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Tre tandläkarbröder
I höst kommer det att finnas 
tre bröder samtidigt vid odon-
tologen i Göteborg. Michel Hilon 
börjar på termin ett, Jan Hilon 
läser termin sex, och Jack Hilon 
doktorerar vid avdelningen för 
oral och maxillofacial kirurgi.

Hur kommer det sig att ni 
alla tre valt samma yrkesbana? 

– Det var inte på något sätt pla-
nerat att vi alla tre skulle läsa till 
tandläkare. Jag valde tandläkar-
programmet för att få möjlighet 
att variera studiegången med ett 
praktiskt hantverk. Tandläkar-
yrket kräver ständig utveckling, 
lyhördhet gentemot patienterna 
och fingerfärdighet, säger Jack

– Jag vill ha ett arbete där jag 
får arbeta med händerna, och när 
jag fick möjlighet att gå bredvid 
min storebror på jobbet så föll 
sig valet ganska naturligt. Jag har 
sett att det finns väldigt mycket 
rädsla kring att besöka tandlä-
karen, så när Jack berättade att 
Odontologen lägger fokus på 
tandläkarskräck så hade jag både 
hittat yrket jag vill arbeta med 
och min nisch i arbetet, säger Jan.

– Jag vill gärna jobba med 
något där jag kan få utlopp för 
min kreativa förmåga. Jag tror att 
jag har blivit positivt påverkad av 
att både Jack och Jan började på 
programmet. Det gav mig inblick 
i hur miljön är i tandläkaryrket. 
Jag lockades av både den sociala 
biten mot patienterna och den 
konstnärliga biten, och av att 
jag får möjlighet att hjälpa andra 
människor, säger Michel.

 Anna Norberg

DJUREN HAR VÄL OCKSÅ TÄNDER?

● Affischkampanj från Medicinalstyrelsen (nu Socialstyrelsen).
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HÄSTEN
● Hästens tänder är uppbyggda av emalj

åsar med cement och dentin  omkring.  
Det är svårt att se skillnad på  

premolarer och molarer.  
Tänderna växer länge,  

men inte hela livet. 
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