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Få fl otte gaver når du 
køber komposit
Køb 10 stk.: Få 2 kg Toms guldkarameller eller 

Mette Scherning øreringe
Køb 25 stk.: Få YAKKAY cykelhjelm
Køb 50 stk.: Få Sodastream Pure

Ring til vores Call Center på telefon 43 66 44 44 
eller bestil på www.plandent.dk.

YAKKAY 
cykelhjelm

v/ 25 stk.

Mette Scherning
øreringe

v/ 10 stk.
2 kg Toms
guldkarameller

v/ 10 stk.

Sodastream
PURE

v/ 50 stk.
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ALT FOR FÅ BLIVER BEHANDLET MED SNORKESKINNER

VANDETS FLUORINDHOLD KAN HÆMME CARIES OP TIL 50 %

INDBLIK I DEN AKTUELLE TANDSTATUS HOS VOKSNE DANSKERE
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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.

Kalore™ er fremtidens komposit 
materiale.

Et perfekt modelerbart fyldnings-
materiale baseret på revolutionær 

monomer teknik fra DuPont.
Kalore™  har usædvanligt lavt svind, 

er let at polere og har en naturlig glans. 
Dette garanterer højt æstetisk resultat.

Er du klar til fremtiden?

  
Oplev fremtidens komposite: http://www.gceurope.com

GC Kalore™ 
       fremtidens komposit 

    materiale med ny 
                  monomerteknologi 

                              fra DuPont.

GC EUROPE N.V.
Head Offi ce
Tel.+32.16.74.10.00
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC NORDIC AB
Danish Branch
Tel. +45 23 26 03 82
info@denmark.gceurope.com
http://nordic.gceurope.com
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Oplev en ny verden med høj præci-
sion og hurtigt og omkostnings-
effektivt CAD/CAM-tandlægearbejde. 
Dit laboratorie konstruerer indivi-
duelt tilpassede barreløsninger til 
hybridproteser for alle indikationer 
i NobelProcera Software. Du kan 
få faste og aftagelige løsninger 
fra billige løsninger til meget 
avancerede. Leveres til en række  

anerkendte implantatsystemer. 
Alle barrer udfræses af en blok 
biokompatibelt kirurgisk titanium 
på en NobelProcera-produktionsfaci-
litet. Dermed opnås lette og stærke 
fundamenter uden svejsesømme 
eller problemer med porøsitet. 
Hver barre leveres blankpoleret og 
klart til brug med kliniske skruer*, 
fi kseringer** og 5 års garanti.  

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

Kliniske skruer følger kun med Nobel Biocare-implantater. **Udbuddet af fikseringer kan variere fra land til land afhængig af myndighedernes godkendelse. 
Alle fundamenter leveres dog gevindskåret, så de passer til de ønskede fikseringer. 
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
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NobelProceraTM 

Biokompatible og præcise barreløsninger

til hybridproteser.

En bred vifte af løsninger
til faste og aftagelige 

hybridproteser.

Findes til Nobel Biocares 
implantater samt flere 

andre anerkendte 
implantatsystemer.

Den perfekte pasform betyder 
ideel belastningsoverføring samt 
en holdbar og stabile konstruktion.

Individuelt tilpassede barreløsninger
fræset ud af let og biokompatibelt
kirurgisk titanium.

VI HAR STADIG LEDIGE PLADSER PÅ EN RÆKKE 
KURSER, BLANDT ANDET:
Protetik - når det ikke er ligetil. Med Peter Kohberg. Århus den 6. juni  
Implantologi og protetik. Med Peter Kohberg. Vejle den 16. juni  

For tilmeldning er du velkommen at kontakte din Nobel Biocare konsulent eller vores  
danske kundeservice på tlf. 39 40 48 46 eller via mail benny.c.nielsen@nobelbiocare.com
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Danske tandlæger er  
i verdensklasse
Hvis man kun læser Ekstra Bladet, kan 
man godt få det indtryk, at den er helt gal 
med tandplejen i Danmark. Men heldig-
vis mener vores indenrigs- og sundheds-
minister, Bertel Haarder, noget andet. På 
Tandlægeforeningens Årskursus i april 
måned var vi så heldige, at Bertel Haar-
der trods en tætpakket kalender havde 
afset tid til at holde åbningstalen. Og in-
denrigs- og sundhedsministeren havde 
mange anerkendende ord til tandlæge-
standen i sin tale. Blandt meget andet 
sagde han, at hvad tandlægerne angår, 
har Danmark et sundhedsvæsen i ver-
densklasse.

I en tid hvor der er andre, der har 
travlt med at rakke ned på tandlæger, 
er det ekstra glædeligt, at indenrigs- og 
sundhedsministeren udtrykker en sådan 
tillid til vores faglighed.

Jeg håber, at Bertel Haarders tillid til 
os også vil komme til udtryk, når vi har 
synspunkter om, hvordan tandplejen 
skal udvikles. Jeg håber, at indenrigs- og 
sundhedsministeren vil anerkende, at 
vi er den organisation, der ligger inde 

med den største viden om tandplejen 
– og samtidig ved, hvor skoen trykker i 
dagligdagen. Vi vil meget gerne bidrage 
med input og være en konstruktiv spar-
ringspartner.

På Danske Regioners generalforsam-
ling talte jeg med Bertel Haarder om, at 
vi skulle finde tid til et møde. Det ser jeg 
frem til.

Men træerne vokser ikke ind i himlen. 
Jeg er selvfølgelig opmærksom på, at der 
er noget at leve op til, når man har fået 
prædikatet »verdensklasse«. Vi skal alle 
gøre os umage for at indfri de store for-
ventninger. Og det gør vi gerne.

Hele tandplejeteamet kender bl.a. til 
vigtigheden af at gå på efteruddannelse. 
Alene til Årskursus var der således 3.200 
tilmeldte, hvilket er rekord. Blandt de 
3.200 deltagere var de 1.600 erhvervsak-
tive medlemmer af Tandlægeforeningen.

Det vil sige, at næsten en tredjedel af 
Danmarks i alt lidt under 5.000 erhvervs-
aktive tandlæger var på Årskursus. Det er 
verdensklasse! Og det kan vi godt tillade 
os at være stolte af.

FOTO: JEPPE CARLSEN

» Men træerne vokser 
ikke ind i himlen. Jeg er 
selvfølgelig opmærksom 
på, at der er noget at 
leve op til, når man 
har fået prædikatet 
»verdensklasse«

SUSANNE ANDERSEN,
FORMAND FOR
TANDLÆGEFORENINGEN



dagpeng
  klinik

Ring til Tandlægernes Tryghedsordninger 

på 39 46 00 80 eller gå ind på www.tdl-tryghed.dk

Gør hverdagen lettere ...
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Patienter bør rådgives om, hvor på internettet de kan finde information. Det konkluderer en undersøgelse i 
British Dental Journal på baggrund af en undersøgelse af mere end 500 patienters brug af internetinforma-
tion. Rådgivningen bør omhandle søgning efter konkrete behandlinger og sygdomme, men også juridiske 
og etiske emner set i lyset af, at patienter også bruger internettet til at søge efter behandling i udlandet. 

Ca. en tredjedel af studiets patienter angav, at de direkte eller indirekte ville bruge internettet til at søge 
efter information om deres orale forhold. 37 % angav, at de ville søge efter tandlæ-

geråd på internettet, og lige så mange ville bruge internettet til at planlægge 
behandling i udlandet.

Patienter på internettet

… ud af de studerende, der påbegynder tand-
læge uddannelsen, gennemfører tre ud af fire?

Kilde: Universitets- og Bygningsstyrelsen if.  

Tandplejeprognose 2010 udgivet af Sundheds styrelsen.

Tandlæger er  
ikke så følsomme 
Vibrerende instrumenter som fx boremaskine og scaler har tilsyneladende 
negativ effekt på tandlægers fingerspidsfornemmelse. I hvert tilfælde har 
et belgisk studie, publiceret i Journal of Oral Rehabilitation, vist, at garvede 
tandlæger, med mere end 25 års arbejde ved stolen, har signifikant formind-
sket taktil sans i arbejdshænderne. Den taktile sans er nedsat i forhold til ikke-
tandlæger, i forhold til unge tandlægers hænder og i forhold til tandlægernes 
egen ikke-arbejdshånd. 

Sanseundersøgelsen omfattede 50 personer: 20, som var tandlæger med 
mere end 25 års arbejdserfaring, 20, som var ikke-tandlæger (men i øvrigt 
sammenlignelige), og endelig 10, som var unge tandlæger.

Både når det gjaldt let berøring og temperatur, var de erfarne tandlægers 
pege- og tommelfingre mindre følsomme end andres. 

Shahbazian M, Bertrand P, Abarca M, Jacobs R. Occupational changes in manual tactile sensi-
bility of the dentist. J Oral Rehabil 2009; 36: 880-6. 

Ní Ríordáin R, McCreary C. Dental patients’ use of the internet.  
Br Dent J 2009; 207: 583-6.
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47 %  mener ikke, at myn-
dighederne stiller for mange 
krav til tandlæger!

Tallet er et resultat af afstemningen 
på Tandlaegebladet.dk af voxpop-
spørgsmålet fra forrige nummer af 
Tandlægebladet. 34 brugere deltog 
i afstemningen, og 38 % mener, at 
myndighederne stiller for mange 
krav til tandlæger, mens 15 % »ved 
ikke«. 

Deltag i afstemningen af dette num-
mers voxpop-spørgsmål (se side 469) 
på Tandlaegebladet.dk

VOXPOP

Det Offentlige 
Forhandlings-
område  
skal have ny 
formand
Der er valg til posten som formand for Det 
Offentlige Forhandlingsområde (DOF) i Tand-
lægeforeningen for årene 2010, 2011 og 2012. 
DOF-formanden har ansvar for at varetage for-
handlingerne og interesseområderne for alle 
offentligt ansatte medlemmer og skal yde støtte 
til forhandlingsudvalgene efter ønske. Tandlæ-
geforeningens offentligt ansatte medlemmer er 
valgbare til formandsposten, og interesserede 
skal melde sig til sekretariatet senest den 21. maj 
2010. For mere information se TDLNET.

Praksis forsikringen 
afholder udgifterne 
til articain sagen

Tandlægeforeningens hovedbestyrelse har beslut-
tet at offentliggøre articainsagens udgifter. Sagen 
har samlet set kostet ca. 6 mio. kr., hvoraf ca. 3,8 
mio. kr. er gået til selve dommen, herunder er-
statningen, mens der er blevet brugt ca. 2,2 mio. 
kr. til sagsomkostninger samt juridisk rådgivning 
i forbindelse med sagens forberedelse og dialog 
med fx Udvalgene vedrørende Videnskabelig Ure-
delighed og Lægemiddelstyrelsen. 

De ca. 6 mio. kr., som sagen har kostet, bliver 
ifølge Tandlægeforeningens formand, Susanne 
Andersen,  afholdt af Praksisforsikringen. 

– Det er Praksisforsikringen, der afholder ud-
gifterne til articainsagen. Sagens udgifter får ikke 
konsekvenser for medlemskontingentet, understre-
ger Susanne Andersen.
Articainsagen blev afsluttet i december sidste år, 
hvor Østre Landsret dømte Tandlægeforeningens 
Patientforsikring til at betale CMS Dental 2,5 
mio. kr. i erstatning for et omsætningstab efter 
en artikel i Tandlægebladet i 2005. I artiklen 
rådede formanden for Tandlægeforeningens 
Patientforsikring, Jahn Legarth, tandlægerne til 
at være forsigtige, når de brugte 4 % articain til 
mandibularblokade. Landsrettens dom tog alene 
stilling til erstatningsspørgsmålet for sagsøgerens 
omsætningstab. 
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Det perfekte smil

1.617 rodbehandlinger på 1.214 patienter – så mange tænder 
indgår i et nyt engelsk studie af faktorer, der influerer på 
endodontisk succes. Studiet er publiceret i International 
Endodontic Journal. 

Frem for, som traditionelt, at vurdere rodfyldningskva-
liteten og tilstedeværelsen af apikal forandring vurderet ud 
fra røntgenbilleder vurderer denne rapport, om den endo-
dontisk behandlede tand er i funktion efter fire år. 

95 % af de endodontisk behandlede tænder var in situ 
efter fire år. Forskerne analyserede årsagerne til ekstraktion 
og inddelte dem i faktorer inden, under og efter rodbehand-
lingen – 14 i alt. Blandt de negative var fx diabetes og syste-
misk steroidbehandling, præoperativ smerte, overskud af 
rodfyldningsmateriale samt støbte stifter og restaureringer.       

Rodbehandlingerne omfattede både primære behandlin-
ger og revisionsbehandlinger, og succes- og overlevelsesraten 
var den samme for begge typer.  

Kommentar af lektor, ph.d. Lars Bjørndal  
fra Tandlægeskolen i København:
– Resultatet viser en meget lille ekstraktionsrate for begge 
behandlingstyper. Rapporten har ikke tydelig forklaring 
på, hvorledes alle de anførte faktorer har påvirket ekstrak-
tionsraten, men særligt fremhæves iatrogene skader samt 
cervikale resorptioner. Smerter inden behandling synes 
også at have betydning for tandtab inden for de første 22 
måneder, og endelig synes lange rodfyldninger at være årsag 
til tandtab efter 22 måneder. 

Sidstnævnte er i overensstemmelse med opfattelsen 
af en ringere prognose, når rodfyldningen penetrerer det 
apikale foramen. Det er dog i dette studie uklart, i hvor høj 
grad kvaliteten af rodfyldningen er vurderet, samt hvilken 
diagnose tanden havde, da behandlingen blev iværksat, og 
da ekstraktion blev udført – informationer, som er centrale, 
hvis man har ambition om at vurdere, om behandlingerne 
er lykkedes ved at have forebygget eller kureret periapikal 
inflammation. 

Til trods for høje overlevelsesrater kan der altså være tale 
om endodontiske behandlingsmareridt med insufficiente 
rodbehandlinger med persisterende apikale opklaringer, 
som afspilles i kronisk symptomatisk tavshed. 

Ng YL, Mann V, Gulabivala K. The probability of and factors influencing tooth survival following non-surgical root canal treatment – a prospective 
study. Int Endod J 2010; 43: 352. 

Internationalt forskningsnyt

Endodontisk succes med skjulte fejl?

I den perfekte verden med det perfekte smil danner de to centrale incisiver et »gyldent 
rektangel«, hvor phi er forholdet imellem højde og bredde. Forholdet imellem bredden 
af den centrale incisiv og den laterale incisiv er også phi. Sådan lyder teorien, men 
de perfekte værdier ser ud til at have et vist hold i virkeligheden.

I en undersøgelse, publiceret i World Journal of Orthodontics, fik 903 stude-
rende bedømt deres smil og målt deres fronttænder på fotos. En jury bedømte 
smilene og kom frem til, at 143 af deltagerne havde attraktive smil, mens 289 var 
ikke-attraktive. Halvdelen af de attraktive smil levede op til det gyldne snit, mens 
det kun gjaldt for ca. 40 % i den »uattraktive« gruppe.

De iranske forskere konkluderer, at det gyldne snit kan være en hjælp, når inci-
siver skal restaureres.  

Nikgoo A, Alavi K, Alavi K, Mirfazaelian A. Assessment of the golden ratio in pleasing smiles. World J Orthod 
2009; 10: 224-8.
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Injektionsnåle knækker heldigvis sjældent, men når det sker, 
sker det oftest på børn, som er urolige under injektionen. Det 
skriver JADA i en artikel, hvor 16 cases med nålefrakturer 
er beskrevet.  

De fleste frakturer er sket under anlæggelse af mandibulær 
analgesi med nåletykkelse 30, og artiklens konklusion er: 
•  tandlæger bør undgå at ”begrave” nålen op til fæstet (sådan 

at man kan nå at få fat på en fraktureret nål),
•  man bør anvende nåle, som er tykkere end 30,og man bør 

undgå at bøje nålen før injektion. 

I alle JADA’s beskrevne tilfælde blev de knækkede nåle lo-
kaliseret med røntgen og scanning, og de blev fjernet under 
narkose på hospital. 

Kommentar af lektor Lis Almer,  
Tandlægeskolen i København:
– Jeg har aldrig hørt om kanylefraktur. 
På Tandlæge skolen i København lægges de fleste 
lokalanalgesier på børn og voksne af urutine-
rede studerende, uden at der i ”mands minde” 
er registreret kanylefrakturer.  Emnet må be-
tragtes som uaktuelt her i landet. 

Jeg er enig i artiklens konklusion, 
at nålen ikke bør bøjes før injektion. 
Specielt i relation til børn er det vigtigt 
at lægge en smertefri injektion, hvor-
for anvendelse af tykkere nåle ikke 
kan anbefales.

