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Her ser du en stjernegod grund til 
at samle dine indkøb – hos Plandent! 

Hver dag får Plandent alle tilbudsaviser i markedet 
leveret med taxa. Det er sådan vi kan garantere alle 
vores stjernekunder markedets laveste priser på 
forbrugsvarer helt automatisk – det er det vi kalder 
prisgaranti. 

Sådan fungerer det:

1  Vi overvåger markedet for tilbud – også på nettet.
 Alle nye tilbudsaviser køres til Plandent i taxa.

2  Vi indtaster alle tilbudspriser i vores 
 IT-system, så vi altid har de laveste priser.

3 Når du er stjernekunde får du markedets laveste 
 pris – helt automatisk!

Så sparer du tid på at tjekke priser - det gør vi for 
dig! Det lyder næsten for godt til at være sandt, 
men stjernekundekonceptet har nu eksisteret i 20 år
til vores stjernekunders store tilfredshed. 

Hvis ikke du allerede er stjernekunde hos Plandent, 
så kan du nemt blive det. Ring til vores Call Center
på 43 66 44 44 og hør mere, eller få et besøg af vores
konsulent i dit område.

Det betaler sig at 
have prisgaranti
hos Plandent!

Forbrugs-

vareaftale 

– med pris

garanti! 
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NY banebrydende tandpasta 
til hypersensitive tænder  

Colgate® Sensitive Pro-ReliefTM med 
Pro-ArginTM teknologi er den første 
tandpasta, som klinisk bevist giver 
øjeblikkelig* og varig smertelindring (1-6)

• Giver øjeblikkelig lindring, når den på-
føres direkte på det følsomme dentin-
område med fingerspidsen og masseres 
ind i 1 minut(1-3)

• Kliniske studier viser, at ved  2 gange daglig tand-
børstning, giver den signifikant bedre lindring end 
en sensitiv kontroltandpasta med kaliumsalte(4-6)

•  Indeholder Pro-Argin™ teknologi, som giver smerte-
lindring på en naturlig måde ved at blokere de åbne 
dentinkanaler

• Indeholder 1450 ppm F- for cariesbeskyttelse

For bestilling af vores produkter, ring på tlf. 80 60 70 10 · www.colgateprofessional.dk

NYHED

NY innovativ Pro-Argin™ teknologi
Pro-ArginTM teknologi består af en kombination af arginin og calciumcarbonat, 
som blokerer de åbne dentinkanaler ved at initiere dannelsen af et calciumrigt 
minerallag på dentinoverfladen.

1 Nathoo S et al J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 123-130   2 Ayad F et al J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 115-122   3 Schiff T et al J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 131-136
4 Docimo R et al J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 17-22   5 Ayad F et al J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 10-16   6 Docimo R et al J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 137-143

* Ved direkte påføring med fingerspids 
på tanden i 1 minut.
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Ensartet indfarvning 
af stellet, som ikke 
forringer bøjningsstyrken.

Godkendt for udmærkede 
materialeegenskaber som 
homogenitet og renhed.

Det underliggende 
indfarvede stel 

sikrer fremragende 
æstetiske resultater.

Innovativ industriel 
indfarvningsteknik.

Efter succesen med de indfarvede 
NobelProcera Zirconia-kroner findes 
de samme fire nuancer nu for hele 
sortimentet* – kroner, kapper, broer, 
abutments, implantatbroer. Den 
innovative industrialiserede indfarv-
ningsteknik sikrer flot ensartethed 
i materiale og farve i alle stel. 
Eksterne undersøgelser viser 
desuden, at bøjningsstyrken ikke 
forringes i forhold til hvid zirconia.** 

NobelProcera tilbyder løsninger 
til alle indikationer – enkeltkroner, 
broer med op til 14 enheder, cemen-
terede eller skrueretinerede, faste 
eller udtagelige proteser på eksiste-
rende tænder eller implantater. 
NobelProcera er baseret på stor 
erfaring og adgang til kvalitetssikret, 
centraliseret industriel fremstilling. 
Perfekt pasform, kort ekspeditions-
tid og ensartede og forudsigelige 

resultater giver dig øget kundetil-
fredshed og forretningseffektivitet. 
Nobel Biocare er verdens førende 
virksomhed inden for innovative og 
videnskabsbaserede dentalløsninger. 
Kontakt en salgsrepræsentant fra 
Nobel Biocare på 39 40 48 46, eller 
besøg vores websted for at få fl ere
oplysninger.

www.nobelbiocare.com

* Produkter til NobelActive-platformen er under udvikling. ** Nordisk Institut for Odontologisk Materialeprøvning (NIOM) NobelProcera Zirconia-test.
Ansvarsfraskrivelse: Visse produkter er muligvis ikke myndighedsgodkendt/frigivet til salg på alle markeder. Kontakt det lokale Nobel Biocare-salgskontor,  
hvis du vil have oplysninger om det aktuelle produktsortiment og det tilgængelige sortiment.

NobelProceraTM

Fuldt zirconia-produktsortiment i fi re nuancer.
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Unge tandlæger skal 
drage mod vest
Om 10 år vil hver femte erhvervsaktive 
tandlæge være forsvundet fra Danmarks-
kortet. Der vil være så mange, der går på 
pension, at antallet af nyuddannede ikke 
vil være stort nok til at udligne tabet. Det 
skriver Sundhedsstyrelsen i en ny rapport 
med titlen »Tandplejeprognose 2010«.

Tandlægeforeningen var med i det ud-
valgsarbejde, der ligger bag rapporten. 
Og vi har da også kommenteret et udkast, 
som Sundhedsstyrelsen udsendte i januar 
måned. Men vores kommentarer er ikke 
kommet med i den endelige rapport. Det 
finder vi beklageligt, hvilket vi også har 
meddelt Sundhedsstyrelsen.

Tandlægeforeningen mener, at der 
skal åbnes mulighed for et moderat øget 
optag på tandlægeuddannelsen. Vi ser 
frem til, at optaget øges allerede fra som-
meren 2010.

Der er andre, der har talt for at øge 
optaget væsentligt, men det mener vi 
ikke, at der er sagligt belæg for. Vi kan 
nemlig se, at behandlingsmønstret i sti-
gende omfang ændrer sig, således at flere 
og flere opgaver vil kunne varetages af 
andre personalegrupper end tandlæger.

Vores holdning er ikke ensbetydende 
med, at vi har lukket øjnene for de ten-
denser til tandlægemangel, som har 
ramt især i de tyndere befolkede dele af 
Jylland. Der er ubesatte stillinger inden 
for den kommunale tandpleje, og en del 
af de privatpraktiserende tandlæger, der 
nu har nået pensionsalderen, har svært 
ved at få nogen til at drive deres klinikker 
videre. Enkelte steder i landet har tand-
klinikker måttet lukke.

Vi har dermed nogle kolleger, der står 
med et problem her og nu. Dette problem 
bliver ikke løst med et snuptag ved at øge 
optaget på tandlægeskolerne. Så på kort 
sigt er vi nødt til at vende blikket mod os 
selv som stand. Tandlægeforeningens 
egne undersøgelser viser, at unge tandlæ-
ger er blevet bedre og bedre til at fordele 
sig rundt i landet. Det er nu blevet endnu 
vigtigere, at man er åben over for at søge 
job i eksempelvis Nord- og Vestjylland. 
Midtjysk Tandlægeforening arrangerer 
sammen med Region Midtjylland hvert år 
en bustur for tandlægestuderende, hvor 
stud.odont.erne får set med egne øjne, at 
man også kan få et godt tandlægeliv i det 
vestlige Jylland. Jeg håber, at man også 
andre steder i landet vil lade sig inspirere 
af det midtjyske initiativ.

Desuden er vi i Tandlægeforenin-
gen enige med Sundhedsstyrelsen i, 
at tandlæger kan blive endnu bedre til 
at uddelegere. Men uddelegering skal 
kun ske, når det er hensigtsmæssigt og 
kvalitetsmæssigt forsvarligt. Det må ikke 
blive sådan, at tandlægeopgaver løses af 
tandplejere og klinikassistenter alene af 
den grund, at der ikke er tandlæger nok 
til at varetage dem.

Vigtigst af alt er det, at Sundhedssty-
relsen er opmærksom på tendenserne 
og parat til handling, hvis tingene ikke 
går som forudsagt. Også i Tandlægefor-
eningen vil vi holde øje med udviklingen 
blandt vore medlemmer – både hvad an-
går manglende job og ubesatte stillinger.

FOTO: JEPPE CARLSEN

» Det er nu blevet endnu 
vigtigere, at man er åben 
over for at søge job i 
eksempelvis Nord-  
og Vestjylland

SUSANNE ANDERSEN,
FORMAND FOR
TANDLÆGEFORENINGEN
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på 39 46 00 80 eller gå ind på www.tdl-tryghed.dk

Gør hverdagen lettere ...
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Forbedrer indtag af systemisk antibiotika chancerne for 
parodontal heling efter replantering af eksartikulerede 
tænder? Det har et review i Evidence-Based Dentistry forsøgt 
at finde svaret på. 

Reviewet omfatter tre studier af i alt 326 humane, perma-
nente, anteriore tænder. 247 af dem blev replanteret under 
systemisk antibiotikadække, de øvrige 79 blev ikke fulgt 
af antibiotikabehandling. Der var ikke statistisk forskel på 
graden af succes (parodontal heling uden progressiv rodre-
sorption) imellem de to behandlingsregimer.

Reviewet fandt dermed ikke evidens for, at antibiotika 
forbedrede behandlingsresultaterne. Reviewerne anbefa-
ler, at man, indtil andet bliver bevist, følger de eksisterende 
guidelines for behandling. 

Kommentar af afdelingstandlæge Gro Haukali, 
Tandlægeskolen i Århus:
– Ifølge den nye udgave af Kock G, Poulsen S, eds. Pediatric 
Dentistry. A Clinical Approach, 2nd ed. Oxford: Wiley-
Blacwell, 2009; 264-83 anbefaler Ingeborg Jacobsen og Jens 
O. Andreasen i kapitlet ”Traumatic injuries: examination, 
diagnosis, and immediate care” følgende: Efter replantation 
af eksartikuleret tand administreres antibiotika systemisk i 
en uge. Tetracyclin er førstevalget til unge over 12 år. Pheno-
xymethylpenicillin anbefales til børn på 12 år eller yngre 
pga. risiko for tetracyclinmisfarvning af unge permanente 
incisiver. 

 
Evans D. Prescribing systemic antibiotics when replanting avulsed teeth. 
Evid Based Dent 2009; 10: 103.  

Internationalt forskningsnyt

Antibiotika ved eksartikulerede tænder

Oralt mykobiom 
identificeret 
Mere end 100 arter af svampe. Så mange har amerikanske forskere 
identificeret i dental plak. Dermed har de, ved at undersøge 20 

raske personer, kortlagt det, de kalder det orale mykobiom.  
De svampe, som hyppigst forekommer, er Candida (i 
75 % af kohorten), Aspergillus (35 %), Fusarium (30 

%) og Cryptococcus (20 %) – og hver enkelt person 
koloniseres tilsyneladende af 9-23 arter. 

Forskerne mangler endnu at finde ud af, 
hvilken rolle de oralt forekommende svampe 
spiller. En teori er, at forekomsten af en 
given svamp kan være første skridt på vej 
til at prædisponere for en opportunistisk 
infektion – man ved fx, at kolonisering 
med oral Candida er en risikofaktor for 

udvikling af candida-infektion hos immun-
kompromitterede patienter. 

Ghannoum MA, Jurevic RJ, Mukherjee PK, Cui F, Sika-
roodi M, Naqvi A, Gillevet PM. Characterization of the oral 

fungal microbiome (mycobiome) in healthy individuals. 
PLoS Pathog 2010; 8: e10000713.

… danskerne er de flittigste til at gå til 
tandlægen i Europa? Tal viser, at 85 % 
af alle danskere var til tandlæge i 2006, 
mens kun 30 % af alle ungarer satte sig 
til rette i tandlægestolen i 2006 og 
dermed er den befolkningsgruppe i 
Europa, der går mindst til tandlæge. 
Tilsvarende tal for Sverige og Norge er 
henholdsvis 73 % og 75 %.   

Kilde: Tandlægeskolen i København 1888-2000  

– liv og historie, Ib Paul Sewerin, 2005.
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HIV-infektion 
i sig selv øger  
ikke knogletab
En ny amerikansk undersøgelse i Journal of 
Periodontology tyder på, at det er faktorer 
som fx rygning, der er skyld i, at patienter 
med HIV-infektion har øget risiko for at 
udvikle alveolært knogletab.

I studiet deltog 355 personer, som var 
HIV-positive, eller som havde en risikoad-
færd mht. HIV-infektion. Knogletab blev 
bedømt på røntgenbilleder, og det blev sam-
menholdt med tre variabler: højrisikoadfærd, 
demografiske faktorer og HIV-infektion.

Følgende variabler viste signifikant sam-
menhæng med alveolært knogletab: alder, 
rygning, race, køn og mand-mand-sex. HIV-
positive personer havde ikke mere knogletab 
end tilsvarende HIV- negative.

Personer med HIV-risikoadfærd havde et 
stort tobaksforbrug, og artiklen konkluderer, at 
rygning er årsag til den høje rate af parodontal 
sygdom i gruppen.

Aichelmann-Reidy ME, Wrigley D, Gunsolley JC. HIV 
infection and bone loss due to periodontal disease. J 
Periodontol 2010; online before print.

Svenske 
tandlæger  
på dyrekurser
I Sverige skal tandlæger fremover have særlig god-
kendelse for at få lov til at arbejde med dyr. Det 
skriver det svenske tandlægeblad.

Tandlæger, der vil arbejde med dyr, skal have 
mindst tre års erfaring fra human tandpleje, før 
de kan komme i praktik på et dyrehospital eller 
en dyreklinik. Derfra kan de tage den krævede 
tillægsuddannelse, som skal foregå i samarbejde 
med en specialistvejleder, fx en dyrlæge 
med speciale i odontologi.

Sådan nogle er der 
ikke ret mange af i 
Sverige, så man for-
udser, at det bliver en 
eksklusiv uddannelse.  

Kilde: Tandläkartidningen 

Bivirkninger  
ved tandblegning
Omkring halvdelen af patienter, som får bleget tænder, oplever bivirk-
ninger. Det viser et nyt studie, som er udført i samarbejde mellem NIOM, 
Det odontologiske fakultet i Oslo, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
i København og Institutionen för odontologi i Göteborg.

I studiet har man fulgt 171 personer gennem en tandblegningsproce-
dure og i en opfølgningsperiode på 9-10 måneder. Bivirkninger i form af 
isninger i tænderne og gingival irritation forekom hos ca. halvdelen af 
såvel de 123 hjemmeblegede som de 28 klinikblegede.

3 % af de hjemmeblegede patienter havde langvarige isninger, det 
samme gjaldt for 7 % af de klinikblegede.

Bruzell EM. Bivirkninger ved tannblekning. Nor Tannlaegeforen. Tid 2009; 119: 1001.
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Baggrund
Spytproteiner kan beskytte emaljeoverflader mod syreinduceret 
demineralisering ved udviklingen af en beskyttende pellikel. Der 
vides dog meget lidt om variationen i denne beskyttende effekt 
mellem individer, mellem køn og mellem individer med forskel-
lige etniske baggrund. 

Formål
Derfor har formålet med dette projekt været at undersøge forskel-
le i beskyttende effekter af eksperimentelt udviklede pellikeler.

Materiale og metode
 I undersøgelsen indgik 10 unge og raske skandinaver (3 kvinder 
og 7 mænd) og 10 unge og raske ikke-skandinaver (4 kvinder og 
6 mænd). Gruppen af ikke-skandinaver bestod af arabiske, per-
siske, pakistanske, indiske og kinesiske forsøgspersoner. Emalje 
fra kotænder blev gennem 12 timer beklædt med pellikel fra 
oprensede spytproteiner fra gl. parotis og gl. submandibularis. 
Herefter blev emaljen udsat for en syreholdig opløsning. Ved 
at bestemme overflade mikrohårdheden (OMH) før og efter 
syrepåvirkningen kunne den procentuelle beskyttende effekt af 
pellikel udviklet fra forskellige spytproteinblandinger bestem-
mes. Således blev ingen ændringer i OMH registret som 100 % 
beskyttelse, mens OMH svarende til emalje uden pellikel blev 
registreret som 0 % beskyttelse. 

Resultater
Resultaterne viste at eksperimentelt udviklede pellikeler fra ikke-
skandinaver beskyttede emaljeoverfladerne bedre end pellikeler 
fra skandinaver (P < 0,001). Inden for grupperne var forskelle 
mellem individer dog stor og svingede fra 25 til 51 % beskyttelse 
mod tanderosion. Gennemsnitligt var de beskyttende effekter af 
pellikel udviklet fra parotis og submandibularis spyt lige store. 
Personer med gode beskyttende effekter af pellikel fra parotis 
spyt havde også gode beskyttende effekter af pellikel fra subman-
dibularis spyt (r = 0,78; P < 0,001). På trods af de væsentlige 
forskelle mellem individer viste proteinanalyser, SDS-PAGE og 
HPLC, ikke nogen systematisk relation mellem spytproteinkom-
positionen og de viste beskyttende effekter, om end lidt mere af 
SN-isoform af S-type cystatin blev fundet in pooled parotis spyt 
fra ikke-skandinaver, der udviste den højeste beskyttelse. 

Konklusion
Vi konkluderer, at individuelle variationer i beskyttelsen 
fra eksperimentelt udviklet pellikel mod syrepåvirkninger 
eksisterer, og at disse variationer ikke synes at være relateret 
til et enkelt protein komponent. 

Bruvo M, Moe D, Kirkeby S, Vorum H, Bardow A. Individual variations in pro-
tective effects of experimentally formed salivary pellicles. Caries Res 2009; 
43: 163-70.

Individuelle variationer i beskyttende effekter af eksperimentalt  
udviklede spytpellikeler

Maja Bruvo1, Dennis Moe1, Svend Kirkeby2, Henrik Vorum3 og Allan Bardow2

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odontologisk Institut, Afdeling for 1Oral Mikrobiologi og 
2Oral Medicin, Tandlægeskolen, 3Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Medicinsk Biokemi

Find den faglige artikel, du søger efter!
– Gå ind på Tandlaegebladet.dk,  
hvor du kan finde faglige artikler, der har været publiceret i Tandlægebladet siden nr. 11/1996
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Formål
At sammenligne den diagnostiske rigtighed af et intraoralt fos-
forpladesystem (PSP) og Cone Beam CT-scanning (CBCT) med 
henblik på at opdage eksperimentelt inducerede rodfrakturer 
og at vurdere forskellen mellem originale billeder og billeder 
forstærket med »high-pass« filtre. 

Metoder
69 ekstraherede, humane tænder, 34 med rodfraktur og 35 
uden, blev røntgenundersøgt under standardiserede betingel-
ser med et intraoralt PSP-system (Digora Optime, Soredex). 
Billederne blev gemt i original 8-bit billedformat og i en 
version, der blev forstærket med et »high-pass«-filter. Tænderne 
blev derefter undersøgt med CBCT (i-Cat, Imaging Sciences) 
i to opløsninger: 0,125 mm (høj) og 0,25 mm (lavere) voxel 
størrelse. De originale billeder blev gemt sammen med billeder, 
der forstærkedes med to »high-pass«, kantforstærkningsfiltre 
(»sharpen« og »angio-sharpen«). Seks observatører registre-
rede forekomsten af rodfraktur med alle røntgenmodaliteterne 
i tilfældig rækkefølge. Sensitivitet, specificitet og rigtighed 
(sand positive + sand negative/alle) blev beregnet for hver 
røntgenmodalitet og hver observatør. Forskelle mellem mo-
daliteterne blev estimeret ved at analysere de binære data i en 
generaliseret lineær model. 

Resultater 
De originale CBCT-billeder i høj opløsning havde højere sen-
sitivitet (P < 0,05) end billederne i lavere opløsning og PSP-
billederne (0,125 mm opløsning: 87 %; 0,25 mm opløsning: 
72 %; PSP: 74 %). »Angio-sharpen«-filtrerede CBCT-billeder 
i begge opløsninger havde højere sensitivitet (P < 0,02) end 
de originale billeder (0,125 mm opløsning: 95 % vs. 87 %; 
0,25 mm resolution: 81 % vs. 72 %). Der var ikke signifikant 
forskel mellem CBCT-billederne i den lavere opløsning og 
PSP-billederne. Der sås kun små forskelle i specificitet mellem 
modaliteterne, og rigtigheden var højere for CBCT-billederne i 
den høje opløsning end for de andre modaliteter (P < 0,03). 

Konklusioner
Konklusioner: Der fandtes en højere sensitivitet med CBCT-
billederne fra i-Cat i den høje opløsning, uden at dette kom-
promitterede specificiteten, når formålet var at opdage tvær-
gående rodfrakturer, sammenlignet med en lavere opløsning 
i CBCT-billederne, som ikke havde en større rigtighed end 
periapikale billeder optaget med et fosforpladesystem. Et 
dedikeret, »high-pass« kantforstærkningsfilter, »angio-
sharpen«, øgede sensitiviteten i CBCT-billederne med den 
høje opløsning. 

Wenzel A, Haiter-Neto F, Frydenberg M, Kirkevang L-L. Variable-resolution 
cone-beam computerized tomography with enhancement filtration compared 
with intraoral photostimulable phosphor radiography in detection of transverse 
root fractures in an in vitro model. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 
Endod 2009; 108: 939-45.

Cone Beam CT-scanning i forskellig opløsning og med forstærk-
ningsfiltre sammenlignet med et intraoralt fosforpladesystem til  
at diagnosticere tværgående rodfrakturer i en in vitro-model
 Ann Wenzel, Fransisco Haiter-Neto, Morten Frydenberg og Lise-Lotte Kirkevang 

Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odontologisk Institut, Afdeling for Oral Radiologi og Afdeling for 
Tandsygdomslære, og Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Afdeling for Biostatistik 
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Bogen er forfattet af tre meget velanskrevne og kendte ”implanto-
loger”. Emnet er både interessant og kontroversielt, nemlig guidet 
kirurgi med anvendelse af computerteknologi (NobelGuideTM) 
til direkte indsættelse af den protetiske rekonstruktion uden 
nogen belastningsfri helingsfase for implantaterne. Ericssons 
gennemgang af belastningsprincipperne for protetiske rekon-
struktioner understøttet af implantater er både overskuelig, enkel 
og velunderbygget. En del vil dog nok synes, at afsnittene omkring 
den computerbaserede behandlingsplanering er endnu mere 
spændende. Disse er også 
ganske illustrative, og med 
flere gode eksempler de-
monstreres, hvordan infor-
mationen fra den compu-
terbaserede tomografiske 
(CT) røntgenundersøgelse 
konverteres og behandles i 
Procera softwaren. Det er imponerende, at teknologien tillader, 
at en protetisk rekonstruktion kan udføres før kirurgien, men det 
kræver dog også fremstilling af præcise kirurgiske guideskinner. 
Selve den guidede kirurgi ser ganske enkel ud, når den gennem-
gås og flot illustreres af eksperterne. Lad Dem dog ikke ”narre”. 
Der er nemlig ganske mange muligheder for fejl, og flere erfarne 
kolleger har da også udtalt, at det kun bør udføres af eksperter. 
Dette fremgår desværre ikke helt af bogen, hvor man nøjes med 
kort at kommentere de hyppigste komplikationer. På trods af dette 
må bogen siges at være ganske spændende, og den digitale infor-
mation er jo et fantastisk diagnostisk værktøj, som også i de rette 
hænder kan anvendes og være en stor hjælp især ved avancerede 
implantatbehandlinger.

Klaus Gotfredsen 

Peter Moy, Patrich Pallaci, Ingvar Ericsson.  
Immediate Function & Esthetic in 
Implant Dentistry, 2009, Quintessence 
Publ. Co. Ltd.  120 sider, ill. ISBN: 978-1-
85097-173-3. Pris i DKK 602 inkl. moms.

Implantologibog  
af kendte implantologer

» Bogen må siges at 
være ganske spænden-
de, og den digitale infor-
mation er jo et fantastisk 
værktøj

I indledningen hedder det, at tandpleje 2020 vil blive meget 
forskellig fra i dag. Det lyder spændende, men det er jo svært, 
det med fremtiden! Redaktionen har samlet et forfatterpanel, 
som har kigget i krystalkuglen inden for kendte odontologiske 
fagområder som forebyggelse, radiologi og andre billeddannende 
metoder, tandsygdomslære, protetik, parodontologi, implanto-
logi, endodonti, ortodonti og kirurgi. Men forfatterne bruger 
generelt meget plads på at skue bagud og beskrive de sidste op 
til 100 års udvikling, men mindre plads på at filosofere over vi-
sion 2020. Om forebyggelse baseret på risikovurdering er der et 
langt epidemiologisk baseret kapitel af den eneste skandinavi-
ske forfatter Per Axelsson. 
Her argumenteres varmt 
for et odontologisk helse-
program, hvor tandlægen 
aflønnes efter, hvor godt 
vedkommende er i stand til 
at holde ”patienten” rask. 
Således vil tandlægens løn fx blive reduceret, hvis der opstår et nyt 
cariesangreb inden for en given periode! Indføres dette system, så 
er der virkelig tale om en revolution i måden at levere tandpleje 
på! Men ellers er det meste af bogens indhold ”State of the art” 
skrevet i temmelig konservativt layout, som ikke stimulerer læse-
ren eller peger fremad. Og hvor er pædodontien og diskussionen 
af problemer i relation til den stigende population af ældre samt 
ikke mindst de aktuelle diskussioner om sammenhæng mellem 
mundhulen og almensygdomme? 

Bogens indhold er sådan set solidt nok, men jeg savner mere 
engagement og begejstring. 

Preben Hørsted Bindslev

Wilson N. Clinical Dental Medicine 2020, 
232 sider, Quintessence Publishing,  
ISBN: 978-1-85097-189-4 (hardback).  
Pris i DKK 998 inkl. moms. 

Uinspireret fremtidsvision 

» Bogens indhold er så-
dan set solidt nok, men 
jeg savner mere engage-
ment og begejstring

Søger du job?
– Gå ind på dentaljob.dk og opret en profil
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Stiller myndighederne  
for mange krav til tandlæger?

Hans Jensen
Klinikejer, København K

Stiller myndighederne for 
mange krav til tandlæger?
– Det er grundlæggende en rigtig god 

idé, at myndighederne stiller krav til 

tandlægerne. Dog kan de krav, hvor 

man skal bruge tid på ting i småtings-

afdelingen, godt virke overflødige og 

være et irritationsmoment. Derfor kan 

man godt frygte, at man i fremtiden skal 

bruge mere og mere tid på noget, der 

ikke har med patienter at gøre.

Kan du nævne et krav, du finder 
problematisk?
– Det er ikke så meget de krav, der stil-

les, som er problematiske. Problemet 

er mere, at de, der skal kontrollere, om 

man overholder kravene, ikke altid er 

så godt inde i det, de skal kontrollere.

Og krav, der giver god mening?
– Mange krav giver rigtig god mening, 

fx klagesystemet, hygiejnekrav og an-

dre krav, der vedrører patientsikkerhed.

Jørgen Voss
Klinikejer, Kalundborg

Stiller myndighederne for 
mange krav til tandlæger?
– Så længe kravene fører til et praktisk, 

opnåeligt mål, er det godt, at myndig-

hederne stiller krav. Men når det hand-

ler om at lave regler for reglernes skyld, 

hvilket det tit gør, er det et problem. 

Ofte har jeg svært ved at se, at der 

overhovedet var et problem i forvejen.

Kan du nævne et krav, du finder 
problematisk?
– Kvalitetssikring af klinikken tjener som 

signalværdi, så man udadtil kan mani-

festere sig over for befolkningen med, 

at ens klinik er i orden. Men det handler 

mere om at beskytte tandlægen selv 

end om at tjene patientens interesser.

Og krav, der giver god mening?
– I teorien er der god mening i krav, 

der fx har med forbedring af hygiejne at 

gøre, men når det kommer til det prak-

tiske, er det et meget rigidt system. De 

krav, der stilles, bliver ofte udmøntet på 

en sådan måde, at det kommer til at 

virke helt unødvendigt.

Tom Olsen
Klinikejer (og læge), Skovlunde

Stiller myndighederne for mange 
krav til tandlæger?
– Det er egentlig meget fornuftigt, at vi 

skal kunne dokumentere, hvad vi laver 

over for Sundhedsstyrelsen og vores pa-

tienter i form af fx et journalsystem. Pro-

blemet er dog, at der ikke følger honorar 

med, da vi bruger rigtig meget tid på det. 

Det bør komme en ny og mere fair ord-

ning for tandlægestanden, der fordeler 

brugerbetaling ud over hele sundheds-

systemet. Nogle af de honorarer der fri-

gives, kan føres over i tandlægestanden.

Kan du nævne et krav, du finder 
problematisk?
– Det nye krav omkring vask af kliniktøj er 

et godt eksempel på det problematiske 

ved de krav, der stilles. Det slider mere at 

vaske ved 60 grader, og udskiftningen af 

tøjet må vi selv betale.

Og krav, der giver god mening?
– Flere krav giver rigtig god mening, fx 

journalisering og de krav, Arbejdstilsynet 

stiller, da de er med til at forbedre forhol-

dene for patienterne og de ansatte.

Der er en stigende tendens til, at myndigheder stiller krav til tandlæger fx om hygiejne og 
journalføring. Tandlægebladet har spurgt tre klinikejere, hvad de synes om tendensen.

» Det er på tide, at der kommer en 
ny ordning, der er mere fair over for 
tandlægestanden
TOM OLSEN, TANDLÆGE OG LÆGE, SKOVLUNDE

Hvad synes du?
Stiller myndighederne for 

mange krav til tandlæger? 

Afgiv din stemme på  

Tandlaegebladet.dk og 

se resultatet i næste num-

mer af Tandlægebladet.
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 Fremstilling af indirekte restaureringer med god pasform og 
dermed god funktion og holdbarhed kræver præcise model-
ler fremstillet ud fra aftryk, der gengiver aftryksområdet 

med stor grad af nøjagtighed og detalje. Restaureringer, der ikke 
har optimal pasform, kræver enten tidskrævende tilpasning eller, 
endnu mere besværligt og dyrt, omlavning. 

Et aftryks præcision afhænger af såvel det anvendte aftryks-
materiales egenskaber som dets tekniske anvendelse. De aftryks-
materialer, der er på markedet i dag beregnet til brug for fremstil-
lingen af støbte restaureringer, besidder egenskaber, der tillader 
meget høj grad af præcision, såfremt de anvendes korrekt (1-3). 

Der er adskillige typer af aftryksmaterialer, aftryksskeer og 
aftryksteknikker til rådighed. De aftryksmaterialer, der egner 
sig til fremstilling af støbte restaureringer, er a-silikoner og po-
lyethere. Aftryksskeer kan købes præfabrikerede i metal eller 
plast, eller de kan fremstilles individuelt fx i lyspolymeriserende 
methacrylat. For at undgå skekollaps og dermed et distorceret 
aftryk skal skeen være tilstrækkelig stiv. Aftryksmaterialet skal 
sikres god retention i skeen, enten ved anvendelse af et adhæsiv 
eller ved anvendelsen af perforerede skeer, da der ellers er risiko 
for, at aftrykket og skeen displaceres i forhold til hinanden under 
aftrykkets fjernelse fra munden. Seneste nyskabning inden for 
skeer er ”alt-i-ét”-skeer, hvor der på én gang tages aftryk af den 
præparerede tand og nabotænder samt af antagonisterne. 

