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Den som väntar pa nagot gott
Detta nummer har dröjt något, men samtidigt som en viss
barndomsfigur säger: ”Det är fult att skynda”. För flera av oss
har det varit studier eller andra projekt såsom Alumngasquen
och livet som kommit i vägen för arbetet med Halitosis.
Men nu är äntligen numret här! Här samlas en blandning av texter från evenemang och andra intressanta ämnen
lika väletablerat som placket på din Kariesriskbedömningspatient. Och förstår du inte den anekdoten så behöver nog inte
heller oroa dig om dina kvoter på VK heller, njut av den tiden!
Oavsett om du just börjat på skolan eller ska snart sluta så önskar jag dig en trevlig läsning och en lagom jobbig
slutspurt mot sommarlovet. Hoppas också att många av er har
tid att komma till vår nästa upplaga av "På spårvagnen quizet"
som kommer den 26:e Maj.

Skribenter i detta nummer
Julian Baranowski
Anna-Carin Hessel
Jennie Nyman
Moa Holmström
Emma Svanberg
Oscar Fridehjelm

Aktuellt

Vill du också bidra till vår fina
skoltidning eller har några
önskemål vad vi ska skriva
om, tveka då inte att höra av
dig till oss på:
nyahalitosis@gmail.com
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Ordförande har ordet
Även jag ingår i den där typiska gruppen
Munhålanälskare som inte nöjer sig med att
ha engagerat sig i bara en del av förening.
Förutom skribent har jag alltså gått och blivit
med ordförandeskap för styrelsen MhSf. En
ära men samtidigt ett viktigt ansvar.
Hittills den här terminen har vi Munhålan
hunnit gästa en fabulös nollning och en taggad skara unga odontologer. Tack Perri, bra
planerat! Tack också till alla underbara faddrar och numera ettor! Dock har sittningarna varit något ostrukturerade, och det
beror inte på toastmasters utan på bristande
sittningsuppfostran hos faddrar och andra
deltagare. Men trenden verkar vända utifrån
hur stämningen var på Tacksittningen den 17
mars.

länge är den tiden ganska avlägsen. Samtal
med SAKS har hållits på deras FUM, men inget konkret har framkommit.
I den närliggande framtiden så kommer det
snart att hållas ännu en Herrmiddag, vilken
jag rekommenderar alla som definerar sig
som män, pojkar och killar att gå på! Sedan
kommer även den årliga fixardagen att äga
rum den 15 april. Ett antal lunchföreläsningar har vi också kvar denna termin och som
kronan på verket avslutas föreningens studiesociala liv med en AfterClinic/Sommarfest
den 27 maj!
XOXO,
Anna-Carin

I och med vårterminens start släpptes den
nya sångboken! Omåttligt fräsch och med
en del nya fräckisar. Missa inte att införskaffa
den till det mycket värda priset av 100 riksdaler på nästa event på Hålan.
Ja, hur ser framtiden ut annars? Som sagt ser
sig GTS om efter långsiktiga lösningar för vår
studentförening och huset, men ingen direkt
klar plan har ännu tagit sin form. Så än så
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NYA SÅNGBOKEN!!!

Finns att köpa på Hålan!!!
Pris: 100kr
Nya Halitosis Nr 3. 2017
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RiksstAmman och
Swedental 2017