Pogrel MA. Broken local anesthetic needles: a case series of 16 patients with recommendations. J Am Dent Assoc 2009; 140: 1517-22.

Internationalt forskningsnyt

Man bør undgå at bøje kanyler

Design møder præcisionRoot ZX

Root ZX mini - præcis og akkurat apexlocator

• Lille og kompakt letvægtsapexlocator på 110 g               
(kan stå på bakken, være i hånden eller på                                                                                                                  

patientens bryst)

• Tydeligt farvedisplay

• Akustisk signal, når filespidsen nærmer sig apex

• 3 Memoryindstillinger

• Muligt at markere et hvilket som helst punkt i 
kanalen - eks. hvor kurvatur begynder

• Kan anvendes uanset væske

Gl. Vejlevej 57  •  DK-8721 Daugård   •  Tlf.: +45 75 89 57 11  •   www.zacho-ronvig.com

Gældende t.o.m. 30.06.10

Vejl. udsalg 9.300,-

  Få 25% rabat

Nu 6.975,- incl. moms



TANDLÆGEBLADET 2010�·�114�·�NR. 6

466 KORT OG GODT 

Abstract

Dansk forskning internationalt

Formål
at vurdere effekten af diabetes mellitus (DM) og insulinbehand-
ling på knogledensiteten omkring osseointegrerede dentale 
implantater ved hjælp af digital subtraktionsradiografi. 

Metoder
40 implantater blev indsat i tibia på 40 voksne rotter. Efter en 
helingsperiode på to måneder blev dyrene delt i fire grupper på 
hver 10 dyr. Dyrene i gruppe A blev aflivet på dette tidspunkt. 
DM blev induceret i 20 dyr (gruppe D), hvoraf de 10 derefter 
blev behandlet med insulin (gruppe I). Gruppe I modtog subku-
tane insulindoser gennem to måneder. 10 dyr udgjorde gruppe 
C (kontroldyr), der sammen med gruppe D udelukkende modtog 
saltvand. Efter to måneder blev dyrene i gruppe D, I og C aflivet. 
Glukoseplasmaniveauet blev monitoreret gennem hele eksperi-
mentet. Der blev foretaget røntgenoptagelser ved implantatind-
sættelsen og lige før aflivning. Røntgenfilmene blev digitaliseret, 
og knogledensiteten blev vurderet i det osseointegrerede (OR) 
område omkring implantatet ved hjælp af kvantitativ digital 
subtraktionsradiografi mellem ”baseline”-billedet og det ende-
lige billede inden aflivning. Forskellen i gråtonenuancer mellem 
grupperne blev vurderet med ANOVA-statistik. 

Resultater
Glukoseplasmaniveauet forblev inden for det normale område 
for gruppe A, C og I og var højere for gruppe D. Der fandtes en 
signifikant forskel i gennemsnitsgråtoneværdier i OR mellem 
subtraktionsbillederne tilhørende gruppe D (122 ± 7) og I (136 
± 5) (P < 0,05), mens der ikke var signifikante forskelle mel-
lem kontrolgruppen (A) (128 ± 13), gruppe C (134 ± 10) og 
insulingruppen (I).

Konklusioner
Diabetes mellitus forringede knogledensiteten omkring 
osseointegrerede dentale implantater. Insulinbehandling 
var derimod i stand til at opretholde knogledensiteten hos 
diabetiske rotter sammenlignet med en kontrolgruppe. 

de Morais JAND, Trindade-Suedam IK, Pepato MT, Marcantonio Jr E, Wenzel A, 
Scaf G. Effect of diabetes mellitus and insulin therapy on bone density around 
osseointegrated dental implants: a digital subtraction radiography study in rats. 
Clin Oral Impl Res 2009; 20: 796-801.

Effekten af diabetes mellitus og insulinbehandling på knogleden-
siteten omkring osseointegrerede dentale implantater: digital sub-
traktionsradiografisk undersøgelse på rotter
Juliana Aparecida Najarro Dearo de Morais, Ivy Kiemle Trindade-Suedam, Maria Teresa Pepato, Elcio Marcantonio Junior, 
Ann Wenzel og Gulnara Scaf , Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odontologisk Institut, Afdeling for 
Oral Radiologi

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

Dansk forskning internationalt

Formål
Det var undersøgelsens formål at rapportere kliniske, radiologiske 
og histologiske dentale fund samt den medfølgende behandlings-
belastning i en fem generationer stor familie med amelogenesis 
imperfecta (AI).

Materiale og metoder
Klinisk og radiologisk undersøgelse af 13 afficerede og 15 ikke-af-
ficerede medlemmer af familien. Derudover blev fire eksfolierede 
primære tænder undersøgt ved hjælp af scanningelektronmikro-
skopi og mikroradiografi.

Resultater
Arvegangen for AI var autosomal dominant. Hos personer med AI 
var, på eruptionstidspunktet, hovedparten af emaljen gul, uden 
translucens og disponeret for nedbrydning. Den posteruptive 
nedbrydning af emalje var udtalt, hvilket var i overensstemmelse 
med de histologiske fund af hypomineraliseret og porøs emalje. 
Der blev observeret udtalt misfarvning samt tab af emalje hos de 
voksne med AI. Behandlingsbehovet havde været stort: Hos AI-
afficerede personer var 76,2 % af det totale antal tilstedeværende 

tænder blevet behandlet med partielle kroner eller fuldkroner i 
modsætning til 1,7 % af tænderne hos ikke-afficerede familiemed-
lemmer. Det var bemærkelsesværdigt, at ikke-afficerede personer 
havde flere endodontisk behandlede tænder end AI-afficerede 
familiemedlemmer. Tillægsfund, fx dental agenesi, retinerede 
tænder, pulpasten, udvidede perikoronarrum og taurodonti, var 
sjældent i begge grupper.

Konklusion
De afficerede familiemedlemmer havde AI af hypocalcifika-
tionstypen, karakteriseret ved alvorlig hypomineralisation, 
udtalt misfarvning og posteruptivt tab af emalje. Tillægsfund 
var sjældne. Personer med AI af hypocalcifikationstypen 
oplever en meget stor protetisk behandlingsbelastning sam-
menlignet med ikke-afficerede familiemedlemmer.

Gjørup H, Haubek D, Hintze H, Haukali G, Løvschall H, Hertz JM, Poulsen S. 
Hypocalcified type of amelogenesis imperfecta in a large family: clinical, radio-
graphic, and histological findings, associated dento-facial anomalies, and resulting 
treatment load. Acta Odontol Scand 2009; 18:1-8.

Amelogenesis imperfecta af hypocalcifikationstypen i en stor 
familie:  kliniske, radiologiske og histologiske fund, associerede 
 dento-faciale anomalier og den afledte behandlingsbyrde

Hans Gjørup, Dorte Haubek, Hanne Hintze, Gro Haukali, Henrik Løvschall, Jens Michael Hertz, og Sven Poulsen, Århus Universi-
tetshospital, Odontologisk Landsdels- og Videncenter og Klinisk Genetisk Afdeling; Aarhus Universitet, Sundhedsvidenskabeligt 
Fakultet, Odontologisk Institut, Afdelingerne for Pædodonti, Oral Radiologi og Tandsygdomslære

Vidste du, at du selv kan  
opdatere dine medlemsoplysninger?
– Log ind på TDLNET og klik på dit navn. 
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Søger du job?
– Gå ind på dentaljob.dk og opret en profil

Bogen er en veldisponeret, rigt illustreret, og systematisk opbyg-
get lærebog om planlægning og udførelse af alle faser af implan-
tatbehandling. 1.000 billeder af særdeles høj kvalitet illustrerer 
de enkelte faser af planlægning, laboratorieteknik, kirurgiske og 
protetiske procedurer. 

Hovedparten af forfatterne er tilknyttet universiteter i Brasi-
lien med Sao Paolo og Brånemark Osseointegration Center som 
omdrejningspunkt. 

Teksten er opdelt i 15 korte kapitler, som indledes med en 
oversigt over det aktuelle tema, og vægten lægges på forståelse 
via illustrationerne, der 
udgøres af pædagogisk 
opsatte billedserier, som 
ofte understøttes af ske-
matiske tegninger. Hvert 
kapitel afsluttes af en lit-
teraturliste, der baseres på 
den klassiske Brånemark 
implantatbehandling.

De første kapitler om-
handler faktorer, der bestemmer den samlede behandlings æste-
tiske udfald af håndteringen af de hårde og bløde væv. I de næste 
kapitler omtales parodontal kirurgi, peri-implantær mikroflora 
og peri-implantitis. Skematisk gennemgås behandlingsplanlæg-
ning og procedurer for korrekt implantatplacering i relation til 
æstetik og funktion. Rekonstruktion af alveolarkammen beskrives 
og illustreres med anvendelse af intraoral såvel som ekstraoral 
knogle samt zygomaimplantat. Den multidisciplinære behandling 
omhandler også ortodonti, som beskrives meget kortfattet. Kapit-
lerne om belastning af implantater bærer præg af manglede op-
datering af litteraturlisten og omhandler overvejende Brånemark 
Novum og Malo Conceptet samt 3D-implantat-installation. Ende-
lig omtales mulighederne inden for kraniofacial rekonstruktion.

Bogen er letlæselig og giver både den uøvede og den øvede 
kollega basale og avancerede principper for en æstetisk og funk-
tionel implantatbehandling. Bogen kan derfor varmt anbefales til 
klinikeren med begrænset erfaring inden for implantologi, men 
også til den mere erfarne kollega.

Else Marie Pinholt

Carlos E. Francishone, Osseointegration 
and Multidisciplinary Treatment, 2009, 
354 sider. Quintessence Publishing, 
ISBN: 978-85-87425-76-8. 
Pris i DKK 957 inkl. moms.

Illustreret implantatbehandling  
– trin for trin 

» Bogen er letlæse-
lig og giver både den 
uøvede og den øvede 
kollega basale og avan-
cerede principper for en 
æstetisk og funktionel 
implantat behandling

Patienter forudsætter i dag smertefri tandbehandling. Det er ikke 
for meget at sige, at lokalbedøvelse hos tandlæger er kommet 
for at blive, men fagområdet er ikke statisk. Der pågår fortsat 
udvikling i viden og forståelse af dette vigtige emne, og denne 
nye 2009-udgave samler op herpå og sammenfatter de vigtigste 
aspekter klart og overskueligt. Bogen er skrevet af velmeriterede 
hollandske kolleger, oversat til engelsk i let flydende stil og med 
rigtig gode ”faktabokse”, illustrationer, tegninger og kliniske 
fotos i farver. Redaktørerne sigter godt i valg af emner, smerte-
fysiologi, neuroanatomi, farmakologi, praktiske aspekter vedr. 
udstyr, lokalbedøveteknik-
ker i mundhulens forskel-
lige regioner, lokale og 
systemiske komplikationer 
osv., og de rammer præcist 
i bredde og dybde af det 
præsenterede stof.  Her har 
vi en overkommelig og overskuelig håndbog om lokalanalgesi i 
tandlægepraksis, som efter anmelderens opfattelse rammer præ-
cis niveauet for studenters behov for teoretisk baggrund under 
oplæring i lokalbedøvelse. Praktiserende kolleger med behov for 
uddybende opdatering vil også kunne slå op i bogen eller læse den 
med stort udbytte. Den har min varmeste anbefaling.

Søren Hillerup

Baart JA, Brand HS (eds.) Local Anaes-
thesia in Dentistry. Wiley-Blackwell 2009. 
160 sider, ill. Oversat fra hollandsk ”Lokale 
anesthesia in de tandheelkunde”, 
ISBN 978-1-4051-8436-6. DKK 368.

Lokalbedøvelse i tandlægepraksis

» Her har vi en over-
kommelig og overskuelig 
håndbog om lokalanal-
gesi i tandlægepraksis
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VOXPOP

Hvordan var Årskursus 2010?

Kirsten Ehlers
Tandlæge, Ballerup

Hvad er dit faglige udbytte 
af Årskursus 2010?
– Jeg har haft et stort fagligt ud-

bytte af sessionerne om rodbe-

handling.

Tager du ny klinisk viden 
med tilbage på klinikken?
– Sessionerne har været meget 

klinisk relevante, og min klinikas-

sistent har også haft stor glæde 

af at deltage. Helt konkret vil jeg 

bruge nogle andre materialer og 

metoder til rodbehandling frem-

over. 

Det bedste og det værste 
ved Årskursus 2010?
– Sessionen om restaurerende be-

handling af en tand efter en rodbe-

handling var virkelig god og meget 

relevant. Derimod synes jeg ikke, 

at der var kød nok på sessionen 

»Nyt fra NIOM«. Rent praktisk fun-

gerer Årskursus rigtig godt, selv 

om her er så mange mennesker. 

Tingene forløber smidigt – også 

frokosten.

Charlotte  
Baess-Lehmann
Tandlæge, Klampenborg

Hvad er dit faglige udbytte af 
Årskursus 2010?
– Jeg har både fået bekræftet eksiste-

rende viden og fået ny viden om endo-

donti og reparation af plastfyldninger. 

Især John Orloffs livesession var utrolig 

flot og gennemarbejdet samt meget im-

ponerende.

Tager du ny klinisk viden med 
tilbage på klinikken?
– Jeg vil ikke længere bruge stålstifter, 

men gå over til fiberstifter efter at have 

set en session med en inspirerende 

amerikansk tandlæge.

Det bedste og det værste ved 
Årskursus 2010?
– Det er fantastisk godt, at Scandefa 

er flyttet. Det har givet langt mere luft 

og plads. Det fungerede dog knap så 

godt, at der ikke var pauser under ses-

sionerne. Det er lang tid at sidde fra kl. 

9 til kl. 12, og jeg må indrømme, at jeg 

var tæt på at falde i søvn nogle gange. 

Det kunne have været en god idé med 

en kort pause.

Jens Peter Sandholt
Tandlæge, Østerbro 

Hvad er dit faglige udbytte af 
Årskursus 2010?
– Jeg synes, at Årskursus i år har været over 

middel med stor klinisk relevans. Jeg har igen 

fået bekræftet, at det, jeg gør, er rigtigt. Det 

er fx rart at høre fra en amerikansk forsker, at 

metalkeramik stadig er gangbar i kindtænder. 

Tager du ny klinisk viden med 
tilbage på klinikken?
– Alireza Sahafis session om rodstifter og 

opbygning var rigtig god, og jeg vil fremover 

ændre en lille detalje, når jeg cementerer en 

stift. Sessionen »Giv din cariesdiagnostik og 

behandlingsplanlægning et servicetjek« var 

også god. Her var det fint for min tandplejer 

og mig at få vores rutiner kalibreret.

Det bedste og det værste ved 
Årskursus 2010?
– Det sociale aspekt er vigtigt, og det er 

godt at møde kollegaer og gamle holdkam-

merater. Det værste er, at ca. en tredjedel 

af dem ikke længere kommer pga. alder. En 

klar forbedring i år har været sms-servicen 

om morgenen, hvor jeg har fået klar besked 

om mine sessioner, fx hvor og hvornår de 

blev afholdt.

Med ca. 3.200 tilmeldte tandlæger er det netop afholdte Årskursus det største  
i Tandlægeforeningens historie. Tandlægebladet var med og har spurgt tre 
tandlæger om deres faglige og kliniske udbytte af Årskursus 2010.

» Jeg vil ikke længere bruge stålstifter, men gå 
over til fiberstifter efter at have set en session 
med en inspirerende amerikansk tandlæge
CHARLOTTE BAESS-LEHMANN, TANDLÆGE, KLAMPENBORG

Hvad synes du?
Hvor tilfreds er du med dit kliniske 

udbytte af Årskursus? Afgiv din stemme 

på Tandlaegebladet.dk og se resulta-

tet i næste nummer af Tandlægebladet.
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 I Danmark er gennem de sidste 40 år opbygget ganske store 
registre, sociale registre, helbreds- og sygeregistre, erhvervs-
registre, personregister, geografiske registre, med den hensigt 

at gøre administration af det danske samfund billigere, nemmere, 
sikrere og effektivere. Nogle af disse registre er åbne, andre er 
lukkede og kræver særlig adgangstilladelse, specielt hvis registret 
indeholder personfølsomme data. CPR, SKAT og OCR-registrene 
indeholder alle personfølsomme data. Tilladelse til samkøring 
af data fra disse registre er opnået hos datatilsynet (www.data-
tilsynet.dk). 

Ud over denne tilladelse stilles desuden krav om, at en pro-
grammør tilretter data, således at data kommer på samme form, 
inden den endelige behandling kan finde sted.