Der kan skelnes mellem ettrins og totrins aftryksteknikker. 
Ifølge den såkaldte ettrins, light body-heavy bodyteknik sprøjtes 
et relativt lavviskøst materiale rundt om den præparerede tand, 
mens et mere viskøst materiale appliceres i selve aftryksskeen. 
Light body-materialet tillader, at den præparerede tand gengi-
ves med størst mulig detaljeringsgrad, mens det mere viskøse 
materiale øger aftrykkets præcision gennem minimering af ma-
terialets kontraktion. En anden teknik, ettrins, monofaseteknik-
ken, forlader sig på anvendelsen af én og samme viskositet af 
aftryksmateriale i både sprøjte og ske. Ifølge en tredje teknik, 
totrins, light body-putty-teknikken, tages et primæraftryk i et 

Kvaliteten af af tryk 
til støbte, metal-
liske enkelttands-
restaureringer 

Anne Peutzfeldt, dr.odont., ph.d., Afdeling for forebyggende 
og restaurerende tandpleje og pædodonti, Berns Universitet

Alireza Sahafi, ph.d., privat praksis, Kgs. Lyngby

Introduktion – Præcisionen og dermed kva-

liteten af indirekte restaureringer afhænger 

bl.a. af gipsmodellernes nøjagtighed og 

derfor af aftrykkenes nøjagtige gengivelse af 

præparationen og præparationsgrænsen. 

Formålet med denne undersøgelse var at 

vurdere kvaliteten af aftryk, der sendes til 

dentallaboratorier i Danmark med henblik 

på fremstilling af støbte, metalliske enkelt-

tandsrestaureringer.

Materiale og metoder – Alle aftryk til støbte, 

metalliske enkelttandsrestaureringer, der blev 

modtaget på syv dentallaboratorier på plan-

lagte, men ellers tilfældige besøgsdage, blev 

karakteriseret og vurderet ud fra kriterier af be-

tydning for kvaliteten.

Resultater – Undersøgelsen omfattede 302 

aftryk. De fleste aftryk var taget i en præfabri-

keret, perforeret metalske med to viskositeter 

af a-silikone. Præparationsgrænsen mang-

lede delvist i 83 % af aftrykkene, oftest fordi 

aftryksmaterialet ikke var trængt tilstrækkeligt 

langt ned om den præparerede tand (94 %) 

og/eller pga. tilstedeværelsen af luftblærer (42 

%). I 45 % af de aftryk, der var fremstillet ved 

anvendelse af to eller tre viskositeter af aftryks-

materiale, var de forskellige viskositeter ikke 

løbet ordentlig sammen alle steder. Ved an-

komsten til laboratoriet var 36 % af aftrykkene 

synligt kontamineret med blod, saliva og/eller 

astringerende midler. Der var forskel mellem 

laboratorierne, hvad angik valg af materialer og 

teknikker samt aftrykkenes kvalitet.

Konklusion – Resultaterne af denne under-

søgelse peger på good clinical practice, hvad 

angår valg af aftryksmaterialer og -skeer, men 

på alvorlige mangler, hvad angår aftrykkenes 

kvalitet. 

Abstract

Kvaliteten af aftryk  
bør hæves

Emneord:
Dental 

impression; 
technology, 

dental; 
prosthodontics



TANDLÆGEBLADET 2010�·�114�·�NR. 5

389VIDENSKAB & KLINIK
KVALITETEN AF AFTRYK

Fig. 1. 
Skema 

anvendt ved 

inspektion af 

hvert aftryk.

Fig. 1. 
Assessment 

form used at 

the inspec-

tion of each 

impression.

Skema til registrering af aftryk

Nr.

• Præpareret tand:  8,7,6,5,4,3,2,1 + 1,2,3,4,5,6,7,8

    8,7,6,5,4,3,2,1 - 1,2,3,4,5,6,7,8 

• Type af restaurering:

 Guldindlæg Guldkrone MK-krone Stiftkrone Opbygning Rodkappe

• Type af aftryksmateriale:

A-silicone K-silicone Polyether  Polysulfid  Andet Ved ikke

• Type af aftryksske:

 Præfabrikeret Præfabrikeret  Præfabrikeret Individuel TripleTray®  Temrex®

  metal plast aluminium  plast

 Perforeret Glat

 

• Aftryksteknik: Monofase To-faset Tre-faset

• Størrelsen af aftryksske: Sektion Halvkæbe Fuldkæbe 

• Aftrykkets alder ved udstøbning:

 0 dag 1dag 2 dage 3 dage >3 dage  Ved ikke

• Antagonistaftryk: Ja Nej

• Registrat: Ja Nej

• Registratmateriale: A-silicone Voks Gips

• Aftrykket:

Er hele præparationsgrænsen gengivet? Ja Nej

Årsager til eventuelt manglende præparationsgrænse?

Én luftblære To eller flere luftblærer Én/flere trækninger  

Præparationsgrænsen ikke omfattet af aftrykket Aftrykket ved præparationsgrænsen er lokalt revet itu

Er de forskellige faser (ved to- eller trefasede aftryk) løbet sammen? Ja Nej

Er der luftblærer andre steder i præparationen? Ja Nej

Er der trækninger i aftrykket?  Ja Nej

Er der aftryksmateriale på skeens kant? Ja Nej

Er der aftryksmateriale på skeens yderside Ja Nej 

Er aftryksmaterialet homogent udrørt?  Ja Nej

Er aftrykket rent (frit for blod mv.)?  Ja Nej 

• Samlet vurdering af aftrykket:

 Perfekt Acceptabelt Uacceptabelt
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Samlede resultater

Kæbe
Overkæbe 
60 %

Underkæbe 
40 %

Tand
Incisiv/hjørne-
tand 11 %

Præmolar 22 % Molar 67 %

Restaurering
Opbygning 
8 %

MK-krone 
58 %

Guldkrone 
28 %

Guldind-
læg 4 % 

Stiftkrone 
1 %

Rodkappe 
1 %

Aftryksmateriale
A-silikone 
71 %

Polyether 
29 %

Aftryksske Metal 63 % Plast 8 %
Aluminium 
1 %

Individuel 
akryl 2 %

TripleTray® 
17 %

Temrex® 
9 %

Aftryksskeoverflade
Perforeret 
94 %

Glat 6 %

Aftryksmateriale  
på skeens kant?

Ja 36 % Nej 64 %

Aftryksmateriale på 
skeens yderside?

Ja 4 % Nej 96 %

Størrelse af ske Sektion 53 % Halvkæbe 33 % Fuldkæbe 14 %

Aftryksteknik Monofase 27 %
To viskositeter 
71 %

Tre viskositeter 
2 %

Aftrykkets alder 1 dag 81 % 2 dage 4 % 3 dage 2 % >3 dage 1 % Ved ikke 12 %

Antagonistaftryk? Ja 96 % Nej 4 %

Registrat? Ja 95 % Nej 5 %

Registratmateriale A-silikone 94 % Voks 5 % Gips 1 %

Hele præparations-
grænsen gengivet?

Ja 17 % Nej 83 %

Årsag til manglende 
præparationsgrænse*

1 luftblære 19 %
>1 luftblære 
23 %

Trækning 6 %
Aftrykket ikke 
”dybt” nok 94 %

Aftryksmaterialet 
revet itu 4 %

Faser løbet sammen? Ja 55 % Nej 45 %

Luftblærer andet sted  
i præparationen?

Ja 64 % Nej 36 %

Trækninger i aftrykket? Ja 8 % Nej 92 %

Aftryksmateriale 
 homogent udrørt?

Ja 98 % Nej 2 %

Aftrykket rent? Ja 64 % Nej 36 %

Samlet vurdering Perfekt 7 %
Acceptabelt 
13 %

Uacceptabelt 
80 %

Karakteristik af aftrykkene

Tabel 1. Karakterisering af de 302 aftryk inspiceret på syv dentallaboratorier. (* = flere mulige svar)

Table 1. Characteristics of the 302 impression evaluated at seven dental laboratories.
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Præcisionen af indirekte, støbte restaureringer afhænger bl.a. 

af aftrykkenes kvalitet. Ufuldstændig gengivelse af præpa-

rationsgrænsen, tilstedeværelsen af luftblærer, manglende 

sammenløb af forskellige viskositeter af aftryksmateriale, util-

strækkelig retention i skeen samt manglende rengøring og des-

infektion nedsætter aftrykkenes kvalitet. Resultaterne af denne 

undersøgelse peger på et stort behov for, at mange tandlæger 

reviderer deres aftryksprocedure, samt på vigtigheden af, at 

aftrykstagning sikres det nødvendige fokus i daglig praksis 

såvel som i tandlægeuddannelsen og efteruddannelsen.

KLINISK RELEVANS

Således varierede hyppigheden af monofaseteknik mellem 4 % 
og 49 %. Langt hovedparten af monofaseaftrykkene (84 %) var 
taget med polyether, mens langt hovedparten af light body-heavy 
bodyaftrykkene (94 %) var taget med a-silikone. Af de 219 aftryk, 
der var taget med to eller tre viskositeter af aftryksmateriale, var 
der problemer med manglende sammenløb af de forskellige vis-
kositeter i 45 % af tilfældene. I en del af disse tilfælde omfattede 
det manglende sammenløb den præparerede tand (Fig. 2). Der 
var statistisk signifikant flere aftryk i a-silikone end i polyether, 
der udviste manglende sammenløb af forskellige viskositeter af 
aftryksmateriale, hvilket reflekterer, at langt hovedparten af de 
aftryk, der var taget med to eller tre viskositeter, netop var taget 
i a-silikone. 

Af de i alt 302 aftryk var de fleste (63 %) taget i en præfa-
brikeret metalske, mens 26 % var taget i en ”alt-i-ét”-aftryksske 
(TripleTray® eller Temrex®). Der var statistisk signifikant forskel 
mellem laboratorierne, hvad angik hyppigheden af ”alt-i-ét”-ske-
er, der varierede mellem 0 % og 41 %. Der var en sammenhæng 

viskøst aftryksmateriale. Derefter tages et sekundæraftryk, idet 
en lavviskøs udgave af aftryksmaterialet sprøjtes rundt om den 
præparerede tand, inden primæraftrykket føres på plads. 

For at undgå krydskontaminering bør aftryk inden afsendelse 
til dentallaboratoriet ikke alene skylles grundigt med vand med 
henblik på fjernelse af blod og spyt, men også desinficeres. Des-
infektion af aftryk har været genstand for utallige undersøgelser, 
og effekten på aftryk af a-silikone og polyether er negliabel (4).

Formålet med nærværende undersøgelse var at vurdere 
kvaliteten af aftryk, der sendes til dentallaboratorier i Danmark 
med henblik på fremstilling af støbte, metalliske enkelttandsre-
staureringer. 

Materiale og metoder
Undersøgelsen omfattede aftryk til enkelttandsrestaureringer i 
guld eller metalkeramik (MK), dvs. indlæg, kroner, opbygninger 
og rodkapper. Således var aftryk til fuldkeramiske restaureringer 
samt til broer ikke med i undersøgelsen. I et forsøg på at få adgang 
til et repræsentativt udsnit af de aftryk, der tages på tandklinik-
ker i Danmark, indgik dentallaboratorier af forskellig størrelse 
og fra forskellige geografiske områder: ét i Jylland, ét på Fyn og 
fem i Københavnsområdet (City, Valby, Nørrebro, Frederiksberg 
og Kgs. Lyngby). De aftryk, der indgik i undersøgelsen, var alle 
de, der tilfældigvis ankom til laboratoriet den dag/de dage, der 
i forvejen var blevet aftalt mellem laboratoriet og forfatterne ud 
fra praktiske hensyn. 

Hvert aftryk blev inspiceret af to tandlæger og karakteriseret 
vha. et registreringsskema (Fig. 1). Inspektionen foregik under 
arbejdslys vha. lup (10 x forstørrelse, Gowllands, England). Efter 
registrering blev hvert aftryk bedømt som værende enten perfekt, 
acceptabelt eller uacceptabelt ud fra, hvorvidt det skønnedes, at 
der kunne fremstilles en tilfredsstillende restaurering på basis 
af pågældende aftryk. Ved uenighed mellem bedømmerne blev 
aftrykket revurderet, indtil der blev opnået enighed. 

Resultaterne blev analyseret statistisk vha. Fisher Exact Proba-
bility test og Chi2 test med et signifikansniveau på 5 %.

Resultater
Der blev i alt undersøgt 302 aftryk. Resultaterne er vist i Tabel 1. 
Hvert af de syv laboratorier bidrog med mellem fire og 78 aftryk. 
I tilfælde af at der skulle fremstilles flere individuelle restaurerin-
ger ud fra samme aftryk, blev der trukket lod om, hvilken tand 
der skulle indgå i undersøgelsen. 

Af de i alt 302 aftryk var 71 % taget i a-silikone og 29 % i 
polyether. Der var statistisk signifikant forskel mellem laboratori-
erne, hvad angik hyppigheden af de to aftryksmaterialer. Således 
varierede hyppigheden af a-silikone på de syv laboratorier mellem 
51 % og 100 %. Af de i alt 302 aftryk var 27 % taget med monofa-
seteknik (kun én viskositet af aftryksmateriale), 71 % med light 
body-heavy bodyteknik (to viskositeter) og 2 % med tre forskellige 
viskositeter. Der var statistisk signifikant forskel mellem labo-
ratorierne, hvad angik hyppigheden af de tre aftryksteknikker. 

To viskositeter

Fig. 2. Aftryk med insufficient sammenløb af forskellige visko-

siteter af aftryksmateriale.

Fig. 2. Impression with lack of blending between two visco-

sities of material.
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mellem typen af aftryksske og aftryksteknikken. Hyppigheden 
af monofaseaftryk varierede med sketypen som følger: Der var 
54 % monofaseaftryk blandt aftryk taget i præfabrikerede plast-
skeer, 36 % monofaseaftryk i præfabrikerede metalskeer, 21 % 
monofaseaftryk i ”alt-i-ét”-skeer og 0 % monofaseaftryk blandt 
de seks aftryk, der var taget i en individuel ske. 

225 aftryk var ikke taget i en ”alt-i-ét”-ske. For 64 % af disse 
aftryk var der ikke aftryksmateriale på skeens kant. For 96 % af 
de 211 skeer, der var perforerede, var der ikke aftryksmateriale på 
skeens yderside, idet aftryksmaterialet slet ikke eller kun i ringe 
grad var trængt ud gennem skeens perforationer, og der heller 

ikke var blevet appliceret aftryksmateriale på skeens yderside 
(Fig. 3). Af de i alt 302 aftryk var 53 % taget i en sektionsske, 33 
% i en halvkæbeske, og 14 % i en fuldkæbeske. Der var statistisk 
signifikant forskel mellem laboratorierne, hvad angik hyppig-
heden af de tre skestørrelser. Således varierede hyppigheden 
af fx fuldkæbeskeer mellem 0 % og 39 %. Af de i alt 225 aftryk, 
der ikke var taget i en ”alt-i-ét”-ske, var 4 % ikke ledsaget af et 
antagonistaftryk, og 5 % manglede et registrat. Af de i alt 214 
registrater var 94 % taget i a-silikone, 5 % i voks og 1 % i gips. 
Der var ikke statistisk signifikant forskel mellem laboratorierne, 
hvad angik manglende antagonistaftryk eller registrater, eller 
hvad angik registratmaterialet.

Præparationsgrænsen var fuldt gengivet i 17 % af de i alt 302 
aftryk. Således manglede en del af præparationsgrænsen i 83 % af 
aftrykkene (Fig. 4 og 5). Der var statistisk signifikant forskel mel-
lem laboratorierne, hvad angik hyppigheden af en fuldt gengivet 
præparationsgrænse. Hyppigheden varierede således mellem 0 % 
og 30 %. Når præparationsgrænsen ikke var fuldt gengivet, skyld-
tes det som oftest (94 %), at aftryksmaterialet ikke var kommet 
langt nok ned om den præparerede tand eller tilstedeværelsen af 
én eller flere luftblærer (42 %). I en del tilfælde var der for ét og 
samme aftryk flere årsager til, at præparationsgrænsen ikke var 
fuldt gengivet. Manglende gengivelse af præparationsgrænsen 
kunne ikke relateres til typen af aftryksmateriale, til aftryksteknik-
ken (monofase versus to eller tre viskositeter) eller til aftrykkets 
alder, men derimod til sketypen og skestørrelsen. Således udviste 
aftryk taget i individuelle akrylskeer signifikant større andel af 
aftryk med fuld gengivelse af præparationsgrænsen (67 %) end 
aftryk taget i præfabrikerede plastskeer (33 %), i præfabrikerede 
metalskeer (31 %) eller i ”alt-i-ét”-skeer (16 %). Endvidere udviste 
aftryk taget i fuldkæbeskeer frem for i halvkæbe- eller sektions-
skeer en signifikant større andel af aftryk med fuld gengivelse af 
præparationsgrænsen (41 % versus henholdsvis 12 % og 13 %). 

Perfekt præparationsgrænse

Fig. 4. Aftryk til en krone, hvor hele præparationsgrænsen er 

gengivet.

Fig. 4. Impression for a crown with perfectly reproduced margin.

Retention i aftryksske

Fig. 3. Eksempler på aftryk med dubiøs retention i skeen.

Fig. 3. Impression without proper fixation to the tray.
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I 64 % af de i alt 302 aftryk sås luftblærer andre steder i af-
trykket af den præparerede tand end ved præparationsgrænsen. 
Hyppigheden af disse luftblærer afhang ikke af typen af aftryks-
materiale, men var statistisk signifikant mindre for aftryk taget 
i fuldkæbeskeer (39 %) end for aftryk taget i sektionsskeer (68 
%) eller halvkæbeskeer (68 %). Af de i alt 302 aftryk udviste 8 
% én eller flere trækninger. Tilstedeværelsen af trækninger var 
ikke relateret til et bestemt aftryksmateriale, en bestemt sketype, 
skestørrelse eller aftryksteknik. For 98 % af alle aftryk blev af-
tryksmaterialet bedømt som værende homogent udrørt. 

Af de i alt 302 aftryk var 64 % rene, da de ankom til dentallabo-
ratoriet, mens 36 % ikke var rene, idet de bar tydelige spor af blod, 
saliva og/eller astringerende midler, foruden diverse vatruller og 
i enkelte tilfælde pocheudpakningsfibre (Fig. 6). Der var statistisk 
signifikant forskel mellem laboratorierne, hvad angik hyppighe-
den af rene aftryk. Således varierede hyppigheden af rene aftryk 
mellem 0 % og 78 %. Hyppigheden af rene aftryk afhang ikke blot 
af laboratoriet, men også af aftryksmaterialet og af skestørrelsen: 
Der var statistisk signifikant flere rene a-silikoneaftryk (68 %) end 
polyetheraftryk (53 %) samt flere rene fuldkæbeaftryk (90 %) 
end halvkæbeaftryk (59 %) og sektionsaftryk (60 %). 

Af de i alt 302 aftryk blev 7 % vurderet som værende perfekte, 
13 % som værende acceptable og 80 % som værende uaccepta-
ble. Der var statistisk signifikant forskel mellem laboratorierne, 
hvad angik hyppigheden af de tre kategorier af aftryk. Andelen 
af uacceptable aftryk varierede således mellem 63 % og 100 %. 
Den altoverskyggende årsag til, at aftryk blev vurderet som uac-
ceptable, var manglende gengivelse af præparationsgrænsen. 
Således blev 96 % af de aftryk, hvori præparationsgrænsen var 
fuldt gengivet, vurderet som værende perfekte eller acceptable, 
mens kun 5 % af de aftryk, hvor præparationsgrænsen til dels 
manglede, blev vurderet som acceptable. 

Diskussion
Materialer og teknik
Alle aftryk var taget i a-silikone eller polyether, hvilket viser, at 
danske tandlæger er ajour med state of the art-aftryksmaterialer 
til fast protetik. A-silikoner var langt hyppigere anvendt end poly-
ether, hvilket måske skyldes, at der findes langt flere fabrikater af 
a-silikone på markedet, eller at polyether i lang tid kun har været 
til rådighed som monofasemateriale. Sidstnævnte bekræftes af, 
at så godt som alle monofaseaftryk var taget i polyether, mens 
så godt som alle aftryk med to eller tre viskositeter var taget i 
a-silikone. Light body-heavy bodyteknikken var således langt 
mere udbredt end monofaseteknikken. Dette afspejler måske, at 
førstnævnte teknik har været den foretrukne teknik i tandlæge-
skolernes undervisning gennem en lang årrække. 

I modsætning til aftryk i a-silikone, der er stabile og kan afven-
te udstøbning i lang tid uden at ændre dimension, er polyether-
aftryk følsomme over for høj luftfugtighed. Det anbefales derfor, 
at de opbevares tørt, og at de støbes ud inden 48 timer (5). Langt 
hovedparten af aftrykkene ankom til laboratoriet allerede dagen 

efter aftrykstagning og blev straks støbt ud. Denne forsinkelse i 
udstøbningen på omkring 24 timer er ikke blot langt kortere end 
de 72 timer i England og Irland (6), men også kortere end den 
anbefalede, maksimale forsinkelse på 48 timer. Den forsinkelse 
i udstøbning af aftryk, som fremsendelse til dentallaboratoriet 
medfører, burde således ikke give anledning til nedsættelse af 
aftrykkenes præcision. 

I næsten halvdelen af de aftryk, der bestod af flere viskositeter 
af aftryksmateriale, sås steder, hvor der var en sprække mellem 
sprøjtematerialet og skematerialet. Dårlig binding mellem de to 
materialer kan skyldes, at sprøjtematerialet har været delvist af-
bundet på det tidspunkt, hvor skeen blev ført på plads, og/eller at 
sprøjtematerialet var blevet kontamineret med saliva. Der stilles 
således store krav til tørlægning og til timing af aftryksproceduren.

Danske tandlæger synes at være klar over nødvendigheden 
af, at aftryksskeer til restaureringer med høj grad af præcision 
er stive. Således var præfabrikerede metalskeer mest udbredt. 
Den ringe forekomst af utilstrækkeligt stive engangsplastskeer og 
aluminiumskeer er i skrap kontrast til den udbredte anvendelse af 
præfabrikerede plastskeer i en række andre lande (6-10) og kan 
formentlig tilskrives afdøde professor Knud Dreyer Jørgensens 
store indsats på området inkl. udviklingen af den såkaldte Dreyer-
ske. ”Alt-i-ét”-skeer viste sig imidlertid også at være ret populære, 
idet hvert fjerde aftryk var taget i en TripleTray® eller Temrex® 
ske. Det siger sig selv, at en ske, der i én og samme arbejdsgang 
tillader fremstilling af det endelige aftryk, af antagonistaftrykket 
og af sammenbiddet, sparer både tid, materiale og penge. Trods 
bruddet med princippet om, at skeer bør være stive, ser ”alt-i-
ét”-skeerne ud til at resultere i samme, eller så godt som samme, 
præcision af den endelige restaurering som konventionelle skeer 
med stor stivhed, når der vel at mærke er tale om enkelttandsre-
staureringer og ideelle aftryksforhold (11-13).

Monofaseaftryk var mest udbredt blandt de aftryk, der var 
taget i en præfabrikeret plastske, dernæst blandt aftryk taget i 
en præfabrikeret metalske, mens ingen af de aftryk, der var taget 
i en individuel akrylske, var taget med et monofasemateriale. 
Denne fordeling afspejler formentlig en forskel i prioriteringen af 
kriterierne ved valg af materialer og teknik: hurtighed, enkelhed 
og pris kontra præcision frem for alt. 

Ca. 70 % af aftryksskeerne var perforerede. Medmindre der 
anvendes adhæsiv som i tilfælde af glatte skeer, beror aftryks-
materialets retention i skeen, og dermed modellens og restau-
reringens præcision, på fastlåsning af aftryksmaterialet ved fuld 
gennemtrængning af perforationerne og sammenløb af materialet 
på skeens yderside. Med forbehold for, at en del af de perforerede 
skeer kan være blevet behandlet med adhæsiv, er det alarme-
rende, at der for 96 % af de aftryk, der var taget i en perforeret 
ske, ikke befandt sig aftryksmateriale på skeens yderside, og at 
materialet slet ikke eller i meget ringe grad var trængt ud gennem 
perforationerne. Distortion af aftryksmaterialet i skeen opstår ved 
fjernelse af skeen fra mundhulen, men er ofte svær at diagnosti-
cere. I visse tilfælde støbes et aftryk ud mere end én gang, hvilket 
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stiller endnu større krav til retentionen. Disse forhold medfører, 
at man bør gøre sit yderste for at sikre retentionen ved dels at 
applicere tilstrækkeligt aftryksmateriale i skeen, dels at applicere 
et tyndt lag materiale på skeens yderside. 

Langt de fleste aftryk var taget i en sektions- eller halvkæbeske 
og kun få i en fuldkæbeske. I betragtning af, at de undersøgte 
aftryk var taget med henblik på fremstilling af en enkelttands-
restaurering, forekommer det fagligt fuldt forsvarligt, og også 
fornuftigt af hensyn til materialeforbrug og ubehag for patienten 
at vælge en sektions- eller halvkæbeske.

Antagonistaftryk og registrater af sammenbidsforhold er nød-
vendige ved udformning af restaureringernes okklusalflade. I gan-
ske få tilfælde havde tandlægen ikke fremsendt antagonistaftryk 
eller sammenbid. Medmindre dentallaboratoriet efterfølgende 
kræver fremsendelse af disse hjælpemidler, må det formodes, at 
den færdige restaurering enten ikke er i okklusion eller kræver 
en del tilpasning fra tandlægens side. Så godt som alle registrater 
var taget i a-silikone. Deres store udbredelse skyldes formentlig, 
at de er hurtige og hygiejniske at arbejde med i forhold til voks 
og gips, og at de synes at være præcise (14,15). 

For praktisk taget alle aftryk gav aftryksmaterialerne indtryk 
af at være blevet homogent udrørt. At insufficient blanding ikke 
syntes at være noget problem, kan formentlig til dels tilskrives en 
udbredt brug af blandingspistoler og -maskiner. 

Andelen af aftryk, der ved modtagelsen på dentallaboratoriet 
bar tydelige spor af blod, saliva og/eller astringerende midler, 
var høj. Således var 36 % af de modtagne aftryk tilsyneladende 
hverken blevet skyllet eller desinficeret inden afsendelse. For det 
første kan man undre sig over, hvordan et aftryk kan kontrolle-
res, såfremt essentielle områder er dækket af blod. For det andet 
forekommer det uetisk at lade potentielt kontamineret materiale 
forlade klinikken i betragtning af, at det igennem snart mange år 
har været kendt, at mikroorganismer kan overføres fra klinikken 
til laboratoriet via aftryk (16,17). Og endelig for det tredje er det 
et krav i overenskomsten med sygesikringen, at tandlæger, der 
har tiltrådt overenskomsten, lever op til den danske standard 
vedrørende hygiejniske procedurer på tandklinikker (18). Disse 
krav lever man op til ved at følge den vejledning i klinisk hygiejne, 
som er udarbejdet af Tandlægeforeningen og de to tandlægesko-
ler, og hvoraf det fremgår, at aftryk, ligesom andre tandtekniske 
arbejder, som hovedregel skal afskylles og desinficeres inden 
afsendelse til laboratoriet (19).

Hyppigheden af rene aftryk varierede ikke blot mellem labo-
ratorierne, men afhang også af aftryksmaterialet og af skestørrel-
sen. At der var flere rene a-silikoneaftryk end polyetheraftryk, kan 
skyldes forskelle mellem de to materialetypers evne til at optage/
afvise vand, blod og andre væsker (20). Således vil de hydrofile 
polyethermaterialer lettere være i stand til at optage blod og saliva 
og dermed være vanskeligere at rengøre end de mindre hydrofile 
a-silikonematerialer. En anden mulig forklaring er endnu en gang, 
at forskellene afspejlede en sammenhæng mellem tandlægers 
omhyggelighed og deres valg af materialer og skeer. 

Aftrykkenes kvalitet
I en meget høj andel (83 %) af de undersøgte aftryk var præ-
parationsgrænsen ikke gengivet i sin fulde udstrækning. Dette 
foruroligende resultat er imidlertid i overensstemmelse med, 
hvad der tidligere er blevet rapporteret fra en række andre lande 
(6-10). Medmindre disse aftryk efterfølgende blev kasseret og 
dentallaboratoriet udbad sig et nyt aftryk, hvilket vi via andre 
opgørelser ved ikke skete for mindst 217 (72 %) af tilfældene, 

Manglende præparationsgrænser

Fig. 5. Eksempler på aftryk, hvor en del af præparations-

grænsen mangler.

Fig. 5. Impressions in which the preparation margins are 

partly indiscernible.
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var det i disse situationer op til tandteknikeren at gætte sig frem 
til præparationsgrænsens forløb. Det vil således ikke undre, hvis 
de endelige restaureringer ikke havde optimal kanttilslutning. 

Andelen af aftryk med delvist manglende gengivelse af præpa-
rationsgrænsen varierede signifikant med den anvendte sketype 
og den anvendte skestørrelse. Den højere frekvens af gengivelse 
af præparationsgrænsen i de aftryk, der var taget i en individuel 
ske frem for i en præfabrikeret ske og i en fuldkæbeske frem for i 
en halvkæbe- eller sektionsske, skyldes måske ikke sketypen og 
skestørrelsen i sig selv, men kan have andre forklaringer: Én mulig 
forklaring er, at de tandlæger, der havde taget aftryk i en indivi-
duel ske og/eller i en fuldkæbeske, havde en bedre aftryksteknik 
eller var mere omhyggelige og kritiske med de aftryk, de sendte 
til dentallaboratoriet, end de tandlæger, der havde taget aftryk i 
en halvkæbe- eller en sektionsske. En anden mulig forklaring er, 
at en individuel ske og/eller en fuldkæbeske blev valgt i særligt 
vanskelige tilfælde, hvor der derfor blev taget alle forholdsregler 
for, at aftrykket skulle lykkes.

Manglende gengivelse af præparationsgrænsen i aftrykket 
skyldtes som oftest, at aftryksmaterialet ”bare” ikke var kommet 
langt nok ned om tanden. Denne situation opstår som oftest, når 
præparationsgrænsen befinder sig subgingivalt, og/eller gingiva 
er inflammeret og bløder (21). På baggrund af de mange tilfælde 
af manglende gengivelse af præparationsgrænsen forekommer det 
relevant for mange danske tandlæger at revidere deres metoder til 
pocheudpakning og retraktion af gingiva. For en gennemgang af 
mulighederne henvises til Wassell et al. (22) samt Christensen (23). 