Årets bästa tid – när vi studenter glada i hågen ger oss iväg till Stockholmsmässan för att åtnjuta en de fördelar som finns för oss odontologistudenter, nämligen gratisprover...
Sida 6
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Nej, det är ingen hemlighet att vi ibland
kan överväldigas av antalet tandkrämstuber diverse företag mer eller mindre
kastar på oss. En och annan läkarstudent kan lägga kommentarer som ”att
vi säljer vår själ” medan jag själv tycker att det är himla behändigt med lite
profylaxsprodukter i badrumsskåpet.
I år gick Odontologiska Riksstämman
och Swedental ologiskt nog av stapeln i
Stockholm, precis som ifjol. Stockholmsmässan fylldes ut av dels påkostade och även mindre påkostade montrar som utlovade allt från den senaste
tekniken av digital scanningsutrustning
till de där träskorna med rosa blommor
du drömt om ett tag. Oh vilken härlig
dag!
Utöver den sedvanliga rundan bland
montrarna hade jag i år nöjet av att
lyssna till några av de föreläsare som
gästade riksstämman. Ett mycket hett
tips för er som planerar att besöka
Riksstämman 2018 i Göteborg! Dels för
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att vila fötterna och öronen från stojet
inne på mässan men framförallt för att
få se Odontologens specialister i omvända roller med anteckningspennan i
högsta hugg längst bak i föreläsningssalen.
På fredagskvällen var det dags för studentsittning på K-märkt Garnisonen,
en stor lokal på Karlavägen på Östermalm. Ca 200 studenter från Göteborg,
Stockholm, Malmö och Umeå hade lyckats knipa en sittningsplats och anlände vid 18.30-tiden för traditionsenligt mingel, fotografering och fördrink.
Odontologen i Göteborg stod för ca
30% av gästerna och det fanns representanter från allt ifrån T3 till T10.
Kvällen toastades från scenen
av styrelsemedlemmar från Östra
Studerandeföreningen och de presenterade under kvällen spex från alla fyra
lärosäten, alla lika taggade på att ta
hem den åtråvärda spexkampen. Göteborg presenterades för fjärde gången i
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rad av Borrswängarne som denna gång
uppträdde till Shania Twains “Man I
Feel Like A Woman”. Trots en konfettimiss i slutet av låten gick framträdandet
hem hos publiken. Men efter att de olika studerandeföreningarna röstat stod
det till mångas stora förvåning klart att
Umeå tog hem segern.
Sittningen avslutades vid 22-tiden
och därefter tillkom ännu fler gäster för
eftersläppet och kvällen fortsatte med
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mycket dans och trängsel i det “photo
booth” som fanns i lokalen. Som sagt så
är det ju efter två års Stockholmsturer
äntligen dags för studentsittning i vårt
kära Göteborg nästa år, något för oss
alla att se fram emot.
Text: Oscar Fridehjelm & Jennie Nyman
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DIN FRAMTIDA
HELHETSLEVERANTÖR
Plandent AB är en del av Planmeca Group – världens största privatägda företag i dentalbranschen.
Vi förser tandvårdskliniker med högteknologisk dentalutrustning från Planmeca samt ett mycket
brett sortiment av kringutrustning, implantat och förbrukning från kända tillverkare. Som
helhetsleverantör erbjuder vi även service utförd av certifierade tekniker och smarta digitala tjänster.

Vi skapar en bättre vardag för svensk tandvård!

Anmäl dig
till vårt nyhetsbrev
för att ta del av de
senaste nyheterna!
www.plandent.se
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Odontologen i siffror - en studie av
Blindhe et al.
Som alla vet är forskning viktigt, framförallt
när man studerar på en av världens ledande
institutioner inom Odontologi. Därför har vi
ansamlat en hel del data under vår studietid avseende några olika aspekter av livet på
Odontologen. Under handledning av den
bilateralt sakkunnige Lars Blindhe vill vi nu
presentera dessa för er! Vi kan direkt också
nämna att vi har ingen "conflict of interest"
och att p-värdet för samtliga undersökningar
är lägre än 0.00001.

MIKROVÅGSUGNAR I MATSALEN
Icke-fungerande

Fungerande

0

2

4

6

8

STUDENTBEHANDLINGAR PÅ VK
Fyllningar

Undersökning
ar

Parodontal
stödbehandling

Broar
Proteser
Bettskenor

Karies kausalbehandling

Kronor

Endo

Sida 10

Nya Halitosis Nr 3. 2017

10

FÖRDELNING AV SKOLANS
STUDENTER PER TERMIN

KILLAR SOM TJEJER VILL HA

T10

T9

T8

Anti-borris

Borris

MÖJLIGHETER

T7

T6

28
T5

24
20

T4

16
T3

12
8

T2

4
T1

0

Antal omtentor
Nya Halitosis Nr 3. 2017

Antal omfester

Antal studenter
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Bara för att examen passerats och man lämnar Odontologen glöms inte Hålan
bort. Det fick vi ett kvitto på
när Alumngasquen arrangerades med 55 st väldigt entusiatiska deltagare!
En trerättersmiddag med
många tal, gamla sånger
och en hel del spex. Vi som
höll i kvällen presenterade
filmspexet ”Antikrundan på
Hålan” där Matilda ledde oss
genom alla husets vrår och

