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RELEVANS i POÄNG

Origins of
salutogenesis among

healthyyoung adults

orRs929291

at a low
socioeconomic status
Projektmedel
in Skåne"/
Salutogenes hos
friska unga vuxna med

Gunnel
Hänse
Petersson

18.33

lågt socioekonomiskt
status i Skåne

Extremt för tidigt

födda bard

tandvården.Föräldrars
syn på

orKs930390

Projektmedel

barnens/ungdomarnas

Susanne

och tandvårdsvanor.

Brogårdh-

tandvård,tandhälsa

13,67

Roth

Etttandhälsoprojekt
inom EXPRESS

(Extremely Preterm

Infants in Sweden
Study).
Prediction of
endodonticinfection
spread (PRENDIS). A

orRs930497

prospective
Projektmedel multicenter study of
hospitalization of

Maria Pigg

l

.J

15,33

patientsin Skåne,

Västra Götaland and
Zealand

Endodonti utfört som
singel eller
orRs930865

Projektmede

tvåbesöksbehandling
av allmäntandläka re -

Annika
Björkner

en kliniskprospektiv

14,67

randomiserad

multicente rstudie

Utvärdering av olika
protokoll för

orKs930916

infektionskontroll och
desinfektion av det
endodontiska

Annika

Projektmedel a rbetsfältet i den

kliniska vardagen
klinisk prospektiv

Björkner

14,00

en

studie i
allmänta ndvå rd e n
E-hälsa/stress-smärta

orKs930940 Projektmedel allmäntandvården för

'

l ungdomar

käksmärta.

med

Born into pain?

opKs931084 Projektmedel Spread of pain in the
'
l body and across
generations

i

EwaCarin

l Ekberg

Birgitta

HäggmanHenrikson

17.00

r

Blödningsbenägenhet
vid oralkirurgiska
Projektmedel ingrepp hos patienter

OFRS931165

]

Jonas Becktor

som medicinerar med

l

antikoagulantia

Malmö Offspring
Dental Study (Maos)
och SCAPIS två
orKs931171 Projektmedel
omfattande
prospektiva

kohortstudier
Smärta i
barntandvården

orRs931245 Projektmede

en

Björn Klinge

Gunilla

grounded theory om
upplevelser

Vad vill vi ha hjälp med
fråntandvården

20,67

+

tandvårdspersonalens

t

16,67

Klingberg

17.00

+

en

grounded theory om
orRs931246 Projektmede

barns och

vårdnadshavares
upplevelserav
tandvårdsbehov och
syn på munhälsa

Gunilla
Klingberg

13,50

Bakteriemi vid
[andbehandling

orRs931253 Projektmedel

som

modell för att utröna

Dade

mekanismer vid sepsis Jönsson

15.00

och kardiovaskulär
sjukdom

Vilken betydelse har

den orala hälsan för
utvecklingen av

orKs931263 Projektmedel komplikationer efter

strålningsterapi mot

huvud-och

halsregionen?

Martin
Bengtsson

14,67