Miljøministeriet disponerer over en lang række oplysninger 
vedrørende for eksempel giftstoffer i omgivelserne, naturligt 
forekommende og naturfremmede elementer ujævnt fordelt og 
spredt i små mængder over hele landet. En undersøgelse af, om 
sådanne elementer kunne have en skadevoldende virkning, kan 
kun gennemføres med held, hvis hele landet inddrages. For at få 
belyst, om en samkøring af flere registre kan føres ud i livet, få 

Caries hos børn 
og unge, fluorid 
i drikke vandet, 
 forældreindtægt 
og køn 
Eva Kristiansen, toksikolog, cand.med.vet., ph.d.,  
Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet, Skive

Lilli Kirkeskov, ledende overlæge, ph.d.,  
Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet, Skive 

Henrik Bøggild, embedslæge, ph.d.,  
Embedslægeinstitutionen for Nordjyllands Amt, Region Nordjylland 

Frants von Platen-Hallermund, geodatalog, cand.scient.,  
GEUS, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser 

Halfdan Sckerl, geograf, cand.scient.,  
Embedslægeinstitutionen for Ringkøbing Amt, Region Midtjylland 

Anders Carlsen, ledende embedslæge,  
Embedslægeinstitutionerne i Region Midt- og Nordjylland 

Mogens Joost Larsen, professor, dr.odont.,  
MPH, Afdeling for Tandsygdomslære, Tandlægeskolen i Århus 
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Formål – Formålet med den foreliggende un-

dersøgelse var at belyse forholdene mellem 

fluoridkoncentrationen i drikkevandet og fami-

lieindkomsten med cariesforekomsten blandt 

fem- og 15-årige børn og unge i Danmark. 

Materiale og metoder – Der er foretaget en 

samkøring af registrene SCOR (for registrering 

af caries), CPR (Centrale Person Register for 

registrering af individet), BBR (Bygnings- og 

BoligRegistret for registrering af individets 

adresse/adresser), Jupiter (Danmarks og Grøn-

lands Geologiske Undersøgelser for registrering 

af adressens vandforsyning og fluoridkoncen-

tration) og endelig skattevæsenets (SKAT for 

registrering af familiens skattepligtige indkomst 

i skatteåret 2004). Logistisk regression blev an-

vendt til at klarlægge korrelationer, idet der blev 

justeret for køn og familieindkomst. 

Resultater – Fluoridkoncentratioen i drikke-

vandet varierede betydeligt fra < 0,1 mg/l til 

mere end 1,5 mg/l. I perioden faldt cariesfore-

komsten både blandt femårige og 15-årige. 

Der observeredes en omvendt relation mellem 

risikoen for caries og drikkevandets fluoridkon-

centration i både det temporære og det perma-

nente tandsæt. Ved de højeste fluoridkoncen-

trationer (> 1 mg/l) var reduktionen omkring 50 

%. En lige så stærk effekt af familieindkomsten 

blev observeret. Det blev endelig konstateret, 

at en samkøring af registrene SCOR, CPR, 

BBR, Jupiter og SKAT er realisabel og åbner 

mulighed for, at andre parametre end lige caries 

og fluorid kan belyses. 

Konklusioner – Det konkluderes, at der kan 

afledes en carieshæmmende effekt af fluorid-

koncentrationen i drikkevandet fra nærmeste 

vandværk på op til 50 % afhængigt af den ge-

nerelle cariesforekomst. Der blev fundet en lige 

så stærk carieshæmmende effekt relateret til 

husstandens skattepligtige indtægt.

Hele rapporten kan ses på netadressen:    

http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/

Frame.asp?http://www2.mst.dk/udgiv/pub-

likationer/2008/978-87-7052-673-9/html/

default.htm 

Abstract

Indkomst og vandets 
 fluoridindhold påvirker 
 cariesudvikling
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belyst, hvor store vanskelighederne er, og endelig om et menings-
fyldt resultat kan opnås, har ministeriet udbudt og finansieret en 
undersøgelse af den virkning, drikkevandets fluoridindhold har 
på cariesforekomst og -udvikling. En arbejdsgruppe omfattende 
embedslægeinstitutioner, arbejdsmedicinsk klinik, geodatalog, 
programmør, statistikere og odontologer med en styregruppe fra 
Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed og Miljøsty-
relsen har taget opgaven op. Den del af den færdige rapport, der 
har speciel odontologisk interesse, refereres nedenfor. 

Inden for cariesforskning anvender man normalt DMFS-
indeks og beregner gennemsnit som mål for cariesforekomsten i 
normalbefolkningen og i den gruppe, der har været eksponeret 
for eksempelvis et fluoridprofylakseprogram, eller hvad man nu 
ønsker at sammenligne. Et sådant gennemsnit er imidlertid uan-
vendeligt, hvis der er tale om sjældne lidelser eller misdannelser. 
I sådanne undersøgelser anvendes et begreb, odds ratio (OR), der 
er et mål for, hvor stor risikoen er for, at en given lidelse forekom-
mer. Man beregner odds for at være syg i normalbefolkningen som 
forholdet mellem antal af syge og antal af raske (Nsyg/Nrask), 
og man beregner odds for at være syg i den eksponerede gruppe 
(Xsyg/Xrask). Ved at dividere sidstnævnte brøk med den først-
nævnte brøk får man et udtryk for, hvor meget risikoen er forøget 
(eller reduceret) i den eksponerede gruppe. Forholdet mellem de 
to brøker benævnes odds ratio, OR. Når der er tale om fluorid, kan 
man vente, at risikoen for caries er reduceret blandt dem, der har 
været eksponeret for fluorid, og OR bliver dermed mellem 0 og 1.      

Formålet med den foreliggende undersøgelse var at belyse 
cariesforekomsten hos fem- og 15- årige som funktion af drikke-
vandets fluoridindhold, personens køn og familiens skattepligtige 
indkomst. Kun dele af Miljøministeriets rapport refereres neden-
for, og kun få af tabeller og resultater bringes her. Hele rapporten 
med alle figurer og tabeller kan læses på adressen http://www2.
mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.
dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-673-9/html/de-
fault.htm 

Materiale og metoder
Følgende fem registre har leveret data til den foreliggende under-
søgelse: Sundhedsstyrelsens SCOR, Det Centrale Personregisters 
CPR, skattevæsenets SKAT, Bygnings- og Boligregisterets BBR 
og endelig Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelsers 
Jupiter register.

I SCOR findes det enkelte individs cariesdata for fem-, syv-, 
12- og 15-årige. Det blev besluttet, at man ville anvende data fra 
fem- og 15-årige, som er født i 1979, 1989 og 1999 (Fig. 1). Det 
viser sig siden, at Ekstrand, Christiansen og Christiansen (1) også 
har anvendt de 15-årige fra 1989. Cariesdata er i SCOR registreret 
på personnummer (2). 

På basis af personnummeret blev der fra CPR-registeret for 
enkeltindividet udtrukket data om fødselsdato, fødested, tid-
ligere og nuværende adresser, køn, civil status og forældrenes 
CPR-nummer. 

Fra SKAT erhvervedes på basis af forældrenes CPR-numre 
husstandens indkomst for året 2004, idet det antoges, at denne 
årsindtægt kan anvendes som et mål for forældrenes indtægt og 
erhvervsevne under barnets opvækst. Husstandene blev inddelt 
i kvartiler efter husstandsindkomst med den fjerdedel med de 
højeste indtægter, den fjerdedel med de næsthøjeste, den fjer-
dedel med de næstlaveste og den sidste fjerdedel med de laveste 
indtægter. 

Fra BBR-registret uddroges nærmere oplysninger om beskaf-
fenheden af boligerne på adresserne, herunder de geografiske 
koordinater for landets adresser.

Der findes ikke noget centralt register over vandforsyningen 
for hver bolig. De enkelte vandværker og vandforsyningsselskaber 
har selvsagt kendskab til deres aftagere, og disse oplysninger 
kunne skaffes på de enkelte vandværker og selskaber. Denne 
opgave ansås imidlertid for uoverkommelig, al den stund der 
findes over 4.000 anlæg baseret på 50.000 boringer. 

Det besluttedes kun at inddrage vandværker klassificeret ”Of-
fentlige fællesanlæg”, ”Private fællesanlæg” og ”Vandforsyning 
husholdning, 3-10 husholdninger”. Kravene til anlæggene var, 
at de forsynede mindst tre husstande, at der forelå mindst to 
fluoridbestemmelser over 10-års-perioden 1994-2004, at der 

1979 1989 1994 1999 2004

C79a

C79b

C89a

C89b

C89c

C89d

C99a

C99b

40.677

23.974

45.332

24.580

43.848

23.304

48.351

23.796

Fig. 1. De i denne undersøgelse indgående kohorter med 

anførelse af antal af personer. Fuldt optrukne linjer er de, der 

ikke er flyttet i løbet af opvæksten, punkterede linjer viser hele 

kohorten, uanset om personerne er flyttet eller ej. Pilehovedet 

indikerer tidspunktet for SCOR-registreringen.

Fig.1. Study cohorts by year of birth. Solid lines represents 

children who have lived at the same residence during the 

entire study period, dotted lines the whole study cohort irre-

spective of residence. The arrow heads indicate when caries 

was recorded.  

Kohorter og tidsforløb
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var mindst ét indvindingstal for den nævnte periode, og at der 
var geografiske koordinater til anlæggets beliggenhed. Dette re-
ducerede antallet af anlæg til ca. 3.000 med i alt 34.000 boringer. 
Den fluoridkoncentration, der anvendtes i denne undersøgelse, 
er medianen blandt de fluoridbestemmelser, der siden 1989 er 
foretaget på det pågældende anlægs vand. 

Der blev fremstillet et forsyningskort, hvor hele Danmarks 
areal blev inddelt efter afstanden til det nærmeste vandværk, 
uanset om vandværket havde høje eller lave indvindingstal, idet 
man derved antager, at den enkelte husstand forsynes fra det 
nærmeste vandværk. Dette er naturligvis ikke altid tilfældet, 
men det bedst opnåelige. Ved en analyse af vandværkernes pla-
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of well.
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Fig. 3. Gennemsnit af fluo-

ridkoncentrationerne i mg/l i 

de enkelte amter i perioden 

1989-2004.

Fig. 3. Average fluoride 

concentrations in mg/L in 

the Danish counties for the 

period 1989 – 2004.
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cering og vandets fluoridindhold fandtes, at nærliggende vand-
værker indvinder vand med fluoridkoncentrationer, der ikke 
afviger stort fra hinanden. Ud af de 3.000 vandværker fandtes 
dog 130 anlæg, hvor forskellen mellem fluoridkoncentrationen 
i dette værk og de fire nærmest liggende værker afveg med 1 
mg/l fluorid eller mere. 

Det endelige resultat af bearbejdningen af vandværkernes 
fluoriddata er et digitalt kort, der inddeler Danmark i små polygo-
ner hver med et vandværk med sin fluoridkoncentration i midten. 
Landets ejendomme ligger i disse polygoner og kan dermed knyt-
tes til det vandværk, der ligger nærmest. 

Enkeltindividets cariessituation knyttedes altså til fluorid-
koncentrationen i vandet ved: I SCOR er enkeltindividets caries-
forekomst registreret på personnummer, der i CPR-registret blev 
anvendt til at bestemme adressen, der i BBR-registret knyttedes 
til en ejendom med geografiske koordinater, der igen knyttedes 
til det nærmest liggende vandværk med tilhørende fluoridkon-
centration i drikkevandet.    

For de børn, der flyttede i løbet af opvæksten (hvilket er ca. 
halvdelen), beregnedes fluorideksponeringen ved at multiplicere 
opholdenes længde med adressernes fluoridkoncentration, ad-
dere alle disse produkter og dividere denne sum med barnets 
alder. På denne måde findes en ”gennemsnitlig” fluoridkoncen-
tration i det vand, barnet antages at have fået.

Statistik
For at justere for betydningen af køn og familieindkomst blev 
effekten af drikkevandets fluoridkoncentration estimeret ved 
logistisk regression i to modeller: I den ene model estimeredes 
sandsynligheden for et DMFS eller dmfs  2 som funktion af 
fluorid, familieindkomst og køn. Værdien  2 valgtes for at give 
plads til diagnostisk usikkerhed i daglig klinisk praksis. For at 
estimere for indflydelsen blandt stærkt cariesaktive individer 
dikotomeredes også med anvendelsen af værdien  6. 

Da data ikke er normalfordelte, blev non-parametriske test for 
trends og grupperinger, Kruskal-Wallis test, anvendt. Den mul-
tivariate association blev analyseret med logistisk regression og 
testet med Hosmer-Lemeshow test. På trods af den non-parame-
triske fordeling opgives middelværdier og standarddeviationer for 
cariesforekomsten, da cariesdata hyppigt angives på denne form.    

Resultater 
Fluoridindholdet i drikkevandet
Det fandtes, at gennemsnitsfluoridkoncentrationen i landet ta-
get som helhed ikke varierer eller har ændret sig stort gennem 
årene 1989-2004 (data ikke vist). Det var heller ikke muligt at 
etablere en sammenhæng mellem den enkelte borings dybde og 
vandets fluoridkoncentration (Fig. 2). Derimod er der betydelige 
forskelle på fluoridkoncentrationen i vandet, som tilbydes i de 
enkelte amter, med Storstrøms Amt som topscorer og med Ribe 
og Ringkøbing Amter med lave koncentrationer (Fig. 3). Dan-
markskortet (Fig. 4) viser fædrelandet inddelt i polygoner med 

Tandlæger bør lade fluoridkoncentrationen i drikkevandet 

samt forældrenes indkomst indgå i overvejelserne, når de 

vurderer cariesprogression og behandlingsindikationer hos 

børn og unge. Det foreliggende arbejde viser nemlig, at fluo-

ridkoncentrationen i drikkevandet fra nærmeste vandværk 

har betydning for cariesudviklingen hos børn og unge, og at 

der kan afledes en carieshæmmende effekt på op til 50 % 

afhængigt af den generelle cariesforekomst. Samtidig blev der 

fundet en lige så stærk carieshæmmende effekt af husstan-

dens skattepligtige indtægt. Der er dog betydelige forskelle 

på fluoridkoncentrationen i vandet mellem de enkelte amter. 

Storstrøms Amt er topscorer, mens Ribe og Ringkøbing Amter 

har de laveste koncentrationer.

KLINISK RELEVANS

Fig. 4. Danmarkskort med angivelse af fluoridkoncentrationer 

i drikkevandet, mg/l.

Fig. 4. Map of Denmark with waterworks and their fluoride 

concentrations indicated.

Danske vandværkers fluoridkoncentrationer
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de enkelte vandværker som centrum. Et close-up af egnen mellem 
Randers, Hobro og Mariager (Fig. 5) viser, hvilket kludetæppe 
af forskellige fluoridkoncentrationer der kan forekomme i den 
enkelte kommune. 

Cariesdata 
Cariesforekomsten i de fire kohorter er beskeden (Tabel 1) med 
over halvdelen af de femårige og over 40 % af de 15-årige caries-
fri. Der ses en nedgang i cariesforekomsten over årene fra 1994 
til 2004. Endvidere ses en tendens til, at de, der er flyttet i løbet 
af opvæksten, har en smule mere caries end de mere fastboende. 
Tendensen er ikke testet nærmere. 

Fluoridkoncentrationen og DMFS blandt 15-årige
Tabel 2 viser resultaterne for kohorten af de 15-årige født i 1989 
med DMFS registreret i 2004. Der var i alt 43.848 børn, hvoraf de 
23.304 børn havde boet hele deres opvækst på samme adresse, 
mens de resterende 20.544 havde flyttet en eller flere gange i 
løbet af opvæksten. For de 23.304 fastboende fandtes, når der er 

justeret for indtægtsforskelle, med en stigende fluoridkoncen-
tration en monotont faldende forekomst af individer med caries 
(Tabel 2). Hvis forholdet mellem antal af patienter med caries og 
patienter med 0 eller en carieslæsion ved fluoridkoncentrationer 
under 0,125 er 1.0, er det samme forhold 0,56, hvis fluoridkon-
centrationen er over 1 mg/l, altså godt en halvering af antallet af 
børn med caries. Beregner man forholdet mellem dem, der har 
seks læsioner eller derover i forhold til dem med mindre end seks 
læsioner, falder OR fra 1,0 til 0,38, altså væsentligt mere end de 
førnævnte. Dette er ensbetydende med, at det især er de meget 
cariesaktive patienter, der har fordel af en høj fluoridkoncentra-
tion i drikkevandet. 