skrymslen för att värdera
gamla
Munhålanklenoder. Våra kära baletter Borris och Tandkôtten hörde
också till kvällens repertoar.
Men mest uppskattat måste
Blåbärsgossarnes återkomst
ha varit. Med stående ovationer fick de uppträda en
bra stund med sina gitarrer
och dragspel. Vi tackar så
mycket för den signerade
CD-skivan som numera
återfinns
i
Munhålans
musikbibliotek.

Sedan blev det den traditionsenliga stolsdansen innan det bjöds på dansgolv
in på småtimmarna. Många hängde kvar i baren och
minglade, utforskade den för
kvällen upprättade Nostalgihörnan eller såg sig om i
andra delar av huset. Väldigt
många utbrast ”Vad fräscht
det är här nu!”. Tydligen var
standarden på Hålan en annan förr i tiden… Bland annat fick vi höra att så kallade
”försittningar" brukade hål-

Medverkande under kvällen: Mathias Heinö, Maja Olsson, Prithul Kc, Ebba Rahimian,
Oscar Fridehjelm, Matilda Nygren, Olivia Rydholm, Freja Håkansson, Linnea Ingvarsson,
Anna-Carin Hessel, Jonatan Högström, John Eriksson, Jennie Nyman, Julian Baranowski,
Emil Johansson och William Andreasson.
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las i köket, innan de riktiga sittningarna. Låter något
trångt. Och att det inte fanns
något kylskåp att ha maten
i…
En väldigt rolig kväll blev
det och en sak är säker: bara
för att man blir alumn tappar man inte känslan för hur
det festas på Hålan.
Text: Anna-Carin Hessel

Alumnerna fick varsin
OF-pin under gasquen.

Alumngasquegeneralerna Julian & Jennie, lite nervösa
men samtidigt stolta öppnar Alumngasquen.

Alumnerna tittar uppmärksamt på introduktionsspexet
med Matilda "Styggan" Nygren i huvudrollen.
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ÖLREPORTAGE:
HEMMA HOS ERIK!
En skara mer (eller mindre?!) ölförtjusta träffades hemmas hos Erik i Linné för
att utforska Göteborgs lokala varianter av denna ädla dryck och främst IPA.
Sedan slank även någon enstaka mer långväga förfriskning med, samt ett par
suröl. För att göra provningen mer tillförlitlig hade vi med en chalmerist för så
kallad “peer review”. Vi som deltog var Emmi, Anna-Carin, Linnéa, Katarina,
Erik, Kasper & Rosa. Att utse en enskild vinnare var omöjligt, då smaken som
bekant är delad.
Nya Halitosis Nr 3. 2017

Sida 15

“Pretty Pale Ale” - 4/5, IPA från
GBG
Köptes endast baserat på sitt inbjudande och vackra utseende. Men den
höll även för trycket och visade att
ytan kan spela roll med en fräsch &
fruktig smak inuti! “Inte besk alls”
uttryckte en i panelen. Dock så får den
inte full pott då flera tyckte att det är
en öl “man inte vill dricka jättemånga
flaskor på rad av”.
“Ballast Point” - 3,5/5, IPA från
San Diego
Den absoluta älsklingsölen för chalmeristen är klar & fin. Dock blev den en
sann vattendelare där vissa gav väldigt
höga betyg och andra tyckte att den
kändes mer ‘sunkig’.
“Den ger en känsla av att vara på Andra Lång!” höll flera med om och en
djup diskussion uppstår om vad smaken besk egentligen innebär…

“Hoppy Golden Ale” - 3,5/5, IPA
från GBG
Denna lilla bärs är nysläppt och endast 3 veckor gammal vid provning!
Omslaget gav hos många en känsla av
det där lilla extra. Smaken kan beskrivas som söt och bubblig på gränsen till
sparkling. “Den är typ som saft!”
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“Mosaic” - 3/5, IPA från GBG
Katarina hinner precis konstatera att
“detta är godaste ölen i testet hittills”
innan någon annan kontrar med kommentaren att “den luktar spya”. För
vissa av oss är den alldeles för söt i
smaken och andra är som sagt desto
mer övertygade!