Tilstedeværelse af en luftblære svarende til præparations-
grænsen forekom i 42 % af de aftryk, hvor en del af præpara-
tionsgrænsen manglede, og i forhold til de aftryk, hvori præ-
parationsgrænsen var fuldt gengivet, udviste de aftryk, hvori 
præparationsgrænsen delvist manglede, en større hyppighed af 
luftblærer også andre steder i aftrykket af den præparerede tand. 
Én type luftblærer (air bubbles) kan opstå ved bearbejdningen af 
aftryksmaterialet: under blanding, ved fyldning af skeen, ved på-
sprøjtning og ved påpladsføring af skeen, og disse kan minimeres 
ved blanding i en maskine frem for i hånden (24) og ved optimal 
påsprøjtningsteknik (22). En anden type luftblærer (voids) kan 
opstå som følge af aftryksmaterialets utilstrækkelige befugtning 
af tandoverfladen og skyldes utilstrækkelig tørlægning eller fort-
sat blødning under aftrykstagningen. Sådanne situationer kræver 
såvel en særlig teknik samt god tid (22,23). 

I forhold til de aftryk, hvori præparationsgrænsen var fuldt 
gengivet, udviste de aftryk, hvori præparationsgrænsen delvist 
manglede, en større hyppighed af manglende sammenløb mel-
lem forskellige viskositeter af aftryksmateriale andre steder i 
aftrykket. Da det manglende sammenløb ikke var relateret til 
præparationsgrænsen, men til andre steder i aftrykket, skyldes 
sammenhængen måske snarest, at de tandlæger, der fremsendte 
aftryk til dentallaboratoriet trods manglende gengivelse af præ-
parationsgrænsen, heller ikke havde kontrolleret aftrykket for 
andre fejl og mangler.

Der var ikke forskel mellem a-silikoner og polyether eller mel-
lem anvendelse af monofasemateriale kontra light body-heavy 
bodymaterialer, hvad angår frekvensen af manglende præparati-
onsgrænse. Dette er i overensstemmelse med, at hovedårsagen til 
manglende gengivelse af præparationsgrænsen var utilstrækkelig 
penetration af aftryksmaterialet i pochen og dermed af utilstræk-
kelig gingivaseparation og/eller blødning. 

Efter endt registrering blev hvert enkelt aftryk, som nævnt, 
udsat for en overordnet vurdering baseret på, hvorvidt det 
skønnedes, at aftrykket kunne danne basis for fremstilling af en 
sufficient restaurering: Blot 20 % af de 302 aftryk blev vurderet 
som værende enten perfekte eller acceptable, mens 80 % blev 
vurderet som værende uacceptable. Den store andel af mangel-
fulde aftryk er foruroligende. Blandt mulige årsager er manglende 
opmærksomhed på nødvendigheden af selvevaluering, tidspres, 
økonomisk pres og mangel på viden eller på etik. 

Den stærke sammenhæng, der blev fundet mellem den over-
ordnede vurdering, og hvorvidt præparationsgrænsen var gengi-
vet eller ej, indebærer, at den altoverskyggende årsag til, at aftryk 
blev bedømt som værende uacceptable, var manglende gengivelse 
af præparationsgrænsen. Ud over sikring af en optimal desinfek-

Ikke-rengjorte aftryk

Fig. 6. Eksempler på ikke-rengjorte aftryk.

Fig. 6. Impressions contaminated with blood.
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Litteratur

Abstract (English)

Quality of impressions for cast metal, single tooth restorations 
Introduction – Well-fitting indirect restorations can only be made 
if the models and thus the impressions of the oral tissues are ac-
curate. The aim of this study was to examine the quality of impres-
sions for single tooth, cast metal restorations made in Denmark.

Material and methods – All relevant impressions received by 
seven commercial laboratories on pre-scheduled, but otherwise 
random days of visit were characterized and assessed for factors 
related to quality.

Results – 302 cases were examined. Most impressions had been 
taken in prefabricated, perforated metal trays with two viscosities 
of addition silicone. The preparation margin was partially indi-
scernible in 83 % of the impressions, most often (94 %) because 
the impression material had not penetrated adequately into the 
sulcus and/or because of voids (42 %). In 45 % of the impressions 
taken with more than one viscosity of impression material, the 
viscosities had not blended completely. On arrival at the labora-
tory, 36 % of the impressions were obviously contaminated with 
blood, saliva, or other debris. Significant differences were obser-
ved between the laboratories with respect to choice of materials 
and techniques and with respect to quality of the impressions.

Conclusion – While this study revealed good clinical practice 
as regards choice of impression materials and trays, the quality 
of the impressions was disturbing.

tionsprocedure er det således på dette punkt, der skal sættes ind. 
Dette indebærer muligvis en revision ikke blot af den anvendte 
gingivaseparationsteknik, men måske også af allokeringen af 
kliniktiden i forbindelse med aftrykstagning, således at der levnes 
tid til grundig kontrol af aftrykket og til eventuel omtagning. 
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 Hyppigheden af selvmord blandt tandlæger er omdiskute-
ret i litteraturen, og der er publiceret modstridende fund.

Formålet med artiklen er at gennemgå litteraturen 
om emnet og at drage sammenligning mellem viden om selvmord 
blandt læger og tandlæger.

Selvmord generelt
I 2005 begik 453 mænd og 173 kvinder i Danmark selvmord. 
Efter ulykker (fald, forgiftning, kvælning mv.) er selvmord den 
næsthyppigste ikke-naturlige dødsårsag, og antallet af selvmord 
er således højere end antallet af trafikdræbte (1). Gennemførte 
selvmord forekommer med størst hyppighed hos ældre personer, 
og de forekommer klart hyppigere hos mænd end hos kvinder 
(2,3). I modsætning hertil er selvmordsforsøg hyppigere hos unge 
og hos kvinder (4,5).

Der findes en række kendte risikofaktorer, som disponerer for 
selvmord, herunder psykiatriske lidelser, misbrug, depression 
(arbejdsløshed, økonomiske vanskeligheder, social isolation), 
pensionering, somatisk sygdom, selvmord i familien, homosek-
sualitet mv. (5-7). Alkoholmisbrug er en væsentlig prædispone-
rende faktor, og risikoen for selvmord er 5-7 gange højere blandt 
misbrugere end blandt ikke-misbrugere (4). Andre faktorer, fx 
status som forælder, især at være forælder til mindre børn, virker 
som en prohibitiv faktor over for at begå selvmord (8,9).  

Hyppigheden af selvmord har varieret gennem tiden. I pe-
rioden 1970-2000 androg det totale antal selvmord i Danmark 
23.972 mænd og 13.298 kvinder (10). Fra 1970 til 1980 steg an-
tallet af selvmord, hvorefter det har været jævnt faldende frem til 
2000 (2,3,10,11). Selvmordsraten i de seneste år er den laveste i 
hele perioden fra 1929.  I 1980 udgjorde selvmord 2,9 % af alle 
dødsfald, og i 2001 var andelen dalet til 1,3 % (2). Selvmord (inkl. 
selvtilføjet skade) i Danmark er if. data fra 2004 lidt lavere end i 
de øvrige nordiske lande (1).

    
Statistik
Hyppigheden af dødsfald i en gruppe (fx aldersgruppe) i forhold 
til den forventede, beregnet ud fra aldersspecifikke rater i en stan-
dardbefolkning, udtrykkes i engelsksproget litteratur ved værdien 
Standardised Mortality Ratio (SMR), der beregnes som antallet 
af selvmord i gruppen x 100 i forhold til det forventede antal. En 
dansk betegnelse er dødelighedsindeks (overdødelighed) (11).

Selvmord blandt  
tandlæger og læger
Ib Sewerin, docent emeritus, dr.odont., Odontologisk Institut,  
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Det er i internationale undersøgelser veldo-

kumenteret, at der blandt læger findes en 

moderat forøget selvmordsrate i forhold til 

befolkningen generelt. Det er endvidere vel-

dokumenteret, at hyppigheden af selvmord 

blandt kvindelige læger er markant forhøjet. 

Der er overensstemmelse mellem interna-

tionale data og fund blandt danske læger. 

Nyere tal fra Danmark viser en generelt 

lav dødelighed for læger, men en markant 

overdødelighed som følge af selvmord hos 

hospitalsansatte læger.

Læger og tandlæger har mange ligheds-

punkter mht. arbejde og socioøkonomisk 

status. For tandlægers vedkommende 

foreligger rapporter om en tilsvarende øget 

selvmordsrate som hos læger, men antallet 

af undersøgelser er betydelig mindre end 

for lægers vedkommende, og tallene er 

mere usikre, bl.a. pga. mindre datamæng-

der. Helt nye data synes dog at tyde på, 

at selvmordsraten blandt tandlæger – især 

ældre – fortsat er høj. 

I artiklen redegøres for almene forhold 

vedr. lægers og tandlægers dødelighed og 

for foreliggende viden om forekomsten af 

selvmord hos de to faggrupper.

Abstract

Selvmord

Emneord:
Dentists;  

mortality;  
physicians; 

suicide 
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SMR udtrykker altså mortaliteten i forhold til befolkningen 
generelt. Dødelighed i en bestemt profession kan være lavere 
end forventet i forhold til dødeligheden i befolkningen generelt. 

Dødelighed blandt tandlæger og læger
I Danmark varierer dødeligheden i befolkningen bl.a. markant 
med uddannelsens længde (11). Mænd med en lang videregående 
uddannelse havde i perioden 1996-2000 et dødelighedsindeks 
på 67 (dvs. 33 % lavere dødelighed end i befolkningen generelt), 
mens det for mænd uden erhvervsuddannelse var på 113.

I Tabel 1 er vist dødelighedsindeks for danske tandlæger og 
læger for perioden 1996-2000 (11). Såvel selvstændigt prakti-
serende som ansatte mandlige tandlæger havde en særdeles lav 
dødelighed. Det samme gjaldt hospitalsansatte læger. Blandt 
kvinder sås en overdødelighed bortset fra i gruppen af ansatte 
tandlæger. Til sammenligning havde mandlige faggrupper som 
matroser, skibsførere, bagere, kokke, tjenere, plejepersonale mfl. 
en betydelig overdødelighed (dødelighedsindeks op til 200).    

At de fleste akademikergrupper, inkl. læger, har en lavere 
dødelighed end befolkningen generelt, tilskrives deres socioøko-
nomiske status og en sundere livsstil (12,13).

I 1976 publicerede National Institute for Occupational Safety 
and Health i USA en omfattende rapport, ”Mortality Study of Den-
tists”, som fastslog, at amerikanske tandlæger levede et sundt og 
langt liv med dødsrisiko på linje med den øvrige befolkning (14).

Selvmord blandt læger
Lægers og tandlægers arbejdssituation har mange lighedspunkter. 
Med henblik på sammenligning med tandlægers selvmordsrate 
gennemgås foreliggende viden om selvmord blandt læger. 

Hyppighed
Der foreligger en lang række internationale undersøgelser, der 
belyser selvmordsraten blandt læger. I en amerikansk analyse af 
6.198 selvmord var raten blandt læger 8,04 %, mens den i befolk-
ningen generelt var 4,30 % (15). 

Mandlige læger –  I 2004 publiceredes en meta-analyse, som omfat-
tede 24 udvalgte arbejder (af i alt 454 om emnet) fra perioden 
1963-2002, overvejende omfattende europæiske og amerikanske 
populationer (16). Konklusionen var, at der blandt mandlige læ-
ger foreligger en moderat, men signifikant højere selvmordsrate 
sammenlignet med befolkningen generelt. Den overordnede SMR 
var 141 (95 % CI = 121-165). Senere undersøgelser har bekræftet 
konklusionerne (17,18), men der er samtidig observeret en afta-
gende hyppighed (17,19).

Den generelle selvmordsrate skal imidlertid ses i lyset af 
forskellige faktorer. Der er således fundet en betydelig aldersva-
riation, idet selvmordsraten blandt læger er stærkt stigende med 
øget alder (20-22). Der er yderligere påvist en sammenhæng 
mellem selvmordsrate og andre faktorer, fx skilsmisserate, og 
læger afviger bl.a. fra den øvrige befolkning ved en lavere skils-
misserate (15). Ved at korrigere for indflydelse af disse samt 
andre faktorer fandt Stack (15) en selvmordsrisiko blandt læger, 
som var 2,45 gange højere end hos den arbejdende befolkning 
generelt.  

Sammenligning med andre akademikere – I modsætning til læ-
ger har andre akademikere (advokater, arkitekter, ingeniører, 
præster etc.) en lavere selvmordsrate end befolkningen generelt 
(22-24). 

Tabel 1. Antal personer, antal døde 

og SMR (dødelighedsindeks) i Dan-

mark i perioden 1996-2000 omfat-

tende faggrupperne tandlæger og 

læger. Gruppen af praktiserende 

selvstændige tandlæger inkluderer 

tandteknikere. 

Table 1.  Number of persons, num-

ber of dead, and SMR (Standar-

dised Mortality Ratio) in Denmark 

during the period 1996-2000 

for professions of dentists and 

physicians. The group of dental 

private practitioners includes dental 

technicians (denturists). 

 Mænd Kvinder
Faggruppe Personer Døde SMR Personer Døde SMR

Tandlæger 
 Praktiserende, selvstændige 1.063 16 56* 732 14 153

 Lønmodtagere  1.252 14 49*  1.894 13 70

Læger
 Praktiserende, selvstændige 2.617 68 95 845 13 101

 Hospitalsansatte, lønmodtagere 5.944 66 63* 3.354 28 123

*  angiver statistisk signifikant underdødelighed. Efter Andersen et al., Danmarks Statistik 

2005 (8).

*  indicates a statistically significant lower mortality rate. After Andersen et al. Danmarks 

Statistik 2005 (8).  

Dødelighed blandt læger og tandlæger
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Kvindelige læger – Der er i mange individuelle arbejder påvist en 
udtalt øget selvmordsrate blandt kvindelige læger (18,20,21,23). 
Dette bekræftedes i ovennævnte meta-analyse (16), som viste en 
selvmordsratio i forhold til befolkningen generelt på 227 (95 % 
CI = 190-273). En undersøgelse fra 2008 viste samme resultat, 
dvs. en selvmordsrate, der var 3-4 gange højere end for mandlige 
læger (25). 

    
Danske undersøgelser
Der foreligger flere danske undersøgelser, som alle er i overens-
stemmelse med internationale fund og med ovennævnte meta-
analyse (13,26).    

I 1999 konstaterede Juel et al. (20) på baggrund af data fra 
perioden 1973-1992, at selvom danske læger havde en dødelig-
hed, der var lavere end befolkningen generelt, var selvmordsraten 
signifikant forhøjet. Der forekom i perioden 168 selvmord blandt 
mandlige læger, som repræsenterede et selvmordsindeks på 164 
(95 % CI = 140-191). For kvinders vedkommende var det abso-
lutte tal lavere (27), repræsenterende et indeks på 168 (95 % CI 
= 110-246).

En analyse af 3.195 selvmord i Danmark i perioden 1991-1997 
og en opdeling efter erhverv viste, at blandt 38 erhvervsgrupper, 
som havde en selvmordsrate over en referencegruppe (skolelæ-
rere), havde læger den største risiko, mens arkitekter og inge-
niører havde den laveste risiko blandt 17 erhvervsgrupper under 
referencegruppen (7). 

Ifølge Danmarks Statistik havde mandlige læger i det danske 
hospitalsvæsen i perioden 1996-2000 en selvmordsoverdødelig-
hed på 181 % (indeks for selvmord: 281). Til sammenligning var 
selvmordsindeks for kontoransatte, lærere mfl. på ca. 60-70 (11).   

Selvmord blandt tandlæger
Der foreligger betydelig færre undersøgelser af selvmordsraten 
blandt tandlæger end blandt læger, og resultaterne er mindre 
entydige. 

I forhold til befolkningen generelt
En undersøgelse af selvmord i Iowa, USA, som i årene 1968-1980 
androg gennemsnitlig 335 tilfælde årligt, viste, at selvmordsraten 
for dels unge, dels ældre tandlæger var højere end for befolknin-
gen generelt, men lavere for midaldrende tandlæger (27).  

Blandt svenske tandlæger konstaterede Arnetz et al. (28) i 
perioden 1960-1970 18 selvmord begået af mænd og 2 selvmord 
begået af kvinder (7,1 % af samtlige selvmord) i perioden 1960-
1970. Denne hyppighed var marginalt højere end i befolkningen 
generelt, idet der statistisk måtte forventes 15,1 selvmord blandt 
mandlige tandlæger.

Stefansson & Wicks (29) analyserede 65 selvmord blandt sven-
ske tandlæger i perioden 1961-1985. Mandlige tandlæger havde en 
selvmordsrate, der var betydelig højere end befolkningens generelt 
i perioden 1971-1979, men som nærmede sig denne omkring 1981-
1985. I hele perioden var raten lavere for tandlæger end for læger. 

Shimpo et al. (30) gennemgik dødsattester for 500 japanske 
tandlæger i perioden 1985-1994. Der forekom 12 selvmord, og 
SMR var 119.

Hem et al. (17) sammenlignede selvmordsindices for tand-
læger samt læger, dyrlæger, teologer og politiembedsmænd i 
Norge i perioden 1960-2000. Tandlægerne lå næstøverst efter 
læger med 32,9 selvmord årligt pr. 100.000 personer mod 23,5 
i befolkningen generelt. Hyppigheden var ca. 4 x højere blandt 
mandlige tandlæger 60 år sammenlignet med tandlæger <40 år.    

En større undersøgelse fra 2008, der baseredes på 61 selv-
mord blandt mandlige tandlæger i 26 amerikanske stater fra 
1984 til 1992 (25), viste i modsætning til andre undersøgelser, 
at selvmordsraten for mandlige tandlæger var lavere end for 
befolkningen generelt (68 (95 % CI = 52-89) og på linje med 
raten for mandlige læger (80). Den lavere rate skal imidlertid 
ses i lyset af en betydelig aldersvariation. Selvmordsraten blandt 
tandlæger steg således fra værdier blandt 20-54-årige, der var 
lavere end for befolkningen generelt, men som for 55-64-årige 
var højere.

Meltzer et al. (19) analyserede 14.332 selvmord i England og 
Wales i perioden 2001-2005. Blandt mandlige tandlæger sås en 
forhøjet SMR (112 (95 % CI = 67-178)). Tandlæger lå tydeligt 
over mandlige læger, som havde en SMR-værdi på 69, og de lå 
nogenlunde på linje med kvindelige læger, der havde en SMR-
værdi på 152. Der forelå ikke data for kvindelige tandlæger.    

I forhold til andre akademikere
Arnetz et al. (28), som fandt en marginalt højere selvmordsrate 
blandt svenske tandlæger i forhold til befolkningen generelt, kon-
staterede samtidig, at raten blandt tandlæger var ca. dobbelt så 
høj som blandt andre akademikere (ingeniører, advokater mfl.). 
Dette fund er i overensstemmelse med fund for lægers vedkom-
mende (se tidl.). 

    
Kønsforskelle
Der er ikke på samme måde som for kvindelige læger påvist en 
øget selvmordsrate for kvindelige tandlæger. Årsagen kan mulig-
vis være en manglende tilgang til materialer, som er tilstrækkeligt 
store til at drage statistisk signifikante slutninger. 

I Petersen & Burnetts materiale (25), som omfattede 264 
selvmord blandt læger og tandlæger, vedrørte kun 22 kvindelige 
læger, og det absolutte tal for kvindelige tandlæger var så lille, at 
de udelukkedes af analysen.

Dødsmetoder
De dødsmetoder, som vælges af hhv. mænd og kvinder, er for-
skellige. I år 2000 var de tre hyppigste dødsmetoder for mænd 
i Danmark hængning, forgiftning og skydning (2). For kvinders 
vedkommende var de hængning, forgiftning og drukning (2,10). 
Dødsmetoden afhænger også af tilgængeligheden til giftstoffer, 
våben mv. (3). Fx faldt selvmord forårsaget af dextropropoxyphen 
markant i Danmark, da midlet blev receptpligtigt i 1987 (10). 
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Lægers selvmord adskiller sig fra selvmord i befolkningen 
generelt ved, at en høj andel af selvmordene udøves ved forgift-
ning og overdoser, hvilket tilskrives lægers adgang til egnede 
lægemidler og kendskab til doser mv. (7,15,17,18,20,23,31). 

Forebyggende foranstaltninger
Den væsentligt forøgede selvmordsrate blandt kvindelige læger 
har givet anledning til mange overvejelser over årsag og mulig 
forebyggelse (21). Forholdet har vakt bekymring pga. den øgede 
tilgang af kvinder til læge- (og tandlæge-)studiet og den gradvist 
forskudte kønskvotering inden for medicin og odontologi (21).

En række forebyggende foranstaltninger er foreslået (32,33), 
og mange faglige organisationer har stillet netværk og rådgiv-
ningsvirksomhed til rådighed (34). 

Diskussion
Et problem og en kilde til modstridende resultater om selvmord 
blandt læger og tandlæger er metodologiske svagheder i forskel-
lige undersøgelser, som sammen med det begrænsede absolutte 
antal af selvmord blandt læger og især tandlæger gør statistiske 
sammenligninger usikre (7,12,21,30,31,34).

Tandlægers arbejdssituation
Tandlægers arbejdssituation er ofte beskrevet som stressende 
(35,36). Stressniveauet anses for stigende (36), og kvinder 
oplever generelt mere stress end mænd (35). Arbejdet som 
praktiserende tandlæge beskrives ofte som ensformigt og uden 
udfordringer (29). Den stadige konfrontation med ængstelige 
patienter, der opfatter tandlægen som identisk med smertefulde 
og ubehagelige oplevelser, er belastende (37). Tidspres, arbejds-
tempo, diskussion om behandlingsplaner, administrative opgaver, 
risiko for klagesager er yderligere stressfaktorer (35). For mange 
ældre læger og tandlæger er pensionering lig med tab af prestige 
og livsindhold og befordrende for depression (17).

En rundspørge til amerikanske tandlægeskoler viste, at ori-
entering om stresshåndtering kun ofres ringe opmærksomhed i 
undervisningen af tandlægestuderende (38). 

Andre prædisponerende faktorer
Misbrug er kendt som en alvorlig prædisponerende faktor (38). 
Kenna & Wood (39) analyserede alkoholforbrug hos amerikanske 
tandlæger og læger og konkluderede, at tandlæger ikke er særlig 
udsat som gruppe. Tandlæger havde et større alkoholforbrug end 
læger og hyppigere episoder med kraftig alkoholindtagelse, men 
tallene lå lavere end for befolkningen generelt. 

I modsætning hertil viste en undersøgelse af alkoholvaner hos 
australske tandlæger, at 15-20 % havde et indtag sv.t. 2-4 x indta-
get hos befolkningen generelt (40). Hos mindst 4 % betegnedes 
drikkeriet som alvorligt. Alkoholmisbruget var mest udtalt hos 
mandlige og ældre tandlæger i privat praksis. 

For både lægers og tandlægers vedkommende har det været 
nævnt, at fagene skulle tiltrække særlige personlighedstyper med 

høje karrieremål, præstationskrav og perfektionsniveauer, som i 
forbindelse med professionernes arbejdspres gjorde dem særligt 
sårbare (23,33,36). Et fællestræk er endvidere professionernes 
viden om biologi og farmakologi, som kan lette et valg af døds-
metode og dermed at gennemføre et selvmord. 

For kvindelige lægers vedkommende har diskriminering i et 
mandsdomineret hierarki været nævnt som en belastende faktor 
(17,30), og der har været peget på de særlige krav, som stilles til 
den kvindelige læge og tandlæge som professionsudøver og med 
en samtidig rolle som hustru og moder (35). 

Abstract (English)

Suicide among physicians and dentists
It is well documented from international studies, that a mo-
derately elevated suicide mortality is found among physicians 
compared to the general public. It is documented, too, that the 
frequency of suicides among female physicians is markedly eleva-
ted. Data from Denmark are comparable to international results. 
Recent analyses from Denmark show a general low mortality rate 
among physicians, but a markedly elevated rate of suicides among 
physicians in hospitals.

Medical doctors and dentists resemble each other with respect 
to working conditions and socioeconomic status. Elevated suicide 
rates corresponding to rates for physicians have been found for 
dentists, but the number of studies is smaller, and the figures less 
valid, e.g. due to smaller data volumes. Quite new data indicate, 
however, that the suicide rate among dentists – particularly older 
colleagues – is still high. 

The paper summarises general aspects of mortality rates of 
physicians and dentists and present knowledge of the occurrence 
of suicides among the two professions. 

Faktaboks
Når tandlæger har en hyppigere selvmordsrate end andre 

akademikere, skyldes det ifølge flere undersøgelser arbejds-

situationen. Arbejdet som praktiserende tandlæge beskri-

ves ofte som ensformigt og uden udfordringer samtidig 

med, at dagligdagen er præget af tidspres, diskussion om 

behandlingsplaner, administrative opgaver og risiko for kla-

gesager. Derudover er konfrontationerne med ængstelige 

patienter, der opfatter tandlægen som identisk med smerte-

fulde og ubehagelige oplevelser, også belastende. Til trods 

for at undersøgelser viser, at stress blandt tandlæger bl.a. 

fører til en høj selvmordsrate, er der kun sjældent fokus på 

stresshåndtering i undervisningen af tandlægestuderende. 
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• Klinisk bevist at tandbørsten fjerner op til 83 % mere plak-biofilm 

generelt og på vanskeligt tilgængelige steder end en almindelig 

tandbørste1.

• Forbedrer sundheden i tandkødet og hjælper med at reducere 

gingivitis, blødning, anden inflammation samt forbygger retraktioner.

• Avanceret teknologi reducerer skånsomt misfarvninger og giver 

naturligt hvidere tænder, der bliver op til to nuancer lysere,  
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 Traumer på primære tænder er yderst hyppigt forekom-
mende. Således viser flere undersøgelser, at omkring 30 
% af alle børn vil komme ud for et traume af deres primære 

tandsæt (1-4). Ved traumer i det primære tandsæt er incisiverne 
i overkæben de tænder, som oftest er implicerede. Dette skyldes 
primært deres placering i tandbuen, en placering, der gør dem 
særligt udsatte ved såvel faldskader, samt ved slag mod kraniet 
(1,5,6). Risikoen for at komme ud for et traume på de centrale 
incisiver stiger i væsentlig grad hos børn med et forøget maksil-
lært horisontalt overbid (3). Typerne af traumer imod det pri-
mære tandsæt er talrige og spænder fra simple kronefrakturer til 
komminutte frakturer eller intrusion af den primære tand (5,7). 
Traumer på primære tænder er en ætiologisk faktor til udviklings-
forstyrrelser af de permanente tænder, hvilket er vist i en række 
danske og udenlandske undersøgelser (1,4,6,8-10). En skade på 
det permanente tandanlæg efter et traume på de primære tænder 
bør anses som en alvorlig konsekvens ved et mælketandstraume. 
Sammenhængen mellem et traume på de primære tænder og ska-
der i form af tanddannelsesforstyrrelser og eruptionsforstyrrelser 
i den permanente dentition er et velundersøgt emne. Denne arti-
kel har til hensigt at fremlægge resultatet af en litteraturundersø-
gelse omkring de ætiologiske faktorer for primære tandtraumer 
samt redegøre for, hvordan traumer på de primære tænder kan 
manifestere sig i den permanente dentition. 

Gennemgang af foreliggende litteratur
Epidemiologi
Omkring en tredjedel af alle børn udsættes for et eller flere trau-
mer på det primære tandsæt, og størstedelen af tandtraumer vil 
forekomme, før barnet er fyldt fire år (1,9). De fleste undersøgel-
ser er enige om, at grunden til, at antallet af traumer er så højt i 
2-3-års-alderen, skal findes i børnenes manglende motorik og ko-
ordinationsevne på dette tidspunkt i livet. Generelt rammer trau-
mer den primære dentition hos drenge og piger lige hyppigt (1). 
Et dansk studie viste ved undersøgelse af 213 traumetænder, at 
41 % af deres efterfølgere havde makroskopisk synlige skader (9), 
mens en anden dansk undersøgelse fra 1976 viste, at 56 % af alle 

Følger i det perma-
nente tandsæt  
efter traumer i det 
primære tandsæt
Daniel Belstrøm, tandlæge, Tandlægeskolen i København 

Litteraturstudiet er udført for at tilvejebringe 

en up to date viden vedrørende klarlægning af 

ætiologiske årsager ved primære tandtraumer 

samt at redegøre for sammenhængen mellem 

traumer på primære tænder og tanddannelses-

forstyrrelser såvel som eruptionsafvigelser i den 

permanente dentition. 30 % af alle børn kom-

mer ud for et traume på en eller flere primære 

tænder. Størstedelen af disse børn udsættes 

for et tandtraume, før de er fyldt fire år. Under-

søgelser har vist, at korrekt udført diagnostik og 

intervention har væsentlig indflydelse på prog-

nosen for såvel de primære tænder som for 

de permanente efterfølgere. Emnet kan virke 

både krævende og komplekst, hvorfor der er 

behov for nogle konkrete retningslinjer inden 

for emnet, således at tandlæger i såvel privat 

som kommunal praksis besidder sufficient vi-

den omkring primære tandtraumer og mulige 

konsekvenser i den permanente dentition.

Abstract

Følger af traumer i 
det primære tandsæt 

Emneord:
Trauma, 

dental; 
developmental 

disorders; 
tooth eruption; 

dental enamel 
hypoplasia
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permanente efterfølgere havde skader (1). En nyere undersøgelse 
fra 2006 viste, at 25 % af de permanente tænder udviste skader 
(10). Der er således rimelig stor diskrepans i litteraturen om, hvor 
stor en procentdel af de permanente efterfølgere til traumetænder 
der udviser skader som følge af traumet. Luksationsskader er 
de hyppigste skader på det primære tandsæt (Tabel 1). Således 
har en række undersøgelser ligeledes vist, at intrusionsskader 
oftest ses som en af de hyppigst forekommende traumetyper ved 
traumer på mælketænderne (1,5,6,10,11).

Variable af betydning for udviklingen af senskader på de permanente 
tænder
Samme type traume på to forskellige primære tænder kan med-
føre vidt forskellige udviklingsforstyrrelser i den permanente 
dentition. Det er vist, at følgende faktorer spiller en afgørende 

rolle for tilstedeværelsen og sværhedsgraden af skader på de 
permanente efterfølgere:

• Alder ved traumetidspunktet
• Typen af traume
• Samtidig fraktur af processus alveolaris
• Kraften og retningen af traumet

Alder ved traumetidspunktet – Sjældent ses skader i form af tand-
dannelsesforstyrrelser på de permanente tænder ved traumer 
efter det 4. leveår. Dette skyldes, at den permanente incisivs krone 
på dette tidspunkt er fuldt mineraliseret (9). Af denne grund ses 
skader i form af svære udviklingsforstyrrelser specielt ved trau-
mer i en meget tidlig alder. Dog er barnets kronologiske alder ikke 
af essentiel betydning, men derimod tandens udviklingsstadium 
(12). Risikoen for en udviklingsforstyrrelse af roden har vist sig at 
være størst i 4-5-års-alderen (10). Roden dannes i denne periode 
og er dermed mere sårbar på dette tidspunkt. 

Typen af traume – Frekvensen af senskader er forskellig for det 
enkelte traume mod de primære tænder. Således er det i et studie 
vist, at risikoen for udviklingsforstyrrelser er 54 % ved intrusion 
og generelt over 10 % ved alle typer af luksationsskader (10). 
Derimod er der praktisk talt ingen risiko for udviklingsforstyr-
relser ved krone-rod-frakturer. Andre studier har beskrevet, at 
frekvensen af senskader var større ved eksartikulation end ved 
intrusion (6).