I ovenstående analyse er der korrigeret for forældreindtægt. 
At indtægt har en stor betydning, fremgår også af tabellen: Hvis 
OR (forholdet mellem antal af børn med mere end en læsion og 
de med 0 eller én læsion) er 1,0 blandt familier i laveste indkomst-
gruppe, er samme ratio 0,50 hos familier med de største indtæg-
ter. Igen ses, at ratio falder helt ned til 0,39, hvis der fokuseres 
på de mest cariesaktive. Endelig ses, at drenge har mere gavn af 
fluorid i drikkevandet, end piger har.

Ovennævnte tabel er baseret på de 23.304 børn, der ikke er 
flyttet i løbet af deres opvækst. For de 43.815 børn, som hele 
årgangen omfatter, er der foretaget tilsvarende beregninger og 
fremstillet en tilsvarende tabel. Resultaterne for de ikke-flyttede 
unge og for hele kohorten med flyttede og ikke-flyttede afviger 
ikke nævneværdigt fra hinanden. Denne tabel bringes ikke her, 
men kan ses på den i indledningen nævnte netadresse. 

Fluoridkoncentrationen og dmfs blandt femårige
Data i Tabel 3 er baseret på 48.351 børn i femårsalderen og omfat-
ter både fastboende og ikke-fastboende børn. For disse femårige 
børn født i 1999 ses en ganske tilsvarende tendens. Forholdet 
mellem antallet af børn med dmfs > 1 og de med dmfs < 2 falder 
fra 1, hvis der er meget lidt fluorid i vandet, til 0,74, hvis fluo-
ridkoncentrationen er over 1 mg/l. OR faldt dog en del mindre 
end for de 15-åriges permanente tandsæt. Der ses endvidere en 
overordentlig stærk effekt af forældreindkomsten, især hvis man 
fokuserer på børn med dmfs > 5, idet OR falder fra 1 til 0,2. Også 
for de øvrige femårs kohorter, flyttede og ikke-flyttede, er der 
fremstillet tabeller, der dog ikke afviger væsentligt fra ovenstå-
ende. Disse tabeller kan findes på den nævnte netadresse.

Diskussion
Den foreliggende undersøgelse har vist, at der er en ganske be-
tydelig sammenhæng mellem antal af børn med megen caries 
og fluoridindholdet i det vand, der produceredes i det nærmeste 
vandværk. Det skal fremhæves, at denne effekt er signifikant 
allerede for gruppen 0,125-0,25 mg/l fluorid. Ligeledes blev 
det fundet, at risikoen for at udvikle mange carieslæsioner faldt 
drastisk, hvis man levede i en familie med en stor indtægt. 

Der er anvendt registre med umådeligt store og præcise da-
tamængder. Cariesdata fra SCOR omfatter caries på kaviteret 

Fig. 5. Kort over Randers-Hobro-Mariager-egnen med 

angivelse af de lokale vandværker og deres fluoridkoncen-

trationer.

Fig. 5. Map of the locality around Randers – Hobro – Ma-

riager with waterworks and their fluoride concentrations 

indicated.

 

Fluoridkoncentrationer fra vandværker på Hobro-
Mariager-Randers-egnen
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Cariesprevalens blandt 5- og 15-årige

Kohorte 5 år (dmfs) 15 år (DMFS)

dmfs 
Middelværdi 
(SD)

dmfs
Median

% børn med
dmfs >1

DMFS
Middelværdi 
(SD)

DMFS
Median

% unge med 
DMFS >1

% unge med 
DMFS > 5

C79a - - - 3,97 (5,47) 2 45,63 20,73

C79b - - - 3,90 (5,49) 2 44,84 20,15

C89a 2,01 (4,92) 0 20,77 - - - -

C89b 1,87 (4,64) 0 19,86 - - - -

C89c - - - 2,70 (4,35) 1 44,47 15,54

C89d - - - 2,61 (4,21) 1 43,57 15,01

C99a 1,44 (4,13) 0 15,23 - - - -

C99b 1,37 (4,08) 0 14,51 - - - -

Carieshæmmende effekt af fluorid, indtægt og køn, 15-årige

DMFS  2 DMFS  6

OR      95 % CI OR      95 % CI

Fluoridindhold mg/l

0-0,125 1 1

0,125-0,25 0,82 0,76-0,88 0,75   0,69-0,83

0,25-0,375 0,68    0,62-0,74 0,52   0,46-0,59

0,375-1 0,61    0,56-0,66 0,49   0,44-0,55

>1 0,56    0,48-0,64 0,38   0,30-0,47

Husstandsindkomst

Laveste ¼ 1 1

Næstlaveste ¼ 0,85    0,76-0,94 0,75   0,66-0,85

Næsthøjeste ¼  0,70    0,64-0,77 0,57   0,51-0,64

Højeste ¼ 0,50    0,45-0,55 0,35   0,31-0,39

Køn

Pige 1 1

Dreng 0,88    0,83-0,93 0,87   0,81-0,94

Tabel 2. Betydning af fluorid-

koncentration i drikkevand, 

justeret for husstandsindkomst 

og køn, for DMFS-værdi over 

henholdsvis 1 og 5. Børn født 

i 1989, samme bopæl i 15 år 

(C89d). OR og 95 % konfiden-

sinterval for DMFS i 15-års-

alderen. N = 23.304.

Table 2. The effect of the 

concentration of fluoride in the 

drinking water, adjusted for 

taxable income and gender. The 

children were born 1989, had 

lived at the same address for 

15 years. Odds Ratio and confi-

dence intervals for DMFS at the 

age of 15 years. N= 23,304.   

Tabel 1. Beskrivende cariesdata for de otte kohorter født i 1979, 

1989 og 1999. (Grupperne a, a, c og a er hele kohorten, mens 

grupperne b, b, d og b er fastboende).

Table 1. Descriptive data for the 8 cohorts born 1979, 1989 and 

1999. (The groups a, a, c, and a are the entire cohort including both 

those who have moved during their childhood and those who have 

not, whilst groups b, b, d, and b only include those who have lived 

at the same address during their entire childhood). 
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Carieshæmmende effekt af fluorid, indtægt og køn, 5-årige

dmfs  1 dmfs  5

OR  95 % CI OR  95 % CI

Fluoridindhold mg/l

0-0,125 1 1

0,125-0,25 0,86   0,80-0,91 0,80  0,73-0,89

0,25-0,375 0,86   0,80-0,93 0,88  0,79-0,98

0,375-1 0,78   0,73-0,84 0,76  0,69-0,84

>1 0,74   0,65-0,84 0,69  0,56-0,84

Husstandsindkomst

Laveste ¼ 1 1

Næstlaveste ¼ 0,83   0,78-0,88 0,78  0,71-0,84

Næsthøjeste ¼  0,47   0,44-0,50 0,36  0,33-0,40

Højeste ¼ 0,32   0,30-0,34 0,20  0,18-0,23

Køn

Pige 1 1

Dreng 1,09   1,04-1,14 1,14  1,07-1,22

Tabel 3. Betydning af fluorid-

koncentration i drikkevand, 

justeret for husstandsindkomst 

og køn, for dmfs-værdi over 

henholdsvis 1 og 5. Børn født 

i 1999, uanset bopæl i fem år 

(C99a). OR og 95 % konfidens-

interval for dmfs i femårsalde-

ren. N=48.351. 

Table 3. Effect of the con-

centration of fluoride in the 

drinking water, adjusted for 

taxable income and gender. The 

children were born 1999. Half of 

the children had moved during 

their 5 years. Odds Ratio and 

confidence intervals for dmfs at 

the age of 5 years. N= 48,351.  

niveau og derover og må anses for præcise, selvom de ikke er 
indsamlet med forskning for øje (2). Der foreligger imidlertid en 
mulighed for bias, idet indikation for fyldning i nogen grad retter 
sig efter den enkelte tandlæges erfaringer. Arbejder en tandlæge 
i et område med megen caries, er hun formentlig tilbøjelig til 
at restaurere en mindre carieslæsion af frygt for, at læsionen er 
blevet rigtig stor ved næste besøg et halvt års tid senere. Arbejder 
tandlægen i et område med et højt fluoridindhold i drikkevandet 
og en langsommere cariesprogression, er hun mere tilbøjelig til at 
ville se tiden an. Derfor, selvom denne undersøgelse er landsdæk-
kende, kan den ikke siges at være udført blindt/dobbeltblindt, al 
den stund at tandlægearbejde ikke udføres blindt/dobbeltblindt. 
Man kunne derfor reformulere begreberne en smule og medtage 
den lokale tandlæge som en del af effekten af fluorid, således at 
man ikke taler om effekten af fluorid i vandet alene, men om den 
samlede effekt af fluorid og lokal tandbehandling. Dette gælder 
naturligt nok kun for Danmark.

I undersøgelsen indgår cariesdata fra børn med både dansk og 
anden etnisk baggrund. Det er kendt, at børn med anden etnisk 
baggrund kan være mindre lydhøre for de forebyggende tiltag i 
børnetandplejen og hyppigt har mere caries, end det ellers ses 
i Danmark (3-5). Ved undersøgelser af den foreliggende art er 
det væsentligt, at den undersøgte befolkning er så homogen som 
muligt og, hvis der forekommer inhomogenitet, da må der ikke 
forekomme betydelig repræsentation af fremmede i enkelte af 
grupperne. Vi har ikke undersøgt dette forhold. 

Udtrækket fra CPR-registret med adresserne og fra BBR-re-
gistret med de geografiske koordinater for adresserne er aldeles 
præcist. Derimod kan man ikke entydigt knytte vandværkerne 
til adressen, idet vandværkerne ikke opgiver, hvem de leverer 
vand til, men må nøjes med at knytte hjemmet til det nærmest 
liggende vandværk. Endvidere må det antages, at det enkelte 
barn får vand ikke alene i hjemmet, men fra adskillige adresser 
i nabolaget, skolen, kammeraters og bedsteforældres hjem etc. 
Vor undersøgelse af vandværkernes fluorid viste, at der kun er 
130 vandværker ud af godt 3.000, der fremkalder en betydelig 
ændring af fluoridkoncentration inden for en beskeden afstand 
Med de foreliggende registre kan man imidlertid ikke komme tæt-
tere på den enkelte patients fluorideksponering fra drikkevandet. 
Med forbeholdene ovenfor anført er det enestående tæt. 

Vi har valgt forældrenes skattepligtige indkomst for 2004 
som en proxy variabel for social status og livsstil. For børn født i 
1989 kan man overveje, hvor præcist denne indkomstangivelse 
beskriver de faktiske sociale forhold op til 10-15 år tidligere. I den 
forgangne tid kan der sandelig være sket mange forandringer i 
familien, i familiens livsstil og i familiens indtægter. Noget bedre 
mål kan man imidlertid næppe umiddelbart finde.

Ekstrand, Christiansen og Christiansen (1) har sammenholdt 
den enkelte danske kommunes gennemsnitlige DMFS for 15-årige 
unge med kommunens gennemsnitlige fluoridkoncentration og 
fundet en effekt af fluoridet på cariesforekomsten meget lig den, 
vi har fundet i nærværende studium. Cariesdata i begge stu-
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dier ligger under for den samme bias fremkaldt af tandlægelig 
diagnostik og af etnisk baggrund, ligesom man kan antage, at 
fluoridkoncentrationen i det vand, kommunen tilbyder, kan va-
riere en del (Fig. 5). Endvidere har begge studier anvendt samme 
kohorte, 15-årige født i 1989, aldeles ved en tilfældighed. Begge 
studier bekræfter en udtalt effekt af fluorid i drikkevand som 
beskrevet i talrige studier, siden fluoridets rolle i emaljens mi-
neralisering blev demonstreret (6,7) og dets carieshæmmende 
effekt beskrevet (8-10). I Danmark er relationen mellem fluori-
dindholdet i drikkevand og caries beskrevet flere gange (11-13). 
Det, der påkalder sig særlig opmærksomhed i de foreliggende to 
arbejder, er, dels at der skal så lidt fluorid til, 0,2-0,3 mg/l, for at 
fremkalde en observérbar, statistisk signifikant cariesreduktion, 
dels at denne effekt kan ses på baggrund af 1.000-1.500 mg/l 
fluoridpasta tilført dagligt og på trods af, at den kommunale 
tandpleje har iværksat effektive forebyggende programmer, hvor 
megen caries kan antages at fremkalde et behov for intensiveret 
profylakse (14). Nogen god forklaring på, at 1.000-1.500 mg/l 
fluoridtandpasta bragt ind i munden og fordelt med en børste 
(15) ikke fuldstændigt overdøver 0,2 mg/l fluorid i en hurtigt 
sunket slurk vand, kan ikke gives. Men forskellen er der.

At den carieshæmmende effekt af fluorid i drikkevandet er 
særligt udtalt hos de børn, der kan forvente megen caries, kan 
forklares med, at de børn, der lader stå til og undlader børstning, 
slet ikke har effekten af fluortandbørstning, hvorfor vandets fluo-
ridindhold får så meget des mere betydning. 

Det er vel ikke overraskende, at effekten af fluorid i drikke-
vandet er mindre i mælketandsættet end i det permanente, al 
den stund at børn i den alder i vid udstrækning får dækket deres 
væskebehov af fluoridfattig mælk. 

Siden de første undersøgelser i 1930’erne over effekten af fluo-
rid i drikkevandet på cariesforekomsten er der udført et meget 
stort antal under meget forskellige forhold (for en god oversigt: 
Murray et al. 1991 (15)). Den observerede carieshæmmende ef-
fekt varierer op til 70 %, ikke ulig vore resultater. I sagens natur er 
der tale om sammenligninger af cariesforekomsten hos børn i to 
eller flere byer, hvorfor dobbeltblindt udførte studier ikke findes 
nogetsteds. Blindt udførte studier er gjort ved at føre børn fra to 
lokaliteter til samme undersøgelsessted, hvor undersøgeren ikke 
kendte barnets historie (15) og man observerede en carieshæm-
mende effekt fra 38 % til 55 % afhængigt af alder. Det må dog 
konkluderes, at kvaliteten af evidensen er lav (16).  

        
Konklusion 
Det foreliggende arbejde har vist, at der kan afledes en caries-
hæmmende effekt af fluoridkoncentrationen i drikkevandet fra 
nærmeste vandværk på op til 50 % afhængigt af den generelle ca-
riesforekomst. Der blev fundet en lige så stærk carieshæmmende 
effekt af husstandens skattepligtige indtægt. Som registrene, spe-
cielt Jupiter registret, i dag er bygget op, lykkedes det ikke at linke 
vandværksvandet direkte til den enkelte husstands drikkevand. 
Vandet fra nærmeste vandværk måtte anvendes. 

Abstract (English)

Prevalence of caries, fluoride in drinking water, family income and 
dental caries
Aim – The aim of the present study was to examine the association 
between the fluoride concentration in drinking water, the family 
tax revenue and dental caries in Danish children. 

Material and methods – We have linked registry data on the 
fluoride concentration in drinking water over a 10-year period 
and the Danish income tax register for 2004 with data on dental 
caries from the Danish National Boards database on child dental 
health for 5-year old children born in 1989 and 1999, and for 15-
year old children born in 1979 and 1989. Logistic regression was 
used to assess the correlations, adjusting for gender and taxable 
family income as a proxy variable for socioeconomic status.

Results – The fluoride concentration in drinking water varied 
considerably within the country from very low (< 0.10 mg/l) to 

more than 1.5 mg/l. Dental caries in both 5- and 15-year-olds had 
decreased over the study period. An inverse relation between the 
risk of dental caries and fluoride concentration in drinking water 
was found in both primary and permanent teeth. At the highest 
level of fluoride exposure (> 1 mg/l) a reduction of about 50 % 
was found. An equally strong effect of the family’s taxable income 
was found. Linking of Danish health registers with environmental 
and administrative registers seems to offer a prosperous oppor-
tunity for research.