“GBG Beerweek 2016 official
beer” - 4/5, IPA från GBG
OBS! Finns tyvärr längre inte att köpa
och detta var den absolut sista som
Kasper hade sparat i sitt lager… “Den
var godare när den var färsk, men fortfarande god!” säger Erik. Alla drack
med stor vördnad och det blir höga
betyg från alla förutom Katarina som
tyckte att den skulle fått 2/5.

“Amazing Haze” - 4/5, IPA från
GBG
Grumligaste ölen everz! Generic öllukt, eller så har ångorna börjat göra
oss likgiltiga. “Perfekt blandning av
allt!” säger någon euforiskt! Den får
högsta betyg av två av oss medan andra tycker att den är ‘too much’. Gillar
du IPA allmänt gillar du nog denna i
synnerhet!
Nya Halitosis Nr 3. 2017
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“A passion for gingers” - 2,5/5,
Suröl från GBG
En väldigt oväntad och sur smak som
gör det svårt att inte grimasera vid intag. Vissa av oss blev riktigt chockade!
“Som att de tagit en öl & hällt i jättemycket citron.” OBS! En av oss fick ont
i tinningen av att dricka den här.
“A passion for strawberry blonde”
- 4/5, Suröl från GBG
Den förra ölens kusin imponerade
tack och lov lite mer på oss. En jordgubbslukt och ett fett omslag ger ett
bra första intryck. Smaken är “nästan
åt det mousserande vin-hållet” med
jordgubb även här. Kanske något för
de som egentligen inte diggar öl utan
är mer vinmänniskor? Tyvärr så gillar
varken Erik eller Kasper den…
“Not guilty! The juice IPA”, - 1/5,
IPA från GBG
Ingen balans, de lovar att ölen skulle
smaka apelsin men den gjorde inte alls
det. “FML” säger Emmi. Inte många
som gillar denna öl som dessutom har
en ovanlig lukt…
"A moment of clarity - GBG beer
week 2017 official beer” - IPA från
GBG
Det går väldigt bra även för årets officiella GBG-öl. Erik & Kasper är riktigt
nöjda. Kul!
Sida 18
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Efter alla dessa öl var vi
allmänt ganska lulligt trötta
och mätta på öldrickandet.
Endast Erik & Kasper orkade med den sista ölen på
listan.
Text & bilder:
Anna-Carin Hessel

Emmi är någorlunda trött på öl nu

Nya Halitosis Nr 3. 2017
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intervju med

Fredrik
Widar
Studenterna på Odontologen känner Fredrik Widar
från anestesikursen under
termin fem, den så kallade
“griskursen” i termin sju
och från vuxenkliniken. För
att få veta lite mer om mannen bakom munskyddet
slog vi oss ner med Fredrik
en morgon på Odontologens åttonde våning för att
höra hur livet tagit honom
just dit.
Berätta för våra läsare om
dig själv.
Jag är född i Linköping 1970.
1973 åkte mina föräldrar till
Afghanistan och jobbade på
ett missionsjukhus i Kabul,
där vi stannade under revolutionen ‘78 och sovjetiska invasionen ‘79. 1980 kom vi tillbaka till Sverige och Örebro.
Jag började i skolan bara för
att något år senare flytta ut till
Garphyttan. Där trivdes jag
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alldeles ypperligt bra och gick
ut grundskolan. Efter gymnasiet gjorde jag värnplikten i
Dalarna som eldledare. 1993
sökte jag in och antogs på
tandläkarutbildningen här i
Göteborg och tog examen till
sommaren ‘98.
Hur tänkte du när du sökte
till tandläkare?
Orsaken till varför jag sökte
var att jag gjorde min sista
‘prao’ i gymnasiet hos en privattandläkare i Örebro där jag
trivdes riktigt bra. Jag beslutade mig för att den vägen ska
jag gå.
Vi har förstått att det var
färre studenter per kurs vid
den tiden?
Vi hade en ganska stor kurs
och blev rekommenderade av
Tandläkarförbundet att avsluta vår utbildning eftersom
jobberbjudandena i princip

