Månadens Företag
Här, i soffan i salongen, får Team Thomssons
patienter vila om de behövt lugnande medel
före behandlingen. T illlfälligtvis är det tand
sköterskorna Birgitta Thomsson och Monica
Edlund-Wilbertsson, tandläkare Stefan Graf
och tandkirurg Mats Thomssom som slagit
sig ner.

Birgitta Thomsson och Monica Monica
Edlund-Wilbertsson ska ställa i ordning inför
en behandling.

Johannelunds Gård ligger lantligt vackert, men nära Åkersberga och med gångavstånd till Åkers Runö station.

Mats Thomsson och Stefan Graf välkomnar
gamla och nya patienter vid Johannelunds
Gård.

Nya tänder tryggt och säkert

När Anders Olsson i Norrtälje var liten och fick en tand rotfylld gick det illa. Han fick en inflammation
som gjorde ont, och när han dessutom blev hårdhänt behandlad av tandläkaren satte det sina spår.
Inte förrän nu, vid 42 år, har han vågat lita helt på en tandläkare igen, och nu har han nya fina tänder.
- Det känns jättebra - nu vågar jag le mot folk igen!
De som gjort skillnad för Anders är Stefan
Graf, tandläkare med inriktning implantat
och Mats Thomsson, en mycket erfaren
tandkinurg i Åkersberga.
Hur gjorde ni för att lugna den tand
vårdsrädde Anders Olsson? undrar vi.
- Han fick veta exakt vad behandlingen
gick ut på, och möjlighet att få narkos.
- Det gäller att ta det lugnt med patien
ten. vinna förtroende och inge trygghet.
- Vi är noga med att informera. säger
tandsköterskan Monica Edlund-Wilberts
son. Tandimplantat handlar ju om en ope
ration - allt ska vara sterilt och vi arbetar i
sterila kläder. Men för patienten tar själva
behandlingen oftast bara 10 - 20 minuter.
Fin i munnen nu
En som håller med patienten Anders
Olsson är Siwert Olofsson, som också
han fått nya tänder. Som reumatiker se
dan barndomen har han ätit mycket med
iciner, och det kombinerad med arv har
gett dåliga tänder. Men nu ...
- Det känns underbart, jag är så fin i
munnen!
Numera finns ett högkostnadsskydd i
tandvården och Försäkringskassan står
för en del av kostnaden för implantat av
sex tänder på varje sida .

Sedan några år är enda kravet för att
göra tandimplantat "nödig kunskap", och
varje tandläkare avgör i praktiken själv om
han/hon har det. Men för Mats Thomsson
och hans kollega Stefan Graf är en gedi
gen utbildning självklar.
30 års erfarenhet
Mats har arbetat med tandimplantat i över
30 år och gjort 6 126 operationer. Han var
en av de första som utbildades av syste
mets uppfinnare Per Ingvar Brånemark.
Stefan Graf är tandläkare med inrikt
ning implantat. Han går nu en master
utbildning i Frankfurt i Tyskland och fors
kar jämsides med sitt arbete hos Team
Thomsson.
Mats Thomsson är kritisk mot vissa
nyare implantat på marknaden.
- Det har kommit typer som inte består
av ren titan. Med dem kan man få
implantatförluster på 30 procent! Sådana
risker tar inte vi. Vi använder enbart Brå
nemarks och Straumans implantatsys
tem, som är bland de mest väldokumen
terade systemen i världen.
Han har också gjort en vetenskaplig
utvärdering av den nya fixturen under fem
års tid.
- Den har visat otroligt bra resultat. Vi

har inte förlorat en enda fixtur. (Fixturen är
själva implantatet, "skruven".)
Nu vill han ge ett par goda råd till pa
tienterna:
- Det är väldigt viktigt att implantatet
kontrolleras regelbundet och att man även
går till tandhygienisten.
Och:
- Allt måste inte åtgärdas med implan
tat - mycket går att klara bra med broar
och bryggor.
Sedan 1983 driver Mats Thomsson till
sammans med hustrun Birgitta, tand
sköterska, privatkliniken Team Thomsson,
numera på Johannelunds Gård i Åkers
berga. Även Monica Edlund-Wilbertsson
är tandsköterska på kliniken, och Lena
Eriksson arbetar som tandhygienist.
Stefan Graf finns med hos Team
Thomsson sedan 2011 .
Lugnande miljö
Bara att komma till Johannelunds gård
måste vara lugnande och avstressande
för patienterna. Det gamla huset är mycket
vackert och miljön lantlig, med en stor
park och rådjur som betar i skogsbrynet.
På soffan i salongen får rädda patienter
vila en stund medan det lugnande medlet
verkar.
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TEAM THOMSSON
Etableringsår: 1982
Verksamhet: Specialist på oral
kirurgi och implantat
Verksamma vid kliniken:
Mats Thomsson, leg. tandläkare,
specialist oral kirurgi
Stefan Graf, leg. tandläkare med
inriktning implantat
Monica Edlund-Wilbertsson,
tandsköterska
Johan Ellingsen, narkosläkare
Eivor Lindqvist, narkossköterska
Birgitta Thomsson, tandsköterska
Lena Eriksson, tandhygienist
Adress: Johannelunds Gård,
Å kersberga
Tel: 08-540 881 00
e-post: info@teamthomsson.se
Webbsida: www.teamthomsson.se