Conclusion – The caries inhibiting effect of the concentration 
of fluoride in the drinking water is up to 50 %, which is de-
pendent of the general occurrence of caries. There was found a 
similar strong caries inhibiting effect related to the tax income 
of the household.  
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 Epidemiologiske og sundhedssociologiske undersøgelser 
(1-6) foretaget blandt voksenbefolkningen i Danmark 
siden slutningen af 1970’erne har vist, at tandsygdoms-

forekomsten i voksenbefolkningen tidligere var høj. De seneste 
års undersøgelser (7,8) dokumenterer imidlertid, at cariesfore-
komsten nu er for nedadgående, og at byrden af ubehandlet 
caries er mærkbart reduceret. Derimod vedbliver forekomsten 
af parodontale sygdomme at være massivt udbredt blandt 
voksne (9). De sociale forskelle i udbredelsen af både caries og 
parodontale sygdomme har hidtil været konstante (1,3,4,7,9).  
Social ulighed er især dokumenteret med hensyn til tandstatus 
(1-3,5,6). Befolkningsundersøgelser siden 1990’erne har peget 
på gunstige udviklingstendenser for voksenbefolkningens tand-
status og benyttelsen af tandplejetilbuddet (5,6). Etableringen 
og konsolideringen af den offentlige, forebyggende og sundheds-
fremmende børne- og ungdomstandpleje (10) viser samtidig 
positive resultater for voksenbefolkningens tandstatus, og dette 
gælder for både yngre og midaldrende voksne samt ældre men-
nesker (6). Både tandplejevanerne og tandstatus er imidlertid 
dårligere i de ældre aldersgrupper og hos de socialt og økono-
misk vanskeligt stillede befolkningsgrupper (6,11,12). Trods de 
seneste års forbedring af voksentandplejen med større vægt på 
forebyggende arbejde er der således fortsat et klart misforhold 
mellem ældre menneskers reelle tandplejebehov og forsøgene på 

Overvågning af 
voksenbefolkning-
ens tandstatus og 
tandlægebesøg i 
Danmark 
Situationen i 2005 og udviklingen 
 siden 1987.

Poul Erik Petersen, professor, dr.odont., sociolog, Afdeling for Sam-
fundsodontologi og Videreuddannelse, Odontologisk Institut, Center 
for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet

Ola Ekholm, forskningsmedarbejder, cand.scient., Statens Institut for 
Folkesundhed, Syddansk Universitet

Nanna Jürgensen, forskningsmedarbejder, tandlæge, ph.d., Afdeling 
for Samfundsodontologi og Videreuddannelse, Odontologisk Institut, 
Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet

Formål – At beskrive aktuel tandstatus og 

tandlægebesøg hos voksne danskere, at 

analysere effekten af socio-demografiske 

faktorer, og at belyse ændringerne i voks-

nes tandforhold over tid. 

Materiale og metode – En nationalt repræ-

sentativ stikprøve af 14.566 danskere i alderen 

16 år og derover; responsrate 67 %. Dataind-

samling vha. interviews i 2005; spørgeskema 

inkluderede selv-rapporteret antal tilstedevæ-

rende tænder og tandlægebesøg gennem de 

seneste fem år.

Resultater – I alt var 7 % tandløse; ande-

len var dog 28 % blandt personer på 65 år 

og derover.  Som helhed havde 81 % af de 

interviewede mindst 20 tænder; andelen var 

dog 39 % blandt personer på 65 år og derover. 

Regelmæssige tandlægebesøg blev oplyst af 

79 % af respondenterne; andelen var 66 % 

blandt personer på 65 år og derover. Antal af 

tænder var stærkt korreleret med hyppighed af 

tandlægebesøg. Tandstatus og regelmæssige 

tandlægebesøg varierede alt efter region, ud-

dannelse og personlig indkomst. Social ulighed 

i tandstatus gjaldt også for personer med re-

gelmæssige tandlægebesøg. Sammenligning 

af 2005-data med tilsvarende studier fra 1987, 

1994 og 2000 viser klart, at tandstatus og tand-

lægebesøg hos voksne danskere er forbedret 

markant gennem perioden på knap 20 år.

Konklusion – Generelt set er der sket bety-

delige forbedringer i befolkningens tandstatus 

og regelmæssige tandlægebesøg. Imidlertid er 

den sociale ulighed i tandforhold stabil over tid; 

uligheden er uretfærdig og en etisk udfordring 

for politikere og myndigheder på sundhedsom-

rådet. Forbedring af levevilkårene, etablering 

af en retfærdig finansieringsordning, og tilve-

jebringelse af et opsøgende tandplejesystem 

er vigtige faktorer for fremme af sundheden. 

Abstract

Den aktuelle tandstatus 
hos voksne danskere

Emneord:
Oral health; 

health behavior; 
social inequality; 

social 
determinants; 

health policy
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at kontrollere orale sygdomme og fremme livskvaliteten gennem 
tandpleje.   

Overvågning af helbredsforholdene i voksenbefolkningen 
finder sted på basis af regelmæssige undersøgelser af repræsen-
tative befolkningsudsnit. I 1987 gennemførte Statens Institut for 
Folkesundhed, Syddansk Universitet (tidligere Dansk Institut 
for Klinisk Epidemiologi), en første landsdækkende sundheds- 
og sygelighedsundersøgelse (SUSY-undersøgelsen), hvori også 
indgik oplysninger om tandforhold (13). Undersøgelsen er siden 
fulgt op af undersøgelser i 1994 (14), i 2000 (15) og i 2005 (16), 
og som samarbejdspartner har Tandlægeskolen i København ydet 
bidrag til undersøgelse af tandforholdene i voksenbefolkningen. 

Formålet med nærværende undersøgelse har været at tilve-
jebringe et aktuelt billede af voksenbefolkningens tandstatus 
og benyttelsen af tandplejetilbuddet med henblik på sundheds-
planlægning efter etableringen af den nye kommunale struktur 
med dannelse af fem regioner. Undersøgelsen tilsigter desuden 
at analysere socio-demografiske faktorers effekt på tandforhol-
dene hos voksne, at belyse sammenhængen mellem tandstatus og 
regelmæssige tandlægebesøg samt at vurdere ændringerne over 
tid i tandforholdene for voksne.  Endelig er det hensigten med 
undersøgelsen at vurdere den aktuelle tandstatus hos voksne 
i forhold til sundhedsmål formuleret af Sundhedsstyrelsen og 
verdenssundhedsorganisationen WHO, og udviklingen i social 
ulighed for så vidt angår tandstatus og benyttelsen af tandplejesy-
stemet sættes i relation til officielle sundhedsmål som formuleret 
af WHO.

Materiale og metode
Undersøgelsespopulation
Undersøgelsen i 2005 omfatter interview med 14.566 tilfældigt 
udvalgte danske statsborgere på 16 år og derover (16) og giver 
grundlag for nationalt og regionalt repræsentative tværsnitsana-
lyser. Data i undersøgelsen er indsamlet ved hjælp af personligt 
interview i svarpersonernes hjem. Den samlede deltagelsespro-
cent i interviewundersøgelsen var 66,7 % (antal inviterede n = 
21.832), idet 22,4 % ikke ønskede at deltage; 2,7 % kunne ikke 
deltage pga. sygdom eller handicap; 0,7 % var bortrejst eller på 
hospital; 4,8 % blev ikke truffet hjemme; 1,0 % var flyttet, og 
1,7 % gav anden begrundelse for ikke at deltage. På grund af 
eventuelle sprogproblemer har undersøgelsen ikke inkluderet 
indvandrere, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab. 

Interviews
Data er indsamlet ved hjælp af strukturerede interviews, og selve 
dataindsamlingen er gennemført af det faste interviewerkorps 
ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI-Survey). 
Det højt strukturerede interviewskema for SUSY-undersøgelserne 
(13-16) har fokuseret på følgende dimensioner: 1) oplevet hel-
bred, 2) sygelighed, 3) sygdomskonsekvenser, 4) sygdomsadfærd, 
5) sundhedsadfærd, 6) ydre helbredsrisici og ressourcer samt 7) 
sociale og demografiske baggrundsoplysninger. Interviewske-

maet har også inkluderet følgende odontologiske variabler: 1) 
selvrapporteret antal tilstedeværende naturlige tænder, og 2) 
tandlægebesøg gennem de sidste fem år, herunder regelmæssige 
tandlægebesøg for tandeftersyn mindst én gang årligt. Spørgsmå-
lene i interviewskemaet har været prætestet, og interviewerne 
blev forud for dataindsamlingen grundigt instrueret i anven-
delsen af skemaerne. De udtrukne svarpersoner blev i et intro-
duktionsbrev orienteret om undersøgelsens formål og indhold, 
herunder at deltagerne blev sikret anonymitet i forbindelse med 
offentliggørelse af undersøgelsesresultaterne.

Analyse af data
Tandlægeskolen i København har stået for analyse af de odontolo-
giske interviewspørgsmål. Statens Institut for Folkesundhed (SIF) 
har været ansvarlig for dataindsamlingen og for oparbejdningen 
af den generelle analysefil. Dataanalysen omfatter en række uaf-
hængige variabler med standardklassifikation for så vidt angår 
køn, aldersgruppering, kombineret skole- og erhvervsuddannelse 
(ISCED), beskæftigelse, personlig og husstandsmæssig indkomst, 
civilstand/samlivsstatus samt bopælsregion (16). Analysen af 
de foreliggende data er foretaget ved hjælp af programpakken 
SPSS version 17 (Statistical Package for the Social Sciences), og 
der er gennemført en række univariate, bivariate og multivariate 
fordelingsanalyser. Samplingsbrøken i undersøgelsen varierede 
lidt efter region. I nærværende rapport er anvendt uvægtede 
procentangivelser, og Chi2-testen er benyttet ved statistisk eva-
luering af procentdifferenser. 

I en række tri-variate analyser er aldersgrupper specificeret 
ud fra velkendte målgrupper for voksentandplejen således: 
25-44-årige (unge voksne), 45-64-årige (midaldrende voksne), 
og 65-årige og derover (ældre).  I visse situationer er aldersgruppe 
desuden anvendt som kontrolvariabel i den hensigt at undgå 
sløring på grund af alder i analyser af sammenhænge mellem to 
andre variabler. Ved vurdering af forskelle i procentandele er der 
standardmæssigt udført statistisk test svarende til de respektive 
aldersgrupper. Endelig er skoleuddannelse anvendt som gen-
nemgående uafhængig variabel i en række tidsserieanalyser, idet 
denne variabel optræder i samtlige datasæt fra årene 1987, 1994, 
2000 og 2005. 

 
Resultater
Tandstatus
Svarene på spørgsmålet om tandstatus er vist i Tabel 1. 5 % af de 
55-64-årige var tandløse, og andelen af tandløse steg herefter 
gradvist til 40 % blandt personer på 75 år og derover. Parallelt 
hermed var andelen af svarpersoner med mindst 20 tænder jævnt 
faldende fra 55-64-års-alderen. Tandløshed blev oplyst for 6 % 
af kvinderne og 8 % af mændene, og 20 tænder eller flere blev 
angivet af 82 % af kvinderne og 80 % af mændene. Tandstatus 
markant med samlivsstatus; blandt personer på 25 år og derover 
var 4 % af gifte/samlevende personer tandløse, og 85 % havde 
mindst 20 tænder. For enlige/tidligere gifte var 23 % tandløse, 
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og 52 % havde mindst 20 tænder. For ugifte personer var 4 % 
tandløse, og 87 % havde mindst 20 tænder. De nævnte forskelle 
i procentandele mellem gifte og enlige var statistisk signifikante 
(P < 0,001).

Tabel 2-3 viser sammenhængen mellem tandstatus og socio-
økonomiske variabler efter kontrol for alder. For de yngre voksnes 
vedkommende var der ikke forskelle i tandstatus efter uddannelse 
og indkomst. Det gjaldt derimod for aldersgruppen 45-64 år og 

i særlig grad for de 65-årige og derover. For disse aldersgrupper 
faldt procentandelen af tandløse med stigende uddannelsesni-
veau (P < 0,001), og procentandelen af personer med 20 eller 
flere tænder var gradvist større i takt med uddannelsesniveauet. 
(P < 0,001) (Tabel 2). Et tilsvarende mønster gjaldt for personlig 
indkomst, idet der var relativt mange tandløse (P < 0,001) og 
relativt få personer med mindst 20 tænder (P < 0,001) hos lav-
indkomstgrupperne på under 200.000 kr. (Tabel 3). 

16-24 år
(n=1434)

25-34 år 
(n=2149)

35-44 år 
(n=2682)

45-54 år 
(n=2655)

55-64 år 
(n=2634)

65-74 år 
(n=1756)

75+ år 
(n=1256)

Total 
(n=14566)

0 tænder - - - 1 5 20 40 7

1-9 tænder - - 1 2 6 14 15 5

10-19 tænder 1 1 1 5 12 18 17 7

20 tænder
eller flere

99 99 98 92 77 48 28 81

Tabel 1. Den procentvise fordeling af interviewede personer efter antal naturlige tænder i relation til aldersgruppe.

Table 1. Distribution (Pct.) of persons interviewed by number of teeth present and age group.  

Tandstatus og aldersgruppe

Kombineret skole- og erhvervsuddannelse

Aldersgrupper <10 år 10 år 11-12 år 13-14 år
15 år og 
derover

Total

45-64 år 
Tandløse 
20 tænder eller flere

12 

59 
(n=748)

4 

85 
(n=240)

3 

80 
(n=1335)

1 

92 
(n=1692)

- 

95 
(n=1201)

3 

84 
(n=5216)

65 år og derover 
Tandløse 
20 tænder eller flere

46 

30 
(n=1185)

18 

44 
(n=82)

23 

41 
(n=898)

9 

63 
(n=403)

6 

69 
(n=406)

28 

39 
(n=2974)

Regelmæssige tandlægebesøg 
45-64 år 
20 tænder eller flere 69 

(n=553)

90 

(n=197) 

84 

(n=1156)

94 

(n=1551)

95  

(n=1134)

89 

(n=4591)

65 år og derover 
20 tænder eller flere 39 

(n=557)

56 

(n=61)

55 

(n=635)

70 

(n=351)

74 

(n=366)

56 

(n=1970)

Tabel 2. Den procentvise andel af personer i alderen 45-64 år og 65 år og derover, der oplyste at være tandløse respektive at have mindst 

20 tænder i relation til kombineret skole- og erhvervsuddannelse (alle interviewede resp. personer med regelmæssige tandlægebesøg).

Table 2. Percentage of persons aged 45-64 years and 65 years or more who reported being edentulous or having 20 teeth or more by 

years of schooling. (All respondents or persons with regular dental visits). 

 

Tandstatus og uddannelse
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Der er sket betydelige forbedringer i befolkningens tandstatus 

og regelmæssige tandlægebesøg. Aktuelt går 80 % af alle 

voksne danskere regelmæssigt til tandlæge, og i dag har otte 

ud af 10 danskere mindst 20 tænder, og mindre end en tien-

dedel er tandløse. Ældre mennesker på 65 år og derover har 

dog fortsat et højt tandtab. Imidlertid er den sociale ulighed i 

tandforhold stabil over tid, hvilket udgør en fortsat udfordring 

for politikere og myndigheder på sundhedsområdet.  Forbe-

dring af levevilkårene, etablering af en retfærdig finansierings-

ordning og tilvejebringelse af et opsøgende tandplejesystem 

er vigtige faktorer for fremme af sundheden. 

KLINISK RELEVANS

Tandløshed blev relativt hyppigt rapporteret blandt alderspen-
sionister (29 %), førtidspensionister (12 %), og efterlønsmodta-
gere (11 %). Modsvarende blev 20 tænder eller flere i mindre grad 
oplyst hos alderspensionister (40 %), førtidspensionister (63 %), 
og efterlønsmodtagere (62 %).

Tandlægebesøg
Tabel 4 giver detaljerede resultater om tandlægebesøg.  For al-
dersgrupperne op til 55-64 år gik otte eller ni ud af 10 personer til 
tandlæge regelmæssigt; blandt de 25-34-årige og de 65-74-årige 
havde knap tre fjerdedele regelmæssige tandlægebesøg, mens 
dette gjaldt for godt halvdelen af de ældre på 75 år og derover. I 
alt 82 % af kvinderne mod 77 % af mændene oplyste at besøge 
tandlæge regelmæssigt. 

16-24 år
(n=1434)

25-34 år 
(n=2149)

35-44 år 
(n=2682)

45-54 år 
(n=2655)

55-64 år 
(n=2634)

65-74 år 
(n=1756)

75+ år 
(n=1256)

Total 
(n=14566)

Har besøgt tandlæge 
regelmæssigt

80 72 83 89 87 74 55 79

Har besøgt tandlæge 
uregelmæssigt

18 24 14 7 6 6 8 12

Har ikke besøgt tandlæge 2 4 3 4 7 20 37 9

Tandlægebesøg og aldersgruppe

Tabel 4. Den procentvise andel af interviewede personer, der oplyste at have søgt tandlæge inden for de seneste fem år i relation til aldersgruppe.

Table 4. Percentage of persons interviewed who reported having seen a dentist regularly or not within the past 5 years by age group.

Under 
100.000 kr.

100.000-
199.999 kr.

200.000-
299.999 kr.

300.000-
399.999 kr.

