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Carl-Gustaf Olsson är en insti-
tution i sig själv och inte minst 
hans klinik på andra våning 
ovanför Handelsbanken i 
Surte. Här har han huserat 
sedan 1973 och vid sin sida 
från första stund har han haft 
Lisbeth Börjesson.

– Det finns nog inget lik-
nande exempel i Sverige. I 
regel byter du praktik ett par 
gånger, men KG och jag har 
fungerat så bra ihop att det 
aldrig har varit aktuellt, säger 
Lisbeth.

Nu går hon i pension och 
då får det vara nog. KG Olsson 
pensionerade sig i och för sig 
för 11 år sedan – men hans pas-
sion för tänder är ett kapitel för 
sig.

– Det har alltid fascinerat 
mig och faktum är att jag har 
noga fotodokumenterat alla 
speciella ingrepp. Jag har väl 
drygt 40 000 diabilder i förrå-
det. Det var den tekniken som 
gällde länge och man fick ha en 
extra resväska för bara bilderna 
om man var ute och föreläste. 
Idag ryms alla bilder i ett fick-
minne i bröstfickan, säger KG 
och ler.

Det är inte vilken tandlä-
kare som helst som nu tackar 
för sig. KG Olsson är känd för 
att ha varit en pionjär. Han har 
inte varit rädd för ny teknik, 

men har också tagit ansvar.
– Jag har alltid erbjudit 

mina kunder möjligheten att 
ringa mig när som helst, kväll 
som helg. Får de bekym-
mer på grund av något som 
jag har gjort ska jag självklart 
åtgärda det. Som tur är har det 
inte hänt särskilt ofta, säger 
KG Olsson som inte bara har 
borrat och jagat karies.

Fotodokumentation
Mycket tid har också lagts på 
utbildningsverksamhet. KG 

har arrangerat många kurser 
för tandläkarförbundet. Få kan 
redovisa en så professionell 
fotodokumentation av varje 
enskilt fall som Surtes legen-
dariske tandläkare.

– Det är ett hårt slag för 
många. Det finns de som aldrig 
har haft en annan tandläkare 
än KG och idag är de runt 55 
år, då är det inte roligt att byta. 
Du bygger upp ett förtroende 
och en relation som är lite spe-
ciell, menar Lisbeth Börjesson 
som också har jobbat mycket 
med förebyggande tandvård.

Utvecklingen inom tand-
vården har varit enorm. KG 
och Lisbeth har kunnat följa 

den på nära håll. När kliniken 
öppnade den 16 januari 1961 
var till exempel tandproteser 
vardagsmat. Idag är det säll-
synt och förekommer bara i 
enstaka fall. Information och 
kunskap om vikten av en bättre 
munhygien har givit gemene 
man bättre tänder, men för den 
sakens skull  har tandläkaren 
inte fått mindre jobb.

– Förr drog vi ju ut tänderna 
tidigt. Nu sitter de kvar och då 
måste de underhållas, menar 
KG Olsson och drar en paral-
lell till sjukvården.

– Vi lever längre idag, tack 
vare att vi är friskare, men sjuk-
husen har fullt upp ändå för så 

länge vi lever måste vi servas.

Mycket kvar att ge
Utbildningsverksamheten 
tänker KG Olsson att fort-
sätta med. Han tycker att han 
har mycket kvar att ge.

– Vi lär fortfarande många 
att använda luppglasögonen, 
ett fantastiskt bra instrument 
för att hitta rätt i munnen. 
Att ge patienterna en bra 
information före ingeppet 
är också viktigt. Lisbeth och 
jag har använt oss av våra 
”före och efter-bilder”. Det 
rekommenderar jag fler att 
göra.

48 år är en lång tid och 
med tanke på hur stor del av 
vår vakna tid som tillbringas 
på arbetet är det lätt att förstå 

vilken omställning som 
väntar radarparet Olsson/
Börjesson.

– Det ska nog gå bra. Vi är 
engagerade var och en på sitt 
håll. Dessutom har vi barn-
barn att ta hand om, säger 
Lisbeth Börjesson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

48 års unikt samarbete är över
– KG Olsson stänger sin tandläkarpraktik när Lisbeth pensionerar sig

LISBETH 
BÖRJESSON
Ålder: 65
Bor: Surte
Familj: Skild, två barn och två 
barnbarn.
Kommer att sakna: Patienterna 
naturligtvis.

CARL-GUSTAF OLSSON
Ålder: 76
Bor: Surte
Familj: Gift, tre barn och åtta 
barnbarn.
Bästa minne från tiden som 

tandläkare: ”Det är svårt, men just 
nu är vi överväldigade av den stora 
uppvaktningen. Blommor, vin och 
choklad i mängder.”

SURTE. 48 år tillsam-
mans, i ur och skur, 
bland tandtroll och 
patienter.

Ett unikt samarbete 
är snart över.

Tandläkare KG Olsson 
stänger sin praktik när 
tandsköterska, Lisbeth 
Börjesson, går i pen-
sion.
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Tandsköterska Lisbeth Börjesson och tandläkare Carl-Gustaf Olsson har samarbetat i 48 år, men nu är det tid för pension tycker de båda.

Gäller t.o.m. 26/7 2009 med reservation 
för slutförsäljning och lokala avvikelser. 

Rabatten gäller på ord. pris, röd prislapp gäller.
Hemtex webshop - alltid öppet www.hemtex.com
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Sale
Upp till 

 50% 
på massor av varor 

Livingfrotté
Sommarens utgående färger

50%
Kvalitetsbäddset i percale
(ord. 299,-)

179,-
aaaaaaaaaaaa

Nödingevägen 7, Ale Torg. Tel 0303-960 90

Öppet Vardagar 10-19, Lördagar 10-15

Sommarrean
har startat!

20-50%
på massor av skor

Vecka 26: 20% på alla barnskor

– Din skobutik för hela familjen
Göteborgsvägen 99 A • 0303-74 62 75

Öppet vard 9.30-18.00, lörd 9.30-14.00

25-50%
RABATT
på alla vår- & 

sommarskor

SOMMARREA