Samtidig fraktur af processus alveolaris – En samtidig fraktur af 
processus alveolaris kan øge risikoen for en udviklingsforstyrrelse 
af den permanente tand (5). En dansk undersøgelse viste, at 72 
% af de tænder, der ramtes af et traume, som samtidig forårsa-
gede fraktur af processus alveolaris, udviste misdannelser på den 
permanente efterfølger (9). Til sammenligning drejede det sig 
kun om 38 % af traumetænderne, hvor der ikke var en fraktur. 
Lignende tal kan genfindes i litteraturen (10). Faktorer, der anses 
for afgørende i denne sammenhæng, er fragmentets displacering 
samt den udførte behandling i den akutte situation.                                                                          

Kraften og retningen af traumet – Specielt ved luksations- og intru-
sionsskader er retningen af traumet af stor betydning. Således vil 
intrusion af roden i en palatinal retning medføre en langt større ri-
siko for malformation af den permanente tand end i facial retning 
(5,8). Kraften, som ligger til grund for traumet, er desuden også 
af betydning. Man kan forvente en større risiko for skader, samt 
sværere skader på de permanente efterfølgere til primære tænder, 
der har været udsat for meget kraftige traumer. Endvidere beskri-
ves graden af intrusion af tanden også at have betydning (11). 

Følger i det permanente tandsæt efter traume på den 
primære dentition
Følger i det primære tandsæt kan medføre skader i det perma-
nente tandsæt. Tidligere undersøgelser har beskæftiget sig med 

Traumetype

Traumetype Antal Antal i %

Subluksation 46 18

Krone-rod-fraktur 23 9

Intrusion 38 15

Eksartikulation 46 18

Partiel luksation (lateral 
luksation)

102 40

Tabel 1. Fordelingen af tandtraumer i den primære dentition (10).

Table 1. Distribution of dental trauma in the primary dentition (10).

Undersøgte tænder og senere skader

Forfatter
Antal under-
søgte tænder

Antallet af 
senere dentale 
forstyrrelser

Zellner (1956) 26 3 (12 %)

Schreiber (1959) 42 8 (19 %)

Taatz (1962) 33 7 (21 %)

Selliseth (1967) 128 88 (69 %)

Ravn (1969) 90 51 (57 %)

Tabel 2. Sammenhæng mellem primære tandtraumer og skader på 

den permanente efterfølger (9).

Table 2. Connection between trauma against the primary dentition 

and mineralization disturbances in the successor (9).
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sammenhængen mellem traumer på de primære tænder og 
mineraliserings- og eruptionsforstyrrelser af den permanente 
efterfølger. Tabel 2 viser tidligere undersøgelsesresultater vedrø-
rende frekvensen af permanente tænder, der udviser mineralise-
ringsforstyrrelser efter traume på den primære forgænger. Der ses 
stor diversitet i de publicerede resultater angående fordelingen 
af den enkelte type af skade på det blivende tandanlæg (9,12).

 
Senfølger, der ses på de permanente tænder efter et traume på 
den primære dentition, kan fx opdeles som følger (5): 

•  Hvide eller gulbrune misfarvninger af emaljen
•  Gulbrune misfarvninger af emaljen med cirkulær emaljehy-

poplasi (Fig. 1)
•  Kronedilaceration (Fig. 2)
•  Odontomlignende malformationer
•  Rodduplikering
•  Vestibulær rodafbøjning, lateral rodafbøjning eller dilace-

ration
•  Partiel eller komplet standset roddannelse
•  Sekvestrering af permanente tandanlæg
•  Eruptionsforstyrrelser

Cirkulær emaljehypoplasi

Fig. 2. Dilaceration af krone på 

central incisiv.

Fig. 2. Laceration of the crown 

of central incisor.

Kronedilaceration

Frekvensen af disse skader er langtfra ens. Således ses det ud fra 
materialet i (9,10,12), at de hyppigste skader er emaljemisfarvnin-
ger, som i gennemsnit andrager omkring 50 % af det samlede antal 
udviklingsforstyrrelser (Tabel 3 og 4). Svære skader i form af de-
formerede kroner eller odontomlignende misdannelser er derimod 
sjældne (6). Dette skyldes, at denne type af skader helt overvejende 
kun ses ved traumer mod tænder, der er meget lidt udviklede, mens 
emaljemisfarvninger kan ses ved traumer i alderen 2-7 år (10). 
Det større tidsinterval for netop denne skade kan således danne 
grundlag for en forklaring på, at netop denne ses i så hyppigt 
omfang, som det er tilfældet. Læsioner, der manifesterer sig som 
misfarvninger af emaljen med eller uden hypoplasi, beskrives i 
detaljer på grund af den store frekvens, hvormed de forekommer. 
Disse findes som små skarpt afgrænsede farvede emaljeopaciteter 
oftest på tandens faciale flade. Størrelsen af læsionerne varierer 
(5). Misfarvninger kan forekomme af en række andre årsager ek-
sempelvis dental fluorose (10). Dental fluorose kan dog ofte diffe-
rentieres på baggrund af dennes generelle placering, i modsætning 
til traumeskader, der er lokaliserede. Lokaliserede misfarvninger 
kan endvidere ses på permanente efterfølgere til primære tænder, 
der har haft en infektion i det apikale parodontium (5). Emaljemis-
farvninger ses i omtrent samme frekvens ved de forskellige typer af 
traumer og er således ikke kædet specifikt sammen med et enkelt 
traume (9). Forstyrrelse i eruptionen af den permanente efterføl-
ger til en primær tand, der har været udsat for et tandtraume, kan 
forekomme (5,11). Generelt ses en forsinket eruption på omkring 
ét år hos de permanente tænder til primære forgængere, der er 
tabt for tidligt (5,11). Der ses relativt ofte ektopisk eruption af de 
permanente tænder. Ligeledes ses der også et ændret frembrud af 
tænder med malformerede kroner eller rødder (5). Borum viste i 
en undersøgelse af 410 centrale incisiver, at traumer på primære 
tænder kan være ætiologisk årsag til såvel forsinket som for tidlig 
eruption af de permanente efterfølgere (13). Følgende parametre 
viste sig at være af betydning:

•  Alder på traumetidspunktet
•  Tandens udviklingsstadium
•  Typen af traume på den primære tand
•  Præmaturt tab af primære forgænger

 
Ved tab af primære tand før 3½-års-alderen er der en signifi-
kant sammenhæng med en forsinket eruption. Endvidere har 
undersøgelser vist, at der kan forekomme resorption af roden af 
såvel den primære tand såvel som på den permanente efterfølger 
(14). En mulig forklaring på dette kunne være en beskadigelse af 
den Hertwigske rodskede som følge af kraftpåvirkningen under 
traumet (15-18).

Diskussion
Omkring en tredjedel af alle børn kommer ud for et traume på 
deres mælketænder. Primære tandtraumer sker ofte i en ung alder 
og i relation til fald. Fordelingen af skader på de primære tænder 
adskiller sig fra skaderne på de permanente tænder. Forklaringen 

Fig.1. Misfarvning 

af emalje med 

cirkulær emalje-

hypoplasi.

Fig. 1. Discol-

oration of enamel 

with circular 

enamel hypo-

plasia. 
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Mange, og ofte meget små børn, vil i løbet af deres barn-

dom komme ud for et eller flere traumer mod deres primære 

tænder. Undersøgelser har vist, at korrekt udført diagnostik 

og intervention har væsentlig indflydelse på prognosen for 

såvel de primære tænder som for de permanente efterfølgere. 

Det er vist, at følgende faktorer spiller en afgørende rolle for 

tilstedeværelsen og sværhedsgraden af skader på de per-

manente efterfølgere: Alder ved traumetidspunktet, typen af 

traume, samtidig fraktur af processus alveolaris og kraften og 

retningen af traumet.

KLINISK RELEVANS

Typer af udviklingsforstyrrelser

Typer af udviklingsforstyrrelse Antal Antal i %

Hvid/gulbrun misfarvning af  
emaljen

49 23

Hvid/gulbrun misfarvning af  
emaljen + hypoplasi

26 12

Odontomlignende malformationer 0 0

Kronedilaceration 6 3

Rodduplikering 0 0

Vestibulær rodafbøjning 0 0

Lateral rodafbøjning 3 1

Partiel/komplet standsning af 
roddannelse

4 2

Ingen udviklingsforstyrrelser 125 59

I alt 213 100

Tabel 3. Fordelingen af de forskellige typer af udviklingsforstyrrelser 

hos de permanente efterfølgere til primære traumetænder (9).

Table 3. Distribution of the different kinds of developmental disturb-

ances in the successors to primary traumatic teeth (9).

Typer af udviklingsforstyrrelser

Typer af udviklingsforstyrrelse Antal Antal i %

Emaljehypoplasi 28 68

Odontomlignende malformationer 2 5

Rodmalformationer 4 10

Kronedilacerationer 17 17

Tabel 4. Fordelingen af udviklingsforstyrrelser hos de permanente 

efterfølgere til primære traumetænder (10).

Table 4. Distribution of different kinds of developmental disturbances 

in the successors to primary traumatic teeth (10).

på dette findes i knogleopbygningen i henholdsvis den yngre og 
ældre alveole. Den alveolære knogle er hos det lille barn kende-
tegnet af en høj grad af fleksibilitet, som skyldes den inkomplette 
mineralisering af knoglen. Derfor vil der hos det yngre barn være 
en højere ratio af skader, hvor den primære tand flyttes inden for 
alveolen i stedet for at frakturere (4,5,12). Dette ses ved, at luk-
sationsskader, herunder intrusion, hører til de hyppigste traumer 
på børn i 3-4-års-alderen (1). Den største frekvens af skader på de 
permanente efterfølgere ses i relation til intrusionsskader (10). 
En forklaring på dette kan findes i den tætte relation mellem rød-
derne af de primære tænder og tandanlægget for den permanente 
tand (5,10). Denne tætte anatomiske relation betyder, at risikoen 
for, at det permanente tandanlæg rammes ved intrusionsskader, 
er stor, og dette kan danne grundlaget for tanddannelsesforstyr-
relsen. Andre studier har beskrevet, at frekvensen af senskader 
var større ved eksartikulation end ved intrusion. Dette er forklaret 
ved, at tanden ved intrusion ofte bliver presset op i alveolen i en 
facial retning og dermed væk fra det permanente tandanlæg, der 
ligger palatinalt for mælketandens rod. Tillige har de primære 
incisiver ofte facialt afbøjede rødder, hvilket igen vil nedsætte 
risikoen for en mulig kollision med det permanente tandanlæg 
(9). Undersøgelser af frekvensen af permanente tænder, der 
udviser udviklingsforstyrrelser af de permanente efterfølgere, 
viser forskellighed i deres resultater. Således ses fra de forskellige 
undersøgelser, at der er en forskel fra 25 % til 56 % (6,16). Disse 
forskelle kan delvist forklares ud fra forsøgenes differentierede 
opstillinger og endvidere på baggrund af forskellen i antallet af 
undersøgte traumetænder i det enkelte studie.  Flere faktorer har 
betydning for, om den permanente tand udviser tanddannelses-
forstyrrelser efter et traume på den primære forgænger, herunder: 
alder på traumetidspunktet, typen af traume, samtidig fraktur af 
processus alveolaris og kraften og retningen af traumet. Alvorlige 
skader på efterfølgerne ses ofte ved traumer i tidlig alder, hvor 
emaljedannelsen endnu ikke er overstået. Årsagen til denne 
mulige sammenhæng skal findes i emaljens udviklingsproces. 
Amelogenesen består af tre vigtige processer: 1: dannelse af emal-
jematrix, 2: mineralisering af emaljematrix, 3: præeruptiv mod-
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ning af emaljekrystaller (10,12). Enhver skade på ameloblasterne 
kan være skyld i emaljemalformation. Jo tidligere ameloblasterne 
skades, desto større chance er der for udviklingsforstyrrelser. Ved 
de sene skader ses ofte mindre skader på efterfølgerne. Forklarin-
gen på dette er, at tanden på dette tidspunkt har gennemført sin 
præeruptive modning og derfor ikke på samme måde er sårbar 
over for udefrakommende slag. Emaljemisfarvninger har vist 
sig at være den hyppigste af alle tanddannelsesforstyrrelser. 
Det histologiske billede bag disse mineraliseringsforstyrrelser 
er endnu ikke forstået til fulde. En teori er, at traumet interfere-
rer med emaljens normale modningsproces, og at det er i disse 
områder, hvor modningsprocessen er forstyrret, at de hvidlige 
misfarvninger kan observeres (5,11,13). Den biologiske forkla-
ring, som ligger til grund for skader af sværere karakter såsom 
odontomdannelse eller kronedilaceration, er den samme som for 
emaljeændringerne. Et udefrakommende slag interfererer med 
ameloblasternes og andre cellulære komponenters dannelse af 
tandanlægget. Alt efter hvor i processen traumet sker, vil man 
kunne observere de forskellige typer af malformationer.

    Eruptionsforstyrrelser ses efter traumer mod primære 
tænder. Der er flere teorier forbundet med dette. En af dem er 
forbundet med tanken om en abnorm udvikling af det overlig-
gende bindevæv, der er placeret over det permanente tandanlæg 
(5,11). Ligeledes ses ektopisk eruption, som kan tilskrives den 
manglende guidning fra den primære tand (5,11). Der ses i denne 
forbindelse ofte et frembrud i labial retning.

Konklusion
Tidligere undersøgelser har gjort os opmærksomme på, at der er 
en sammenhæng mellem traumer på primære tænder og efterføl-
gende tanddannelses- og eruptionsforstyrrelser i den permanente 
dentition. Imidlertid ved vi endnu ikke, hvorfor to tænder, der i 
samme udviklingsstadium udsættes for det samme traume, ikke 

Abstract (English)

Connection between trauma in the primary dentition and disturb-
ances in the permanent dentition 
This literature survey had the purpose of delivering up-to date 
knowledge on the epidemiology regarding trauma against the 
primary dentition, and of illustrating the connection between 
trauma to the primary dentition and the developmental disturb-
ances as well as eruption disorders in the permanent dentition. 
Thirty percent of all children will experience a trauma to their 
primary dentition. The majority of these traumas will occur before 
the child reaches the age of four years. Investigations have shown 
that a correctly performed diagnostic as well as intervention will 
have a great deal of influence on the prognosis of the primary 
tooth as well of the permanent successors. The subject is both 
challenging and complex. Consequently there is a need for spe-
cific guidelines regarding this subject to make sure that dentist 
persist the sufficient knowledge regarding trauma to the primary 
teeth and the possible consequences in the permanent dentition. 
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udviser de samme skader på de efterfølgende tænder. Der er i 
fremtiden brug for yderligere forskning vedrørende de tilgrund-
liggende molekylærbiologiske mekanismer. En større viden på 
det mikroskopiske grundlag vil skabe yderligere forståelse for de 
udviklingsforstyrrelser, vi ser på det makroskopiske plan. 
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Isninger i tænderne er et almindeligt problem, og over 

halvdelen af de berørte taler ikke med deres tandlæge 

eller tandplejer om problemet.1 Undersøgelser viser, at 

dette kan skyldes angst for, at smerten kan være et tegn 

på alvorligere problemer.2 Andre årsager kan være, at 

smerten varierer over tid, eller at patienten bruger forskel-

lige teknikker til at forsøge at undgå smerten. Tandlæ-

gerne kan i den forbindelse spille en vigtig rolle ved at 

være opmærksomme på problemet, give oplysninger om 

forebyggelse og anbefale en effektiv løsning. 9 ud af 10 

patienter oplever lindring af isningerne, når de anvender 

Sensodyne ved den daglige tandbørstning.3

”Det er rart at kunne foreslå en så enkel løsning:

alt, hvad de skal gøre, er at skifte til Sensodyne”.
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“ Mange patienter lider af isninger,  

 selvom det er helt unødvendigt ”
 Tandlæge Kristin Sandaa Møller 
 

GlaxoSmithKline (GSK) er en af verdens førende forskningsbaserede medicinalvirksomheder. Via vores nyetablerede 

skandinaviske division GSK Dental tilbyder vi dansk tandplejepersonale faktabaseret information og rådgivning for at 

hjælpe dem med at hjælpe deres patienter.

For mere information kan du maile til vores produktchefer: dental.dk@gsk.com

For at bestille gratis vareprøver kan du ringe på: 44 86 10 88 
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 Kæbeledsgigt hos børn resulterer i kranio-
mandibulære vækstforstyrrelser. Ved 
kæbeledsgigt antages selve inf lam-

mationsprocessen i kæbeleddene at reducere 
underkæbens vækst, der til dels udgår fra vækst-
brusken placeret intraartikulært på mandiblens 
kondylhoveder. Kæbeledsforandringer, som 
omfatter kondylære erosioner og affladninger af 
kondylhovedet, menes også at danne ophav til 
underkæbens vækstforstyrrelser. I denne afhand-
ling udførte vi to separate dyreeksperimentelle 
studier for at evaluere nutidige samt potentielle 
fremtidige farmakologiske interventioner imod 
kæbeledsgigt hos børnegigtpatienter, med henblik 
på at normalisere undetrkæbens vækst. 

Studierne
Formålet med studierne var: 1) at evaluere effek-
ten af gentagne intraartikulære corticosteroid-
injektioner (IACI) som behandling rettet mod en 
eksperimentel kæbeledsgigt. Målet var at opnå 
en normalisering af underkæbens vækst, 2) at 
undersøge sammenhængen mellem graden af 
kondylære forandringer og underkæbens vækst 
hos ubehandlede dyr samt dyr behandlet med 
gentagen IACI og 3) at evaluere underkæbevæk-
sten hos dyr, som modtog intraartikulær eller sy-
stemisk etanercept (TNF-  hæmmer)-behandling 

rettet mod den eksperimentelle kæbeledsgigt. 
Etanercept er et antiinflammatorisk biologisk 
medikament, som specifikt hæmmer vitale dele 
i det inflammatoriske respons. En velbeskrevet 
eksperimentel kanindyremodel blev brugt i de to 
studier. Omfattende vækstanalyser blev foretaget 
for at se på intergruppeforskelle i underkæbevæk-
sten. CT-scanninger af kaninhovederne blev taget 
ved artritinduktionen og igen 12 uger senere, efter 
væksten var ophørt. I det første af de to studier 
blev også progressionen af de kondylære foran-
dringer evalueret. 

Resultater og konklusioner
Ud fra resultaterne tillader vi os at konkludere 
følgende: 1) gentagne steroidinjektioner i kæbe-
leddene i denne dyremodel medfører en ugunstig 
reduktion af underkæbens vækst, som er mere 
udtalt end den, vi observerede hos de dyr, som ikke 
blev behandlet for kæbeledsgigten, 2) ingen sam-
menhæng mellem progressionen af kondylforan-
dringer og den reducerede underkæbevækst blev 
påvist. Kondylære forandringer menes derfor ikke 
at være den primære årsag til reduceret underkæ-
bevækst i denne dyremodel, og 3) intervention 
med systemisk etanercept tillader en delvis nor-
malisering af underkæbevækst i denne dyremodel. 
Systemisk administration er overlegen i forhold til 

Bahandling af underkæbe-
væksten hos unge kaniner 
med antigeninduceret kæbe-
ledsgigt
Afhandlingen omfatter en dyreeksperimentel evaluering af 
farmakologiske behandlingsmetoder af kæbeledsgigt hos 
børne gigtpatienter.

Peter Stoustrup
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Delarbejder

Afhandlingen er baseret på følgende artikler:

1. Stoustrup P, Kristensen KD, Kuseler A, Gelineck J, 

Cattaneo PM, Pedersen TK et al. Reduced mandibular 

growth in experimental arthritis in the temporoman-

dibular joint treated with intra-articular corticosteroid. 

Eur J Orthod  2008; 30: 111-9.

2. Stoustrup P, Kristensen KD, Kuseler A, Gelineck J, 

Cattaneo PM, Pedersen TK et al. Condylar lesions in 

relation to mandibular growth in untreated and intra-

articular corticosteroid-treated experimental temporo-

mandibular joint arthritis. Clin Exp Rheumatol 2010 

(Accepted for publication).

3. Stoustrup P, Kristensen KD, Kuseler A, Gelineck J, 

Pedersen TK, Herlin T. Intra-articular vs. systemic ad-

ministration of etanercept in antigen-induced arthritis 

in the temporomandibular joint. Part II: Mandibular 

growth. Ped Rheumatol 2009; 7: 6.
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Afsluttende forelæsning 

Den afsluttende forelæsning med titlen: »Aspects of 

mandibular growth in experimental temporomandibular 

joint arthritis treated with intraarticular corticosteroid 

compared to systemic and intraarticular TNF-alpha 

inhibitor administration« fandt sted den 11. januar 2010, 

Odontologisk Institut, Aarhus Universitet. 

    Medlemmer af bedømmelsesudvalget var professor, 

lic. et dr.odont. Peter Svensson (formand), Odontologisk 

Institut, Aarhus Universitet; lektor, specialtandlæge, ph.d. 

Heidrun Kjellberg, Odontologisk Institut, Gøteborg, og 

overlæge, ph.d. Carsten Heuck, Århus Universitetshospi-

tal, Skejby.

    Vejledere for projektet var lektor, specialtandlæge, 

ph.d. Thomas Klit Pedersen (hovedvejleder), Odontolo-

gisk Institut, Aarhus Universitet; klinisk lektor, special-

tandlæge, ph.d. Annelise Küseler, Odontologisk Institut, 

Aarhus Universitet, og professor, dr.med. Troels Herlin, 

Århus Universitetshospital, Skejby.

Find den faglige artikel, du søger efter!
– Gå ind på Tandlaegebladet.dk,  
hvor du kan finde faglige artikler, der har været publiceret i Tandlægebladet siden nr. 11/1996

intraartikulær etanercept-administration, i den givne dosis, med 
henblik på normalisering af mandiblens vækst (Fig. 1).

Publiceringen af resultaterne fra ph.d.-afhandlingens første 
studie har dannet grobund for en global debat omkring brugen 
af steroidinjektioner i kæbeleddene i børnereumatologisk regi. 
Den potentielle negative effekt af disse steroidinjektioner på un-
derkæbevæksten bliver p.t. undersøgt i flere prospektive humane 
studier rundt omkring i verden.

Fig. 1. CT-scanning af en kaninunderkæbe (CT-scanning) 

fra etanercept-studiet, som illustrerer to af de variabler, vi 

evaluerede. Bemærk, at den vertikale vækst (TPMH) var 

signifikant større og dermed signifikant forbedret i gruppen, 

som modtog systemisk etanercept i forhold til den placebo-

behandlede gruppe. Der var dog ikke tale om normaliseret 

mandibelvækst i nogen af de tre grupper, da de alle udviste 

et posteriort rotationsmønster markeret med den store pil 

omkring vinklen Ang. 3.

a.
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 Involvering af kæbeleddet ved juvenil idiopa-
tisk arthritis medfører kraniofaciale vækstfor-
styrrelser. Ved at hæmme inflammationen er 

det muligt, at underkæben kan få et normaliseret 
vækstmønster. Vi har udført to eksperimentelle 
studier for at undersøge de anti-inflammatoriske 
effekter af intra-artikulært administrerede me-
dikamenter og observere sammenhængen med 
inflammation og mandibelvækst.

I en dyremodel har vi testet de anti-inflamma-
toriske egenskaber ved intra-artikulær (IA) korti-
kosteroid samt i et andet forsøg testet anvendelsen 
af IA etanercept (et opløseligt TNF-  receptor fusi-
onsprotein) sammenlignet med den traditionelle 
subkutane administration af etanercept på både 
de bløde og hårde væv i kæbeleddet.

Resumé af artikel I
35 voksne kaniner sensibiliserede over for ovalbu-
min blev inddelt i tre grupper: en placebogruppe 
på fem kaniner (behandlet med fysiologisk salt-
vand), en ubehandlet kæbeledsarthritisgruppe 
på 15 kaniner (ovalbumin) og en kortikostero-
idbehandlet gruppe på 15 (ovalbumin + IA kor-
tikosteroid). Derudover fungerede syv kaniner 
som ubehandlede kontroller. Histologien af de 

inflammatoriske ændringer i synovialis og det 
subsynoviale bindevæv (SSCT) (Fig. 1) indeholdt: 
1) semikvantitative scoringer af inflammation og 
synovial proliferation, 2) målinger af tykkelsen 
og den procentvise fordeling af normal, hyper-
plastisk og prolifereret synovialis og 3) kvantitativ 
stereologisk estimering af volumen og antallet af 
plasmaceller i SSCT ved brug af Cavalieris princip 
og den optiske fractionator. 

Histomorfometrisk sås synovial proliferation 
i både gruppen med arthritis og med kortikoste-
roidbehandlede dyr. Antallet af plasmaceller esti-
meret vha. den optiske fractionator var signifikant 
reduceret efter behandling med kortikosteroid. 
Den optiske fractionator viste sig mere præcis end 
de semi-kvantitative vurderinger.

Resumé af artikel II og III
42 voksne kaniner med lokalt induceret inflam-
mation i kæbeleddene blev inddelt i tre lige store 
grupper: en placebogruppe behandlet med IA 
saltvand, en IA etanerceptgruppe behandlet med 
0,1 mg/kg etanercept pr. led en uge efter arthri-
tisinducering og en gruppe behandlet ugentligt 
med 0,8 mg/kg etanercept givet subkutant gen-
nem de 12 uger, forsøget kørte. Artritten blev 

Histologiske aspekter af be-
handling med intra-artikulær 
etanercept og kortikosteroid 
i antigeninduceret kæbeleds-
artrit i kaniner
Afhandlingen omhandler histologiske aspekter af farmako-
logisk terapi i kæbeledsartritis hos børnegigtpatienter.

Kasper Dahl Kristensen
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Delarbejder

Ph.d.-afhandlingen er baseret på følgende artikler: 

1. Kristensen KD, Stoustrup P, Kuseler A, Pedersen TK, 

Nyengaard JR, Hauge EM et al. Quantitative histological 

changes of repeated antigen-induced arthritis in the tem-

poromandibular joints of rabbits treated with intra-articu-

lar corticosteroid. J Oral Pathol Med 2008; 37: 437-44.

2. Kristensen KD, Stoustrup P, Küseler A, Pedersen TK, Ny-

engaard JR, Hauge EM et al. Intra-articular vs. systemic 

administration of etanercept in antigen-induced arthritis 

in the temporomandibular joint. Part I: Histological ef-

fects. Pediatr Rheumatol Online J 2009; 7: 5.

3. Kristensen KD, Hauge EM, Dalstra M, Stoustrup P, Küse-

ler A, Pedersen TK et al. Association between condylar 

morphology and changes in bony microstructure and 

sub-synovial inflammation in experimental temporoman-

dibular joint arthritis. J Oral Pathol Med. Accepted for 

publication.
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Afsluttende forelæsning 

Den afsluttende forelæsning med titlen »Histological 

aspects of treatment with etanercept and corticosteroid in 

antigen-induced temporomandibular joint arthritis in the 

rabbit« fandt sted den 8. januar 2010 på Tandlægeskolen, 

Aarhus Universitet. 

Medlemmer af bedømmelsesudvalget var professor, 

dr.med. Thomas Ledet, Aarhus Universitet; docent, ph.d. 

Per Alstergren, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, 

og overlæge, ph.d. Anne Estmann, Odense Universitets 

Hospital. 

Vejledere for projektet var lektor, ph.d. Thomas Klit 

Pedersen (hovedvejleder), specialtandlæge, ph.d. Annelise 

Küseler (projektvejleder) (begge Afdeling for Ortodonti, 

Tandlægeskolen i Århus, samt Kæbekirurgisk Afdeling, År-

hus Universitetshospital), og professor, dr.med. Troels Herlin 

(medvejleder), Børneafdeling A, Århus Universitetshospital, 

Skejby, samt professor, MDSc Jens Randel Nyengaard 

(medvejleder), Stereologi og elektronmikroskopisk laborato-

rium og MIND center, Klinisk Institut, Aarhus Universitet.

induceret i alt fire gange med tre uger imellem. De samme un-
dersøgelsesmetoder som i artikel I blev anvendt. 

Histologien viste inflammation og synovialis proliferation i 
alle grupperne. Antallet af plasmaceller blev signifikant reduceret 
efter behandling med subkutan etanercept, men ikke med IA eta-
nercept. De semikvantitative vurderinger af synovial proliferation 
og inflammation viste også reduceret inflammation hos kaninerne 
behandlet med subkutant administreret etanercept.

Det kontralaterale kæbeled blev indstøbt i acrylat og μCT-
scannet. Scoring af morfologiske forandringer i tredimensionelle 
rekonstruktioner blev foretaget uafhængigt af to individuelle 

Fig. 1. Kaninkæbeled visende det subsynoviale bindevæv 

(SSCT), hvori de anti-inflammatoriske effekter af kortikoste-

roid og etanercept blev evalueret i denne antigeninduceret 

kroniske artritmodel. a: SSCT, b: øvre grænse af SSCT fra 

starten af synovialis, c: omslagsfolden angiver nedre grænse 

af SSCT, d: nedre ledkammer i kæbeleddet, e: kondyl knog-

le, f: kondyl brusk, g: discus articularis (Goldner-Trichrome).

observatører, som inddelte dyrene i normal eller abnorm mor-
fologi. Derudover blev mineraliseringshastigheden og graden af 
mineralisering målt og diskuteret. 

Vi viste, at graden af inflammation i kæbeleddet under vækst 
er betydende for  morfologiske ændringer i den mandibulære 
kondyl. Disse ændringer ses kun på det makroskopiske niveau, 
da kun minimale ændringer kunne registreres trabekulært på 
det mikro-arkitektoniske niveau. Kun få ændringer i graden af 
mineralisering blev målt. Inflammationsreduktion vil altså kunne 
hindre morfologiske forandringer hos patienter med børnegigt i 
kæbeleddene.
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Antibakterielle ingredienser  
uden evidens 

 Iet helt nyt Cochrane-review har forfatterne gennemsøgt the 
Cochrane Oral Health Group’s Trials Register, the Cochrane 
Central Register of Controlled Trials, MEDLINE samt OVID 

uden at finde en eneste relevant undersøgelse, som kunne opfylde 
kravene: randomiserede, kontrollerede, kliniske forsøg, som sam-
menligner kompositte resin-restaureringer indeholdende antibak-
terielle stoffer med resinfyldninger uden antibakterielle stoffer. 

Cochranes reviewere konkluderer, at der mangler evidens for 
effektivitet af materialerne, og at der er brug for veldesignede 
undersøgelser på området. 

Kommentar af professor Stig Karlsson, NIOM: 
– Ved søgning i et antal databaser kunne forfatterne ikke finde 
nogen relevante videnskabelige artikler, som opfyldte kriteri-
erne for RCT-studier (Randomized Controlled Clinical Trials). 
De konkluderer, at der i dag ikke findes holdbar evidens for, at 

Det lyder som en god ide: fyldningsmaterialer, som inde-
holder antibakterielle stoffer, og som dermed modvirker 
sekundær caries. Men der er ikke fundet evidens for, at det 
virker.
Winnie Brodam

antibakterielle stoffer i kompositmaterialer kan modvirke sekun-
dær caries i klinisk praksis. 