400.000 kr.
eller højere

45-64 år 
Tandløse 
20 tænder eller flere

8 

67 

(n=239)

8 

70 

(n=1124)

2 

87 

(n=1576)

1 

90 

(n=1208)

1 

93 

(n=912)

65 år og derover 
Tandløse 
20 tænder eller flere

38 

28 

(n=696)

30 

37 

(n=1403)

12 

58 

(n=390)

3 

70 

(n=103)

7 

77 

(n=101)

Regelmæssige tandlægebesøg 
45-64 år 
20 tænder eller flere 74 

(n=183)
78 

(n=904)
90 

(n=1426)
94 

(n=1101)
94 

(n=848)

65 år og derover 
20 tænder eller flere 48 

(n=392)

54 

(n=901)

67 

(n=332)

73 

(n=97)

82 

(n=92)

Tandstatus og personlig indkomst

Tabel 3. Den procentvise andel af personer, der var tandløse, og andelen af personer med 20 tænder eller flere i relation til personlig ind-

komst pr. år og aldersgruppe (alle interviewede resp. personer med regelmæssige tandlægebesøg).

Table 3. Percentage of persons being edentulous or having 20 teeth or more by personal annual income (DDK) and age group. 

(All respondents or persons with regular dental visits).
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Kombineret skole- og erhvervsuddannelse

Aldersgrupper <10 år 10 år 11-12 år 13-14 år
15 år og 
derover

Total

25-44 år
65 

(n=236)

71

(n=268)

74

(n=714)

81

(n=2120)

79

(n=1406)

78 

(n=4744)

45-64 år
74 

(n=748)

82

(n=248)

87

(n=1335)

92

(n=1692)

94

(n=1201)

88

(n=5216)

65 år og derover
47 

(n=1185)

74

(n=82)

71

(n=898)

87

(n=403)

90

(n=406)

66

(n=2974)

Tabel 5. Den procentvise andel af interviewede personer, der oplyste at have regelmæssige tandlægebesøg i relation til kombineret skole- 

og erhvervsuddannelse og aldersgruppe.

Table 5. Percentage of persons interviewed who reported regular dental visits by years of schooling and age group. 

Tandlægebesøg og uddannelse

Under 
100.000 kr.

100.000-
199.999 kr.

200.000-
299.999 kr.

300.000-
399.999 kr.

400.000 kr.
eller højere

25-44 år
64

(n=298)

70

(n=922)

81

(n=1698)

81

(n=1047)

84

(n=707)

45-64 år
77

(n=239)

80

(n=1124)

91

(n=1576)

91

(n=1298)

93

(n=912)

65 år og derover
56

(n=696)

64

(n=1403)

85

(n=390)

94

(n=103)

91

(n=101)

Tandlægebesøg og personlig indkomst

Tabel 6. Den procentvise andel af interviewede personer, der oplyste at have regelmæssige tandlægebesøg i relation til personlig indkomst 

pr. år og aldersgruppe.

Table 6. Percentage of persons interviewed who reported regular dental visits by personal annual income (DDK) and age group.

Tandlægebesøg i løbet af de sidste 5 år

Aldersgruppe Tandstatus Regelmæssigt 3-4 gange 1-2 gange Nej Total

45-64 år
Tandløs 

20+ tænder 

Uoplyst (n=13)

1 

88 

(n=4648)

5 

73 

(n=158)

5 

62 

(n=207)

44 

36 

(n=263)

4 

84 

(n=5289)

65 år og derover 
Tandløs 

20+ tænder 

Uoplyst (n=34)

4 

56 

(n=1999)

30 

31

(n=57)

42 

13

(n=149)

86 

2 

(n=773)

28 

39 

(n=3012)

Tabel 7. Den procentvise andel af interviewede personer, der var tandløse henholdsvis havde 20 eller flere tænder i relation til tandlæge-

besøg i løbet af de sidste fem år og aldersgruppe.

Table 7. Percentage of persons interviewed being edentulous or having 20 teeth or more by dental visiting habits within the past 5 years 

and age group.

Tandstatus og tandlægebesøg
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Tandløse 20 tænder eller flere Regelmæssige tandlægebesøg

Alder 
(år)

1987 1994 2000 2005 1987 1994 2000 2005 1987 1994 2000 2005

16-24 - - - - 99 100 99 99 91 87 83 80

25-34 1 - - - 97 99 99 100 90 84 78 72

35-44 2 1 - - 87 95 97 98 88 89 87 83

45-54 12 4 2 1 61 83 89 92 75 87 89 89

55-64 33 24 9 5 36 51 66 77 54 68 84 87

65-74 51 40 27 20 16 29 40 48 35 51 66 74

75+ 66 55 46 40 7 12 20 28 31 35 46 55

Tabel 9. Den procentvise andel af interviewede personer, der oplyste at være tandløse, at have 20 tænder eller flere og at have regelmæs-

sige tandlægebesøg i relation til aldersgruppe og undersøgelsesårene 1987, 1994, 2000 og 2005.

Table 9. Percentage of persons interviewed who reported being edentulous, having 20 teeth or more, and having regular dental visits by 

age group and year of study, i.e. 1987, 1994, 2000, and 2005.

Tandstatus, tandlægebesøg og tidsperiode

Region 

20 eller 
flere tænder

65 år og 
derover

Tandløse

65 år og 
derover

Regel-
mæssige 
tandlæge-

besøg

16-24 år

Regel-
mæssige 
tandlæge-

besøg

25-44 år

Regel-
mæssige 
tandlæge-

besøg

45-64 år

Regel-
mæssige 
tandlæge-

besøg

65 år og 
derover

Hovedstaden 52 17 69 72 89 78

Sjælland 45 24 80 78 90 71

Syddanmark 36 31 85 79 88 64

Midtjylland 37 29 83 80 88 63

Nordjylland 27 38 81 81 86 55

Total
39 28 80 78 88 66

Tabel 8. Den procentvise andel af interviewede personer med forskellig tandstatus og regelmæssige tandlægebesøg i relation til region.

Table 8. Percentage of persons interviewed with certain dentate status and regular dental visits by region.

Tandstatus, tandlægebesøg og region
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Uanset aldersgruppe var der større procentandele af personer 
med regelmæssige tandlægebesøg med stigende uddannelsesni-
veau (P < 0,001) (Tabel 5). Parallelt hermed var der sammen-
hæng mellem regelmæssige tandlægebesøg og personlig indkomst 
(P < 0,001) (Tabel 6); effekten af indkomst var gældende for alle 
aldersgrupper (P < 0,001), men størst for aldersgruppen på 65 år 
og derover. Endelig varierede andelen af personer med regelmæs-
sige tandlægebesøg efter samlivsstatus; for interviewede på 25 år 
og opefter gik 84 % af de gifte personer til tandlæge regelmæssigt 
mod 76 % blandt samlevende; 67 % i gruppen af enlige/tidli-
gere gifte og 73 % af ugifte personer (P < 0,001). Regelmæssige 
tandlægebesøg gjaldt for 66 % af alderspensionisterne, 70 % af 
førtidspensionisterne, og 72 % af de langtidssyge. 

Tandstatus – tandlægebesøg
Tabel 7 viser andelen af voksne med forskellig tandstatus i rela-
tion til tandlægebesøg efter kontrol for alder. I begge aldersgrup-
per gjaldt det, at der var forholdsvis flere tandløse personer (P 
< 0,001) og færre personer med mindst 20 tænder (P < 0,001) 
blandt dem, der ikke havde besøgt tandlæge regelmæssigt. Blandt 
svarpersonerne med regelmæssige tandlægebesøg var der lige-
ledes relativt færre personer med mindst 20 tænder i grupperne 
med kort uddannelse (Tabel 2) (P < 0,001) og personlig indkomst 
på under 200.000 kr. pr. år (Tabel 3) (P < 0,001).

Regionale forskelle
Variationen i tandforholdene efter region er belyst i Tabel 8. I 
aldersgruppen 65 år og derover var den højeste procentandel af 
personer med 20 tænder eller flere at finde i Region Hovedstaden, 
mens Region Nordjylland havde den laveste andel på denne varia-
bel (P < 0,001). Tandløshed blandt de ældre var mindre hyppigt 
forekommende i Region Hovedstaden, hvorimod tandløshed var 
høj i Region Nordjylland (P < 0,001).  Med hensyn til tandlæge-
besøg var de regionale forskelle mindre systematiske. For alders-
grupperne 16-24 år og 25-44 år var der relativt færre personer 
i Region Hovedstaden, der havde regelmæssige tandlægebesøg 
(P < 0,001); det omvendte var tilfældet for gruppen på 65 år og 
derover, idet forekomsten af regelmæssige tandlægebesøg var 
relativt lav i Region Nordjylland (P < 0,001).

Tidsserieanalyser
Tabel 9 viser resultaterne af tidsserieanalyser svarende til de 
respektive aldersgrupper og for variablerne tandløshed, tilste-
deværelse af mindst 20 tænder, og regelmæssige tandlægebesøg. 
Fx for aldersgruppen på 65-74 år faldt forekomsten af tandløshed 
over tidsperioden fra 51 % i 1987 til 20 % i 2005; andelen af 
personer med mindst 20 tænder steg fra 16 % i 1987 til 48 % i 
2005, og endelig steg andelen af personer med regelmæssige 
tandlægebesøg fra 35 % i 1987 til 74 % i 2005. 

 
Sociale determinanter
Figurerne 1-5 illustrerer tidsserier for analyse af sammenhængen 

mellem tandforhold og skoleuddannelse for udvalgte alders-
grupper. For alle undersøgelsesår peger resultaterne entydigt 
på markante forskelle i tandstatus efter uddannelsesniveau (P 
< 0,001).  Blandt 65-årige og derover (Fig. 1-2) og 45-64-årige 
(Fig. 3) kunne der for alle uddannelsesgrupper tillige noteres 
reduktioner i andele af personer med tandløshed og tilsvarende 
vækst i andele af personer med mindst 20 tænder (P < 0,001).  
Dette var dog mindre tydeligt for personer med studenterek-
samen. 

De to aldersgrupper er også valgt for illustration af sammen-
hænge mellem uddannelse og regelmæssige tandlægebesøg. 
For 45-64-årige med syv års skoleuddannelse steg andelen af 
personer med regelmæssige tandlægebesøg fra 68 % i 1994 til 77 
% i 2005 (Fig. 4). For 65-årige og derover med syv års skoleud-
dannelse fandt en tilsvarende ændring sted i hyppigheden af re-
gelmæssige tandlægebesøg (Fig. 5) (P < 0,001). For 45-64-årige 
personer med 10 års skolegang var der ubetydelige forskelle 
efter undersøgelsesår i andelen af personer med regelmæssige 
tandlægebesøg, og en tilsvarende situation blev afdækket for 
ældre med studentereksamen. 

Diskussion
Overvågning af befolkningens sundhedstilstand og modificér-
bare risikofaktorer er en vigtig praksis i det moderne folkesund-
hedsarbejde. Overvågningsarbejdet har ikke kun karakter af 
evaluering, men sigter i lige så høj grad mod umiddelbar og 
nødvendig aktionstagning fra politisk og administrativt hold. 
Tilvejebringelsen af sundhedsdata giver således grundlag for sy-
stematisk planlægning og justering af sundhedstiltag i overens-
stemmelse med befolkningens behov, og samtidig giver relevante 
data muligheder for at vurdere effekten af sundhedsprogrammer 
og dermed måling af evidens i folkesundhedsarbejdet.  Denne 
praksis er naturligvis vigtig for en sundhedsmyndighed og bør 
gennemføres løbende – fx hvert femte år – under anvendelse af 
robuste sundheds- og risikoindikatorer. Ved sundhedsovervåg-
ning af en befolkning sker dataindsamling hensigtsmæssigt ved 
hjælp af personlige interviews eller enquete, idet regelmæssige 
kliniske undersøgelser generelt er meget tidsrøvende og om-
kostningskrævende at udføre. SIF har siden 1987 gennemført 
et sådant nationalt overvågningsprogram for sundhed. WHO 
har udviklet interviewværktøjer for overvågning af såvel oral 
sundhedstilstand som sociale og adfærdsmæssige risikofaktorer 
(17). Det fremhæves desuden af WHO, at det er ønskværdigt, at 
overvågningen af oral sundhed ikke sker isoleret, men som en 
integreret del af overvågningen af den generelle sundhed og de 
fælles risikofaktorer. 

Nærværende undersøgelse af tandforhold blandt voksne er 
netop baseret på data indsamlet som led i SIF’s overvågnings-
program (16). På trods af at der er opnået en lavere responsrate 
end ved undersøgelserne i 1994 og 2000, vurderes det, at studie-
populationen i 2005 er nationalt repræsentativ, og stikprøvens 
størrelse giver et solidt analytisk potentiale. Erfaringsmæssigt 
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giver det personlige interview en høj kvalitet af indsamlede data, 
og et grundigt træningsforløb medvirker til at sikre reliabilitet og 
dermed validitet af data. 

I lighed med tidligere undersøgelser (5,6) er der udskilt to 
kategorier af tandstatus med både klinisk og planlægningsmæs-
sig relevans for tandplejen. Det drejer sig om tandløshed samt 
tilstedeværelsen af 20 tænder eller flere, der kan anses for at 
være et operationelt udtryk for et funktionelt, naturligt tandsæt. 
Spørgsmålet om tandlægebesøg i løbet af de seneste fem år giver 
mulighed for at måle, i hvilket omfang befolkningen benytter 
sig af tandplejetilbuddet med henblik på sygdomsforebyggelse. 

Situationen i 2005 – tandstatus
De foreliggende tal for år 2005 viser en positiv tandstatus 
svarende til alle aldersgrupperne under 65 år. Forekomsten 
af tandtab er imidlertid fortsat høj blandt ældre, og risikoen 
for en kompromitteret livskvalitet er stor. Undersøgelsen viser 
markante sociale forskelle i tandstatus, og dette gælder i særlig 
grad for den midaldrende og ældre del af befolkningen. Disse 
resultater bekræfter således tidligere rapporter om social ulighed 
i tandstatus hos voksne danskere (2,5,6), og data er også i over-
ensstemmelse med tilsvarende undersøgelser i udlandet (12). 
De sociale forskelle i tandforholdene for voksenbefolkningen 

står i øvrigt i klar modsætning til situationen for børn og unge, 
idet den kommunale tandpleje gennem årene har bidraget til at 
sikre, at den sociale ulighed i tandsundheden er reduceret for 
disse målgrupper (10).

Alderspensionister, førtidspensionister og personer på efterløn 
er særlige indsatsgrupper for voksentandplejen, og disse personer 
har mulighed for supplerende økonomisk hjælp til tandpleje ud 
over tilskud fra sygesikringen. Den aktuelle undersøgelse har 
peget på, at dårlig tandstatus er relativt hyppigt forekommende 
blandt disse personer. Samtidig illustreres det, at samlivsstatus 
har betydning for tandstatus, og ligeledes at tandlægevanerne har 
en svag positiv sammenhæng med samlivsstatus. 

Situationen 2005 – tandlægebesøg
I et internationalt perspektiv er benyttelsen af voksentandplejen 
i Danmark fortsat bemærkelsesværdig høj (18). Med hensyn til 
voksnes tandlægebesøg har tidligere danske (1-3,5,6), men også 
lignende udenlandske undersøgelser (12,18) vist klare forskelle 
efter socio-økonomisk status. Sådanne systematiske forskelle af-
dækkes fortsat i den aktuelle undersøgelse. For alle aldersgrupper 
af voksne gælder det, at regelmæssige tandlægebesøg er markant 
mindre hyppigt forekommende hos personer med kort uddan-
nelse og lav personlig indkomst.

Tandløshed, skoleuddannelse og tidsperiode 

Fig. 1. Procentandelen af interviewede ældre på 65 år og 

derover, som oplyste at være totalt tandløse i relation til 

skoleuddannelse og undersøgelsesår.

Fig. 1. Percentage of interviewees aged 65 years who 

reported being edentulous, by years of schooling and year 

of study.
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Funktionel tandstatus, skoleuddannelse og tidsperiode

Fig. 2. Procentandelen af interviewede ældre på 65 år og 

derover, som oplyste  at have 20 tænder eller flere i relation til 

skoleuddannelse og undersøgelsesår.