var noll. När vi kom ut och
skulle söka jobb markerade
Folktandvården att de under
några år inte skulle satsa på
tandläkare utan bara anställa
tandhygienister. Nästan halva
min kurs sökte jobb i England
eller fick flytta längre inom
Sverige. Jag fick jobb i Örebro
tack vare kontakter. Den tjänsten var dels i Lillån, Örebro
men också till hälften uppe i
Bergslagen dit jag pendlade.
Hur länge jobbade du där?
Där jobbade jag fram till år
2004 och höll på med mycket kirurgi, både visdomständer men också mycket
retinerade tänder hos barn.
Jag fixade bland annat med
sedering och lustgas. Under
de åren insåg jag att jag ville
specialisera mig, det vill säga
gå vidare och bli käkkirurg.
Jag sökte nästan i ett år i hela
Sverige för att få en assistent-
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position hos en käkkirurgiklinik, innan jag kunde tacka ja till Skövde.
Vad innebär det att vara assistent?
Assistenten är den som får alla
remisser med visdomständer
vilka man omhändertar för att
bygga upp sin kirurgiska basrutin. Det kan vara lätt men
visdomständer kan också
vara en utmaning - det är den
ideala träningen för kirurger!
Färdigutbildad så tar man så
kallad ‘dagjour’. Om man då
är anställd på en klinik som
ligger under ett sjukhus blir
det mer sjukvårdsinriktat,
annars mer åt tandvårdshållet. Skövde är sjukhusinriktat
och det trivdes jag fantastiskt
bra med.
Skövde kunde inte erbjuda
Fredrik någon ST-tjänst så efter ett år fick han se sig om på
annat håll. Som tur är rekommenderade klinikchef Tomas
Lundberg honom till Halmstads käkkirurg. Klinikchefen där, Sten Isaksson utbröt:
“Honom ska vi ha!”. [Tänk
Tjuren Ferdinand.] Halmstads
klinik tillhör också sjukvården,
men fanns i ett specialisthus
tillsammans med t.ex. ortodonti och parodontologi med
en rik kursverksamhet och bra
kollegor. Efter en tid landade
Fredrik till slut sin eftertraktade ST-tjänst i Trollhättan där
han lade upp sin verksamhet
och jobbade tätt ihop med
öronkliniken som låg vägg-ivägg.
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Kliniken handlade alla frakturer och jag fick stå med på
den tunga kirurgin från dag
ett. Man kan inte ha det bättre. Där var jag från 2006 till
och med 2010 då jag tog min
specialistexamen inom käkkirurgi. 2008 fixade Lars Rasmusson och Hossein Kachani
min inskrivning som doktorand och jag disputerade
2015.
Hur var det att doktorera?
Det är fruktansvärt mycket
jobb men också kul. Man jobbar mentalt dygnet runt med
både arbete, familj och sina
studier för att försöka få ihop
logistiken. [Fredrik suckar
djupt men skrockar sedan
muntert.] Ofta när man gör
studier inom käkkirurgi så är
det inte så stora patientgrupper och det svåraste visade
sig vara att få in patienter för
statistiken. En tuff men fantastisk resa.

