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TANDIMPLANTAT HOS EN AV
SVERIGES LEDANDE KLINIKER INOM
TITTHÅLSKIRURGI SEDAN ÅR 2004

Till skillnad från de flesta kliniker använder Swedish Dental en
avancerad röntgenteknik som avbildar käken 3-dimensionellt.
Bilden förs sedan över till ett datorprogram där behandlingen
planeras individuellt för att åstadkomma bästa precision och
kvalitet. På så sätt slipper du onödig smärta, månader av väntetider, orostider och läketider.
Swedish Dental behandlar även patienter där andra tandläkare
bedömt det som omöjligt. Dessutom erbjuder vi förmånliga
garantier och möjlighet till finansiering med delbetalning upp
till 36 månader.
• Räntefri delbetalning 36 månader
• Utbildar andra tandläkare inom denna teknik
• Erbjuder en kostnadsfri konsultation

Vid helt tandlösa käkar och när du saknar en eller flera
tänder har du möjlighet att få fastsittande tänder
samma dag som operation.

Haninge har blivit en certifierad barnrättskommun. Det innebär attbarn
och unga i Haninge ska bli
mer delaktiga i planer och
beslut.
l – Låt säga att en lekplats
ska flyttas från en del av
kommunen till en annan. Då
bör vi ha samråd med barn
som är berörda, precis som
vi har med vuxna i dag, säger Lotta Gusterman vid kultur och fritid.
Haninge är en av fyra
kommuner som har blivit
certifierade. Det innebär att
barnens och ungdomarnas
åsikter ska tas tillvara vad
gäller skola, fritid, kultur och
mycket mer.
I skolorna ska eleverna
från och med nu arbeta mer
med skolledningarna för att
stärka trygghet och inflytande.
– Delar av barnrättskonventionen finns redan i
svensk lagstiftning, till exempel i socialtjänstlagen.
Men det här skärper barn
och ungas rätt i vissa frågor, säger Lotta Gusterman,
chef för utveckling och stöd
på kultur- och fritidsförvaltningen.

Hedda Sjöberg, Lotta Gusterman , Jens Davidsson (KD)
och Per Westberg (Unicef) vid certifieringen.
område med 500 bostäder.
Ska kommunen ha samråd
med barn då?

– Då kommer vi med all
sannolikhet ha samråd med
barn också. Det har vi redan
i dag. Men det kommer att
ske mer strukturerat.

▸▸Kommer ni att kontrollera
att arbetet efterföljs?

– Vi arbetar i dag i en barnrättslig grupp, där alla förvaltningar och bolag finns
med. Vi har arbetat med de
här frågorna i två år och vi
kommer att fortsätta arbeta i ett nätverk som ser till att
vi har rätt kunskap, så att vi
fattar kloka beslut.
filip magunsson

Fakta

Variant av internationell modell
w En barnrättskommun är
en variant av den internationella modellen Child Friendly Cities, som tillämpats i ett
hundratals städer runt om i
världen sedan 1996.
w Modellen anses göra det
möjligt för barn, ungdomar
och vuxna att samarbeta för

att förbättra skolor, samhällen och städer.
w Arbetet tar avstamp i FN:s
barnkonvention som planeras bli svensk lag 2020.
w Unicefs mål är att alla
svenska kommuner ska ansluta sig till modellen.

Bågvisning

torsdag 10/10 11-18

▸▸Om det ska byggas ett nytt
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FRAMTIDENS TANDVÅRD ÄR HÄR. Med vår säkra, effektiva och
snabba behandling kan du slippa både onödig smärta och
spara tid – du kan vara tillbaka i vardagen redan nästa dag.
Vi är pionjärer inom navigations och guidad kirurgi för tandimplantat.

Haninge har blivit
barnrättskommun

www.swedishdental.com
Det går givetvis bra att höra av dig om du har några frågor
eller helt enkelt vill boka in en kostnadsfri konsultation.

Swedish Dental, Kungsholmstorg 8, Stockholm
08-651 36 20
E-post: reception@swedishdental.com

08-500 103 26
Centrumvägen 7, vid Apoteket
Måndag–fredag 9.30–18.00.
Lördag 10.00–15.00 Kaffet är alltid på!

Vi säljer glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

