
Sjuk av titan
Tandläkare gjorde henne frisk genom att ta bort titankronan. Det berättar Meta Kjellgren i en film från
Tandvårdsskadeförbundet. Från att ha varit enormt sjuk med hjärtklappning, stelhet i musklerna, extrem trötthet och mycket
mer kunde hon gå från tandläkarstolen friskare än på länge. Efter några veckor hade samtliga symtom försvunnit. 

Trots allvarliga sjukdomssymtom hittade akutläkaren inga fel, men när titankronan togs bort försvann samtliga symtom. Meta Kjellgren
upplevde själv att hennes sjukdomssymtom startade då hon fick en titankrona, men ingen ville tro på henne.

Det gick flera månader och hon blev bara sämre och sämre. Det var inte tal om att ta bort kronan, trots att hon önskade det. Till slut gick hon
till akuten, men fick ingen hjälp där heller trots att hon var så sjuk. Efter kontakt med Tandvårdsskadeförbundet kom hon till tandläkare Erik
Davidsson, som har kunskaper om hälsorisker av metaller. 

Tandläkaren upplevde själv hur mycket bättre hans patient blev enbart efter borttagning av titankronan. Han berättar i filmen att en del kan bli
svårt sjuka av metaller och särskilt om många olika metaller förekommer, vilket hans patient verkligen hade. Det var guld, amalgam, krom-
kobolt och ovanpå det titan. Inte underligt att det uppstod elektriska strömmar mellan metallerna och läckage av metalljoner. 

Erik Davidsson anser det oklart hur dessa strömmar påverkar, men helt klart är de betydligt starkare än nervströmmar. Meta Kjellgren berättar
att hon verkligen upplevde obehag i munnen av de uppkomna strömmarna och att de försvann så snart titanet var borta. 

Lyssna på patienten

Sällan hittas något avvikande i de prover som normalt tas på vårdscentralen. Ofta betraktas därför patienter med metallproblem som ”friska”
eller möjligen som psykiskt sjuka. Den felaktiga diagnosen leder till att orsaken till besvären inte upptäcks.

- Därför är det viktigt att lyssna på patientens egna upplevelser och misstankar om orsaken, säger Ann-Marie Lidmark ordförande i
Tandvårdsskadeförbundet. Ett bättre samarbete mellan den medicinska och odontologiska vården är också önskvärt då mycket mänskligt
lidande skulle minska.  

Stort mörkertal

Tandvårdsskadeförbundet vet inte hur många som går omkring med symtom som orsakas av titan. Amalgam kan dock så många som 3-5
procent bli allvarligt sjuka av. Alltfler ringer eller mailar nu Tandvårdsskadeförbundet och ställer frågor om titan och kopplingen till olika
sjukdomar.

- Problem med titan kan komma att bli lika stort som riskerna med amalgam, säger Tandvårdsskadeförbundets ordförande Ann-
Marie Lidmark. 

 Till filmen

Kontakta Ann-Marie Lidmark (tel 070 742 79 57) för kontaktuppgifter till Meta Kjellgren och Erik Davidsson


