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ODONTOLOGISKA
INSTITUTIONEN

KOMPETENSCENTER FÖR SÄLLSYNTA ODONTOLOGISKA TILLSTÅND

KUNNANDE
I STÄNDIG
UTVECKLING
Vi är ett nationellt center för sällsynta diagnoser som kan medföra
avvikande tand- och käkutveckling, nedsatt orofacial funktion och
behov av omfattande behandling.
Vi är en resurs för både barn och
vuxna och är en tillgång för vårdgivare och patienter i hela landet.

Sällsynta diagnoser

Främst avses medfödda eller
förvärvda tillstånd hos högst 100
personer per miljon invånare som
leder till funktionsnedsättning. Mer
information finns på:
www.socialstyrelsen.se/
ovanligadiagnoser

Vi erbjuder

• Kostnadsfri undersökning, information och rådgivning (kostnader
för röntgen kan tillkomma).

• Odontologisk bedömning i samband med diagnosutredningar.
• Behandlingsplanering som sker
i nära samarbete med vår referensgrupp av specialister vid
Odontologiska Institutionen.
• Behandling sker vanligen hos
ordinarie tandläkare. För de som
bor i Region Jönköpings län kan
behandling ske på Odontologiska
Institutionen.

Vi bedriver

Kunskapsinsamling och dokumentation om sällsynta tillstånd.
Forsknings- och utvecklingsprojekt kring sällsynta odontologiska
tillstånd för att bidra till en bättre,
säkrare och evidensbaserad vård.

Foto: Anna Wennberg

Odontologiska Institutionen grundades
1972 och är ett utbildningscentrum för
specialistutbildning av tandläkare inom
alla odontologiska specialiteter.
Vid Odontologiska Institutionen bedrivs
patientnära klinisk forskning och
specialistbehandling av patienter som
remitterats från allmäntandvård och
sjukvård.

Vi medverkar också i

Utbildningssammanhang för att
sprida kunskap och information
om sällsynta odontologiska
tillstånd.

Vill du veta mer?

Besök vår webbplats plus.rjl.se/oi
eller kontakta någon av oss.

Elm

ia

Rosenlunds
vårdcentrum
Buss

Odontologiska
Institutionen

E4

P
H er

m

g
vä
ans

olm

kh

en

c
Sto

Ekhagsrondellen

E4

31

g
gbor

Helsin

Hitta till oss
På Odontologiska Institutionens webbplats finns
detaljerad vägbeskrivning: plus.rjl.se/oi

Kontakta oss
Ämnesföreträdare,
övertandläkare, Fil. dr
Johanna Norderyd
Specialist i pedodonti
Tel: 010–242 46 65
johanna.norderyd@rjl.se

Övertandläkare
Pernilla Holmberg
Specialist i oral protetik
Tel: 010–242 46 68
pernilla.holmberg@rjl.se

Odontologiska Institutionen
Kompetenscenter
Box 1030
551 11 Jönköping
Tel: 010-242 46 66
E-post: kompetenscenter@rjl.se
Besöksadress: Hermansvägen 5

Tandsköterska
Annica Krogell
Koordinator
Tel: 010–242 46 66
annica.krogell@rjl.se

Vårdadministratör
Anna Thofelt
Assistent
Tel: 0722-11 56 89
anna.thofelt@rjl.se

