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Var god gapa och välj film
Nu kan du kolla
på video hos
tandläkaren
KARLSTAD.
Filmen i taket rullar
medan tandläkare
Örjan Svartvik, 50,
börjar rota i munnen.
-En patient tog med
sin egen dvd, säger
han.
De flesta av oss har väl
längtat efter något annat
än lysrör i taket hos
tandläkaren.
Hos Örjan Svartvik i
Karlstad får patienterna
välja favoritrulle redan i
väntrummet. Från Eric
Clapton till Musse Pigg.
Konserterna är populärast.

MUSSE PIGG ELLER ERIC
CLAPTON? Tandläkaren Örjan
Svartvik låter patienterna välja film
redan i väntrummet.
Foto: THOMAS JOHANSSON

Filmer och
bildspel

Tandläkaren Örjan med uppfinnaren
-En av mina patienter
Per Arne i bakgrunden.
tog med sin egen Louis
Foto: THOMAS JOHANSSON
Armstrong-dvd, säger
Örjan Svartvik.
Sjukhusteknikern Per-Arne Bengtsson, 46, fick idén när han
hittade en kamera för munnen på en mässa. Den var kopplad
till en vanlig tv-skärm.
Per-Arne tyckte att det fattades något: en skärm ovanför
patienten och en liten till tandläkaren.
Och visst borde det gå att visa filmer och bildspel också.
-Jag var skeptisk men intresserad när han ringde, säger
Örjan Svartvik.

Se sin egen mun

Han har testat anläggningen sen i höstas.
-Patienterna tycker att det är väldigt kul. Överraskningen
är den stora grejen. Och det är skönt för många att ha något
annat att koncentrera sig på, säger han.
Men när han ska tala med en patient om känsliga saker
stänger han av anläggningen.
Den lilla kameran är försedd med en lampa som lyser upp
munhålan. Bilden på skärmen i taket är plågsamt detaljerad.
-Nu har min kollega i rummet bredvid också beställt en
anläggning, säger Örjan Svartvik.
Pris: strax över 60000 kronor.
Konstruktören Per-Arne Bengtsson jobbar vidare
tillsammans med kompanjonen Per Ljungqvist.
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-Nästa projekt blir tv. Tänk att kunna visa VM och OS,
säger tandläkaren Örjan Svartvik.
Kerstin Danielson
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