Forfatterne baserer deres konklusion på fravær af RCT-studier, 
hvilket ikke nødvendigvis betyder, at antibakterielle stoffer er 
uden effekt. Andre veldesignede kliniske studier kunne give vej-
ledning og til en vis grad evidens for en gavnlig virkning, men i 
dette tilfælde savnes også den type studier.  

RCT-studier repræsenterer det ønskværdige niveau af kliniske 
studier – noget som ofte er umuligt at opnå inden for odontolo-
gien, fordi fx blinding ofte ikke er muligt; og mundhulens kom-
pleksitet gør det også vanskeligt at isolere effekten af enkelte 
faktorer. 

At inkludere antibakterielle stoffer baseret på kemi og/eller 
nanoteknologi i cement og kompositmaterialer har stort udvik-
lingspotentiale. Fremtiden må i veldesignede studier vise stof-
fernes kliniske relevans. 

COCHRANE-REVIEW

Søger du job?
– Gå ind på dentaljob.dk og opret en profil
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Background
Dental caries is a multifactorial disease in which the fermentation of food sugars by bacteria from the biofilm (dental plaque) 

leads to localised demineralisation of tooth surfaces, which may ultimately result in cavity formation. Resin composites are 

widely used in dentistry to restore teeth. These restorations can fail for a number of reasons, such as secondary caries, 

excessive wear, marginal degradation, tooth sensitivity, pulpal death, and restorative material fracture. Caries adjacent to 

restorations is one of the main causes for restoration replacement. The presence of antibacterials in both the filling material 

and the bonding systems would theoretically be able to affect the initiation and progression of caries adjacent to restorations.

Objectives
To assess the effects of antibacterial agents incorporated into composite restorations for the prevention of dental caries.

Search strategy
We searched the following databases in February 2009: the Cochrane Oral Health Group’s Trials Register; the Cochrane 

Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (The Cochrane Library 2009, Issue 1); MEDLINE via OVID (1950 to February 

2009) without filter; and EMBASE via OVID (1980 to February 2009) without filter.

Selection criteria
Randomised controlled clinical trials (RCTs) comparing resin composite restorations containing antibacterial agents with non-

antibacterial containing composite restorations.

Data collection and analysis
Two review authors conducted screening of studies in duplicate and independently, and although no eligible trials were 

identified, the two authors had planned to extract data independently and assess trial quality using standard Cochrane Col-

laboration methodologies.

Main results
We retrieved 128 references to studies, none of which matched the inclusion criteria for this review and all of which were 

excluded.

Authors’ conclusions
We were unable to identify any randomised controlled trials on the effects of antibacterial agents incorporated into composite 

restorations for the prevention of dental caries. The absence of high level evidence for the effectiveness of this intervention 

emphasises the need for well designed, adequately powered, randomised controlled clinical trials.

Pereira-Cenci T, Cenci MS, Fedorowicz Z, Marchesan MA. Antibacterial agents in composite restorations for the prevention of dental caries. Cochrane Database of 

Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD007819. DOI: 10.1002/14651858.CD007819.pub2

Abstract
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Tekst af:
Winnie Brodam

Når tandlægen træder til,  
er det virkelig slemt

Hej Dorthe – nå, er det så galt?
Pigen i receptionsskranken nikker genken-

dende. Dorthe Bindslev har sin faste gang hos 
retsmedicinerne på Skejby Sygehus, og når Dor-

the kommer, ved de, at det er slemt.
– Vi ser jo kun de værste, forklarer Dorthe, som har arbejdet 

med retsodontologi i over 25 år. I dag har hun Tandlægebladets 
udsendte med på arbejde, og vi ved, at det bliver slemt.

Puslespillet
Dorthe Bindslev er nemlig blevet kaldt til Retsmedicinsk In-
stitut for at hjælpe med at identificere en person, der er blevet 
ramt af et tog i fuld fart. Og så ankommer man til instituttet i 
poser. Fra politiets rapport ved vi, at der skal være fragmenter 
af kæbedele i poserne – de skal findes. 

På det blanke stålbord sorteres indholdet omhyggeligt, og 
delene lægges op. Et puslespil med bunker af bløde brikker. 
Organisk materiale sorteres fra uorganisk: sten fra banelege-
met, beklædningsdele, sko.

En retsmediciner fra stålbordet ved siden af konstaterer 
tørt:

– Helt klart i kategorien uegnet til fremvisning. 
Dorthe Bindslev gennemgår materialet, og så får hun brug 

for en lille pincet: Hun har fundet det første fragment. Et stykke 
mandibelknogle med en præmolar. 

Nu leder vi efter større stykker af mandiblen. Vi ved, at de 
skal være der, for de var med på fotos fra ulykkesstedet. Så 
dukker de frem: fire kæbedele – og der er fyldninger i flere 
af tænderne. Dorthe Bindslev udfylder tandstatus for frag-
menterne på samme måde, som man gør for en almindelig 

Når man er blevet ramt af et tog i 
fuld fart, ankommer man til  

Retsmedicinsk Institut i poser. 
Ukendelig. I den slags sager er det 

rets odontologen, der hjælper med at 
stykke delene sammen og identifi-

cere liget. Tandlægebladet har været 
med retsodontolog Dorthe Bindslev 

på arbejde på Retsmedicinsk  
Afdeling på Skejby Sygehus.
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patient. Så tager hun røntgenbilleder. Hendes medbragte 
vatruller sørger for, at vinklen svarer til bitewings. Nu er 
der styr på samlingen. 

– Sådan er det ofte i denne type sager. Vi starter i kaos, 
men ender med et omfattende materiale, konstaterer 
Dorthe Bindslev. 

Afgørende røntgenbilleder
Politiet har efter ulykken hentet røntgenbilleder og jour-
nal hos afdødes tandlæge, og nu lyser både nye og gamle 
billeder til os fra betragteren. Bitewings, som er tre år 
gamle, bitewings fra forrige år og så de sidste. Mange 
karakteristiske detaljer på de gamle billeder stemmer 
overens med de nye. Der er ingen tvivl. 

– Vi har en sikker identifikation, siger retsodontolo-
gen, og teknikeren, Jan, er enig. 

Aldrig ligeglad
Dorthe Bindslev pakker sammen efter to timers arbejde. 
De brugte instrumenter lægges i en bøtte med desinfekti-
onsmateriale, og låget skrues på. Den medbragte alumi-
niumskuffert smækkes i. Det blå plastforklæde lander i 
affaldsstativet, og den blå papirkittel følger efter.

En kollega kommer forbi – kigger spørgende: 
– Der er sikkert match, nikker Dorthe. 
– Så kan sagen forhåbentlig hurtigt afsluttes, lyder 

svaret. 
Vi stiller træskoene – på hylden uden for omklæd-

ningsrummet.
– Hvordan har du det, spørger Dorthe. 
– Jeg er okay, siger jeg. 
– Man bliver aldrig ligeglad. Men man lærer at holde 

en distance. Det er ubærligt at tage det hele med sig, siger 
Dorthe, da døren falder i bag os. 
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Politiet har brug for  
hele journalen og digitale 
røntgenbilleder
Hurtig og korrekt identifikation af post mortem-tilfælde er 
vigtigt for både politi og pårørende. Tandlægerne kan hjælpe 
ved at udlevere det rigtige materiale.

Hvad gør du, når politibetjenten står ved 
skranken og beder om journalen på en af 
dine patienter til brug ved en retsodonto-
logisk identifikation? 

Du afleverer selvfølgelig hele den originale journal, 
alt det relevante røntgenmateriale samt evt. modeller, 
og hvad der ellers måtte være af materiale omkring den 
aktuelle patient. Men er du fx i stand til at brænde en 
cd-rom med røntgenbillederne eller til blot at overføre 
dem til et USB-stik? 

Ifølge Lauge Pedersen, vicepolitikommissær i Efter-
søgnings- og DVI-gruppen ved Rigspolitiet, står politiet 
ofte med det problem, at tandlægerne gerne vil hjælpe, 
men at det kniber med at få mekanikken til at makke ret.

– Digital røntgen volder problemer for os, når vi op-
lever, at tandlægerne ikke kan trække tandjournal og/
eller røntgenbilleder ud af computeren, fortæller han til 
Tandlægebladet og forklarer:  

– »Gammeldags« røntgenbilleder er uproblemati-
ske, for dem kan vi scanne ind og bruge i vore digitale 
identifikationsprogrammer. Men de print, af varierende 
kvalitet, som vi modtager fra tandlægerne i dag, volder 
os problemer.

Papirbilleder kan ikke bruges i politiets it-identifika-
tionsprogram (Disaster Victim Identification-Internati-
onal), og de kan heller ikke anvendes i forbindelse med 
internationalt politisamarbejde. Papirbilleder er også 
problematiske af andre grunde: 

– På de gamle røntgenrammer var der sammenhæng 
imellem journaler og data på billederne, men i dag må vi 

ofte stå med et uoverskueligt bundt af print, som måske 
endda er mangelfuldt dateret eller ligefrem spejlvendt, 
konstaterer Lauge Pedersen, som har en bøn: 

– Kunne vi få tandlægerne til at brænde billederne 
over på en cd eller lægge dem over på den USB-nøgle, 
som betjenten har med i lommen, så ville meget være 
vundet, siger han og tilføjer, at de digitale røntgenbil-
leder, der udleveres til politiet, bør være forsynet med 
data om patienten og om, hvornår billederne er opta-
get. Det bør også af journalen fremgå, at der er optaget 
røntgenbilleder (dato for optagelsen og af hvilken tand).

Fejl i journaler forsinker sager
Lektor, ph.d., specialtandlæge Dorthe Arenholt Bindslev, 
som er leder af det Odontologiske ID-beredskab i Dan-
mark, nikker genkendende til Rigspolitiets fremstilling.  

– Vi oplever desværre også, at der er klinikker, som 
slet ikke vil udlevere journaler, eller som overgiver man-
gelfulde udskrifter eller kopier til politiet. Det forhaler 
identifikationsarbejdet, og det kan forlænge en i forvejen 
stærkt belastende ventetid for de pårørende.  

Journaler, som ikke er opdaterede, og digitale journa-
ler, som kun dækker kortere årrækker, er også alminde-
lige problemer, og alt sammen vanskeliggør og forsinker 
processen med sammenligning imellem ante og post 
mortem-oplysninger. 

– Mangelfulde oplysninger giver mangelfulde sam-
menligninger, og det kan gå ud over de efterladte, som 
må vente i uvished, påpeger Dorthe Arenholt Bindslev. 

Det sker også, at deciderede journalfejl hindrer el-
Tekst af:

Winnie Brodam
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» Unøjagtigheder i journalen, 
fx restaureringer på forkert 
plads, kan i værste fald 
betyde, at en planlagt 
begravelse, med alt hvad det 
indebærer, må udskydes, og 
det er en stor belastning for 
de efterladte
SPECIALTANDLÆGE  
DORTHE ARENHOLT BINDSLEV,  
LEDER AF DET ODONTOLOGISKE  
ID-BEREDSKAB I DANMARK 

ler forsinker identifikation. Det kan dreje sig 
om kronearbejder, der ikke er journalført, el-
ler amalgamfyldninger, der er registreret som 
plastfyldninger. Den slags fejl volder indimellem 
store problemer. 

– Unøjagtigheder i journalen, fx restaurerin-
ger på forkert plads, kan i værste fald betyde, 
at en planlagt begravelse, med alt hvad det in-
debærer, må udskydes, og det er en stor belast-
ning for de efterladte, fortæller Dorthe Arenholt 
Bindslev. 

Tænder er gode identitetsmarkører
Tandsæt er, på trods af nyere identificeringsme-
toder, stadig gode værktøjer til identifikation. 
Fordelen ved tandidentifikation er ifølge Dorthe 
Arenholt Bindslev, at det er en enkel, sikker og 
hurtig metode – hvis altså retsodontologerne får 
de optimale betingelser at arbejde under. Lauge 
Pedersen fra Rigspolitiet er helt enig. 

– Tand-id er den hurtigste og bedste iden-
tifikationsmetode, også selvom forbedret 
tandsundhed kan gøre identifikation vanske-
ligere, siger han og påpeger, at dna-identifika-
tion tager tid. Man kan forholdsvis nemt tage 
dna-prøver fra en afdød, men den dna skal så 
sammenholdes med prøver, som med absolut 
sikkerhed stammer fra den person, som man 
regner med, at man står med. Og det tager tid, 
understreger han. 

Retsodontologens 
ønskeliste

•  komplet, original og 

læselig journal, skrevet 

eller digital eller kombi-

nation, 

•  originale røntgenbilleder 

– hvis de er digitale, da 

helst som elektroniske 

filer – retvendte og 

forsynet med relevante 

data (navn, optagelses-

dato og orientering)

•  alt andet relevant 

materiale (kliniske fotos, 

modeller o.l.)
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Om ca. 10 år er der næsten lige så mange 
tandplejere som tandlæger på de danske 
tandklinikker. Det forudser den netop of-
fentliggjorte rapport fra Sundhedsstyrelsen, 

»Tandplejeprognose 2010«.
Rapporten, der er udarbejdet af tandplejens prog-

noseudvalg, har til formål at undersøge, om der bliver 
uddannet tilstrækkelig mange tandlæger og specialtand-
læger til at imødekomme fremtidens behov. 

Og det gør der i det store hele, lyder konklusionen 
fra udvalget, også selv om fremskrivningerne viser, at 

antallet af tandlæger falder markant over de kommende 
år. Faktisk forventer man, at der vil blive 1.000 færre er-
hvervsaktive tandlæger i perioden 2007-2019. Det bety-
der, at ca. hver femte tandlæge er gået på pension om 10 
år uden at være erstattet af en yngre kollega.

Forbedret tandsundhed flytter behov
Alligevel vurderer man altså ikke, der kommer til at 
mangle tandlæger. Sundhedsstyrelsen mener nemlig, 
at den forbedrede tandsundhed vil betyde, at efter-
spørgslen flytter sig fra kroner, broer og andre avan-

Tekst af:
Trine Ganer

Tandplejere erstatter 
tandlæger i fremtiden
Der bliver markant færre tandlæger de kommende år, mens antallet af 
tandplejere vil vokse. Det passer fint med udviklingen i behandlings-
behovet, lyder vurderingen i en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen.

TANDPLEJEPROGNOSE 2010:

Tandplejeprognose  
spejder mod 2025

»Tandplejeprognose 2010« skal 

sikre, at der er et tilstrækkeligt ud-

bud af autoriseret tandplejeperso-

nale til at imødekomme fremtidens 

behandlingsbehov. Rapporten 

kigger frem mod 2025.

Tandplejens prognoseudvalg 

tæller repræsentanter fra bl.a. 

Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse, Kommunernes 

Landsforening og relevante faglige 

organisationer – heriblandt Tand-

lægeforeningen og Tandlægernes 

Nye Landsforening. Udvalget skal 

fungere som følgegruppe i forhold 

til Sundhedsstyrelsens fremtidige 

arbejde med tandplejeprognosen.
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www
Læs »Tandplejeprognose 2010« på  

Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk.

cerede behandlinger til undersøgelser, forebyggelse 
og simpel diagnostik – altså ydelser, som tandplejerne 
også udfører. Og den tendens går ifølge styrelsen fint i 
hak med, at udbuddet af tandplejere tilsvarende stiger. 
Ifølge rapportens fremskrivninger vil der i 2025 være ca. 
3.800 praktiserende tandlæger og 2.800 tandplejere, og 
dermed vil det samlede antal autoriserede behandlere 
inden for tandplejen ikke være ændret.

Tendens til uddelegering skal fortsætte
Rapporten lægger samtidig op til, at tendensen til udde-
legering inden for tandplejen skal fortsætte. Af rapporten 
fremgår det, at:

»I forhold til at sikre den nødvendige personalekapa-
citet vil det således være hensigtsmæssigt, at tandlæger 
fremover yder en mindre del af de lavteknologiske og 
forebyggende behandlingsydelser«.

Dobbelt så mange kæbekirurger
Hvad angår specialtandlægerne, anbefaler udvalget, at 
man fastholder optaget på ni specialtandlæger i orto-
donti årligt, mens optaget på specialtandlægeuddan-
nelsen i tand-, mund- og kæbekirurgi øges fra to til fire 
tandlæger årligt. 

Læs om Tandlægeforeningens holdning til prognoseudvalgets 
rapport i lederen s. 380.

» Tandlæger skal fremover yde en 
mindre del af de lavteknologiske og 
forebyggende behandlingsydelser
TANDPLEJEPROGNOSE 2010«, 
SUNDHEDSSTYRELSEN

Medotech A/S - Marielundvej 43A, 2730 Herlev - Tlf. 86 72 15 00 - www.medotech.dk

Er bruksisme 
en risikofaktor?

GRINDCARE er udviklet i Danmark og 
videnskabeligt testet i samarbejde med 
Tandlægeskolen på Århus Universitet. 

Bruksisme som risikofaktor

– Ved du, hvor meget dine patienter skærer tænder?

– Giver du dine tænderskærende patienter  
den rette behandling?

– Vil du gerne sikre, at det du laver holder?

Brug GRINDCARE til at bestemme om bruksisme  
er en risikofaktor for dine patienter.
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Bisserne  
åbner ny tandklinik

Tekst af:
Gitte Almer Nielsen

Foto:
Martin Foldgast

RETUR TIL LIVET: Der er 30 tandlæger tilknyttet den nye tandklinik på Kofoeds Skole, og klinikmanager Jytte 
Hansen skal holde styr på tropperne. Typisk vil patienterne gå igennem et forløb, hvor de i første omgang vil få 
ordnet smerterne og over det næste par besøg få stabiliseret deres tandsundhed med fx fyldninger og/eller 
rodbehandling. Herefter kan patienterne selv kontakte kommunen eller Jytte Hansen for at få et tandlægekort, 
så de kan komme videre ud i praksis og livet.

Mandag den 15. marts åbnede Bisserne dørene til en ny tandklinik 
på Kofoeds Skole på Amager i København. Her kan socialt udsatte 
få akut behandling og få rehabiliteret deres orale forhold, inden de 
bliver sluset videre ud i praksis. Åbningen blev bl.a. markeret  
af socialminister Benedikte Kiær. 
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ILDSJÆL: Tandlæge Jørgen Lætgaard, som også er næstformand og kasserer i 
Bisserne, har stået for indretningen af tandklinikken på Kofoeds Skole. Klinikken har 
moderne faciliteter og udstyr og er specielt indrettet til mennesker, der ikke passer 
ind i det eksisterende system. Klinikken er finansieret af satspuljemidler fra Socialmi-
nisteriet og Sundhedsstyrelsen. Her ses Jørgen Lætgaard sammen med socialmini-
ster Benedikte Kiær og formand for Bisserne tandlæge Peter Østergaard.

EJ BLOT TIL LYST: Brugerne af den nye 
tandklinik er elever på Kofoeds Skole. Her 
er de i gang med en social og arbejds-
mæssig rehabilitering, derfor er målet 
med den nye klinik ikke blot gratis 
tandpleje til socialt udsatte. Eleverne skal 
derimod tilvænnes tandbehandling, så de 
kan blive sluset videre ud i det etablerede 
system. Derfor har Bisserne taget initiativ 
til et samarbejde med tandlægerne på 
Amager om at overtage patienter fra 
Bisserne.



TANDLÆGEBLADET 2010�·�114�·�NR. 5

SAMFUND & ARBEJDSLIV424

Erik Norman Svendsens  
blå bog

Erik Norman Svendsen er født den  

27. januar 1941 og er tidligere bi-

skop over Københavns Stift fra 1992 

til 2009. Den 1. marts 2008 overtog 

han hvervet som kongelig konfes-

sionarius, hvilket betyder, at han er 

dronningens personlige sjælesørger 

samt konge husets egen præst. Han 

stoppede som biskop 31. august 

2009, men titlen bevares livet ud.

FAKTA

Erik Norman Svendsen  
nyt medlem i  
Etisk Kollegialt Råd

Erik Norman Svendsen har aldrig haft nemt 
ved at sige nej til en interessant udfordring, 
og derfor lå det også ligefor at sige ja tak, da 
Tandlægeforeningens hovedbestyrelse opfor-

drede ham til at indtræde i foreningens Etisk Kollegialt 
Råd (EKR). Biskop og kgl. konfessionarius Erik Norman 
Svendsen bliver dermed det andet medlem i rådets 
historie med en ikke-tandlægefaglig baggrund. Netop 
baggrunden som teolog og mere end 40 år som præst 
mener Erik Norman Svendsen kommer til at spille en 
vigtig rolle i arbejdet i rådet.

– Min rolle i EKR er at se sagerne fra en anden syns-
vinkel end dem, der er tandlægefagligt indforstået. Jeg 
er samfundets medlem, eller patienternes talsmand om 
man vil, fortæller Erik Norman Svendsen og fortsætter: 

– Tværfagligheden i EKR er en styrke, og jeg ser frem 
til en god tværfaglig drøftelse af etiske problemstillinger, 
både principielle og konkrete, afrunder Erik Norman 
Svendsen.

Den 69-årige biskop kan allerede se frem til at teste 
tværfagligheden på EKR’s næste møde, hvor Tandlæge-
foreningens eksisterende kollegiale regelsæt skal drøftes. 
Og det er ikke et dårligt sted at starte, mener Erik Nor-
man Svendsen, der indtil nu kun har haft berøring med 
tandlægebranchen gennem patientrollen. Men den rolle 
har han til gengæld også haft i mere end 60 år – og det må 
da kaldes en slags berøring, mener EKR’s nye medlem. 

www
Mere om etik. På 
TDLnet.dk ligger 

Tandlægeforenin-
gens etiske regler 

og kollegiale 
vedtægter samt 

et interaktivt etik-
kompendium, 

hvor det er muligt 
at kommentere 

artikler og indlæg. 

Tandlægeforeningen besluttede 

i november 1999 at nedsætte et 

etisk og kollegialt råd efter en større 

etikdebat året før (til afløsning for Det 

Centrale Kollegiale Råd, red.). Her 

lagde man bl.a. vægt på, at et til to 

medlemmer af rådet skulle have en 

anden baggrund end tandlæge, og 

det første medlem af rådet, der ikke 

var tandlæge, var professor, dr.med. 

Povl Riis. Rådets medlemmer bliver 

udpeget for to år ad gangen af 

hovedbestyrelsen på baggrund af 

indstillinger fra kredsene. Ud over 

Erik Norman Svendsen er EKR’s 

medlemmer: Tandlæge Karsten Møl-

ler, tandlæge Marianne Clemensen, 

tandlæge Susanne Kristensen, tand-

læge Poul Møller, tandlæge Preben 

Søndergaard og tandlæge Michael 

Rasmussen fra hovedbestyrelsen.

FAKTA

Bag om Etisk Kollegialt Råd
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Husk at fortælle det til 
tandlægeforeningen …

Det er vigtigt, at du informerer Tandlægeforeningen, 

når du skifter adresse. På den måde sikrer du, at bl.a. 

Tandlægebladet og udsendelser fra din lokale 

kredsforening sendes det rigtige sted hen, at du får 

tilsendt relevante overenskomster og meget mere.

Ring på 70 25 77 11, send en mail til tdl@tdl.dk, 

eller ret selv oplysningerne på TDLNET.  

Blot klik på dit navn på forsiden, og du vil blive 

bragt videre til dine personlige oplysninger.

... når du flytter dig

For better dentistry

4 mm i et lag

Nyhed!

• Flydende komposit som adapterer til kavitetsvæggene
• 4 mm hærdedybde – færre lag, enkelt og hurtigt
• Kan anvendes sammen med alle methakrylatbaserede 
 adhesiver og kompositter

Dentsply DeTrey  |  Hovmarksvej 84  |  DK-8700 Horsens  |  Tlf. 20 46 56 80  |  24 22 36 08  |  www.dentsply.de
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Sagen kort§
Tandlæge skal betale penge tilbage for behandling,  
der ikke var indiceret

Klagen: Den 8. august 2008 klager patient XX over 
tandlæge YY for uden grund at have fjernet begge vis-
domstænder i overkæben den 28. marts 2008. Ved denne 
operation bliver tand +7 beskadiget og må siden fjernes 
på grund af opstået betændelse. 

Patienten, der er en 44-årig kvinde, ønsker derfor ho-
noraret for behandlingen tilbagebetalt, da hun mener, 
at fjernelsen af begge visdomstænder var unødvendig.

Behandling af klagen:
Klagen bliver i første omgang behandlet i regions-

tandlægenævnet, der den 25. februar 2009 træffer 
afgørelse i sagen. Regionstandlægenævnet giver ikke 
patienten medhold, og det er der tre grunde til.

For det første mener nævnet, at røntgenbillederne 
viser, at der var indikation for fjernelse af visdomstæn-
derne på grund af tændernes lejring i kæben med tæt 
kontakt til nabotandens rødder 7+7.

For det andet kan nævnet konstatere, at det fremgår 
af journalen, at patienten pga. længerevarende smerter 

i venstre overkæbe flere gange er blevet anbefalet rod-
behandling og kronebehandling af tanden +7, men at 
patienten har fravalgt en sådan behandling.

For det tredje vurderer nævnet ud fra røntgenbilleder-
ne optaget den 5. februar 2008, at der kan ses rodspids-
betændelse på den ene rod af +7, hvilket understreger 
indikationen for den anbefalede behandling. 

Patienten er imidlertid ikke enig i regionstandlægenæv-
nets afgørelse og vælger derfor at anke den 26. marts 
2009. 

Anken behandles af Landstandlægenævnet, der vur-
derer sagen anderledes end regionstandlægenævnet.

For det første mener Landstandlægenævnet i modsæt-
ning til regionstandlægenævnet, at indikationen for at 
fjerne de to visdomstænder i overkæben var minimal, da 
de var helretinerede og uden tegn på perikoronær infek-
tion. Desuden var det at fjerne tanden i højre side, hvor 
der absolut ingen symptomer var, en unødvendig ekstra 

En afgørelse truffet af Landstandlægenævnet er af principiel 
karakter, fordi det er første gang, at nævnet idømmer 
tilbagebetaling for en behandling, som ikke var indiceret.

Fra Landstandlægenævnet



fysisk og psykisk belastning for patienten. Der-
for burde en oplukning til nerven i tanden +7 
for at diagnosticere eventuel betændelse eller 
nekrose have været førstevalg i behandlingen, 
ikke fjernelse af visdomstænderne.

For det andet mener Landstandlægenævnet 
ikke, at journalen entydigt viser, at patienten 
decideret har afvist en rodbehandling af +7 og/
eller har ønsket visdomstanden fjernet først. 
Under alle omstændigheder er det tandlægens 
ansvar, at den udførte behandling er den fagligt 
mest korrekte, og det har den ikke været i den 
konkrete sag.

Afgørelse: I den endelige afgørelse, der kom-
mer den 28. august 2009, konkluderer Lands-
tandlægenævnet således, at den operative fjer-
nelse af tænderne 8+ og +8 ikke skulle have 
været foretaget, og derfor skal honoraret, der 
drejer sig om 4.222 kr. til patienten og 305.36 
kr. til sygesikringen, tilbagebetales af tandlæge 
YY. 

Flux forebygger 
karies og giver 
stærke tænder

forebygger bedre end lavt
Kliniske studier påviser, at tandpasta med højt fluorindhold 
forebygger karies bedre end med lavt indhold - det samme 
antages at gælde ved fluorskylninger*. 0,2% NaF giver ca. 
4 gange så meget fluor som 0,05% NaF.
Flux mundskyl anbefales som supplement til den daglige 
tandbørstning til voksne og børn over 12 år med øget 
risiko for karies.

*kilde: SBU 2002: At forebygge karies

» At fjerne tanden i højre side, 
hvor der absolut ingen 
symptomer var, var en 
unødvendig ekstra fysisk og 
psykisk belastning for patienten
UDDRAG AF AFGØRELSE FRA 
LANDSTANDLÆGENÆVNET
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Nye krav til store røntgenapparater
Der er også kommet vejledning til modtagekontrol og 
statuskontrol af de store røntgenapparater. Vejlednin-
gen er fortrinsvis til montører og teknikere. 

SAMFUND & ARBEJDSLIV

! Vigtigt at vide

Nye krav til kvalitets sikring  
af dentale røntgenapparater
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet tre nye vejledninger til kontrol af digitale 
røntgenapparater. Få et overblik over de ændrede krav her.

Almindelige røntgenapparater skal 
kontrolleres én gang ugentligt
Sundhedsstyrelsen har ændret vejledningen 
til konstanskontroller af de små almindelige 
røntgenapparater (indtil 70 kV).

Fremover skal alle scannere (fx Digora®)/
sensorer) kontrolleres én gang ugentligt, 
indtil der i mindst tre måneder har været 
stabilitet. Herefter kan intervallet sættes op 
til én gang månedligt.

Men hvis der bliver ændret på systemet, 
og der bliver taget et nyt referencebillede, 
skal kontrollen genoptages én gang ugent-
ligt.

Det er vigtigt at huske, at billedet bliver 
taget med samme apparat, fosforplade og 
indstilling hver gang. Husk også at teste alle 
sensorer.

Desuden skal der også som tidligere udfø-
res kontrol af alle fosforplader hver 3. måned 
for ridser og artefakter.

Der er nu også beskrevet dokumentati-
onskrav. Resultaterne skal nemlig gemmes 
i minimum fem år, billederne skal gemmes 
i minimum et år – dog fem år, hvis der ikke 
føres separat protokol. (Det gør man bl.a. 
ved anvendelse af digitalt røntgenanlæg og 
journalsystem).

Ortopantomografer og cefalostater skal 
kontrolleres månedligt
Vejledningen til konstanskontroller af digitale ortopan-
tomografer og cefalostater er også blevet opdateret.

Disse kontroller skal tages én gang om måneden, 
og det skal noteres, hvilken fosforplade der er brugt til 
referencebillede, og den skal bruges fremover.

Dokumentationskravet er minimum fem års opbe-
varing af resultater og minimum ét års opbevaring af 
billeder, dog fem år, hvis der ikke føres separat protokol.

www
Se vejledningen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

www.sst.dk. Skriv »røntgenapparater« i søgefeltet.

www
Se vejledningen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

www.sst.dk. Skriv »røntgenapparater« i søgefeltet.

www
Se vejledningen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

www.sst.dk. Skriv »røntgenapparater« i søgefeltet.

Forhøjet gebyr  
for anmeldelse af røntgenanlæg

Taksterne for anmeldelse af røntgenanlæg er for-

højet svarende til den almindelige prisudvikling. Det 

betyder, at det fra og med den 7. marts 2010 koster 

5.806 kr. for anmeldelse af små dentalrøntgenappa-

rater og 11.503 kr. for alle øvrige anmeldelser.



The world’s Fastest Matrix?
FenderMate® is a trademark registered by Directa AB. Registered Design and Patent pending.