Fig. 2. Percentage of interviewees aged 65 years who 

reported having at least 20 teeth, by years of schooling and 

year of study. 
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Tandstatus – tandlægebesøg
Det sundhedsmæssige formål med tandplejen har tidligere været 
klart beskrevet i lov om tandpleje (19) derved, ”at befolkningen 
udvikler hensigtsmæssig hjemmetandpleje samt deltager i tilbud-
det om forebyggende og behandlende tandpleje for dermed at 
bevare tænder, mund og kæber i funktionsdygtig stand gennem 
hele livet”. Den foreliggende undersøgelse påpeger, at flertallet 
af voksne har bevaret et funktionelt tandsæt, og at størstedelen 
af befolkningen regelmæssigt benytter tilbuddet om voksentand-
pleje. Det er tidligere godtgjort (6), at deltagelsen i regelmæssig 
tandpleje i barneårene er en væsentlig medvirkende faktor for den 
positive profil for tandstatus i voksenalderen. Parallelt hermed 
viser de gennemførte analyser, at der er eklatant sammenhæng 
mellem tandstatus og regelmæssige tandlægebesøg. Et funktio-
nelt tandsæt er således relativt hyppigere forekommende blandt 
personer med regelmæssige tandlægebesøg, hvorimod tand-
løshed er hyppigst hos de personer, der ikke har søgt tandlæge 
regelmæssigt. Det må imidlertid understreges, at det anvendte 
undersøgelsesdesign giver visse begrænsninger for konklusioner 
om årsags-virknings-sammenhænge. Spørgsmålet er således, om 
regelmæssige tandlægebesøg fører til bevarelsen af et funktio-
nelt tandsæt, eller om tandtabet begrunder uregelmæssige eller 
manglende tandlægebesøg.

De sociale forskelle i tandstatus er dokumenteret på popula-
tionsniveau, men det er bemærkelsesværdigt, at denne gradient 
også findes blandt personer med regelmæssige tandlægebesøg. 
For både midaldrende voksne og ældre kan der her konstateres 
ganske store forskelle mellem de sociale grupper i andelen af 
personer med et funktionelt, naturligt tandsæt. 

Regionale uligheder i tandstatus og regelmæssige tandlægebesøg
Undersøgelsen er den første kortlægning af voksnes orale hel-
bredsforhold efter indførelsen af den nye kommunale struktur i 
Danmark, og den viser klare regionale forskelle med hensyn til 
tandstatus. Fx har personer på 65 år og derover i Region Hoved-
staden dobbelt så stor andel af ældre med mindst 20 tænder som 
i Region Nordjylland, mens dobbelt så stor andel af de ældre i 
Region Nordjylland som i Region Hovedstaden er tandløse.

Undersøgelsen dokumenterer også, at flere ældre i Region 
Hovedstaden end i Region Nordjylland går regelmæssigt til tand-
læge. De regionale forskelle i tandlægevaner hos ældre hænger 
sammen med tandstatus, men forskellene må tillige anses for at 
være traditionsbetinget og relateret til det tidligere manglende 
tandplejetilbud i de jyske regioner af landet. For midaldrende 
voksne er der tale om en højere grad af regional lighed i benyt-
telsen af tandplejetilbuddet, der i dag er mere tilgængeligt for 

Funktionel tandstatus, skoleuddannelse og tidsperiode

Fig. 3. Procentandelen af interviewede personer i alderen 

45-64 år, som oplyste at have 20 tænder eller flere i relation 

til skoleuddannelse og undersøgelsesår.

Fig. 3. Percentage of interviewees aged 45-64 years having 

at least 20 teeth, by years of schooling and year of study.
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Tandlægebesøg, skoleuddannelse og tidsperiode

Fig. 4. Procentandelen af interviewede personer i alderen 

45-64 år, som oplyste at have regelmæssige tandlægebesøg 

i relation til skoleuddannelse og undersøgelsesår.

Fig. 4. Percentage of interviewees aged 45-64 years who 

reported having regular dental visits, by years of schooling 

and year of study.
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befolkningen. Den faldende deltagelse i regelmæssig tandpleje 
blandt unge mennesker viser sig endelig at gælde primært for 
Hovedstadsregionen. 

Udviklingstendenser i tandstatus og regelmæssige tandlægebesøg
Denne undersøgelse giver også grundlag for at sammenligne 
oplysninger om tandstatus og tandlægebesøg over et tidsspand 
fra 1987 til 2005, og der kan for alle aldersgrupper konstateres 
markante forbedringer. Fx for aldersgruppen 55-64 år er an-
delen af tandløse personer faldet dramatisk, således at kun et 
fåtal nu er uden naturlige tænder. For ældre i alderen 65-74 år 
er andelen af tandløse i forhold til 1987 mere end halveret, og 
ligeså hos 75-årige og derover er der tale om en betydelig reduk-
tion i forekomsten af tandløshed. Sundhedsstyrelsen har i den 
såkaldte Tandplejeprognose (20) estimeret, at kun et fåtal (< 2 
%) i den danske voksenbefolkning som helhed vil være tandløse 
i år 2020, og nærværende undersøgelse illustrerer tydeligt, at 
denne udvikling er godt på vej. Også for andelen af personer med 
et funktionelt, naturligt tandsæt er der tale om en overbevisende 
positiv udvikling. For midaldrende og ældre voksne er andelen 
af personer med mindst 20 tænder øget betydeligt gennem årene 
siden 1987. Denne positive tendens er i øvrigt ganske parallel med 
udviklingen i andre lande omkring Danmark (21-24). 

Tandlægebesøg, skoleuddannelse og tidsperiode

Fig. 5. Procentandelen af interviewede ældre på 65 år og 

derover, som oplyste at have regelmæssige tandlægebesøg i 

relation til skoleuddannelse og undersøgelsesår.

Fig. 5. Percentage of interviewees aged 65 years who 

reported having regular dental visits, by years of schooling 

and year of study.
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Parallelt med ændringerne i befolkningens tandstatus kan 
der konstateres en bemærkelsesværdig generel positiv udvik-
ling med hensyn til tandlægebesøg. Udviklingen har været en 
systematisk vækst i andele af midaldrende voksne og ældre, der 
søger tandlæge regelmæssigt; således er der i aldersgruppen 65-
74 år nu mere end dobbelt så mange ældre med regelmæssige 
tandlægebesøg som i 1987. For de yngre voksnes vedkommende 
er udviklingen imidlertid gået i retning af vigende benyttelse af 
tilbuddet om regelmæssige tandlægebesøg, hvilket antageligt 
afspejler en bedring af tandsundheden og livsstil hos unge.

Sundhedsmål og resultat
Det er tidligere vurderet (6), hvorvidt tandstatus for voksenbe-
folkningen lever op til nationale og internationale standarder for 
år 2000 som formuleret af henholdsvis Sundhedsstyrelsen (25) og 
WHO (26). Det blev godtgjort, at tandstatus for 35-44-årige dan-
skere allerede opfylder de specifikke sundhedsmål for år 2000, 
der blev sat i begyndelsen af 1980’erne af begge sundhedsmyn-
digheder. For ældrebefolkningen i Danmark på 65 år og derover 
var målene for tandløshed for år 2000 også opnået; imidlertid var 
målene endnu ikke opfyldt for så vidt angår indikatoren andelen 
af 65-årige og derover med mindst 20 tænder. Sundhedsstyrelsens 
standard har været fastsat til, at mindst 40 % af personer i denne 
aldersgruppe skal have et funktionelt naturligt tandsæt, hvori-
mod WHO har formuleret et mere ambitiøst mål på mindst 50 % 
af ældre med 20 tænder eller flere. Sundhedsstyrelsens mål for 
tandstatus blandt ældre personer kunne ikke opfyldes i år 2000, 
men målet er lige akkurat nået i år 2005, hvor 39 % af ældre har 
tilkendegivet at have mindst 20 naturlige tænder. Derimod er 
det stadig en udfordring for dansk tandpleje at nå op på WHO’s 
standard for andelen af ældre med mindst 20 tænder. WHO har 
udviklet en global strategi for fremme af ældre menneskers orale 
sundhed, den generelle sundhed og livskvalitet (27) bl.a. gennem 
styrkelsen af indsatsen fra sundhedsprofessionerne. I samsvar 
hermed har flertallet af danske tandlæger i en nylig undersøgelse 
(28) påpeget behovet for at forbedre oral sundhed og generel 
sundhed blandt ældrebefolkningen. 

Udviklingstendenser for social ulighed i tandstatus
Social ulighed i sundhed er et globalt fænomen og udgør et af 
de alvorligste folkesundhedsproblemer også i dagens danske 
samfund. Uligheden i oral sundhed manifesterer sig i voksenbe-
folkningen både hvad angår forekomsten af caries, parodontale 
sygdomme, tandstatus og oral cancer (8). Overalt i verden træder 
den sociale skævhed i sundheden dog især frem med hensyn til 
tandstatus. For Danmarks vedkommende er de sociale forskelle 
i tandstatus verificeret på tværs af aldersgrupper og i særlig grad 
for tilstande, der direkte er relateret til livskvaliteten. 

Til trods for den generelle forbedring over tid i tandstatus og 
regelmæssige tandlægebesøg persisterer den sociale gradient, 
og de socialt dårligst stillede ”halter bagefter” i den positive 
udvikling i tandforholdene sammenlignet med de velstillede 
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befolkningsgrupper. Det er værd at notere, at selvom der for de 
45-64-årige med syv års skoleuddannelse ses en forbedring i 
andelen af personer med mindst 20 tænder over perioden 1994 
til 2005, da når denne gruppe langtfra op på det niveau, som var 
gældende i 1994 for gruppen af personer med studentereksamen 
eller hf. Et tilsvarende billede tegnes for tandstatus hos ældre 
mennesker; trods en reduktion i forekomsten af tandløshed hos 
ældre med syv års skoleuddannelse er niveauet i 2005 langt højere 
for denne gruppe, end hvad der var tilfældet i 1994 for personer 
med studentereksamen. 

Undersøgelsen viser et lignende udviklingsmønster for regel-
mæssige tandlægebesøg. Det gælder således for ældre mennesker, 
at trods en stigning i andelen af personer med regelmæssige tand-
lægebesøg over tidsperioden 1994 til 2005, så er gruppen med syv 
års skoleuddannelse end ikke nået op på det niveau for regelmæs-
sige tandlægebesøg, som var tilfældet for personer med studenter-
eksamen i 1994. De fortsatte sociale forskelle i tandlægebesøg er 
overraskende i betragtning af, at Danmark har et tandplejesystem 
med sufficient dækning af tandlæger og involvering af tredjepart 
i finansiering af tandplejen. Det er også slående, at de sociale for-
skelle i tandstatus slår kraftigt igennem, når man alene betragter 
persongruppen med regelmæssige tandlægebesøg. Hvad enten 
den uafhængige variable hedder skoleuddannelse eller personlig 
indkomst, er der betydelige sociale forskelle i tandstatus blandt de 
personer, der regelmæssigt benytter tandplejesystemet.

Sammenfatning og konklusion
I organisationens globale (29) og regionale (30) sundhedsstrate-
gier for det 21. århundrede giver WHO initiativerne for elimine-
ring eller reduktion af den sociale ulighed i sundhed den allerhø-
jeste vægt for alle medlemsstater. Forskellene i sygdomsprævalens 
mellem sociale grupper er solidt dokumenteret både for en række 
kroniske sygdomme og for smitsomme sygdomme (31). Det po-
sitive budskab fra WHO er imidlertid, at midlerne til at udjævne 
disse forskelle allerede foreligger; den uretfærdige sociale ulighed 
i sundhed kan således fjernes, såfremt den politiske vilje er til 
stede. Det fremhæves i den nylige rapport fra den såkaldte WHO 
Commission on Social Determinants of Health (32), at initiativer 
for lighed i sundhed kræver en kraftig og vedholdende politisk 
indsats over for de sociale og adfærdsmæssige determinanter 
for sygdom og tillige sikringen af en socialt retfærdig sundheds-
tjeneste.

Indsatsen for populationsorienteret sygdomsforebyggelse 
og sundhedsfremme må derfor styrkes med henblik på at bryde 
den cementerede sociale ulighed i tandstatus. Det er samtidig 
påkrævet at udvikle tandplejesystemet i Danmark, så det er 
socialt retfærdigt for voksenbefolkningen. Vigtige virkemidler 
herfor er etableringen af en finansieringsordning for tandpleje, 
der effektivt matcher sygdomsmønstret og tandplejebehovet 
hos de dårligst stillede sociale grupper. Erfaringer fra kom-
munale tandplejeprogrammer for voksne (33,34) peger på, at 
supplerende opsøgende og forebyggende tandpleje netop kan 

Abstract (English)

Surveillance of adult dental health status and dental visits in Den-
mark – the situation in 2005 and the development since 1987
Objectives – To assess actual dental health status and dental visits 
of Danish adults; to analyse the effect of socio-demographic fac-
tors, and to outline the trends in dental health. 

Materials and methods – National representative sample of 
14,566 Danish citizens 16 years and older; response rate 67 %. 
Data were collected in 2005 by interviews; questions on the self-
reported number of natural teeth present and dental visits within 
the past 5 years were included.

Results – In all, 7 % were edentulous; the figure was 28 % at 
age 65 years or more. In total, 81 % of participants had at least 
20 teeth; the figure was 39 % at age 65 years or more. Regular 
dental visits were found for 79 % of participants; the figure was 
66 % at age 65 years or more. The number of teeth present was 
highly associated with frequency of dental visits. Dental health 
status and regular dental visits varied by region, education and 
personal income. Social inequality in dental health was also ob-
served among regular dental attendees. Comparison of 2005 data 
with similar studies carried out in 1987, 1994, and 2000 provides 
evidence that dental health status and dental visits of Danish 
adults has improved considerably during the past nearly 20 years.

Conclusions – In general, dental health improved over the past 
two decades; however, social inequality remains unchanged.  
Social inequality in dental health is injustice and an ethical pro-
blem to politicians and health authorities. Improvement of living 
conditions, establishment of a financially fair oral health service, 
and provision of service based on community outreach are critical 
factors in promoting health of the disadvantaged people.  

sikre udviklingen af regelmæssige tandplejevaner, en bedre 
tandstatus og dermed sikring af livskvaliteten hos de socialt 
og økonomisk dårligt stillede. SUSY2005 har givet den nyeste 
information om voksenbefolkningens tandstatus og tandlæge-
besøg. SUSY-undersøgelserne har sammen med den mangeårige 
samfundsodontologiske forskningsindsats tilvejebragt solid viden 
om social ulighed i oral sundhed. Det er alene en klar politisk og 
administrativ udfordring at omsætte denne viden til konkrete 
løsninger af dette folkesundhedsproblem. 
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 Det er veldokumenteret, at et for stort al-
koholforbrug kan have en række alvorlige 
skadevirkninger af både sundhedsmæssig 

og social karakter. Omvendt kan et moderat alko-
holforbrug have en positiv effekt på helbredet, da 
det eksempelvis er associeret med en beskyttelse 
mod hjerte-kar-sygdomme og mod udvikling af 
type 2-diabetes.

Om alkoholforbrug er relateret til det orale 
helbred, er endnu sparsomt belyst. Formålet med 
nærværende undersøgelse var derfor at analy-
sere sammenhængen mellem alkoholforbrug og 
tandsundhed i en gruppe af hjemmeboende ældre 
mennesker. 

Materiale og metode
Undersøgelsesdeltagerne blev alle rekrutteret fra 
Østerbroundersøgelsen, som er en igangværende 
prospektiv befolkningsundersøgelse med fokus på 
kardiovaskulære sygdomme.

Fra januar 2004 til maj 2005 blev 1.918 tilfæl-
digt udvalgte deltagere på 65 år og mere inviteret 
til at deltage i nærværende undersøgelse, og 41 % 
af de inviterede deltog. De udgør nu: The Copen-
hagen Oral Health Senior Cohort (COHS).

Deltagerne mødte på Tandlægeskolen i Køben-
havn til en klinisk odontologisk undersøgelse samt 
et interview.

Som mål for alkoholforbrug blev følgende fire 
variabler anvendt: Det totale ugentlige alkoholfor-
brug, typespecifikt ugentligt alkoholforbrug (vin 
vs. øl vs. spiritus), alkoholpræference (foretrak øl 
vs. foretrak vin vs. foretrak spiritus vs. et blandet 

forbrug) og hyppighed af indtagelse af alkohol 
(dagligt vs. ugentligt vs. månedligt vs. sjældnere).

Som mål for populationens tandsundhed blev 
følgende to variabler anvendt: Antal naturlige 
tænder samt antallet af Streptococcus mutans og 
lactobaciller i saliva.

Til analyse af sammenhængen mellem alkohol-
forbrug og tandsundhed blev anvendt multivaria-
ble logistiske regressionsanalyser. 

Resultater
Undersøgelsespopulationen bestod af 783 del-
tagere, heraf 461 kvinder i alderen 65 til 95 år. 
Hele 54 % af deltagerne var bosiddende i City, 
Østerbro og Frederiksberg. 12 % af populationen 
var tandløse (mænd: 15,8 % og kvinder: 12,7 %), 
og det gennemsnitlige antal carierede tandflader 
var 1,8. 

