
VÅRMÖTE 2022 - STOCKHOLM 

Den äldre och sköra patienten – etiska och protetiska utmaningar 

27–28 januari 2022 

Plats: Van Der Nootska palatset, Sankt Paulsgatan 21, Stockholm 

 

Dag 1 

09 30 – 10 30 Registrering, kaffe 

10 30 – 10 45 Öppning av mötet (SFOPs styrelse) 

10 45 – 12 15 Protetik på sköra och beroende äldre patienter, hur annorlunda gör en 
sjukhustandläkare (Markus Höglund) 

12 15 – 13 15 LUNCH 

13 15 - 14 00 Protetiska aspekter på patienter med sällsynt hälsotillstånd (Pernilla Holmberg) 

14 00 – 14 15 Frukt, kaffe & te 

14 15 – 15 00 Presentation av doktorsavhandling: On the mortality of patients treated with 
dental implants: Association to age, degree of tooth loss and treatment 
modality(Jan Kowar) 

15 00 – 15 30 KAFFE 

15 30 – 16 30 Terapimöte kring patientfall (Markus Höglund, Pernilla Holmberg) 

16 30  Avslutning 

19 00 – 19 30 Fördrink 

19 30 – 01 00 Middag med underhållning 

Dag 2 

09 00 – 09 30 Presentation av nya specialister  

09 30 – 10 30 Betydelsen av en bra tuggfunktion hos den äldre sköra patienten – från kropp till 
knopp (Mats Trulsson) 

10 30 – 11 00 Frukt, kaffe & te 



11 00 – 11 45 Presentation av doktorsavhandling: On dental implant failure and patient-related 
factors (Malin Olsson Malm) 

11 45 – 12 00 Guldpris 2021 

12 00 – 13 00 LUNCH 

13 00 – 13 45 Presentation av doktorsavhandling: Extensive tooth wear in adults; classification 
and prosthetic treatment (Wedad Hammoudi)  

13 45 – 15 00 Ska jag förvänta mig årsrik livskvalitet? (Pia Skott och Pernilla Larsson Grahn) 

15 00   Avslutning och Frukt, kaffe & te 

 

Föreläsare under vårmötet 

Marcus Höglund    Övertandläkare, doktorand, Centrum för orofacial medicin, 
Folktandvården Östergötland 

Pernilla Holmberg Specialist oral protetik, Kompetenscenter för sällsynta 
odontologiska tillstånd, Avdelningen för oral protetik, Odontologiska 
Institutionen, Jönköping 

Jan Kowar  Odontologie doktor, specialist oral protetik, Brånemarkkliniken, 
  Göteborg 

Malin Olsson-Malm  Odontologie doktor, ST-tandläkare oral protetik, Brånemarkkliniken, 
Göteborg 

Wedad Hammoudi  Odontologie doktor, specialist oral protetik, Folktandvården 
Stockholm 

Pia Skott  Medicine doktor, specialist orofacial medicin, forskningschef, 
Folktandvården Stockholm  

Pernilla Larsson- Gran  Docent, specialist oral protetik, forskningschef, Folktandvården 
Östergötland 

Mats Trulsson  Professor, specialist oral protetik, Karolinska Institutet, Stockholm 

 

Anmälan och betalning till konferens sker till SFOP:s skattmästare johan.asplund@tlv.se senast 
15 december 2021. Betalning skall ske omgående efter anmälan till plusgirokonto 22 45 87-6. 
Om faktura önskas emotses faktureringsunderlag i samband med anmälan. 



Vänligen ange om du har önskemål om särskild kost. 

Konferensavgiften är 5400 kr (reducerad avgift för ST-tandläkare 2700 kr). 

På nedanstående hotell som ligger inom gångavstånd från Van Der Nootska palatset lämnas 
rabatt vid bokning med nämnda koder. Hotell bokas separat direkt med hotellet. 

 

Boende: 

Hotel Rival: ger 10% rabatt på det dynamiska priset i mån av plats inklusive frukost. Följ länken: 
https://bit.ly/TLVRival då appliceras rabatten direkt. Bokar du via www.rival.se så får du manuellt 
lägga in koden TLVRIVAL så appliceras rabatten.    

(Det går att boka med koden fram till 28 januari och rabatten appliceras ifall man skulle vilja 
komma redan den 25 januari och om man vill bo kvar till den 30 januari). 

Hotel Frantz: ger 12% rabatt på det dynamiska priset i mån av plats inklusive frukost och ett 
glas cava vid ankomst. Använd koden PALATSET när ni bokar via https://www.hotelfrantz.se/ 

Vid avbokning före 11 januari 2022 återbetalas hela konferensavgiften. Vid senare återbud sker 
ingen återbetalning. 

 

Medlemsskap 

Har du inte hunnit betala medlemsavgiften för 2022, så kan du göra det direkt nu genom att 
Swisha till 123 065 6843 eller till plusgirokonto 22 45 87-6. För belopp se nedan de olika 
medlemskap: 

Ordinarie medlem: Tandläkare med specialistkompetens i oral protetik eller ST-tandläkare i oral 
protetik. Villkor: Medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund. Ordinarie medlem äger rösträtt vid 
föreningssammanträde och kan inväljas i styrelsen. Medlemsavgift: 250 SEK/år (2022) 

Associerad medlem: Har speciellt intresse i ämnesområdet oral protetik. Äger ej rösträtt och kan 
inte inväljas i styrelsen. Medlemsavgift: 150 SEK/år (2022) 

Senior medlem: Ordinarie medlem kan det år den fyller 65 år, ansöka om seniormedlemskap. 
Medlemsavgift: 150 SEK/år (2021) 

https://bit.ly/TLVRival
http://www.rival.se/
https://www.hotelfrantz.se/

