
Protokoll Svensk Förening för Cariologi,  onsd 25/10 2017. 
 

Närvarande;  Hans Sandberg, Marianne Kjaeldgaard, Senida Begovic, Pernille 
Linnerud-Magnusson, Marie Borgeström Larsson 
 
 
§1. 
Hans ref möte med cariologiska ämnesföreträdare på Arlanda. Konferens ORCA i 
Köpenhamn 4-7 juli 2018 i stället för som tidigare planerad  konferens i 
Stockholmstrakten i augusti.  Hans har haft kontakt med Kim Ekstrand i 
Köpenhamn om hur vi ev skulle kunna lägga upp det. Skräddarsy ett program för 
oss? Ha en ”egen ” lokal en dag i anslutning till ORCA? Vi behöver fatta ett beslut 
på årsmötet. Anmälan till KPH är i februari.  Innan årsmötet behöver vi informera  
våra eventuella sponsorer och stämma av läget. De kan välja att sponsra SFFC Alt 
att sponsorerna sponsrar ORCA. 
Marie kontaktar sponsorerna och kollar läget. 
 
§2. 



 På ämneskonferensen i Göteborg  föreslogs ett samarbete/samgående med 
SFORM dvs ämnesföreningen som har odontologiska material på sin agenda.  
 
 Evaggelia Papia kallad Lisa ordf i SFORM är inbjuden till vårt årsmöte på 
riksstämman och ska presentera sina tankar om ev samarbete. De har årsmöte på 
kvällen samma dag som vi.  
 
§3.  
Ett förslag har dykt upp om att det kan ev vara bättre att i stället för som nu, ha en 
styrelse med representantion från varje lärsosäte med en succesiv växling av 
posterna. Skulle förbättra kontinuitet och underlätta kommunikation mellan 
lärosätena. 
 
§4 
Vid ämnesföreträdar mötet diskuterades även nomenklatur, så att vi använder 
samma språk. Tex istället för  ”kariesfritt” säga ”färdig excaverat”. 
Använda fluorid i stället för fluor. 
 
§5. 



De 4 ämnesföreträdaren Karin Sunnegård, Dan Ericson, Alfheidur Astvaldsdottir, 
Peter Lingström har disk en gemensam artikel, en debatt artikel tex i DN där man 
tar upp att ämnet cariologi minskar utbildningen,  
 
§6 
Certifiering behöver lyftas då cariologi inte är en specialitet. Umeå/Göteborg har 
varit duktiga på att få fram  lämpliga kandidater pga  samarbetet med FTV  klin. 
Det finns en färdig plan som äri enlighet med övrig ST.  
 
§7. 
Stipendier? Hans kollar i årsberättelser om det finns något om stipendier. 
 
§9. Marie och Hans sammanställer, nästa vecka, en dagordning till årsmötet som 
en bilaga till Kallelsen.  
 
Vid tangenterna Marie Borgeström Larsson  Sekr 
 
Hans Sandberg Ordf  
 



 
 


