10 NYHETER
NWT / LÖRDAG 1 OKTOBER 2005 / REDIGERING: THOMAS NILSSON

KARLSTAD: Patienterna vill aldrig lämna tandläkarstolen...

Se film när gadden lagas
Den som sätter sig i Örjan
Svartviks tandläkarstol i
Karlstad har inte bara en
läskig borr att vänta.
Även Kalle Anka och
musikkonserter ingår i behandlingen.

Till vänster: Mannen
bakom kamera-dvdn
heter Per-Arne Bengtsson och är medicintekniker. Tandläkaren Örjan Svartvik nappade
direkt på idén att visa
film för patienterna.
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 – Som alla andra är
man ju lite återhållsam
med att vilja gå till tandläkaren, skrattar Per-Arne
Bengtsson som är medicintekniker.
Han och kollegan Per
Ljungkvist började fundera över hur man skulle
kunna göra tandläkarbesöket lite roligare. Tillsammans har de nu tagit fram
en ny produkt som kanske
kan vara till glädje för alla
tandläkarskraja – en kamera kombinerad med dvd.

Nedan: Under undersökningen filmar tandläkaren i munhålan,
patienten kan följa allt
via en skärm i taket.
När det blivit dags att
ta fram borren går dvdspelaren automatiskt i
gång och i taket visas
då film medan tänderna lagas.

Lättare kommunicera
– Patienten kan se vad som
ska göras på en monitor
medan tandläkaren filmar
i munhålan, berättar PerArne.
Örjan Svartvik är tandläkare i Karlstad, han nappade direkt på dvd-idén:
– Intraoralkameror har
ju funnits ett tag, men ihop
med dvd blir det en helt annan grej. Det blir lättare
att kommunicera med patienten eftersom det är lättare att visa än berätta om
vad som behöver åtgärdas.
När undersökningen är
klar svischar kameran

automatiskt över till valfri
dvd-film. Sedan tre månader tillbaka kan Örjan
Svartviks patienter avnjuta allt från hårdrock med
Guns ‘n’ Roses till bilder
från Karlstad medan gaddarna blir lagade.
Responsen har varit positiv.
– Jag är överraskad,
många patienter tycker

att det är en riktig höjdare. Min kollega blev så
avundsjuk att nu ska han
också skaffa en, skrattar
Örjan.
Än så länge är dvd-utbudet inte så jättestort, men
Örjan Svartvik planerar
att bygga upp en gedigen
samling.
– Just nu finns det 10-15
musik-dvds, lite Kalla An-

ka och ett bildspel att välja
på. Det jag måste tänka på
är ju att inte bara köpa in
musikfilmer efter min
egen musiksmak.

Kan ta med egen film
Men om man saknar något
i utbudet går det alldeles
utmärk att ta med sig en
egen film.
– Det kom en gammal

farbror med en Louis
Armstrong-dvd, och den
fick han självklart titta
på.
Tanken med den nya tekniken är att det ska vara
både kul och lärorikt att gå
till tandläkaren.
Det är bara ett problem.
– Patienterna vill ju aldrig gå härifrån, skrattar
Örjan.
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KLUBBAT LANDSTINGSSTYRELSEN

Akutinsats
för rättspsykiatrin
 Säkerheten på rättspsykiatriska kliniken i Kristinehamn är så dålig att kriminalvården har tvekat
att placera där. Dessutom
är arbetsmiljön dålig.
Bland annat stängdes förra året arbetsterapin av
just detta skäl.
Landstinget är nu berett
att vidta akuta åtgärder
för att komma till rätta
med dessa problem.
Landstingsstyrelsen
har beviljat 5,5 miljoner
kronor som ett förskott ur
nästa års investeringsram.

Tvättstuga
byggs om
 Vid Centralsjukhuset i
Karlstad finns det en tvättstuga. Arbetsmiljön är dålig med buller och dålig
lukt.
Dessutom är lokalerna
hårt slitna. Landstingsstyrelsen har beviljat 2,3 miljoner kronor till en upprustning och ombyggnad.

Röntgenjournaler
moderniseras
 Landstingets röntgenavdelningar anser sig inte
kunna vänta in ett heltäck-

ande vårdinformationssystem för landstinget. I stället uppgraderas det IT-baserade system som redan
finns i Kristinehamn och
samma system installeras
även i Arvika, Säffle och
Torsby.
Landstingsstyrelsen har
beviljat 4,5 miljoner kronor för detta nya journalsystem.

Marieberg säljs
med förbehåll
 Landstinget säljer nu det
så kallade Kristinapalatset
i Kristinehamn till kommunen som sedan säljer
det vidare till ett privat
byggföretag som vill bygga
om till bostäder.
Landstinget betalar
kommunen 5,9 miljoner
kronor för att bli av med
de kostnadskrävande
byggnaderna. Dessa pengar ska gå vidare till byggföretaget i takt med ombyggnaden.
Två förbehåll finns. Dels
ska det tidigare köket på
Marieberg rivas på landstingets bekostnad.
Dels åtar sig landstinget
att bekosta en rivning av
hela Kristinapalatset om
planerna på ombyggnad
inte går att förverkliga.