Konveks matriceform giver 
naturligt kontaktpunkt

Følger tandens kontur ved inføring

Matrice

Kile med fleksibel vinge separerer og 
presser matricen for tæt cervikal tilslutning

Tæt cervikal tilslutning forhindrer overskud

For komposit-fyldning

Styrk dit immunforsvar
på naturlig vis

LongoVital Classic
LongoVital Classic er en multivitamintablet med de vigtigste vitaminer samt de originale LongoVital urter – paprika, 

rosmarin, pebermynte, græskarkerner, røllikeblomst og hvidtjørn. Urterne har i mere end 35 år holdt LongoVital 

på toppen. Kombinationen af urter og vitaminer styrker dit immunforsvar og giver dig bedre modstandskraft.

LongoVital – dit naturlige valg



I Indlæg & debat har Tandlæ-

gebladets læsere ordet. Her 

kan luftes synspunkter, deles 

erfaringer, refereres fra kurser 

og faglige møder og stilles 

spørgsmål. Man kan indsende 

følgende typer af indlæg: 

Spørgsmål til Tandlægebla-
det (maks. 100 ord), læserbrev 
(maks. 500 ord), kommentar 
(maks. 500 ord), fagligt referat 
af kurser eller møder (maks. 500 

ord), essay (maks. 1.000 ord), 

kronik (max. 2.000 ord)

For yderligere vejledning se 

Tandlaegebladet.dk under 

»Om Tandlægebladet«. 

Synspunkter, som fremsættes 

i indlæggene, står for indsen-

derens egen regning og kan 

ikke opfattes som værende 

dækkende for tandlægestan-

dens og Tandlægeforeningens 

synspunkter. Redaktionen 

forbeholder sig ret til at redi-

gere det indsendte. Man kan 

kommentere indlæggene ved 

enten selv at skrive til Tand-

lægebladet eller ved at gå ind 

på Tandlaegebladet.dk, hvor 

det er muligt at klikke sig frem 

til det pågældende indlæg og 

kommentere på nettet.

   

Ud over ovenstående typer af 

indlæg bringes også i denne 

sektion af Tandlægebladet: 

Spørg NIOM.

 Redaktionen

TANDLÆGEBLADETS  
DEBATSIDER
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Indlæg & debat

Kommentar til debatindlæg »Forklaringsproblemer i Tandlægeforeningen«, 
Tandlægebladet nr. 1, 2010«

Udvalg A er ikke tandlægernes modpart!
Medlemsdemokratiet i Tandlægeforeningen er fortsat til debat.

Frank Dalsten og Mads Bundgaard (FD/
MB) bragte i Tandlægebladet nr. 1/2010 
et debatindlæg: »Forklaringsproblemer 
i Tandlægeforeningen«. Jeg finder an-
ledning til at kommentere den del, der 
omhandler urafstemning af et opnået 
overenskomstresultat med Regionernes 
Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

FD/MB har forud for HGF 09 under-
søgt, at 89 % af 207 kolleger i Kreds 1 
ønsker at kunne stemme om fremtidige 
overenskomster. Forfatterne finder, at 
deres 184 svar kan tolkes som valide, 
entydige medlemsønsker på landsplan. 
Som indlægget beskriver det, har repræ-
sentantskabet – trods kendskab til disse 
tal – på uforståelig vis igen nedstemt at 
give TF’s medlemmer stemmeret over 
et opnået overenskomstresultat. De 
konkluderer, at repræsentantskabets 
beslutning ikke kan forsvares, og at TF 
ikke har tillid til egne medlemmer og 
mangler medlemsdemokrati.

For det udenforstående TF-medlem, 
som læser FD/MB’s indlæg, kan argu-
mentationen virke ligetil og afstem-
ningsresultatet nedslående. Men ting 
bør ses i sammenhæng, og virkelighe-
den er jo sjældent så simpel, som me-
dier og andre ynder at fremstille den.

For sagen er, at i dag skal et over-
enskomstresultat automatisk sendes til 
urafstemning blandt TF’s medlemmer, 
medmindre et 2/3’s flertal af Overens-
komstudvalg A (OKA) vurderer, at der 
kunne være store fordele for TF’s med-
lemmer i at undlade at sende resultatet 
til urafstemning. Og det forslag, der 
blev nedstemt på HGF, var ikke, som 
der gives udtryk for i FD/MB’s indlæg, 

om TF’s medlemmer skulle have lov at 
stemme om et OK-resultat med RLTN. 
Det drejede sig derimod reelt om, om 
OKA skulle fratages muligheden for 

at kunne undlade en urafstemning. At 
det forholder sig således, ved FD/MB 
naturligvis godt, men der kunne jo være 
et enkelt medlem i det store, tavse fler-
tal, som ikke gjorde det. Så da FD/MB 
behændigt har undladt at bringe denne 
lille, men centrale, oplysning, mener 
jeg, at det er på sin plads at gøre det her.

Jeg var én af de repræsentanter på 
HGF 09, der ikke syntes om at fratage 
OKA ovenstående mulighed. Ikke fordi 
jeg er imod medlemsdemokrati. Jeg 
finder det helt naturligt at sende et for-
handlingsresultat til urafstemning; og 
da især hvis det indeholder væsentlige 
forandringer i ens virke.

Nej, mit hovedargument for at be-
vare de nuværende regler er, at man ved 
at indskrænke OKA’s handlemuligheder 
risikerer, at vore forhandlere i nogle til-
fælde kan blive udsat for større pression 
fra modparten, hvis de ved, at TF altid 
skal sende resultatet til urafstemning, 
uanset udfaldet. Og dét hjørne kan jeg 
ikke forsvare at male os op i.

Ovenstående gav jeg udtryk for på 
talerstolen til HGF 09 før afstemningen, 

» Vore forhandlere kan blive udsat 
for større pression fra modparten, 
hvis de ved, at TF altid skal sende 
resultatet til urafstemning
THOMAS GULDBERG, 5. KREDS,  
MEDLEM AF OVERENSKOMSTUDVALG A
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så det er ikke sandt, når FD/MB hævder, 
at forklaring på beslutningen mangler.

At repræsentantskabets beslutning 
strider imod FD/MB’s demokratiopfat-
telse er beklageligt, men mest fordi det 
er en utilsløret miskreditering af den 
velfungerende demokratiske opbyg-
ning i vores forening.

For man kunne da forestille sig, at 
et flertal af TF’s medlemmer faktisk er 
godt tilfredse med de fagpolitikere, 
som de selv har godkendt på landets 
kredsgeneralforsamlinger til arbejdet i 
kredsbestyrelserne/TF’s repræsentant-
skab, og at medlemmerne ude i kredse-
ne bakker op om deres repræsentanters 
HGF-afstemninger i tillid til, at disse 
var foretaget samvittighedsfuldt samt 
på et velovervejet og velinformeret 
grundlag. I modsat fald har FD/MB 
foreslået to måder at opnå indflydelse 
på, hvor forslag nr. 2 må bifaldes som 
en rigtig god idé. Og jeg tror faktisk, 
at dette allerede er sket mange steder 
i landet.

Thomas Guldborg
5. Kreds
Medlem af Overenskomstudvalg A

Svar

Der er brug for reelt demokrati
Svar til kommentar »Udvalg A er ikke tandlægernes modpart«

I vores indlæg i Tandlægebladet 1/2010 
advokerer vi ikke for, at Udvalg A er tand-
lægernes modpart, som foreslået i over-
skriften på hr. Guldborgs kommentar, vi 
advokerer alene for, at repræsentanterne 
skal arbejde for reelt demokrati i TF.

Dr.polit., professor i nationaløkonomi 
ved Roskilde Universitetscenter Hans 
Aage skriver således:

»Ved demokrati forstås simpelt hen, at 
den enkelte har størst mulig indflydelse 
på sit eget liv, og at der findes institutio-
ner, som gør det muligt for alle interesser 
frit at komme til orde og blive konfronte-
ret på en ligeværdig måde med henblik 
på at etablere en løsning«.

Vi, Frank Dalsten og Mads Bundgaard, 
er ganske klar over, hvor provokerende 
denne tanke er i store dele af Tandlæ-
geforeningens repræsentantskab, men 
vi har nu det elektroniske værktøj til at 
involvere alle medlemmerne af TF i be-
slutningsprocesserne, og vores ærinde er 
at gøre alle opmærksom på dette faktum.
Idet vi citerer os selv:

Vi har brug for repræsentanter, som vil 
arbejde til fordel for reelt demokrati, 
inden medlemmerne for alvor begynder 
at opsige medlemskabet af Tandlæge-
foreningen. Hvis Tandlægeforeningen 
igen skal blive medlemmernes forening, 
afhænger det af det store tavse flertal. Vi 
skal derfor opfordre alle til at forholde sig 
til problematikken og foretage et valg.

Frank Dalsten
Mads Bundgaard

» Vi har brug for 
repræsentanter, som vil 
arbejde for reelt demokrati, 
inden medlemmerne for alvor 
begynder at opsige 
medlemskabet af 
Tandlægeforeningen
MADS BUNDGAARD OG FRANK DALSTEN, 
1. KREDS

Deltag i debatten!
– Skriv dit eget indlæg eller stil spørgsmål på Medlemsfora på TDLNET.
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Fagligt referat

Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgis 
studietur til Schweiz i september 2009
Besøg hos Straumann og Geistlich.

Dansk Selskab for Tand-, Mund- 
og Kæbekirurgi (DSTMK) genop-
tog i september sin gamle tradition 
for studieture ved i samarbejde 
med Unident (Geistlich) og Strau-
mann at arrangere en studietur 
til Schweiz. 16 af foreningens 
medlemmer deltog i et vellykket 
arrangement. Første dag besøgte 
gruppen implantatfirmaet Strau-
manns nye fabrik i Villeret, hvor 
man fulgte bearbejdningen af de 
lange, runde titaniumstænger til 
det færdige implantat og til andre 
suprastrukturelle dele. Særligt den 
imponerende række af maskinelle 
og manuelle sikkerhedstjek var 
en øjenåbner for de fleste i selska-
bet. Efter den flotte rundvisning 
kørte vi til Straumann Instituttet 
i Basel, hvor vi fik forevist fabrik-
kens uddannelsesfaciliteter, de 
metallografiske laboratorier, deres 
tekniske testafdelinger og endelig 
i deres auditorium gennem tre 

forelæsninger blev præsenteret for 
firmaets udviklingsstrategi, samt 
hvilke prækliniske og kliniske un-
dersøgelser de nye produkter skal 
igennem, før de bliver givet fri.

Andendagen gik turen til 
Wolhusen, hvor vi besøgte Geist-
lichs produktionsenhed. Efter en 
kort introduktion var der også 
her rundvisning på fabrikken, 
hvor vi så tilvirkningen af knog-
leerstatningsmaterialet BioOss 
og BioGide membraner. Det vil 
sige, vi så ikke ret meget af selve 
præparationerne, da fremstillings-
metoderne er hemmelige og kun 
kendt af ganske få medarbejdere 
i Geistlich.  Herefter kørte vi til 
Root lidt uden for Luzern, hvor 
Geistlichs nye, flotte forsknings-, 
uddannelses- og administrati-
onsenheder er beliggende. Efter 
rundvisning var der arrangeret ½ 
dags videnskabeligt program. I 
tre forelæsninger blev forsknings-

resultater vedrørende forskel-
lige biomaterialers betydning for 
knogleopbygning gennemgået. 
En fjerde forelæsning blev givet af 
vores egen Simon Storgård Jensen 
om: ”Biology of bone grafting – 
autogenous bone grafts and bone 
substitute materials”. Her kunne 
vi med en vis grad af stolthed 
notere os, at 18 medlemmer fra 
Geistlichs forskningsenhed havde 
taget plads i auditoriet og med 
ærbødighed og respekt modtog 
Simons fremlægning. I denne blev 
Geistlichs produkter nævnt, men 
ikke fremstillet som eneste gyldne 
standard. Flot talt i løvens hule.

Efter to fagligt komprimerede 
dage fløj vi tilbage til Kastrup og 
alle berigede af ny viden om, hvad 
titan, grisekollagen og koknogle 
kan bruges til.

Leif Fagernæs 
Kasserer, DSTMK

?!

DSTMK-medlemmer  
foran Geistlichs fabrik.
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FØDSELSDAGE 26. APRIL –  
16. MAJ 2010

30 år

Christian Friis Rasmussen, Vinderup, 
27. april.
Sacha Wojtan, Spanien, 7. maj.
Mette Hindkær Andersen, Århus C,  
8. maj.

40 år

Jens Lichtenberg, Liechtenstein,  
30. april.
Jesper Øland Petersen, Charlottenlund, 
9. maj.

50 år

Heidi Munch Jørgensen, København K, 
27. april.
Per Rune Alvestad, Frederikssund,  
28. april.
Anne Kubiak, Skanderborg, 28. april.
Birthe Cortsen, Slangerup, 28. april.
Hanne Gaunø Scheel-Bech, Aalborg,  
28. april.
Vibe Rud, København V, 29. april.
Martin Dahl, Århus C, 1. maj.
Åse Normann Jensen, Norge, 5. maj.
Niels Prip, Grindsted, 5. maj.
Beata Zielinska, København Ø, 7. maj.
Charlotte Norstrand Gyrst, Odense SØ, 
8. maj.
Hans E. Thorgaard Andersen, Herning, 
9. maj.
Henrik Ove Jensen, Odense C, 11. maj.
Lisbeth Rød, Horsens, 13. maj.

Hvis du ikke ønsker din fødselsdag offentlig-

gjort i Tandlægebladet, bedes du venligst 

kontakte os senest 3 måneder før fødsels-

dagen. Ønsker du på et senere tidspunkt 

igen at få offentliggjort en rund fødselsdag, 

bedes du igen kontakte os senest 3 måne-

der før dagen. Spalten redigeres af Lisbeth 

Pedersen Foldberg, Tandlægeforeningens 

sekretariat, tlf. 70 25 77 11.

NAVNE

60 år

Kresten Bjørnholt-Schou, Rødovre,  
26. april.
Annette Lyngsaa, Svendborg, 28. april.
Anne Grethe Nissen, Gentofte, 28. april.
Erik Sode-Carlsen, Galten, 30. april.
Vithus Torke Hartz, København V,  
30. april.
Marianne Maj Christensen, Søborg,  
2. maj.
Kirsten Anker Thyø, Læsø, 3. maj.
Mai-Britt Popp Matzen, Kgs. Lyngby, 
4. maj.
Torben Lang Møller, Svendborg, 6. maj.
Anders Bülche, Roskilde, 12. maj.
Søren Lindkær Jensen, Nakskov, 13. 
maj.
Susanne Olsen, Hillerød, 13. maj.
Gro Haukali, Århus C, 15. maj.
Svend Nørgård-Andersen, Græsted,  
16. maj.

70 år

Hans Erik Lindegaard, Randers C,  
29. april.
Agnete Knudsen, Sverige, 30. april.
Hans Bundgaard, Hillerød, 7. maj.
Henning Søgaard, Højbjerg, 7. maj.
Ole Torkov, Rønde, 8. maj.
Elin Damslund Jensen, Køge, 8. maj.
Gunnar Kolding, Århus C, 11. maj.

75 år

Kurt Ankerfelt, Nyborg, 5. maj.
Bjarne Hansen, Gråsten, 8. maj.

80 år

Leo Vogel, Grenå, 1. maj.
Kirsten Andersen, Holte, 2. maj.
Orla Kistrup, Viby J., 6. maj.
Anders Kaae, Allerød, 11. maj.

85 år

Emma Poller Fystro, Højby Sjælland,  
9. maj.

DØDSFALD
Svend Siig Vestentoft, født 1925, kandi-
dateksamen 1955.
Jeannette Egebjerg Gregersen, født 
1936, kandidateksamen 1973.

® ®

-  Saliva erstattende produkter  
ved mundtørhed

 

          Saliva erstattende Gel 
          Saliva erstattende Spray 
          Mild Tandpasta 
          Mundskyl

GUM® bioXtra® Dry Mouth findes 
tilgængelig som:

 Sunstar | Fyn/Jylland 25 64 70 76 | Sjælland/Øerne: 21 20 54 45 

 www.SunstarGUM.com

Saliva erstattende

Mundpleje ved 

mundtørhed

SERVICE
NAVNE
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Tværfagligheden kan boltre sig på 800 m2

FOLK OG PRAKSIS

For Camilla Amtoft Lætgaard, der den 20. maj åbner Himmelev 
Tandlægehus – Implantat- og Kursuscenter i Roskilde, betyder 
det tværfaglige samarbejde rigtig meget. Faktisk så meget, at det 
for hende ikke var nok at blive klinikejer – hun ville arbejde i et 
sundhedscenter.

Den nye klinik bliver en del af Himmelev Sundhedshus, der 
også kommer til at huse en læge og en klinisk tandtekniker, og 
samarbejdet med dem ser den snart 37-årige klinikejer frem til:

– Jeg ser muligheder i, at vi kan have faglig sparring, og at vi kan 
lave fælles foredrag i vores kursuscenter for patienter og kolleger 
om fx hjerte-kar-sygdomme, diabetes, tandimplantater og almen 
kirurgi, siger den nye klinikejer, der ser stor værdi i, at det hele er 
samlet for patienten, der besøger det 800 m2 store sundhedshus, 
som lige nu er under opbygning.

Samtidig med at huset er ved at blive færdigbygget, er den for-
ventningsfulde klinikejer i færd med at få fat på et patientgrundlag 
til den spritnye klinik. Hun er dog ikke i tvivl om, at det kan lade 
sig gøre og kan bl.a. trække på tandlægeerfaring fra Roskilde og 
fra Hausergaarden i København samt et uddannelsesforløb i im-
plantologi fra Frankfurt Universitet. 

– Jeg mener virkelig, at vi har noget at byde på, og jeg håber, at 
patientgrundlaget vokser støt. Jeg tror i det hele taget på, at Roskil-
de har brug for et sundhedshus, slutter Camilla Amtoft Lætgaard.

F
O

T
O

: S
IF

 M
E
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C

K
E

PARLØB. Camilla Amtoft Lætgaards mand, Jens 
Lætgaard, vil arbejde to dage om ugen som 
kursusansvarlig i det nyetablerede Himmelev 
Tandlægehus, samtidig med at han passer sit andet 
job som mobil kirurg.

Efter mere end 38 år indenfor dentalbranchen, er tiden nu kommet, hvor jeg vil 
slutte mit arbejdsliv med at gå på efterløn. Det har været en god tid med mange 
udfordringer, spændende produkter  og masser af godt samarbejde. 
Det vil glæde mig at se kunder, leverandører og kolleger til afskedsreception . 

Hvornår Fredag 23. april 2010, kl. 13-16 
Hvor Nordenta A/S, Naverland 11, 2600 Glostrup

Med venlig hilsen
Finn Petersen, Nordenta A/S

Reception
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NEKROLOG

Jørgen Raffenberg
Jørgen Raffenberg er død efter kort tids sygdom.

Han tabte sig ganske meget og blev naturligvis undersøgt for cancer, 
som det ikke var. Men nu ved vi, at det var åreforkalkningen og dermed 
blodforsyningen til maven, det var galt med, og som til sidst var grun-
den til, at han ikke overlevede.

Vi, der var hans venner, husker hans skæve grin og hans latter helt 
tilbage fra studietiden, hvor han var en flittig og festglad student, der 
ivrigt deltog i julerevyen og i det hele taget var med til at skabe et godt 
studentermiljø. Det glemmer vi aldrig.

Tidligt giftede Jørgen sig med sin el-
skede ungdomskæreste, Ellen, og efter 
et par år i Nørresundby hos tandlæge 
Neergaard Jacobsen etablerede de sig i 
Roskilde med praksis i Algade og bolig 
i Veddelev.

Det var karakteristisk for Jørgen, at 
han på kort tid var i stand til at føre kli-
nikken, der ikke var stor, frem til at være 
en af de mest velrenommerede i Roskilde.

Jørgen blev medlem af Round Table, med hvad dertil hørte: sel-
skabelighed og mange venner. Han var samtidig en habil gymnast og 
tennisspiller, hvilket sås på hans slanke livmål.

I sit daglige virke var Jørgen en fagligt interesseret, omhyggelig og 
omsorgsfuld tandlæge, der levede for sine patienter og aldrig sagde nej, 
når nogen i nød henvendte sig. 

I det hele taget var han en tandlæge, der betragtede tandlægeger-
ningen som en social og samfundsmæssig forpligtigelse.

Derfor var han i 35 år engageret i bestyrelsesarbejdet i Sjællands 
Tandlægeforening. Han var endvidere i mange år visitator i Roskilde 
Amts Tandlægenævn. Samtidig var han mangeårig konsulent i Roskilde 
Kommune vedrørende voksentandpleje. 

Jørgen var sine venners ven. Han ringede for at høre, hvordan det 
gik, og han glemte aldrig de store stunder i vores liv. Han var en tryg 
ven.

Jørgen og Ellen fik to børn, Dorthe og Jesper, og det var deres store 
sorg, at Dorthe døde kort før jul sidste år. Vores tanker går derfor i dag 
til Ellen, som på få måneder har mistet sin elskede datter og sin elskede 
livsledsager. Hendes store trøst er Jesper, Tina og deres tvillinger.

Æret være Jørgen Raffenbergs minde.

Ulla Felding
Ole Spanner

Henning Kristensen

NEKROLOG

Ulrik Christian 
Nielsen
Tandlæge Ulrik Nielsen 
døde den 12. marts 2010, 
77 år gammel.
I flere år har vi ikke hørt noget til Ul-
rik. Vi har ikke hørt hans hurtige og 
altid sikre svar på stort set alting, som 
måske stammer fra hans tid som na-
vigatør på et altvejrs jagerfly. Der var 
tilsyneladende ikke noget, som var 
for indviklet eller for fremmed til, at 
han med højst et par sekunders tøven 
var klar til en længere udredning eller 
måske kastede sig over opgaven selv 
at konstruere eller opbygge sin ver-
sion af den konkrete opgave. Ulrik var 
nok en af de allerførste, der fik edb 
ind på sin klinik, ligesom bogførin-
gen blev udført med datidens seneste 
maskineri.

De senere mange år kunne vi mær-
ke, at det gik den forkerte vej med Ul-
rik. Han blev mere og mere fjern og 
reagerede på en anden måde end før. 
Fortid og nutid kunne dårligt skilles 
ad, og efterhånden blev diagnosen 
klar: Ulrik havde fået Alzheimers 
sygdom. De sidste år tilbragte han i 
et bofællesskab/plejehjem, hvor han 
sov stille ind.

Men vi vil altid huske ham som den 
festlige og rappe fyr fra årgang 63.

Flemming Clausen
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Med en artikel om amalgam har den 29-årige tandplejer Mette 
Sikjær skrevet sig til en 1.-plads i en international WHO-konkur-
rence. Konkurrencen »World Health Communication Associates 
Media Award« henvender sig til yngre skribenter, der har skrevet 
om nationale miljø- og sundhedsudfordringer, og prisoverræk-
kelsen fandt sted i tilknytning til Fifth Ministerial Conference on 
Environment and Health, der er organiseret af WHO Europa. 

Mette Sikjærs vinderartikel, »Dental amalgam – a Danish tale 
of restrictions and exceptions«, belyser de problemstillinger og 
konsekvenser, der er forbundet med brug af amalgam i tandbe-
handlingen, samt de alternativer, der er. Vinderartiklerne bliver 
publiceret i en bog om udviklingen de seneste 25 år inden for miljø 
og sundhed i Europa samt på World Health Communication As-
sociates’ webside. 

Læs vinderartiklen på Dansk Tandplejerforenings webside 
dansktp.dk.

HÆDER: Artiklen »Dental amalgam – a Danish 
tale of restrictions and exceptions« sikrede 
tandplejer Mette Sikjær en 1.-plads i en WHO-
konkurrence om nationale perspektiver på 
miljø- og sundhedsudfordringer.

NEKROLOG

Tandlæge Svend Siig Vestentoft – in memoriam

Det er selvfølgelig med vemod i avisen at læse, at Svend Siig Vestentoft døde 
den 14. marts 2010. Men dødsannoncen bringer også utallige gode minder 
frem om en dygtig og engageret lærer på Tandlægeskolen – eller Københavns 
Tandlægehøjskole, som det dengang hed. Svend Siig Vestentoft var på mange 
måder en ener. Som ung, usikker tandlægestuderende var det befriende og 
trygt at få en lærer, der 100 % levede sig ind i undervisningen, og som konstant 
kunne referere til privat praksis – hvad der var praktisk gennemførligt – og 
dagligdagen på en almindelig god dansk tandlægepraksis. Vestentoft formå-
ede at gøre vanskelige krone- og brokonstruktioner let overskuelige og let 
gennemførlige og lærte os tandlægestuderende ikke at lade os tyrannisere af 
et par tænder. Samtidig var Vestentoft et levende og spændende menneske 
med talrige interesser – ikke mindst kunst.

Æret være hans minde.

Torben Dalgaard
Anders Skeie

Dansk tandplejer vinder WHO-konkurrence
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KURSER UDBUDT AF FORENINGER, 
SKOLER OG FAGLIGE SELSKABER: 2010

2010

APRIL

Konference – Positiv energi og 

kundefokus

Dato: 21.4.10, kl. 8.30-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Inger Høedt-Rasmussen, 
Nils Villemoes, Jan Lund og  
Poul Guldborg
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Generalforsamling og foredrag

Betydningen af kraniofacial vækst 
og udvikling af processus alveolaris i 
forbindelse med implantatbehandling 
af unge.
Dato: 21.4.2010
Foredragsholder: Specialtandlæge, 
ph.d. Karin Binner Becktor
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-, 
Mund- og Kæbekirurgi
Info: www.dstmk.dk

Systematisk parodontologi, modul II

Dato: 23.4.10, kl. 13-19 og  
24.4.10, kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Palle Holmstrup o.a.
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 

Dansk Selskab for Odontofobi 

Årsmøde

Dato: 24.4.10, kl. 9-17 
Sted: Odder Parkhotel
Info: Susanne B. Thomsen 
E-mail: je.sus@dsa-net.dk

Kursus i supragingival tand-

rensning for klinikassistenter

4-dages kursus med teori, praktik og 
opfølgning.
Dato: 26.-28.4.10 og 4.6.10
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (efter- og videre-
uddannelse)

Informationsmøde om ny videreud-

dannelse for tandklinikassistenter

Dato: 28.4.10, kl. 17.30-18.15 samt 
19.30-20.15
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (efter- og videre-
uddannelse)

MAJ

Personalejura (Kolding)

Dato: 5.5.10, kl. 17.30-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Jannie Arge, Isabel 
Brandt Jensen og Sten Modvig
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

FOKUS – Panorama-røntgen  

(Aalborg)

Dato: 6.5.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og 
Plandent
Kursusgivere: Hanne Hintze
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Faglig temadag – Adhæsiv og  

adhæsivteknikker

Dato: 7.5.10, kl. 8.30-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Claus Peter Ernst, Neal 
Jessup og Jan Frydensberg Thomsen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Situationsbestemt ledelse

Dato: 7.5.10, kl. 9.30-17.30 og  
8.5.10, kl. 8.30-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Kurt Harries Andersen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Forårsarrangement

Dato: 7.5.10
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-, 
Mund- og Kæbekirurgi
Info: www.dstmk.dk

Sidste frist for indlevering af stof til 

 kalenderen i TB nr. 6 2010: 

Deadline: 26. april 2010

Udkommer: 14. maj 2010

Sidste frist for indlevering af stof til 

 kalenderen i TB nr. 7 2010: 

Deadline: 17. maj 2010

Udkommer: 2. juni 2010

Yderligere oplysninger kan indhentes  

hos Anette Kofoed, Tandlægebladet,  

tlf. 33 48 77 36, ak@tdl.dk

KALENDER

 

www.dentalhuset.dk 

DentalHuset, Torvet 10A , 8600 Silkeborg, tlf.: 86197374

850 kr 

Fordi du vil have de bedste 
produkter til den laveste pris

670 kr 
MK krone 
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Journalisering (Roskilde)

Dato: 26.5.10, kl. 18-21
Arrangør: Tandlægeforeningen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Den offentlige konference

Dato: 28.5.10, kl. 9-19 og  
29.5.10, kl. 9-13
Arrangør: Tandlægeforeningen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Neurologiske sygdomme og  

tandbehandling

Dato: 28.5.10, kl. 9.30-15
Sted: DGI-byen i København
Arrangør: NFH
Info: www.nfh-danmark.dk

JUNI

Konference – Sukker og fedme

Dato: 3.6.10, kl. 8.30-16
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Arne Astrup, Berit Heit-

Dato: 17.-19.8.10
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (efter- og videre-
uddannelse)

Nordjysk Tandlægeforenings  

Golfmesterskab

Dato: 22.8.10 
Sted: Frederikshavn Golfklubs bane.
Ledsagere velkomne.
Tilmelding: tlf. 23 20 94 84 eller mail 
pg@redwhite.dk senest 8. august.

Dansk Parodontologisk Selskabs 

årsmøde 

Periodontitis: Are the bacteria 

necessarily bad? 

Dato: 27.-28.8.10
Sted: Hindsgavl Slot, Middelfart
Forelæsere: Prof. Phil Marsh, Prof.  
Jukka Meurman, Prof. Marc Quirynen
Sprog: Engelsk 
Info: www.periodont.dk

SEPTEMBER

Begynderkursus i akupunktur for 

tandlæger og tandplejere

Dato: 10.9.10
Arrangør: Dansk Dental Akupunktur 
Selskab 
Info:  http://dsea.dk/kursus.html
Henv. Mads Bundgaard, tlf. 32 50 46 50

KURSER UDBUDT KOMMERCIELT: 2010

2010

APRIL

Parodontitis og periimplantitis

Dato: 23.4.10
Sted: Hotel Radisson, Århus
Arrangør: Astra Tech A/S
Info: annemarie.boeberg@astratech.com

mann, Jerk Langer og Susanne Dunch
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Tandlægeskræk (Ringsted)

Dato: 4.6.10, kl. 10-18
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Rikka Poulsen og  
Katja Kirk
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Tandlægeskræk (Horsens)

Dato: 11.6.10, kl. 10-18
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Rikka Poulsen og Katja 
Kirk
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

AUGUST

SKT’s sommerskole

Spændende kurser for hele tandpleje-
teamet.
Halv- og heldagskurser

Det meddeles herved at såvel
Danske Tandlægers Hjælpeforening

som 
Danske Tandlægers Forsikringsforening under 

Codan Forsikring/SEB-Bank

afholder ordinære generalfor samlinger på 
Svanemøllevej 85, 2900 Hellerup  
onsdag den 5. maj 2010, kl. 17.00

med følgende dagsorden for begge foreninger:

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning
3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

P.b.v.
Hans Jørgen Møgelhøj
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SEPTEMBER

ESMD 2010 Congress

Seeing is believing
Dato: 16.-18.9.10
Sted: Vilnius, Lithuania
Info: www.esmd2010.com,  
info@esmd2010.com

Protetik og kirurgi for teamet

Dato: 17.-18.9.10
Arrangør: Straumann Danmark
Kursusgiver: Peter Marker og  
Henrik Jensen
Info: Straumann Danmark,  
tlf. 46 16 06 66 eller 
info.dk@straumann.com 
www.straumann.dk

Parodontitis og Periimplantitis 

patienten

Dato: 24.9.10
Sted: AstraZeneca, Albertslund
Arrangør: Astra Tech A/S
Info: annemarie.boeberg@astratech.com

WALT-2010, Bergen

Verdenskongres i laserterapi,
Dato: 25.-28.9.10.
Sted: Bergen, Norge
Info: www.walt.nu

OKTOBER

Teoretisk kursus i kirurgisk implan-

tologi

Dato: 2.10.10
Sted: AstraZeneca, Albertslund
Arrangør: Astra Tech A/S
Info: annemarie.boeberg@astratech.com

Teoretisk kursus i protetisk implan-

tologi

Dato: 29.10.10
Sted: AstraZeneca, Albertslund
Arrangør: Astra Tech A/S
Info: annemarie.boeberg@astratech.com

The South African Dental  

Association

International Dental Exhibition &  
Congress
Dato: 29.10-1.11.10
Arrangør: ICC Durban South Africa
Info: www.kogstravels.se

MAJ

Teoretisk basiskursus i kirurgisk 

implantologi

Dato: 7.5.10
Sted: Hotel Radisson, Århus
Arrangør: Astra Tech A/S
Info: annemarie.boeberg@astratech.com

FTI2010 – International Dental 

Conference

Dato: 27.-29.5.10
Sted: Florence, Italy
Info: www.ftidental.com

AUGUST

Ideals 2010 Congress 

8th International Dental Ethics and 

Law Congress

Dato: 18.-20.8.10
Sted: Helsinki
Info: E-mail:
ideals2010.congress@tavicon.fi
Tlf.: +358 3 233 0430
Fax: +358 3 233 0444

For better dentistry

Dentsply DeTrey | Hovmarksvej 84 | DK-8700 Horsens | Tlf. Jylland/Fyn: 20 46 56 80 Sjælland: 24 22 36 08

Lokalanalgetika til dentalt brug fra Dentsply:

Xyloplyin Dental Adrenalin (lidocainhydrochlorid 20 mg/ml + adrenalin 12,5 mikrogram/ml)

 Vnr 14174, 100 x 1,8 ml tubuler, pris:  611,75 kr. Vnr 14127, 100 x 1,8 ml tubuler, selvaspirerende, pris: 652,20 kr. 