När Fredrik 2015 disputerat
(och pendlat från Hönö till
Trollhättan i fyra år) ville han
testa undervisning och sökte
då TUA-tjänst vid Odontologen.
Du fick Odontologens
hedersmedalj 2016 bl.a. för
att ha gjort om anestesiundervisningen, hur kändes
det?
Fredrik tar fram en sammetsask innehållande medaljen
och visar upp den med ett
leende.
Det var ju fantastiskt kul, en
otrolig ära att få en sådan.
Jag kände att kursen behövde
göras om på ett sätt så den
blev mer dynamisk och så att
studenterna bättre kan ta åt
sig informationen. Lars Rasmusson kände att vi låg lite
efter övriga utbildningar och
vi satsade stort på att få dockor att öva på. Det blev som en
trestegsraket med föreläsnin-
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gar, övning på docka och
övning på varandra. En av
utmaningarna är att synka
de grupplärare som kommer
ner till kliniken, så att vi lär ut
samma sak.
Hur ser framtiden ut?
Just nu ser det i alla fall ut som
att jag är tillfrågad att jobba halvtid på Brånemarkskliniken i framtiden. Jag trivs
jättebra med TUA och skulle
gärna fortsätta vara ansvarig

för upplägget och fortsatt utveckling. Men baksidan av
det är att jag i stort slutar att
operera vilket kanske är okej
när man blir lite äldre men
just nu känns det för tidigt
för mig.
Vad är ditt råd till dagens
studenter?
Att verkligen ta till vara på
tiden dels tiden som student
men också de nyckelkurser
som bjuds och att inte kompromissa med att inhämta en

kunskapsbank som man inte
kan få igen i efterhand. Sedan
när man kommer ut att man
inhämtar kunskap från lite
olika håll och infallsvinklar
från föreläsare från andra
fakulteter.
Fredrik återkommer någon
vecka senare till redaktionen
för att meddela oss att han
kommer finnas kvar som TUA
på 50% tjänst och behålla kursansvaret. Vladimir kommer
att ta den andra hälften av
TUA-tjänsten
Text: Jennie Nyman & Anna-Carin
Hessel
Bilder: Anna-Carin Hessel
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Ornitologi
Numrets fågel:
"Den lilla fågeln"

Denna mytomspunna och sällsynta art
har beskrivits som något av ett ornitologiskt mysterium. Inte många har
lyckats få en glimt av arten och den
har tyvärr aldrig lyckats fångas på bild.
Detta har gjort den lilla fågeln mycket
svår att studera samtidigt som den ses
som ett mycket eftertraktat byte för
många.
Den lilla fågeln ryktas trivas bra kring
danska vatten och häckar ofta i anslutning till statyer och skulpturer. Man
har även lyckats hitta dess avföring i
sjömarker öster om Göteborg vilket
tyder på att den kan klassas som någon
typ av flyttfågel. Den lilla fågelns parningsritual har faktiskt lyckats studeras
och kan för många verka lite uppseendeväckande och kanske till och med
stötande. Obekräftade källor säger att
den lilla fågeln spyr på sig själv för att
locka till sig honor.
Mer information om denna fascinerande art krävs självklart för att kunna
kartlägga mer om dess beteende och
vanor.
Text: Oscar Fridehjelm
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Livet efter Odontologen...

Sist vi klev in genom portarna på Ågatan 1 var det för
att sova på en ”sofabed” efter sista festen på terminen.
Den gången låg det ett par
nattmatspizzor på grillen
men idag ligger det några
skivor entrecote där istället
och det är då det slår oss,
Nikolaj Lagström får inte
längre in sina pengar via
studiestöd utan han får numera en riktig lön.
Tre nyfikna Halitosisreportrar slår sig till bordet för att
ta reda på mer om livet efter Odontologen medans de
avnjuter en riktig hemlagadmiddag.
Vad saknar du mest med
Odontologen?
Att hänga med alla underbara
människor. Saknar det sociala
men jag saknar inte att känna
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att jag är under min kompetensnivå, föreläsningarna saknar
jag inte heller. Det man saknar
är Munhålan och matsalen.
Hur var de första veckorna
efter examen?
Det kändes som vilket sommarlov som helst. Jobbade
inte mycket, så det blev lite
långtråkigt. Hjälpte till hemma med att fixa saker, eftersom mamma och pappa hade
mycket på jobbet.
Hur har det löst sig med
boende nu när du inte kan bo
i studentlägenhet längre?
Jag läser just nu en kvällskurs
som heter Göteborg genom
tiderna, den är 15 HP. Det gör
så att jag kan bo kvar i studentlägenheten. Jag läser tillsammans med Samuel som tog
examen med mig, det ryktas om
att det är en bra och intressant
kurs.

