
Protokoll styrelsemöte Svensk förening för cariologi 16/1 2019. 

Närvarande; Hans Sandberg, Alfheidur Astvaldsdottir, Anita 
Häggblom, Marie Borgeström Larsson. 

§1. Diskussion om det aktuella läget beträffande car konferensen i aug 2019. 

¤ Hotell och datum är klart. Marie kollar med Giulia om exakta tider för luncher  
middag fika. Även förslag på aktiviteter/underhållning. 

¤ Hans bekräftar/ kollar föreläsare Uno Fors, Anders Lindunger, och Annika 
Julihn. Att det är OK och ev arvoden så att vi kan göra ekonomisk kalkyl vid 
nästa möte. 

¤ Alfheidur pratar med Katarina Wretlind (eller var det Hans…?) och Frida 
Lundgren och bekräftar OK och ersättning. 

¤ Marie mailar Lars Gahnberg om att han ska få bekräftat av Magnus Hakeberg 
och att han ska meddela samt bekräfta vem som kommer och redogör för 
Örebro projektet. Även där önskas besked om ev ersättning. 

¤ Marie mailar till våra sponsorer ett prel program och ”trycker på” lite… 

¤ Prel program: 

Torsd 15/8 2019. 

09:00-10:30 Registrering, utställning, mingel och kaffe. 

10:30-12:00 ”Cariologiska nuläget i stort och smått”  

                        Prof Lars Gahnberg (SKAPA) Statistiker Frida Lundberg (SoS) och 

                        Klin chef Anders Lindunger FTV Tensta, ger sina synpunkter. 

12:00-14:00 ( ev 14:30) Lunch, utställning och sponsorpresentation. 

14:00-15:00 Katarina Wretlind redogör för arbetet med Nationella Riktlinjer 

15:00-15:30 Kaffe 

!5:30-16:30 Tdl Uno Fors talar om AI inom tandvården. 



Middag och kvällsaktivitet. 

Fredag 16/8 

09:00-10:30  ”Tre goda exempel” Föreläsning/presentation av: 

                        ¤ Örebroprojektet (Vem)? 

                         ¤ Prof Magnus Hakeberg Vänersborsprojektet 

                         ¤  Tdl Annika Julihn Praktikbaserat nätverk 

Utdelning av gruppuppgift (där gärna våra sponsorer får deltaga). 

10:30-11:00 Fika 

11:00-11:30 Workshops i grupper; Cariologins framtid; vart vill vi? 

11:30-12:30 Diskussion om vad vi kom fram till 

12:30- 13:30 Lunch 

13:30-15:00 Årsmöte 

Avslutning. 

§2. Vi beslöt att vi till konferensen ska bjuda in GUA, programansvarig och 
prefekt från samtliga institutioner samt Veronica Palm. 

§3 Marie mailar Ulrika Funegård och Kerstin Wennerholm då inte protokollet 
från årsmötet, som skickades för justering i nov, har återkommit. 

§4 Anita sitter kvar som kassör mandatperioden ut. 

§5 Nästa möte 7/2 kl 16.30 då även Lars Gahnberg är kallad.  Planen är att vi då 
ska kunna få en bild av ekonomin om både kostnader och intäkter har klarnat. 

 

Vid pennan; 

Marie Borgeström Larsson 

 



 

 