Citanest Dental Octapressin (prilocainhydrochlorid 30 mg/ml + felypressin 0,54 mikrogram/ml)

 Vnr 009905, 100 x 1,8 ml tubuler, pris: 616,55 kr. Vnr 009942, 100 x 1,8 ml tubuler, selvaspirerende, pris: 616,55 kr.

Købes på apoteket. For komplet produktresumé se www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Indehaver av markedsføringstilladelse: Dentsply Ltd, UK.
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Colosseumklinikken
Østergade 1 (ved Kgs. Nytorv)
1100 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 21/Fax 33 33 99 90
info@colosseumklinikken.dk
www.colosseumklinikken.dk
Bidfunktion, bidrekonstruktion.
Cerec3, Implantologi, Invisalign, 
knogleopbygning.
Kirurgi, parodontal kirurgi, 
beh. af retraktioner.
Protetik, æstetik.
Endodonti.
Panoramarøntgen.
Cone-Beam scanning.
Børnetandpleje.
Jan F. Thomsen
Peter Lindkvist
Poul Cappelørn
Anne Lauridsen
Birgitte Høgh
Solrun Joensen
Hanne Lindkvist
Jørgen Buchgreitz
Lars Bo Petersen
Ib Sewerin

Klinikken Hausergården
Hauser Plads 20
1127 København K
Tlf. 33 15 15 34/Fax 33 15 16 34
Bidfunktion, Implantologi,
Kirurgi, Narkose, Protetik
Æstetik, Eget Laboratorium
Henning Graversen, speciallæge
Jacob Kenrad
Jens Lætgaard
John Orloff

PSH TandlægeCenter
Laserunderstøttet tandbehand-
ling
Implantatklinik og tandkirurgi
Scanora® Conebeam 3D X-ray 
system  
Frederiksgade 2, Hillerød
Tlf. 48 26 76 86
E-mail: psh@psh-tand.dk
www.psh-tand.dk
Klinikchef: Peter Steen Hansen
Master of Science – Lasers in 
Dentistry

BIDFUNKTION

Jylland

Erling Nørgaard
Tandlægerne i Viby Centret
Viby Centret 20 A
8260 Viby J
Tlf. 86 14 63 11
www.bidskinne.dk

Karin Fejerskov
c/o Inger Vinther
Banegårdspladsen 4, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 22 21

Lene Baad-Hansen, ph.d.
c/o Tandlæge Lillian Marcussen
Søndergade 70
8000 Århus C 
Tlf. 86 12 67 30
www.tandmarcussen.dk
Bidfunktion og ansigtssmerter

Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Diagnostik og behandling af 
funktionelle lidelser i tygge-
apparatet

Steen Rosby
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 15 45
Behandling af funktionelle
lidelser i tyggeorganet

Sjælland

Anders Vilmann, ph.d.
Københavns Orofaciale Smerte 
Center, Rådhusvej 5, 2.
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 63 51 41

Mikkel Emmertsen
Kronprinsessegade 46
1306 København K
Tlf. 33 12 34 37 

Per Stylvig
Gl. Kongevej 164
1850 Frederiksberg C
Tlf. 33 24 85 85

BØRNETANDPLEJE

Lone Tangø
Anne Gro Holst Hansen
Kronprinsessegade 46D
1306 København K
Tlf. 33 16 01 01 

DENTAL OG MAKSILLO- 
FACIAL RADIOLOGI

Pernille Egdø
specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implanta-
ter, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk

Specialtandklinikken 
Sønderjylland
CBCT scanning (3D scanning)
CBCT kæbeledsoptagelser
Også panorama- og kranie-
optagelser.
Henvisningsblanket hentes på
www.specialtandklinikken.dk
Storegade 31, 1.
6200 Aabenraa

Tandlægeskolen
Afd. for Radiologi
Panorama-, kranie-, kæbeleds-
optagelser samt tomografi og 
Cone-Beam scanning.
(spec. implantatbehandling).
Henvisningsblanket hentes på
www.odont.ku.dk/C/radiologi og 
faxes eller sendes til afdelingen
Nørre Allé 20, 2200 Kbh. N.
Tlf. 35 32 69 05/Fax 35 32 67 73

IMPLANTATER

Fyn

A J & I Johansen, Odense 
John Jensen, spec.tdl. ph.d.
Kirurgi/protetik: Astra, 3i
Brånemark, ITI og Replace
info@tandlaegerneodense.dk
Tlf. 66 11 03 55 – 40 63 29 74
www.tandlaegerneodense.dk

Centrum Tandlægerne Oden-
se og Middelfart - B&N Pade
Tlf. 66 12 62 26 – 64 40 24 03
Implantater, protetik, kirurgi.
www.centrumtandlaegerne.dk

Fyns Implantatcenter
Faaborgklinikkerne
Tlf. 62 61 34 02 – 64 73 13 90
3D scanning. Implantater.
www.clinics.dk team@clinics.dk

Højfyns Tandplejecenter
Tlf. 64 47 12 20
Soft & hard tissue grafting
E-mail: kontakt@tandcenter.dk
www.tandcenter.dk

Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
Sinusløft, knogleopbygning

Steen Bjergegaard
Slotsgade 21, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Ortopan, Spiral-Tomo

Jylland

Aalborg Implantat Center
Kirurgi og/eller protetik
KIR. v/specialtdl. Thomas Jensen
PROT.  Henny Byskov 

Michael Decker
• Boulevarden 5, 9000 Aalborg
Tlf. 96 30 25 30/Fax 98 13 40 33
www.tandimplantat.dk
E-mail: mail@tandimplantat.dk

Alfa Tandlægeklinik
& Implatologi/kirurgi
v/tandlægerne Johannes 
Fibæk & Helle Toftgaard
Sct. Mathias Gade 14
8800 Viborg
Tlf. 86 62 31 18
Implantologi, Kirurgi og Protetik.
Kir. ved Helle Toftgaard

Aros Implantatklinik
Implantatbehandling med:
Nobel, Straumann og Astra
Nobel guide: Tænder på 1 time
Protetik/kirurgi: Svenne Bech
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Narkose tilbydes
Tlf. 86 13 26 36
www.implantat.dk

Aarhus, Tdl. i Borgporten
Thomas Guldborg
Lars Johannesen
Store Torv 18, 8000 C
Tlf. 86 12 03 05
www.tandborg.dk
Nobel/Brånemark

Ekspedition af kollegiale  

henvisninger:

Henvendelse: Anette Kofoed,  

tlf. 33 48 77 36

Pris: kr. 28,75 pr. mm + moms 

pr. gang. Annoncer tegnes for 15 

numre (1 år ad gangen). Der fak-

turere s for et halvt år ad gangen 

den 1. april og 1. oktober.

Tandlægeforeningen påtager sig 

ikke ansvaret for at kolleger, der 

annoncerer under kollegiale hen-

visninger, besidder de fornødne 

kvalifikationer.

Annoncering under kollegiale 

henvisninger er forbeholdt med-

lemmer af Tandlægeforeningen.

KOLLEGIALE HENVISNINGER

440 SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER



TANDLÆGEBLADET 2010�·�114�·�NR. 5

Århus Implantat Center
Implantatkirurgi og -protetik.
Mulighed for narkose.
Kirurgi:
Poul Therkildsen
Viborgvej 3, 8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53/Fax 87 30 08 70
Protetik:
Bjarne Dietz
Peter Nørlinger
Gert Nielsen
Klostergade 56, 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 45 00/Fax 86 19 12 08
www.implantatcentret.dk

Brædstrup Implantat Center I/S
KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
PROT Niels Knudsen
PROT Birgitte Skadborg
Periimplantitisbehandling
v/Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Implantatologi - kirurgi
Procera teknik
Protetiske rekonstruktioner
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
E-mail: tandlaegehuset@implan-
tatcenter.dk
www.implantatcenter.dk

Brønderslev Implantatklinik
Kristine Nordmark &
Leif Andersen
Grønnegade 27
9700 Brønderslev 
Tlf. 98 82 32 54/Fax 98 82 45 54
www.groenne-tand.dk
Implantatkirurgi og -protetik

Herning Implantat Center
Peder Kold & Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning 
Tlf. 97 12 03 99/Fax 97 12 80 66
www.herningimplantatcenter.dk
Kirurgi og protetik,
Mulighed for narkose

Ikast-Brande Implantatteam
Nobel Biocare
Ole Nørgaard, Strøget 12,
7430 Ikast. Tlf. 97 15 10 25
Torben Lillie, Torvegade 8,
7330 Brande. Tlf. 97 18 00 79

Implantatklinikken i Århus
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Alfred Wolthers
Kirurgi og protetik
Tlf. 86 13 91 66/Fax 86 12 84 01
kaw@mail.dk
www.implantatklinikken-i-
aarhus.dk

Implantatcenter Nord
Frederikshavn
Bodil Diernæs
Morgan Olsson, spec.tdl.
Vestergade 2, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 42 97 90
Brånemark og Replace
Kirurgi og protetik

Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Brånemark, Replace og Astra med 
knogleopbygning.
Kirurgi v. specialtandlæge
Thomas Jensen

Kolding Implantat Center
Carl-Otto Hedegaard
Jens Thorn, spec.tdl., ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk
Implantatkirurgi og -protetik

Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Implantatbaseret protetik

Martin Bagger
Bavnebakken 6, 9530 Støvring
Tlf. 98 37 13 03
www.tandlaegehuset-stoevring.dk
Ankylos og Replace

Niels Rintza
Ådalsparken 27, Sædding
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49/Fax 75 15 51 99
Implantatkirurgi og protetik

Puk Bergmann
Nørregade 11
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 22 49

Randers Kirurgi
og Implantatcenter
Specialtandlægerne
Hans Mortensen
Malene Helleberg
Sundhedshuset 
Dytmærsken 10, 8900 Randers
Tlf. 87 10 69 79
www.sundhedshuset.dk

Sven Erik Nørholt
Specialtandlæge
Rundhøjalle 133
8270 Højbjerg
Tlf. 86 14 77 11

Søren Nitschke
Tandlægerne v. Slotssøen
Fredericiagade 13
6000 Kolding
Tlf. 75 52 02 92
Implantat, kirurgi og protetik

Tandimplantatklinikken
Implantat- og TMK-kirurgi
John Jensen
Teglbakken 55, 8270 Højbjerg
Tlf. 20 12 27 99
www.tandinplantatklinikken.dk
E-mail: tandimp@post.tele.dk

Team Syd
Peter Kohberg
Jernbanegade 6
6360 Tinglev 
Tlf. 74 64 20 00
www.gotand.dk

Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og 
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf. 75 82 10 90
www.tandlaege.info 
alex@tandlaege.info

Sjælland

Bagsværd Implantatklinik
Henrik Gutte Koch
Bagsværd Hovedgade 99, 1.
2880 Bagsværd
Tlf. 44 98 34 20
tand@gutte.dk
www.tandimplant.dk 
www.bonering.dk
– rimelige kollegiale priser

Flemming Harder
Nino Fernandes
Lars Pallesen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.flemmingharder.dk
Astra, ITI, Nobel, 3i,
Xive-Friadent

Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03

Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48
Implantatkirurgi og protetik

Jørgen Rostgaard
Henrik Bruhn Jensen
Nørre Søgade 41, 1370 Kbh. K
Tlf. 33 15 33 25/Fax 33 15 87 65
www.peblingetand.dk

Kibo Gruppen
Implantat behandling og endo-
skopstøttet kirurgi. Du er velkom-
men til selv at deltage. 
Tandlæger: Kim S. Mogensen 
 Ole Flindt 
 Tom Olsen 
Henv. Kim S. Mogensen
Buddingevej 54
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 16 35

Klaus Gotfredsen 
Lægehusets Tand- og Implantat-
klinik ApS
Lilleholm 56, 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.tandogimplantat.dk

Københavns
Implantat Center®

Specialklinik for Tand-, Mund-
og Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
Kirurgi: Poul Kirketerp
 Morgan Olsson
Protetik:  Göran Urde
kic@tand-implantater.dk
www.tand-implantater.dk

Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13/Fax 46 32 10 51
Implantatbaseret protetik

Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
Astra, Straumann, XiVE
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70 22 52 30/Fax 70 22 52 40

Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16

Pernille Egdø
specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implanta-
ter, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk
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Peder Malling
Kultorvet 15
Tlf. 33 15 26 26/Fax 33 15 10 26
Implantatkirurgi og protetik

Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 01 33
www.tandfalk.dk
Implantater og ossøs rekonstruk-
tion inkl. sinusløft.

S-Dent Implantat-Kosmetisk
Tandlægeklinik
Iwona S Johansen
Smedegade 2A,
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 14 14
mail@tandklinikken-slagelse.dk
www.sdent.dk
Alle typer implantater. Ossøs 
rekonstruktion. Sinus løft.
Immidiate fuldkæbebroer.
Bidrekonstruktion
3D Digital panorama

Specialtandlægerne
Ph.d. Ole Schwartz og
Ph.d. Thomas Kofod
Alt indenfor Tand-, Mund- 
og Kæbekirurgi Alle typer 
implantater og rekonstruk-
tioner, herunder immediate 
fuldkæbebroer.
Lyngby Implantat|Center
Lyngby Hovedgade 27, 3 sal
2800 Lyngby
Tlf: 45 87 01 90/Fax 45 87 45 01
info@lyngbyimplantatcenter.dk
Henvisningsblanket hentes på:
www.lyngbyimplantatcenter.dk

Storstrøms 
Implantat Center
Specialklinik for Tand-, Mund-
og Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70
Kirurgi: Poul Kirketerp
 Morgan Olsson
 Ole Jølst
Protetik:  Göran Urde
sic@tand-implantater.dk
www.tand-implantater.dk

Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh.K
Tlf. 33 12 24 04/Fax 33 12 24 05
Straumann implantater

Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Rekonstruktioner på implantater

Vibeke Taaning
Hauser Plads 28
1127 København K
Tlf. 33 91 11 90
info@taaning.com
Astra og Brånemark
Alle former for implantatbeh. 
Fast og aft. protetik

MOBIL IMPLANTAT-
BEHANDLING

Poul Lester
Specialtandlæge
Svendborgvej 4
4000 Roskilde
Tlf. og Fax 46 36 43 50
Mobil 30 53 80 14
E-mail: lester@post.tele.dk
Behandling på din klinik

KIRURGI

Fyn

Klinik for Tand-, Mund- og 
Kæbekirurgi
Torben H. Thygesen, spec. tdl., 
ph.d.
Knogleopbyg/ITI/Astra
Jernbanegade 4, 3
5000 Odense C
Tlf. 50 65 62 66
www.tmk-klinik.dk

Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
Mulighed for narkose

Jylland

Aalborg Implantat Center
v/specialtdl. Thomas Jensen
Boulevarden 5
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 48 70
www.tandklinikken.dk

Aarhus, Tdl. i Borgporten
Thomas Guldborg
Lars Johannesen
Store Torv 18, 8000 C
www.tandborg.dk

Bjarne Neumann
Specialtandlæge
Aalborg Sygehus Syd
Postad.: Las Poulsens Vej 1
9000 Aalborg
Tlf. 99 32 27 94

Brædstrup Implantat  
Center I/S
KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
E-mail: tandlaegehuset@implan-
tatcenter.dk
www.implantatcenter.dk

Freksen og Kjærgaard
Perlegade 30
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 37 30
Brånemark o.a. kirurgi og  
protetisk rekonstruktion

Jens Thorn
Specialtandlæge, ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk

Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Oral kirurgi ved specialtandlæge 
Thomas Jensen

Lambros Kostopoulos
Specialtandlæge
Bjarne Simonsen
Specialtandlæge
Implantatbehandling samt knog-
leopbygning med membran.
Rekonstruktiv knogle- og
blødvævskirurgi
Silkeborgvej 297,
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 43 44 

Leif Fagernæs
Jernbanegade 11
6000 Kolding
Tlf. 75 52 16 16/Fax 75 52 79 16
www.tdlfagernaes.dk
Kirurgi
Implantater

Martin Dahl
Specialtandlæge
Boulevarden 9, 9000 Aalborg
Tlf. 98 11 76 16
Implantatbehandling

Niels Rintza
Ådalsparken 27
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49/Fax 75 15 51 99

Peder Kold og Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning 
Tlf. 97 12 03 99/Fax 97 12 80 66
Mulighed for narkose

Poul Therkildsen
Viborgvej 3,
8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53/Fax 87 30 08 70.
Klinik for TMK-kirurgi og implan-
tater, mulighed for narkose

Vejle Centrum
Kirurgi: Jytte Buhl spec.tdl
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf. 75 82 10 90 
www.tandlaege.info

Sjælland

Flemming Harder
Nino Fernandes
Lars Pallesen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.flemmingharder.dk
Klinik for Tand-, Mund-
og Kæbekirurgi

Ivar Caspersen
Specialtandlæge i hospitals-
odontologi og ortodonti
Taastrup Hovedgade 129A,
2630 Taastrup
Tlf. 43 99 43 69

Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03
E-mail: barfod@tandkir.dk

Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48

Jonas Becktor
Specialtandlæge i Kæbekirurgi
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61/Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti

Københavns 
Implantat Center®

Specialklinik for Tand-, Mund-
og Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
kic@tand-implantater.dk
www.tand-implantater.dk
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Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
TMK-kirurgi og implantatbeh.

Natashia Ingemarsson-Matzen
Lic.odont., MBA
Toftegårds Allé 7
2500 Valby 
Tlf. 36 17 70 50 
Kirurgi, implantater samt 
 narkosebeh.

Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
Astra, Straumann, XiVE
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70 22 52 30/Fax 70 22 52 40

Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
Hovedvejen 158
2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16

Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implanta-
ter, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk

Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 01 33
www.tandfalk.dk
Oral kirurgi og implantat-
behandling

Storstrøms
Implantat Center
Specialklinik for Tand-, Mund-
og Kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
Ole Jølst
sic@tand-implantater.dk
www.tand-implantater.dk

Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 04/Fax 33 12 24 05

Søren Hillerup
Specialtandlæge, dr.odont.
Frederiksberggade 14, 2.
1459 København K
Tlf. 33 15 36 14
TMK-kirurgi og implantatbeh.

Vibe Rud
Thomas Foldberg
Puggaardsgade 17, st.
1573 København V
Tlf. 33 14 83 86/Fax 33 14 11 30
www.endokir.dk

 

NARKOSE

Fyn

Faaborgklinikkerne
Fyns Implantatcenter
Tlf. 62 61 34 02 – 64 73 13 90
www.clinics.dk team@clinics.dk

Jylland

Aarhus, Tdl. i Borgporten
Store Torv 18, 8000 C
www.tandborg.dk

Birthe og Peder Kold
Bryggergade 10
7400 Herning 
Tlf. 97 12 03 99
Patienter modtages til behand-
ling i narkose. Alm. tandbe-
handling, kirurgi og implantat-
behandling

Kaarsbo, Trinskjær og Sloth
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05

Privathospitalet Mølholm A/S 
Leif Fagernæs
Brummersvej 1
7100 Vejle
Tlf. 76 43 71 57 – 58 75 52 16 16

Svenne Bech
Aros Implantatklinik
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Tlf. 86 13 26 36
www.implantat.dk

Sjælland

Johan Münster-Swendsen
Strandgade 75
3000 Helsingør
Tlf. 49 21 02 48

Kalundborg Tandlægecenter
Kordilgade 6,
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 56 50

Københavns
Implantat Center®

Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
Speciallæge i anæstesiologi
Hans Kristian Lauritsen
kic@tand-implantater.dk
www.tand-implantater.dk

Lone Lange
Dronningensgade 48, 1.
1420 København K
Tlf. 32 57 00 19

Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00

Niels Berner
Frits Esmark
Kaj Hansen
Herlev Torv 4
2730 Herlev
Tlf. 44 84 10 46
bhf.tand@get2net.dk

Ole Esmark
Nygårds Terrasserne 233A
3520 Farum. Tlf. 44 95 42 00

Storstrøms
Implantat Center®

Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70
Speciallæge i anæstesiologi
Hans Kristian Lauritsen 
sic@tand-implantater.dk
www.tand-implantater.dk

Tandlægecentret Svanen
v/tandlæge Per Bjørndal
Lyngby Hovedgade 27, 4.
2800 Lyngby
Tlf. 45 88 96 88/Fax 45 88 91 69
www.svanetand.dk

Tandlægerne i Carlsro
Tårnvej 219
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 31 67 
www.carlsrotand.dk

Tandlægerne i Gl. Skovlunde
Kildestrædet 108
2740 Skovlunde
Tlf. 44 92 01 01
Patienter modtages til alm. tand-
behandling, kirurgi og implantat-
behandling i narkose.
Der er mulighed for at leje sig ind.

Tandplejecentret Sorø ApS
Storgade 29 a
4180 Sorø
Tlf. 57 83 55 66
www.tandbutikken.dk 

ODONTOFOBI

Maj-Britt Liliendahl
Højbro Plads 5, 2. sal
1200 København K
Tlf. 33 12 14 38

Rikka Poulsen
Hjelmensgade 2
8000 Århus C
Tlf. 86 12 88 22
Psykoterapeut MPF
www.tandskraek.dk

ORAL HISTOPATOLOGI

Oral Patologisk Laboratorium
J. Reibel
Blegdamsvej 3c
2200 København N
Tlf. 21 46 16 42
Væv modtages til histologisk 
diagnostik. Præparatglas m.m. 
tilsendes på forlangende

ORTODONTI

Fyn

Ivan Bøgild
Lægehuset
Linde Allé 16
5690 Tommerup
Tlf. 64 76 14 00/Fax 64 76 14 07
klinikken@tandlaegerne-
boegild.dk
www.tandlaegerne-boegild.dk
Specialtandlæge i ortodonti

Specialtandlægerne
Fisketorvet ApS
Fisketorvet 4-6, 7.
5000 Odense C
Tlf. 66 14 33 14
www.tandregulering-odense.dk

Jylland

Allan Derry
Danmarksg. 3A, 9900 Fr.havn 
Tlf. 98 43 13 00/Fax 96 20 09 92 
Specialtandlæge i ortodonti
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Ane Falstie Juul
Nørgårds Allé 11, 1.
7400 Herning
Tlf. 97 12 59 00
Specialtandlæge i ortodonti

Bo Bloch
Adelgade 54, 1. sal
9500 Hobro
Tlf. 98 52 42 33
Specialtandlæge i ortodonti

Carsten Pallisgaard
Boulevarden 5, 9000 Ålborg
Tlf. 96 30 25 30/Fax 98 13 40 33
Specialtandlæge i ortodonti

Elisabet Højensgård
Søndergade 2 C, 2. sal
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 51 88
www.ortolis.dk
Specialtandlæge i ortodonti

Hans Peter Harbo
Reiersensvej 9
8900 Randers
Tlf. 86 40 43 33
www.hpharbo.dk
Specialtandlæge i ortodonti

Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæge i ortodonti

Kim Carlsson
Jens Kragskov
Jyllandsgade 79 C, 1. sal
6700 Esbjerg
Tlf. 76 13 14 80
Specialtandlæger i ortodonti

Klavs Fisker
Worsåesgade 10
7100 Vejle
Tlf. 75 83 96 77
Vesterbro 68   
7900 Nykøbing
Tlf. 79 72 59 88
www.kfisker.dk
Specialtandlæge i ortodonti

Lisbeth Nielsen, Phd.
Michael Hald Nielsen
Tandreguleringsklinikken
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæger i ortodonti

May Lise Hegrand
Gl. Åvej 22
6760 Ribe
Tlf. 75 42 38 66
hegrand@post.tele.dk
Specialtandlæge i ortodonti

Morten Borchorst
Vesterbro 97
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 15 00/Fax 98 12 88 66
Specialtandlæge i ortodonti

Specialtandklinikken 
Sønderjylland
CBCT-scanning 
Ortodonti
Specialtandlæge i ortodonti
Jan Hanquist Hansen
Storegade 31, 1. 
6200  Aabenraa
Tlf.: 73 62 62 62
specialtandklinikken@mail.dk  
www.specialtandklinikken.dk

Søren Povlsen
Bredgade 67, 1. tv.
7600 Struer
Tlf. 97 84 05 88
www.tandregulering.com
Specialtandlæge i ortodonti

Sjælland

Charlotte Reumert
Specialtandlæge i ortodonti
Torvestien 1, 4560 Vig
Tlf. 59 31 67 41

Harry Fjellvang
Klinikken Hausergården
Tlf. 33 93 07 23/Fax 33 15 16 34
Specialtandlæge, ph.d.

Helen Torkashvand
Specialtandlæge i ortodonti
Vimmelskaftet 47, 2. th.
1161 København K.
Tlf. 33 14 03 01 – 33 93 03 38
www.tandretning.com
hto@tandretning.com
 
Michael Holmqvist
Specialtandlæger i ortodonti
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K
Tlf. 33 12 32 12/Fax 33 14 52 50
orto@specialtandlaegerne.dk

Karin Binner Becktor
Specialtandlæge i ortodonti
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61/Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti

Lone Møller
Specialtandlæge i ortodonti
Stationsvej 16, 2840 Holte
Tlf. 45 42 01 28

Paul Henrik Nerder
Specialtandlæge i ortodonti
Algade 12, 4000 Roskilde
Tlf. 46 36 50 33
roskilde@specialtandlaegerne.dk

Søren Haldager
Specialtandlæge i ortodonti
Solrød Center 52 A, Box 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 14 76 45 
keepsmiling@tandregulering.dk 
www.tandregulering.dk

Vibeke Halborg
Parkvej 4
4140 Borup
Tlf. 57 52 64 80
www.tandlaegehusetiborup.dk
Specialtandlæge i ortodonti

PARODONTALBEHANDLING

Fyn

Dorte Kaarup-Christensen,
Dr.med.dent.
Morten Kaarup-Christensen,
Dr.med.dent.
Østergade 40,1.
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 01 88
EFP-cert.specialister i  
parodontologi

Jylland

Bjarne Klausen,  
ph.d.,dr.odont.
Kongensgade 89
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 70 45
parodont@esenet.dk
www.parodont.dk
EFP-certificeret specialist

Brædstrup Implantatcenter 
I/S
Prof. Torkild Karring
Lic.odont. Eva Sidelmann Karring
Periimplantitisbehandling
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
E-mail:
tandlaegehuset@implantater.dk
www.implantatcenter.dk

Kirsten Warrer, ph.d.
Store Torv 16, 2.
8000 Århus C
Tlf. 86 20 13 00
E-mail: post@evaallin.dk
EFP-cert. specialist i 
 parodontologi

Lone Sander, ph.d
Mette Kjeldsen, ph.d
Mette Rylev, ph.d.
Store Torv 6, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
EFP-cert. specialister  
i parodontologi

Sjælland

Anne Havemose-Poulsen, 
ph.d.
Måløv Hovedgade 88
2760 Måløv
Tlf. 44 97 99 09

Finn Holm-Petersen
Vester Voldgade 12
1552 København V
Tlf. 33 11 88 56

Jan Bjerg Andersen
Henrik Holm
Malene Halliday
Francesco Martelli
–  Microbiologiske og genotype-

bestemmelser på DNA-niveau
–  Laserassisteret parodontal-  

behandling
–  Kirurgisk parodontal- 

behandling
Gl. Strand 52
1202 København K.
Tlf. 33 13 42 13
www.justsmile.dk

Jess Graabæk
Specialklinikken
for Parodontalbehandling
Hovedvagtsgade 8
1103 København K
Tlf. 33 13 34 45
Reattachmentbehandling med 
membraner
www.parodontose.dk

Jørgen Hørmand
Alhambravej 1
1826 Frederiksberg C
Tlf. 33 22 46 16
pallesenoghoermand@post.tele.dk

Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13/Fax 46 32 10 51

Lone Forner, ph.d
Dronningens Tværgade 41, 2.
1302 København K
Tlf. 33 13 71 78
www.dronningenstvaergade41.dk

Peder Malling
Kultorvet 15, 1.
1175 København K
Tlf. 33 15 23 33/Fax 33 15 10 26
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Steen Jørgen Skov
Peter Bangs Vej 53
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 86 18 00

Susanne Dalsgaard
Rosenborggade 3
1130 København
Tlf. 33 11 39 66

PROTETIK

Fyn

Steen Bjergegaard
Slotsgade 21
5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Fast og aftagelig, inkl. implantat-
forankret protetik

Jylland

Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Inkl. attachmentprotetik

Sjælland

Alireza Sahafi, ph.d.

Lyngby Hovedgade 17
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 87 10 60
Fast, aftagelig og 
kombinationsprotetik

Kirsten Christensen
c/o Birgit Egestad
Nørrebrogade 40, 2. tv.
2200 København N
Tlf. 35 37 59 00
Aftagelige proteser, spec.
vanskelige helproteser

Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Fast og aftagelig protetik
inkl. implantatbehandling

RODBEHANDLING

Eva Andersen
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Tlf. 70 12 88 22
Henvisning til rodbehandling 
modtages

Gitte Bruun
Vesterbrogade 37, 2.
1620 København V
Tlf. 33 24 79 33

Jens Knudsen
Thomas Hedegaard
Storegade 3, 8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 56 26/Fax 87 64 09 71
thomas@storegade3.dk
www.thomas-hedegaard.dk
Endodonti og endodontisk kirurgi

Jørgen Buchgreitz
• M.D. Madsensvej 8
  3450 Allerød
  Tlf. 48 17 24 25 
• Østergade 1,
  1100 Kbh. K
  Tlf. 33 12 24 21
E-mail: jb@endodontics.dk
Udelukkende endodonti

Otto Schmidt 
Store Torv 6, 3. sal
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
E-mail: post@tdl-storetorv.dk

Vitus Jakobsen
Tinghusgade 20,
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 40 11/Fax 62 21 38 11
www.tandting.dk

ÆSTETISK TANDPLEJE

John Orloff
Klinikken Hausergården
Hauser Plads 20
1127 København K
Tlf. 33 15 15 34
Æstetik • Protetik
Implantologi
eget keramisk dent.lab.
orloff@hauser.dk

Poul Cappelørn
Jan F. Thomsen
Colosseumklinikken 
Østergade 1 
1100 København K 
Tlf. 33 12 24 21
pc@colosseumklinikken.dk  
jt@colosseumklinikken.dk    
www.colosseumklinikken.dk

Kollegiale henvisninger vises både på TDLNET og i Tandlægebladet

Annoncer tegnes for 15 numre (1 år ad gangen).

