,
Ortodonti, Parodontologi och Pedodonti. Gemensamt för alla klinikerna är att de är fräscha
och ljusa med toppmodern utrustning samt.
4 dec 2017 . Karolinska Institutet,. Institutionen för odontologi, barn- och ungdomstandvård.
Box 4064. 141 04 Huddinge. Alfred Nobels Allé 8, plan 8,. Huddinge. Folktandvården Handen.
Pedodonti. Handenterminalen 3. 136 40 Handen. Folktandvården Sollentuna. Pedodonti.
Tingsvägen 17. 191 61 Sollentuna.
4 maj 2016 . Du kan utbilda dig vidare till specialist inom någon av de åtta odontologiska
specialiteterna: ortodonti, oral kirurgi, endodonti, pedodonti, parodontologi, oral protetik,
radiologi och bettfysiologi. En annan möjlighet är att gå en vidareutbildnings som ger dig
behörighet att arbeta inom djursjukvården.
1 feb 2017 . Specialisttandvård för barn och ungdomar. Ersättningar 2017. 1(5). Pris- och
åtgärdsförteckning. Specialisttandvård för barn och . 163. Biopsi inklusive
laboratorieundersökning (PAD). Faktura+530. Faktura+499. 191. Kompletteringsåtgärd för
specialist i oral radiologi, per behandlingstillfälle. 684. 643.
Efter minst två års tjänstgöring som allmäntandläkare kan en tandläkare vidareutbilda sig till
specialist inom oral kirurgi, ortodonti, pedodonti, parodontologi, oral protetik, bettfysiologi,
endodonti eller odontologisk radiologi. Specialisttjänstgöringen (ST) kräver normalt ytterligare
3-4 års teoretiska och praktiska studier.
Kursen Odontologi 1 behandlar kariologi, endodonti, ortodonti, pedodonti samt oral radiologi.
Kursen ger kunskaper om tandsköterskans arbetsuppgif- ter och olika arbetssätt med
inriktning mot teamtandvård. Kursen Odontologi 2 bygger på Odontologi 1 och behandlar
parodontologi, käkkirurgi, protetik och bettfysiologi.
Oral radiologi 2. Termin 5. Att utvecklas till tandläkare-teamsamarbete. Klinisk odontologi 2.
Valbara kurser termin 5. Ledarskap i den lilla vårdenheten. Rättsodontologi – odontologi i
rättsväsendets tjänst. Modern kompositterapi – möjligheter och begränsningar. Studentvalt



enskilt projektarbete. Tandvårdspsykologi
beskrivningarna. Fakta 1. Dagens specialitetsindelning. I dag kan en tandläkare ha
specialistkompetens inom områdena pedodonti, ortodonti, parodontologi, oral kirurgi,
endodonti, oral protetik, odontologisk radiologi, och bettfysiologi. Referentgranskad –
accepterad för publicering 9 maj 2016. ” Föreskrifterna behöver.
Specialisttandvård utan väntetid. Tandvårdshuset erbjuder kvalificerad specialisttandvård och
CBCT-röntgen och du som tandläkare är välkommen med din remiss.
Ändringar i tandröntgen. Pantomo Oy och Mehiläinen Oy går samman 2.1.2018. Pantomos
tjänster inom oral radiologi, bl.a. bilddiagnostik och utlåtanden, överförs i sin helhet till
Mehiläinen. Pantomo håller julledigt fr.o.m. 22.12.2017, och efter det fortsätter verksamheten
fr.o.m. 2.1.2018 vid Mehiläinen Forum i Helsingfors.
Det är ett samlingsnamn för en rad olika läror och specialistområden, såsom ortodonti,
endodonti, oral protetik, pedodonti, implantologi, kariologi, parodontologi, och odontologisk
radiologi. Den ortodontiska delen av tandvården innefattar olika former av tand- och
käkreglering. Ortodonti riktar in sig på behandling av bettfel,.
Röntgen (odontologisk radiologi). Tandröntgen är den specialitet inom tandvården som utför
specialiserade röntgenundersökningar av tänder, käkar och munhålan. På vår avdelning har vi
kunskap och utrustning för att kunna utreda och diagnostisera mer komplicerade fall på
tänder, i käkar och i angränsande organ med.
21 feb 2017 . Rotbehandling ingår inte. 214. Parodontologisk behandling, begränsad, i
samband med annan tandvård .. Till en specialtandläkare med inriktning på odontologisk
radiologi betalas arvodet multiplicerat med 1,5. 430. Insättning av mini- . Avlägsnande av oral
mjukdelstumör eller torii. Avlägsnande av ytlig.
Oral radiologi. av Hans-Göran Gröndahl. häftad, 2008, Svenska, ISBN 9789172056251. 394
kr. Röntgenundersökningen är ett av tandvårdens viktigaste diagnostiska hjälpmedel. All
nödvändig information ska erhållas med minsta möjliga stråldos. För att få stor diagnostisk …
häftad. Skickas inom 1‑2 vardagar. 394 kr.
29 okt 2017 . Sju personer jag har talat med sedan dess, som jobbar som tandvårdspersonal
inom de privata vårdjättarna, vittnar om en alltmer profitdriven vård på patientens bekostnad.
Det hela fick sin start i början av .. Läs mera: Direktörerna för Oral (Martin Forss) och
Mehiläinens tandvårdsavdelning (Erkki Virta).
23 nov 2015 . . tandläkaren en legitimation, som utfärdas av Socialstyrelsen. Efter två års
arbete som allmäntandläkare kan en tandläkare specialisera sig. Det finns åtta olika
inriktningar att utbilda sig vidare i: endodonti, parodontologi, oral protetik, bettfysiologi,
ortodonti, pedodonti, odontologisk radiologi och käkkirurgi.
Det finns 9 olika specialiteter inom tandvården i Sverige och dessa är käkkirurgi ortodonti,
pedodonti, parodontologi, oral protetik, bettfysiologi, endodonti samt odontologisk radiologi.
Det finns olika intresse organisationer inom tandvården där tandläkarförbundet och
privattandläkarn är de största. Privattandläkarna är till för.
5 feb 2015 . Röntgenundersökning av tänder och käkar. Här utförs röntgenundersökningar av
tänder, käkar och angränsande områden inom ansikte och käkleder. Förutom traditionell
röntgenundersökning med apparater som finns hos allmäntandvården, kan på avdelningen tas
panoramabilder av käkarna, skallbilder.
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