
 

 

Årsberättelse 2020 
Styrelse 
Per Alstergren, ordförande; Birgitta Johansson Cahlin, sekreterare; Susanna Marklund, 
kassör; Alkisti Anastassaki Köhler, ledamot; Erik Lindfors, ledamot 

Årsmöte 
Hölls i digital form i samband med Höstmötet den 24 september 2020. 

Höstmöte 
Föreningen arrangerade Höstmöte på Zoom på grund av pandemirestriktioner 
den 24 september 2020. Temat för höstmötet var Nya nationella riktlinjer. 
Uppskattad kursgivare var professor Anders Wänman, Umeå universitet. 

Kvalitetsgruppen initierade fortsatta grupparbeten inom ämnet Bettfysiologi i 
allmäntandvård, nationellt behandlingsstöd för allmäntandvården och 
implementering av dessa i allmäntandvården. En mindre artbetsgrupp tillsattes 
med målet att presentera ett förslag till färdigt behandlingsstöd. Närvarande 
höstmötesdeltagare deltog och redovisade diskussionsresultaten under 
programpunkten ”Lyssna till den kraniomandibulära rörelsen”.   

Styrelsens arbete  
Styrelsen har haft tre ordinarie protokollförda sammanträden (januari, maj och 
september) under året. Mötena i maj och september genomfördes digitalt på 
Zoom. Arbetet har kretsat kring följande: 
• Programförslag för Riksstämman 
• Genomfört forskningsrapporter vid Riksstämman 
• Tagit fram en film till Riksstämman med hjälp av Karolina Broberg  
• Planering och genomförande av Höstmötet 
• Bedömning av behovet av specialister i ämnet och patienter i kö 
• Lanserat ny hemsida 
• Svarat på frågor från utredningen ”När behovet får styra” 
• Fortsatt arbete i arbetsgrupp för nationellt beslutsstöd för allmäntandvården 
• Kvalitetsgruppen arbetade med att ta fram en checklista för implementering 

av nationellt beslutsstöd för allmäntandvården 
• Genomfört extra styrelsemöte för att hantera konsekvenser av pandemin 
 
Odontologisk riksstämma 2019 
Moderator för forskningsrapporterna var Birgita Johgansson Cahlin, 12 rapporter 
presenterades via en förinspelad film. En av rapporterna deltog i tävlingen om 
bästa forskningsrapport. 

SVENSK FÖRENING FÖR BETTFYSIOLOGI 
Swedish Academy of Temporomandibular Disorders 



Styrelsen uppmuntrade Karolina Broberg att spela in film om bettfysiologi i 
allmäntandvården med fokus på DC/TMD.  

Slutord 
Styrelsen tackar varmt för förtroendet och det positiva gensvar vi haft i 
kontakterna med föreningens medlemmar. 

För styrelsen 

Per Alstergren Birgitta Johansson Cahlin 
Ordförande  Sekreterare 