Var det svårt att få jobb?
Nej, jag tog det ganska lugnt
för jag visste inte riktigt vart
jag skulle. Var på intervju i
Skåne, men kände när jag var
där att jag inte ville flytta dit,
utan ville bo kvar i Göteborg.
Då sökte jag ett par jobb här
och fick jobbet på Folktandvården Krokslätt.
- Skriv in er där, tillägger Oscar som själv får sin tandvård
där.
Hur kändes det när första
lönen kom in på kontot och
hur stor var den?
Det kändes inte så speciellt,
men det känns nice att tjäna
sin egna pengar nu! Nu får
jag in 23.000 efter skatt, innan hade man 10.000 att leva
på och kunde ibland till och
med spara undan lite. Så det
blir såklart lite skillnad på
hur man kan leva.
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Vad är minst som du förväntat dig med arbetslivet?
Det har varit fett väntat, men
jag blir inte förvånad så lätt.
Har arbetat på egen hand
från början. Måndag till torsdag arbetar jag tillsammans
med en tandsköterska, och
på fredagen lite olika. Det
fungerar hur bra som helst!
Är det mer eller mindre fest
nu när du arbetar?
Än så länge är det inte mindre, vardagsfesterna försvinner ju. Men det har varit mer
AW, till exempel onsdags-AW
som jag vart på med en kollega. En av mina kollegor gick
också på Odontologen, vi var
i Borrswängarne tillsammans
så det är roligt.
Har du några tips till de som
närmar sig examen?
Stressa inte så jävligt med
jobb, det löser sig. Alla i min
termin har fått jobb. Ta det
lugnt, var inte så nervös och
var dig själv! Kom lite bakfull till intervjuerna så går
det bättre, säger Nikolaj med
glimten i ögat.

Vad är skillnaden mellan
patienter på VK och på FTV
Mölndal?
Det är stor skillnad, patienterna i Mölndal känns gladare. Det jobbiga är när man
inte kan kommunicera med
patienter på grund av språkbarriärer - man når inte fram.
Även fast man har en tolk så
går det inte riktigt att skämta med dem och knyta band.
Det blir svårt att arbeta förebyggande, utan mer att man
får lösa problemet som är nu
och sedan lösa det igen om ett
antal år. Det är oftast inte så
stressigt, men ibland händer
såklart saker som gör att
man känner att det finns för
lite tid. Herregud vad skönt
det är att bara jobba och inte
behöva fråga någon om vad
man vill göra hela tiden!
Har du några tips för hela
utbildningen?
Var med hela tiden! Det är
så satans roligt och man
kommer sakna det. Till termin 9 med muntorna började vi plugga direkt men tog

det ”calma” och drack öl på
kvällarna. Ett tips är att göra
några frågor var på olika ämnen och sedan ställa dem till
varandra. Internetodontologi
är en bra hemsida, läs där!
Vad har varit tråkigast?
Det mesta har varit roligt,
men det blir roligare de senare terminerna när det kommer till det man kommer
jobba med. Kunskap är nice!
Jag tycker det har varit roligt!
När frågorna är ställda avrundas middagen med en väldigt
god och kladdig kladdkaka.
Och precis som sig bör spelas
därefter ett parti Love Letters
innan kvällen avslutas i sängen framför Bonde söker fru.
När journalisterna slutligen
skiljs åt på busshållplatsen
konstaterar de att även om
examen känns långt borta
så känns den inte längre lika
skrämmande!
Text och bild: Emma Svanberg, Moa
Holmström och Oscar Fridehjelm

Fem snabba
Arbetsliv/Studentliv - jag vet int’
Munhålan/Folktandvården
Rappa Kalja/Love Letters
Åland/Göteborg- Beror på årstid. Höst och vår i Göteborg och
sedan sommar och jul/vinter
på Åland.
Keps/Beer Pong
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