Der faktureres for et halvt år ad gangen den 1. april og 1. oktober.

Prisen er kr. 28,00 pr. mm + moms pr. gang. 

Tandlægeforeningen påtager sig ikke ansvaret for at kolleger der annoncerer under kollegiale 

henvisninger, besidder de fornødne kvalifikationer.

Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt medlemmer af Tandlægeforeningen.

Henvendelse til 

Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36 

eller e-mail: ak@tdl.dk

ANNONCER

SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER

445
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Kreds 1

Dan Altmann
Arnesvej 1
2700 Brønshøj
Tlf. 38 28 18 35

Charlotte Groule
Frederiksberg Kommunale 
Tandpleje
Sofus Francks Vænge 30-32
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 21 03 00

Niels-Henrik Heller
Formand for Københavns  
Tandlægeforening
Amaliegade 17
1256 København K
KTF: Tlf. 33 15 48 88
E-mail: nhh@ktf.dk
Klinik: Tlf. 39 67 73 91

Dorte Jeppe-Jensen
Tandlægeskolen
Nørre Allé 20
2200 København NV
Tlf. 35 32 65 02

Sidsel Fogh Pedersen
Børne- og Ungdomstandplejen 
 i Københavns Kommune
Tandklinikken  
Christianshavns Skole
Prinsessegade 45
1422 København K
E-mail. sfp@ktf.dk

Kreds 2

Ulla Friberg
Algade 33
4000 Roskilde  
Tlf. 46 35 01 28

Marianne Juel Riis
Hovedgaden 15
4420 Regstrup
Tlf. 59 18 35 85

Kreds 3

Louise Klos Anderson
Vejlegade 26
4900 Nakskov
Tlf. 54 92 05 13

Kreds 4

Mogens Brunhøj
Østergade 45
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 00 45 – 64 40 10 02

Flemming Tolbod
Torvet 2 
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 19 44 – 62 51 37 02

Kreds 5

Per Ilsøe
Klostergade 56
8000 Århus C
Tlf. 86 12 45 00

Lillian Marcussen
Søndergade 70, 2.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 67 30

Vibeke Bojesen
Adelgade 85A
8660 Skandeborg
Tlf. 86 51 10 99

Kreds 6

Claus Palmgren
Jernbanegade 24
6330 Padborg
Tlf. 74 67 36 86

Kaj Oluf Sørensen
Vestergade 20, 1. sal
6800 Varde
Tlf. 75 22 02 60

Michael Rasmussen
G. Vardevej 191
6715 Esbjerg N
Tlf. 75 13 75 13

Preben Søndergaard
Vestergade 20,
7100 Vejle
Tlf. 75 82 01 63

Kreds 7

Majbritt Jensen
Østerågade 20, 1. th
9000 Aalborg
Tlf. 98 10 20 86

Ove Elmelund Kaarsbo
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05

Kreds 9

Lars Rasch
Nørgaards Allé 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00

Tandlægernes 
Tryghedsordninger

Lena Hedegaard
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup
Tlf. 39 46 00 80

Tandlægeforeningen

Elisabeth Møller
Amaliegade 17
1256 København K
Tlf. 70 25 77 11

Ved alkohol- og 
misbrugsproblemer

IOGT
Alkolog
Birgit Juul Nielsen
man-to 10-17, fr 10-14
Tlf. 70 11 42 00 – 35 55 05 17

alkolog 
Jørgen Byrgesen
Tlf. 61 10 72 05
www.iogt.dk

Ved stemningslidelser

PsykiatriFonden
Anne Marie Kahr Nielsen 
Tlf. 39 25 25 19

PsykiatriFondens
Erhvervsrådgivning 
Tlf. 39 25 25 10
E-mail:
pfer@psykiatrifonden.dk
www.psykiatrifonden.dk

Gratis og anonym formidling af 

hjælp til medlemmer i krise.

KRISEHJÆLP

www.tdl-tryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

39 46 00 80

:   )
446 SERVICE

TANDLÆGEFORENINGENS KRISEHJÆLP
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SERVICE
STILLINGER

447

STILLINGER TILBYDES

Privat ansættelse

Tandlægejob i Holstebro?
3 tandlæger, 1 tandplejer og 6 
klinikassistenter søger dygtig 
og omgængelig kollega – gerne 
til længerevarende samarbejde.
Vi har 6 behandlingsrum, Al-
dente & Digora, masser af tro-
faste patienter – og god tilgang 
af nye – godt arbejdsmiljø med 
en rar, uformel og humoristisk 
omgangsform, alt til faget hø-
rende udstyr inkl. implantologi 
og sidst men ikke mindst lysten 
til samarbejde og udveksling af 
viden og erfaringer. Der er tale 
om en etableret stilling. Time-
antal og -fordeling kan dog 
forhandles.
For yderligere information 
kontakt venligst 
Tandlægerne Kjæbo, 
Rask & Bay 
Enghaven 2.1,
7500 Holstebro 
97 40 22 77 
Tinne Rask: 30 59 20 98

Ekspedition af rubrikannoncer:

Henvendelse: Anette Kofoed,  

tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@tdl.dk

Pris: Stillinger tilbydes kr. 34,75 

pr. spaltemm, stillinger søges kr. 

25,75 pr. spaltemm. Køb og salg  

kr. 26,75 pr. spaltemm. Brugt- 

børsen kr. 22,50 pr. spaltemm. 

Farvetillæg 10% + moms. 

Bureauprovision ydes ikke for an-

noncer indrykket gennem bureau.

Billetmrk.-annoncer: Ekspediti-

onsgebyr kr. 375,- + moms.

Stillingsopslag i udlandet modta-

ges ikke under billetmrk.

Sidste frist for indrykning af 

rubrikannoncer:

Annoncer til TB 6: 26/4 

udkommer 14/5

Annoncer til TB 7: 17/5 

udkommer 2/6

Stillinger som slås op i Tandlæge-

bladet, skal kunne søges på bag-

grund af annonceteksten i bladet 

– altså uden at man skal søge 

oplysninger andre steder. Kravet 

til stillingsopslag er at annoncen 

indeholder:

Kommunens navn/tjenestested 
– korrekt stillingsbetegnelse 
– ansættelsesvilkår – ansøg-
ningsfrist.
For alle typer stillingsannoncer er 

mindsteprisen, hvad der svarer til 

betalingen for 110 mm, når der 

henvises til en hjemmeside på 

internettet.

Benyt Tandlægeforeningens 
standardkontrakter
Det er fastsat ved lov, at arbejds-

giveren har pligt til at underrette 

lønmodtagerne om vilkårene for 

ansættelsesforholdet. Ved brug af 

Tandlægeforeningens standard-

kontrakter er der sikkerhed for at 

lovens betingelser opfyldes.

Ved behov for råd eller juridisk 

vejledning opfordrer Tandlægefor-

eningen parterne til at rette hen-

vendelse til Tand læ geforeningens 

sekretariat inden kontrakten 

underskrives.

STILLINGSANNONCER

TANDLÆGE - FULDTID - 
EKSISTERENDE STILLING 
- STOR, MODERNE KLINIK, 
Haslev Midtsjælland
Vi søger en dygtig tandlæge 
med jus til fuld tid. Der er tale 
om en eksisterende stilling med 
ca. 1.000 patienter tilknyttet. Vi 
er et velfungerende team be-
stående af 3 tandlæger, 1 tand-
plejer og 4 klinikassistenter. Vi 
satser på et højt fagligt niveau 
(bl.a. gennem efteruddan-
nelse) og rigtig god patientser-
vice. Vores klinik er moderne 
med 5 nye behandlingsrum, 
elektronisk journal og digital 
røntgen og er i en spændende 
udvikling. Vi har rigtig mange 
og gode patienter og stor til-
gang. Klinikken ligger i Haslev, 
centralt på Midtsjælland, med 
gode trafikale forbindelser 
(motorvej og offentlig trans-
port).Vi tilbyder særdeles gode 
udviklingsmuligheder både 
fagligt og personligt samt en 
attraktiv indtjening.Vi ønsker 
stillingen besat, men venter 
gerne på den rette. 
Vi ser frem til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Tandlægerne på Torvet
v. Jacob Valby Bøgeblad
Torvet 1B
4690 Haslev

Indryk selv din stillings annonce 

både i blad og på net. 

Gå ind påtdlnet.dk og vælg 

menupunktet ”dentaljob”

ANNONCER

Tandlægerne i Skibby 
Klinikassistent søges 
Vi er den største tandklinik i 
Hornsherred og tilbyder det me-
ste inden for tandbehandling.  Vi 
har et ønske om at være tilgænge-
lig for flest muligt, og har derfor 
åbent mellem 8.00 til 18.00 hver 
dag. For at kunne tilbyde vores 
patienter bedst mulig behandling 
og service ønsker vi at udvide 
vores personale med en klinikas-
sistent på eftermiddagstid. 
Er du en, som kan lide at arbejde 
lidt senere på dagen, vil vi være 
meget interesseret i, at du tager 
kontakt med os. 
Vi kan tilbyde attraktive be-
tingelser, hvis du er den rette 
person! 
Kontakt klinikchef Per Rune  
Alvestad på telefon 4752 8470, 
eller send en mail på  
skibby@tandlaege.dk

Trekantsområdet
Tandlæge med nogen erfaring 
søges til travl klinik i Hedensted, 
der ligger mellem Horsens og 
Vejle. Vi kan tilbyde dig en fuld 
aftalebog med et stabilt klientel, 
der er vant til at få udført de 
nødvendige behandlinger. På 
klinikken udfører vi alle former 
for tandbehandlinger, implan-
tatbehandlinger i samarbejde 
med kirurg.Vi behandler også 
børn i samarbejde med vores 
dygtige tandplejere. På klinik-
ken er vi et velfungerende team 
med 5 tandlæger, 2 tandplejere 
og en stab af dygtige og engage-
rede klinikassistenter. Klinikken 
er ISO-certificeret og medlem af 
kæden Din Tandlæge. Vi lægger 
vægt på et højt fagligt niveau, 
lyst til videruddannelse og godt 
kollegialt samvær. Skriftlig an-
søgning inden 1. maj. 
Tandlægehuset Hedensted
Horsensvej 29
8722 Hedensted



TANDLÆGEBLADET 2010�·�114�·�NR. 5

448 SERVICE 
 STILLINGER

OFFENTLIG ANSÆTTELSE

Stil lin ger mær ket med °

Må kun sø ges efter for ud ind hen tet god ken del se fra Tand læ ge for en ingen, 

jf. § 8.5 i Tand læ ge for en ingens etis ke reg ler og kol le gia le ved tægt.

Stil lin ger mær ket med 
Tand læ ge for en ingen skal gøre op mærk som på at pr. 1. april 2002 skal 

den sam le de be skæf ti gel se ud gø re mindst 8 ti mer om ugen for at være 

pen sions be ret ti get. 

STILLINGSKONTROL:

Indryk selv din stillings annonce både i blad og på net. 

Gå ind på tdlnet.dk og vælg menupunktet »dentaljob.dk«

Job

Se hele stillingsopslaget på www.rm.dk/job

Vores værdier er dialog, dygtighed og dristighed. Vi værdsætter 
dialogen med patienter, brugere og medarbejdere og har et højt fagligt 
niveau i en kultur med plads til udvikling og faglig nysgerrighed. 

Specialtandlæge  
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, NBG

Ved Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi er en 

uddannelsesstilling ledig til besættelse pr. 1. august 2010.

 

Det forudsættes, at ansøgeren opfylder kriterierne for 

ansættelse i uddannelsesstillingen, hvilket vil sige to års 

praktisk-klinisk odontologi, herunder et års 

fuldtidsansættelse med voksentandpleje eller anden relevant 

klinisk virksomhed, som ækvivalerer hermed. Der vil 

herudover blive lagt vægt på interesse for klinisk orienteret 

forskning inden for fagområdet eller dokumenteret 

forskningsmæssig aktivitet.

  

Yderligere oplysninger fås hos overtandlæge Jytte Buhl på 89 

49 15 30, jyttbuhl@rm.dk

 

Ansøgningsfrist den 19. maj 2010 kl. 12.00.

her kan du læse mere om de ledige stillinger

job.rn.dk

Uddannelsesstilling
Kæbekirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus 
Under forbehold af Sundhedsstyrelsens endelige god-

kendelse opslås ved Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg 

Sygehus, Århus Universitetssygehus videreuddannel-

sesstilling til specialtandlæge i tand-, mund- og kæ-

bekirurgi ledig til besættelse pr. 1. august 2010.

Yderligere oplysninger
Ledende overtandlæge Bjarne Neumann, 

tlf. 99 32 27 94, mail: bjnj@rn.dk, eller 

uddannelsesansvarlig 

overtandlæge Thomas Jensen,

tlf. 99 32 27 30 66, 

mail: thomas.jensen@rn.dk

Vil du vide mere om  

stillingsannoncer?

Kontakt ak@tdl.dk

ANNONCER

ANNONCER



TANDLÆGEBLADET 2010�·�114�·�NR. 5

 SERVICE 449
 STILLINGER

ARBEJD I DET GRØNLANDSKE 
SUNDHEDSVÆSEN

www.peqqik.gl
Det Grønlandske Sundhedsvæsen

– er tiden en anden
i Grønland

www.ku.dk

Skolechef
Stillingen som skolechef ved Skolen for Klinikassisten-
ter og Tandplejere (SKT), Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet, Københavns Universitet er ledig til besæt-
telse pr. 1. august 2010.

Hovedområderne i skolechefstillingen er 
følgende:

uddannelser
 

se, personale- og organisationsudvikling

offentlige instanser, de odontologiske 
uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer

Ansøgeren skal have en lang, videregående uddan-
nelse. Det er et krav, at ansøgeren har ledelseserfa-
ring og/eller ledelsesuddannelse. Det er en fordel at 
ansøgeren har en tandlægeuddannelse.
 
Stillingen besættes på overenskomstvilkår med 
udgangspunkt i lønramme 37 suppleret med 
individuelle tillæg.

Detaljeret stillingsbeskrivelse ses på skolens 
hjemmeside: www.skt.ku.dk, under ’jobbørs’.

Hele stillingsopslaget kan hentes på  
http://jobportal.ku.dk/tap/ under Skolen for 
Klinikassistenter og Tandplejere (SKT). 

Ansøgningsfrist d. 16. maj 2010.

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t
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450 SERVICE
KØB OG SALG

KØB OG SALG

DPF Erik Loft
E-mail: eld-dpf@mail.tele.dk

Tlf. 86 30 98 22
DPA

Dansk Praksis  
Formidling

Dansk Praksis  
Analyse

Regnskabsanalyse & rådgivning · Alt til nu eller senere brug for salg

Total klinik / inventar vurdering

København V
Enkeltmandspraksis som del af 
samarbejdspraksis sælges p.g.a. 
overgang til pension.
Billetmrk. 738
Modtager TB’s annonceafdeling

Moden tandlæge
Ønsker kontakt til kollega, som 
søger et alternativ til klinikluk-
ning. Fordomsfri diskussion af 
mulighederne under fuld gensi-
dig diskretion ved henv. til
Billetmrk. 735
Modtager TB’s annonceafdeling

Sønderjylland, Øst
Velholdt klinik i naturskønt 
område. Klinikken har 2.000 
patienter og en omsætning på 
4,7 mio. kr., og den giver et højt 
overskud. Samtidig er sælgerne 
indstillet på at forhandle prisen. 
Henv. Kurt Birk, 57 67 06 37.

Vidste du, at du selv kan opdatere  
dine medlemsoplysninger?

– Log ind på TDLNET og klik på dit navn
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SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER

451

ADVOKATER

Advokat Michael Fuchs
www.mfulaw.dk /mfu@mfulaw.dk 
Fruebjergvej 3, 2100 Ø 
tlf: 29 62 07 77
Rådgivning om tandlægers 
retsforhold. Køb og salg af 
klinikker. Kontrakter.

Advokatfirmaet 
Lou & Partnere
att: Adv. Carsten Jensen
Østergrave 4, 8900 Randers
Tlf. 87 12 34 56/Fax 87 12 34 55
cj@louogpartnere.dk

Advokatrådgivning ved køb af klinik

Tlf. 33 97 97 00 – www.sjlaw.dk

Vi rådgiver dig omkring købet af din klinik:

 

 

Ekspedition af leverandør henvisningerne:

Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36 

Michael Lentz, tlf. 33 48 77 35

Pris: kr. 18,75 + moms pr. spalte mm. 

Farvetillæg + 10%. Standard annonce kr. 300,- pr. gang.

Rubrikannoncerne er delt op i følgende hovedgrupper:

Advokater – Banker – Dental laboratorier – Hygiejne – Instrumenter –  

Klinik- og kontorinventar – Klinikudstyr – Kompressorer – Rengøring –  

Revision – Service & reparation – Tandplejemidler – Vikarservice – Øvrige

LEVERANDØRHENVISNINGER

BANKER

Basispakken giver dig 
maksimal synlighed
• Standardannonce under Leverandørhenvisninger  
 et helt år
• Optagelse under Leverandørregister på  
 www.tandlaegebladet.dk
• 10.000 visninger af bannerannonce på forsiden 
 af www.tandlaegebladet.dk
• Gratis årsabonnement på Tandlægebladet 

Og du kan opnå helt op til 33% rabat  
– det kalder vi synlighed for alle pengene.

5.000 tandlæger læser Tandlægebladet hver gang,  

bedste dækning der findes.

10.000 personer klikker ind på www.tandlaegebladet.dk  

hver måned.

1.800 kroner + moms er prisen for et årsabonnement  

på Tandlægebladet for ikke-medlemmer

Vil du have effektiv kontakt med et købedygtigt erhverv,  

så går vejen forbi Tandlægeforeningens medier.  

Kontakt Annoncecenter og få mere at vide.
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 IMPLANTATER  PROCERA  EMPRESS
Flügge Dental Aps

Thorvaldsensvej 4
1871 Frederiksberg C
Telefon 35 39 00 76

Fax 35 36 18 48

Dental Laboratorium ApS

Reipurth Dental
Jakob Reipurth Jensen
Lyngby Hovedgade 49A
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 26 27 07 31
E-mail:Jakob@reipurth-dental.dk
www.reipurth-dental.dk

www.vestjyskbank.dk/sundhed

Lad os finansiere din tandlægeklinik
I vestjyskBANK har vi stor erfaring med finansiering og råd-

givning af tandlægeklinikker. Er du allerede klinikejer - eller 

overvejer du at blive det, så giv os et ring.
 

Vi er klar til en uforpligtende snak.

Henning Jensen

Skjern afdeling

Tlf 96 80 25 68

hej@vestjyskbank.dk

Mette Ostersen

Skjern afdeling

Tlf 96 80 25 73

mko@vestjyskbank.dk

Anita Wang Hansen

Århus afdeling

Tlf 96 63 36 05

awh@vestjyskbank.dk

Jan Nissum

Århus afdeling

Tlf 96 63 36 33

jni@vestjyskbank.dk

vestjyskSUNDHED

Finansiering af        
      din klinik er 
vores speciale

Vidste du, at du selv kan opdatere  
dine medlemsoplysninger?

– Log ind på TDLNET og klik på dit navn

DENTALLABORATORIER

Storkøbenhavn

Vil du vide mere om  

stillingsannoncer?

Kontakt ak@tdl.dk

ANNONCER
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Sjælland

Dental Laboratorium ApS

Ellemarksvej 8 · 4600 Køge
Tlf. 56 65 12 65 · Fax 56 65 12 96

MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk

E-mail: info@kroell-dental.dk

... Vi samler på tilfredse kunder

SPECIALLABORATORIUM

for
tandregulering

ROSKILDE ORTO- TEKNIK ApS
Algade 27, 1. sal, 4000 Roskilde

Tlf. 46 32 09 69

Midtjylland

Dinilab
Dentallaboratorium I-S
Klostergade 56, 8000 Århus
Tlf. 86 18 36 77

Kim Bay 
Dentallaboratorium
Fredens Torv 7
8000 Århus C
Tlf. 86 13 19 60
kimbay@kbd.dk

Fugl Speciallaboratorium ApS
Støbte stel
Lichtenbergsgade 1
8700 Horsens
Tlf. 75 62 88 30

Fugl

Fyn

Mogens Larsen  
Dentallaboratorium A/S
Carl Blochsvej 16
5230  Odense M
Tlf. 66 13 40 88
www.larsen-dental.dk
info@larsen-dental.dk
 

europaKroner
Postboks 346
5100  Odense C
Tlf. 66 13 40 88
www.dkmdental.dk
dkm@dkmdental.dk

lidt friskere - lidt hurtigere

Dynamic - over alle grænser

Tlf.  75 62 44 33

Fax 75 60 20 33

� Metal keramik

� Procera - medlem af Procera netværk

� Empress  - Inlay/Onlay/Kroner

� Guldarbejde - Marylandbroer

� Attachment - alternative special attachments

� Implantater - „Licens“

� Proteser - alternative acryler - vinyl

� Regulering

� Bidskinner

� Sportsskinner

Kippervig 7 - 8700 Horsens

Indryk selv din stillings annonce  

både i blad og på net. 

Gå ind på tdlnet.dk og  

vælg menupunktet »dentaljob.dk«

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S

SØNDER ALLÉ 33 – 8000 ÅRHUS C – TLF. 86 12 14 26
codent@codent.dk – www.codent.dk 

NDC 
CERTIFIED

Nordjylland

Aalborg
Dentallaboratorium ApS
Vesterbro 72, 9000 Aalborg
Tlf. 98 12 53 03

ANNONCER
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Vil du vide mere om  

stillingsannoncer?

Kontakt ak@tdl.dk

ANNONCER

REVISION – ADMINISTRATION

454 SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER

VI ER DET SPECIALISEREDE ALTERNATIV INDENFOR 
TANDLÆGEPRAKSIS: 

Sommervej 31 C, 2 sal
8210 Århus V
T 8613 3100

ÅRHUS

Kai Ambrosius 
Sten Platz 
Kim Holst 

HOBRO  

Claus K. Tilsted 
ÅBYHØJ OG ÅRHUS KONTORERNE SAMLES PÅ
NY ADRESSE:

www.rgdrevision.dk

rgd@rgdrevision.dk

· Rådgivning af tandlægeklinikker 
· Klinikejerens økonomi
· Klinikanalyse

Scanline
Svingarm til fladskærm 

og keyboard
www.scanline.biz
scanline@mail.dk
Tlf. 86 30 18 18

KOMPRESSORER

JUN-AIR International A/S
Sundsholmen 3-5
9400 Nr. Sundby
Tlf. 96 32 36 00
E-mail: info@jun-air.dk

www.bienair.com

KLINIKUDSTYR – INDRETNING 
– INVENTAR

Unikke helhedsløsninger
www.pro-visuel.dk

Kunst, logo & Klinik design

Peter Reumert, arkitekt maa, 40 19 09 23

HYGIEJNE

Safe Sterilization ApS
Strandagervej 27, 4040 Jyllinge 
Tlf. 70 22 15 15 • Fax 70 22 14 14

Vinkelstykker, turbiner,
autoklaver, kirurgimotor m.m.

W&H Nordic
Mandal Allé 8 B
5500 Middelfart

t  +45 64 41 41 42
e  info@whnordic.dk   wh.com

INSTRUMENTER

Tlf.: +45 75 89 57 11 • Fax: +45 75 89 57 44 
dental@zacho-ronvig.com • www.zacho-ronvig.com

Gl. Vejlevej 57 • DK-8721 Daugaard 
RØNVIGZACHO. A

S

Dentalopvaskemaskiner
til rengøring og desinfektion
af dentalinstrumenter

Projektering, salg og service
af opvaskeanlæg

Erhvervsvej 2 � 2600 Glostrup
Tlf. 43 27 11 00 � Fax 43 27 15 09

www.miele.dk

Rectus ApS
Engtoften 11-13 
8260 Viby J.
info@curaden.dk
www.curaden.dk
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Revisionscentret
for læger og tandlæger

Revisorerne:

Minna Hartvig

Kaj T. Jensen

Vesterbrogade 69IIItv.

1620 København V

Tlf.  33 31 17 00

Fax 33 29 72 00

www.pwcglobal.com/dk

SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER
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TANDPLEJEMIDLER

TePe
– Dansk Tandprofylakse
Ullerødvej 1,
2980 Kokkedal
Tlf. 33 24 34 13
E-mail:
dansk.tandprofylakse@post.uni2.dk
www.dansk.tandprofylakse.dk
Tandbørster og tandstikkere

Bestil varer eller 
informationsmateriale 

til klinikken på 

www.colgateprofessional.dk

eller kontakt 
Professional Oral Care

Telefon 80 60 70 10
e-mail: cpocdk@colpal.com

k

Curaden Scandic ApS
Engtoften 11-13 
8260 Viby J.
info@curaden.dk
www.curaden.dk

Tandex A/S
Industrivej 4 
3540 Lynge.
Tlf. 47 38 10 01
Fax. 47 38 10 40
E-mail: tandex@tandex.dk
www.tandex.dk

VIKARSERVICE

aut. Salg, Service 
og klinikindretning

Kavo, planmeca, UnicLine

www.fiskers-dental.dk
info@fiskers-dental.dk

Ventrupvej 13 C, 2670 Greve
Tlf. 43 61 18 44 · Fax 43 40 44 18

www.tandlaege-

bladet.dk/dentalnyt

Din direkte online kontakt til 

fordelagtige dentalindkøb

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

SERVICE & REPARATION

- mere end god service...

a
s

Mandal Allé 12 B · DK-5500 Middelfart
Tlf. 64 41 00 14 · Fax 63 40 10 10

info@dentsupport.dk

Salg
Service

Klinikindretning

www.dentsupport.dk

Vikarbureauet  
for klinikassistenter

  Landsdækkende 
Vikarservice

  Nu også for 
Tandplejere

  Lidt billigere

  Ring fra kl. 6.00 på 
tlf. 46 73 30 60

www.vikartoteket.dk

Signum Revision A/S | Statsautoriserede Revisorer

Peter Bangs Vej 26 | 2000 Frederiksberg | Denmark

Telefon +45 3677 3677 | Fax +45 3393 1325

Mail: signum@signum.dk | www.signum.dk

Stillingsannoncer  

i farver bliver set …

Søger du en  
ny medarbejder?

– Gå ind på Dentaljob.dk  

og opret en jobannonce

Dentalfocus
Hermodsgade 8, 1. sal
2200 Kbh. N
Tlf. 52 22 70 20
dentalfocus@live.dk
www.dentalfocus.dk
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NÆSTE NUMMER

TANDLÆGEBLADET NR. 6 UDKOMMER DEN 21. MAJ 2010

TUG GIVER  
EN HÅND  

TIL AFRIKA
Tandsundhed uden Grænser har 
indledt et samarbejde med SOS-
børnebyer i Rwanda. Læs mere  

i næste nummer af Tandlægebladet.

Fluorindholdet i 
drikkevandet  
kan hæmme  
caries op til 50 %  
afhængigt af den  
generelle cariesforekomst 

Det konkluderer en ny undersøgelse, som 
Tandlægebladet bringer i næste nummer. 

ULIGHED UDFORDRER 
DANSK TANDPLEJE 
Det viser en overvågning af voksenbefolkningens  
tandstatus. Læs mere i næste nummer.
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NY banebrydende tandpasta 
til hypersensitive tænder  

Colgate® Sensitive Pro-ReliefTM med 
Pro-ArginTM teknologi er den første 
tandpasta, som klinisk bevist giver 
øjeblikkelig* og varig smertelindring (1-6)

• Giver øjeblikkelig lindring, når den på-
føres direkte på det følsomme dentin-
område med fingerspidsen og masseres 
ind i 1 minut(1-3)

• Kliniske studier viser, at ved  2 gange daglig tand-
børstning, giver den signifikant bedre lindring end 
en sensitiv kontroltandpasta med kaliumsalte(4-6)

•  Indeholder Pro-Argin™ teknologi, som giver smerte-
lindring på en naturlig måde ved at blokere de åbne 
dentinkanaler

• Indeholder 1450 ppm F- for cariesbeskyttelse

For bestilling af vores produkter, ring på tlf. 80 60 70 10 · www.colgateprofessional.dk

NYHED

NY innovativ Pro-Argin™ teknologi
Pro-ArginTM teknologi består af en kombination af arginin og calciumcarbonat, 
som blokerer de åbne dentinkanaler ved at initiere dannelsen af et calciumrigt 
minerallag på dentinoverfladen.

1 Nathoo S et al J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 123-130   2 Ayad F et al J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 115-122   3 Schiff T et al J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 131-136
4 Docimo R et al J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 17-22   5 Ayad F et al J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 10-16   6 Docimo R et al J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 137-143

* Ved direkte påføring med fingerspids 
på tanden i 1 minut.
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Her ser du en stjernegod grund til 
at samle dine indkøb – hos Plandent! 

Hver dag får Plandent alle tilbudsaviser i markedet 
leveret med taxa. Det er sådan vi kan garantere alle 
vores stjernekunder markedets laveste priser på 
forbrugsvarer helt automatisk – det er det vi kalder 
prisgaranti. 

Sådan fungerer det:

1  Vi overvåger markedet for tilbud – også på nettet.
 Alle nye tilbudsaviser køres til Plandent i taxa.

2  Vi indtaster alle tilbudspriser i vores 
 IT-system, så vi altid har de laveste priser.

3 Når du er stjernekunde får du markedets laveste 
 pris – helt automatisk!

Så sparer du tid på at tjekke priser - det gør vi for 
dig! Det lyder næsten for godt til at være sandt, 
men stjernekundekonceptet har nu eksisteret i 20 år
til vores stjernekunders store tilfredshed. 

Hvis ikke du allerede er stjernekunde hos Plandent, 
så kan du nemt blive det. Ring til vores Call Center
på 43 66 44 44 og hør mere, eller få et besøg af vores
konsulent i dit område.

Det betaler sig at 
have prisgaranti
hos Plandent!

Forbrugs-

vareaftale 

– med pris

garanti! 

KVALITETEN AF AFTRYK HAR ALVORLIGE MANGLER

REPORTAGE: NÅR TÆNDERNE ER DET ENESTE GENKENDELIGE

NY RAPPORT: TANDLÆGER ER EN TRUET ART

TANDLÆGEFORENINGENS MEDLEMSBLAD DANISH DENTAL JOURNAL
APRIL 2010 ÅRGANG 114 
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