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Kursprogram
Hur kan vi få våra behandlingar med aligners att fungera 
bättre? I enklare fall med neutralbett och mindre trångs-
tällningar fungerar oftast aligners bra medan det i svårare 
malocklusioner ofta blir mer komplicerat att få till ett 
riktigt bra behandlingsresultat. 

Under sin presentationen utgår Thor Henrikson från att gå 
igenom vilka fall som är lämpliga att behandla med aligners 
och hur och vad man kan göra i sin behandlingsplanering 
för att öka precisionen och effektiviteten vid behandling 
med aligners, speciellt de lite svårare fallen. Thor presente-
rar både lyckade och misslyckade fall och reflekterar över 
vad vi kan göra i våra framtida fall för att undvika hans 
misstag. Thor kommer gå igenom behandling av trångställ-
ningar både med och utan tandextraktioner samt behand-
ling av djupa och öppna bett.

I sin presentation reflekterar Kaj Karlsson över behovet av 
ortodontisk behandling bland sina egna patienter och valet 
att behandla själv eller remittera till en specialist. Behovet 
för sk mindre ortodonti är stort, i synnerhet för att kunna 
göra mer vävnadsbesparande estetiska lösningar. Vad 
behöver allmänpraktikern för utbildning för att kunna ge 
behandling med aligners? Utbudet av leverantörer och 
brands ökar – hur skall vi kunna välja bland mångfaldet.
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3 p Docent,	specialisttandläkare 
Thor Henrikson jobbar på Malmö 
Universitet	och	arbetar	till	vardags	
mest kliniskt samt med under-
visning och föreläsningar. Han 
doktorerade 1999 och har sedan 
dess	publicerat	40	artiklar.	Han	är	medlem	i	Angle	
Society of Europe sedan 2002 och blev President 
2020. Han har arbetat med Aligners sedan 2002.

OL,	privatpraktiker	Kaj Karlsson  
har	varit	aktiv	inom	estetisk	
tandvård sedan 1990-talet och 
ortodontin	kom	med	på	2000-ta-
let.	Aligner	ortodontin	har	vari	en	

stor del av hans kliniska verksamhet sedan 2007 
och	han	har	erfarenhet	av	de	flesta	på	marknaden	
befintliga	aligners,	även	självtillverkade.