Resultaterne fra analyserne af sammenhængen 
mellem alkoholforbrug og tandsundhed viste, at: 

Kvinder, der drak alkohol, havde et større antal 
tænder end kvinder, der ikke drak alkohol. Lige-
ledes havde kvinder, der drak rødvin, eller som 
foretrak at drikke rødvin, et større antal tænder 
end kvinder, der ikke drak alkohol.

Kvinder, der drak rødvin, havde ydermere 
et mindre antal S. mutans i saliva end kvinder, 
der ikke drak alkohol. Kvinder, der drak rødvin 
daglig, havde både et lavere antal S. mutans og 
et mindre antal lactobaciller i saliva end kvinder, 
der ikke drak alkohol. Kvinder, der drak øl, havde 
et mindre antal tænder end kvinder, der ikke drak 
alkohol.

Alkoholforbrug og tandsund-
hed blandt ældre mennesker 
Afhandlingen omfatter undersøgelser af sammenhængen 
mellem  alkoholforbrug og tandsundhed i en population af 
hjemmeboende ældre mennesker. 

Karen M. Heegaard
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Delarbejder

Afhandlingen ”Alcohol Consump-

tion and Oral Health among Older 

People” omfatter 63 sider og er 

baseret på følgende to artikler:

1.   Heegaard KM, Holm-Pedersen P, 

Bardow A, Hvidtfeldt UA, Grøn-

bæk M, Avlund K. 

 The Copenhagen Oral Health 

Senior Cohort: design, population 

and dental health

 Gerodontology. (Accepted for 

publication). 

2.  Heegaard KM, Avlund K, Holm-

Pedersen P, Hvidtfeldt UA, 

Bardow A, Grønbæk M.

 Amount and type of Alcohol 

Consumption and Missing Teeth 

among Community Dwelling  

 Older Adults: Findings from the 

Copenhagen Oral Health Senior 

Study. (Submitted).

Afhandlingen kan lånes på Panum 

Biblioteket.
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Afsluttende forelæsning 

Den afsluttende forelæsning med 

titlen ”Alcohol consumption and oral 

health among older persons” fandt 

sted den 8. december 2009 på Tand-

lægeskolen, Københavns Universitet. 

Medlemmer af bedømmelsesudval-

get var lektor, ph.d. Lisa Bøge Chri-

stensen (formand for udvalget), Tand-

lægeskolen, Københavns Universitet, 

seniorfagleder, mag.art.soc., dr.med. 

Lars Iversen, Cowi, og professor, 

dr.odont. Arne Halling, Institutionen 

för hälsovetenskaber, Högskolan i 

Kristianstad, Kristianstad.

Vejledere for projektet var professor, 

dr.med., ph.d. Kirsten Avlund (hoved-

vejleder), Institut for Folkesundhed, 

Københavns Universitet, professor, 

dr.med., ph.d. Morten Grønbæk, 

Statens Institut for Folkesundhed, 

Syddansk Universitet, professor, 

dr.odont. Poul Holm-Pedersen samt 

lektor, ph.d. Allan Bardow, sidst-

nævnte Tandlægeskolen, Køben-

havns Universitet. 

Der fandtes ingen signifikante sam-
menhænge mellem alkoholforbrug og 
tandsundhed blandt mændene i COHS-
kohorten, ud over at mænd, der foretrak 
at drikke øl, havde et større antal tænder 
end mænd, der ikke drak alkohol.

Konklusion
Overordnet set viser resultaterne, at der 
blandt kvinderne i COHS-kohorten er en 
sammenhæng mellem alkoholindtag og 
tandsundhed således, at kvinder, der drik-
ker alkohol – og i særdeleshed rødvin – har 
et større antal tænder og et mindre antal 
cariogene bakterier i saliva, sammenlignet 
med kvinder, der ikke drikker alkohol. 

Danmarks stærkeste leverandør af protetik

OVERSEA LABS, BOX 277, 8600 SILKEBORG, DANMARK. TEL. 87 22 31 20. FAX 86 80 55 99

WWW.OVERSEALABS.COM

Professionelt, enkelt og nemt
Rekvirer et start-kit og så er du i gang



494 VIDENSKAB & KLINIK 
 EVIDENS I KLINIKKEN

TANDLÆGEBLADET 2010�·�114�·�NR. 6

Tandlægen skal spørges til råds om 
mængden af fluor i tandpasta

Tidligere Cochrane-reviews har vist, at fluor i tandpasta har en 
gavnlig effekt imod caries. Et helt nyt review har sammenlignet 
tandpastaer med forskelligt indhold af fluor

Reviewet omfatter 79 studier af 73.000 børn, og det viser, som 
forventet, at brug af tandpasta med fluor nedsætter risikoen for 
caries. Det viser også, at tandpasta med mindst 1.000 ppm fluorid 
er effektivt til at forebygge caries hos børn, så det understøtter de 
gængse internationale retningslinjer. 

Cochranes reviewere sammenfatter, at et fluorindhold på 1.000-
1.250 ppm medfører en forebygget andel på 23 %, og at et fluor-
indhold på 2.400-2.800 ppm giver en forebygget andel på 36 %. 

Den forebyggede andel opgøres som cariestilvækst i kontrol-
gruppen minus cariestilvæksten i fluortandpastagruppen sat i 
forhold til cariestilvæksten i kontrolgruppen.    

Reviewet diskuterer ikke fluorose, men forfatterne råder 
patienter til at spørge tandlægen til råds, før de vælger fluorind-
holdet i tandpasta. 

– Kommentar af professor Sven Poulsen,  
Tandlægeskolen i Århus: 
Diskussionen om fluoridindholdet i tandpasta dukker op af og til, 
ofte foranlediget af, at tandpastafabrikanterne lancerer et pro-
dukt med en ny (højere eller lavere) fluoridkoncentration. Derfor 

Brug af fluor, også i tandpasta, skal ske under hensyntagen 
til risiko for at inducere fluorose og med tanke på, at dan-
ske børn og unge har en lav sygdomsaktivitet.
Winnie Brodam

er det heldigt, at der netop nu er publiceret et Cochrane-review, 
der undersøger, hvilken betydning fluoridkoncentrationen har 
for caries. Vi vil jo gerne være på sikker grund, når vi rådgiver 
om brug af fluortandpasta. Og med hensyn til evidens for klinisk 
effekt findes der ikke noget, der er bedre end Cochrane reviewene.

Medens Cochrane-reviewene giver de sikreste estimater af 
effekten af en given metode, er de imidlertid ikke at betragte som 
kliniske retningslinjer. Ved udarbejdelse af kliniske retningslinjer 
skal der nemlig tages en række andre hensyn, til fx betydningen af 
andre metoder, sygdomsaktiviteten og risikoen for bivirkninger.

Når det drejer sig om fluoridholdig tandpasta, er det vist, at 
en forøgelse af børstefrekvensen fra 1 x daglig til 2 x daglig giver 
en større forøgelse af effekten, end en forøgelse af fluoridkoncen-
trationen. Man skal også huske på, at i en population som danske 
børn og unge er sygdomsaktiviteten meget lav. Dette betyder, at 
den kliniske effekt, man opnår ved fx at øge fluoridkoncentra-
tionen, er begrænset. Og så skal al brug af fluorider ske under 
hensyntagen til risikoen for at inducere dental fluorose. Og her 
er vi på lidt mere usikker grund, som det fremgår af et andet 
Cochrane-review.

Sammenfattende bør vi undgå, at diskussionen om fluorid-
koncentrationen i tandpasta kommer til helt at dominere vore 
overvejelser om cariesforebyggelse.

COCHRANE-REVIEW
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Background
Caries (dental decay) is a disease of the hard tissues of the teeth caused by an imbalance, over time, in the interactions bet-

ween cariogenic bacteria in dental plaque and fermentable carbohydrates (mainly sugars). The use of fluoride toothpaste is 

the primary intervention for the prevention of caries.

Objectives
To determine the relative effectiveness of fluoride toothpastes of different concentrations in preventing dental caries in children 

and adolescents, and to examine the potentially modifying effects of baseline caries level and supervised toothbrushing.

Search strategy
A search was undertaken on Cochrane Oral Health Group’s Trials Register, CENTRAL, MEDLINE and several other databases. 

Reference lists of articles were also searched. Date of the most recent searches: 8 June 2009.

Selection criteria
Randomised controlled trials and cluster-randomised controlled trials comparing fluoride toothpaste with placebo or fluoride 

toothpaste of a different concentration in children up to 16 years of age with a follow-up period of at least 1 year. The primary 

outcome was caries increment in the permanent or deciduous dentition as measured by the change in decayed, (missing), 

filled tooth surfaces (D(M)FS/d(m)fs) from baseline.

Data collection and analysis
Inclusion of studies, data extraction and quality assessment were undertaken independently and in duplicate by two members 

of the review team. Disagreements were resolved by discussion and consensus or by a third party. The primary effect measure 

was the prevented fraction (PF), the caries increment of the control group minus the caries increment of the treatment group, 

expressed as a proportion of the caries increment in the control group. Where it was appropriate to pool data, network meta-

analysis, network meta-regression or meta-analysis models were used. Potential sources of heterogeneity were specified a 

priori and examined through random-effects meta-regression analysis where appropriate.

Main results
75 studies were included, of which 71 studies comprising 79 trials contributed data to the network meta-analysis, network 

meta-regression or meta-analysis.

For the 66 studies (74 trials) that contributed to the network meta-analysis of D(M)FS in the mixed or permanent dentition, the 

caries preventive effect of fluoride toothpaste increased significantly with higher fluoride concentrations (D(M)FS PF compared 

to placebo was 23% (95% credible interval (CrI) 19% to 27%) for 1000/1055/1100/1250 parts per million (ppm) concentrations 

rising to 36% (95% CrI 27% to 44%) for toothpastes with a concentration of 2400/2500/2800 ppm), but concentrations of 

440/500/550 ppm and below showed no statistically significant effect when compared to placebo. There is some evidence of a 

dose response relationship in that the PF increased as the fluoride concentration increased from the baseline although this was 

not always statistically significant. The effect of fluoride toothpaste also increased with baseline level of D(M)FS and supervised 

brushing, though this did not reach statistical significance. Six studies assessed the effects of fluoride concentrations on the 

deciduous dentition with equivocal results dependent upon the fluoride concentrations compared and the outcome measure. 

Compliance with treatment regimen and unwanted effects was assessed in only a minority of studies. When reported, no dif-

ferential compliance was observed and unwanted effects such as soft tissue damage and tooth staining were minimal.

Authors’ conclusions
This review confirms the benefits of using fluoride toothpaste in preventing caries in children and adolescents when compared 

to placebo, but only significantly for fluoride concentrations of 1000 ppm and above. The relative caries preventive effects of 

fluoride toothpastes of different concentrations increase with higher fluoride concentration. The decision of what fluoride levels 

to use for children under 6 years should be balanced with the risk of fluorosis.

Abstract

Walsh T, Worthington HV, Glenny AM, Appelbe P, Marinho VCC, Shi X. Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries in children and 

adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD007868. DOI: 10.1002/14651858.CD007868.pub2.
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Det handler jo ikke om tand-
behandling!

Indignationen lyser ud 
af øjnene på manden i læ-

nestolen.
– Det drejer sig jo ikke om en krone 

eller en bro. Det er ikke mine tænder, 
der fejler noget. Jeg får behandling med 
et apparat, og fordi apparatet sidder i 
munden og ikke står på gulvet, så skal 
jeg selv betale. Det synes jeg er fuld-
stændig urimeligt, fortæller en vred 
Bent Vesterled.

Egentlig er Bent Vesterled ikke en 
vred mand. Han har nemlig fået livskva-
liteten tilbage, efter han har sovet med 
en snorkeskinne i et halvt år og dermed 
er blevet en invaliderende snorken kvit. 
Men han bliver vred over, at han selv 
skal betale for snorkeskinnen, blot fordi 
den sidder i munden og derfor bliver 
regnet for en tandbehandling. Imens 
har han fået betalt utallige lægebesøg, 

en søvnundersøgelse og en operation 
– alt sammen uden at det havde den 
ønskede virkning. Og det er ikke kun 
økonomisk, at snorkeskinnerne bliver 
diskrimineret.

Danmark er langt bagud 
Nordiske opgørelser viser, at Danmark 
er et af de lande, hvor snorkeskinnebe-
handling er mindst udbredt. I Sverige 
er antallet af professionelt skinnebe-
handlede snorke- og apnøpatienter 
mere end 12.000 – i Danmark er tallet 
52. Bent Vesterled har da også afprøvet 
både »gode råd« og mere indgribende 
behandlingsformer, inden han blev 
sendt til Odense Universitetshospital, 
hvor han fik lavet en snorkeskinne. Han 
har fx både tabt sig, drukket mindre al-
kohol og dyrket mere motion. Han er 
også holdt op med at ryge, har sovet på 
siden, købt ørepropper til ægtefællen og 
fået blodtryksnedsættende medicin. Og 

Han var igennem 
utallige lægebesøg, en 

søvnundersøgelse og 
en operation for inva-

liderende snorken. Det 
var gratis – men uden 

effekt. Snorkeskin-
nen hjalp og gjorde 

en verden til forskel 
– men den skal han 

selv betale. Og det er 
ikke kun økonomisk, 

at snorkeskinner bliver 
diskrimineret.

Tekst og foto:
Winnie Brodam

»Det er fuldstændig 
urimeligt«

Bent Vesterled må selv betale behandling:
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i 2007 fik han foretaget det førom-
talte svælgplastiske indgreb under 
fuld narkose. 

– Det var først, da jeg blev henvist 
til Odense Universitetshospital og fik 
lavet en snorkeskinne, at jeg fik løst 
mine problemer i en sådan grad, at 
jeg har fået min livskvalitet tilbage, 
konstaterer Bent Vesterled. 

Professionelle mangler 
kendskab til snorkeskinner
På Odense Universitetshospital 
har man gode erfaringer med be-
handling med snorkeskinner. Men 
på landsplan er skinnerne kun lidt 
anvendt, til trods for at Sundheds-
styrelsen i en teknologivurdering fra 
2003 konkluderer, at »der foreligger 
nogen evidens for, at orale skinner, 
sammenlignet med kontrol, forbed-
rer søvnighed om dagen og obstruk-
tiv søvnapnø.«

Tandlægebladet har spurgt pro-
fessor, dr.med. Poul Jennum fra 
Amtssygehuset i Glostrup, hvorfor 
så få danskere bliver behandlet med 
skinner. Poul Jennum er leder af 
Dansk Center for Søvnmedicin, og 
han var projektleder for Sundheds-
styrelsens Teknologivurdering. Han 
mener ikke, at der er en entydig for-
klaring på, at snorkeskinnen bliver 
diskrimineret som behandlingsmid-
del mod snorken og søvnapnø.

– Egenbetaling og manglende 
professionel opmærksomhed kan 
være medvirkende faktorer, påpe-
ger han. 

Samtidig understreger Poul Jen-
num, at søvnapnø skal behandles. 
Apnø er ifølge Poul Jennum forbun-
det med en række komplikationer, 
både familiemæssige, uddannelses-
mæssige, sociale og erhvervsmæs-
sige. Og søvnapnø medfører alvorlig 

LARMEN VAR SLEM, 
STILHEDEN VÆRST
Gennem mange år generede 
Bent Vesterled sin familie med 
højlydt snorken. Problemet var  
selvfølgelig særlig stort for hans 
hustru, som blev generet af hans 
larmende nattesøvn – men 
frygtede endnu mere stilheden: 
de store pauser i vejrtrækningen. 
Samtidig måtte hun leve med en 
ægtemand, der faldt snorkende i 
søvn på upassende tidspunkter, 
fx ved middagsarrangementer.

» Jeg får behandling med et 
apparat, og fordi apparatet 
sidder i munden og ikke står 
på gulvet, så skal jeg selv 
betale. Det synes jeg er 
fuldstændig urimeligt
BENT VESTERLED, 
SNORKESKINNEPATIENT

UNIK: Kun 52 danske snorke- og apnøpatien-
ter er blevet behandlet med en snorkeskinne.  
I Sverige er tallet derimod 12.000.
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risiko for hjerte-kar-sygdomme (for-
højet blodtryk, blodprop i hjerne og 
hjerte). Selvom nogle patienter kan 
have gavn af snorkeskinner, fraråder 
Poul Jennum dog en alt for optimi-
stisk tro på effekten. 

– Man kan ikke generelt sige, at 
skinner er bedre end CPAP (Conti-
nuous Positive Airway Pressure), 
men de kan være et godt tilskud/
alternativ til patienter med obstruk-
tiv søvnapnø – især dem, der ikke 
tolererer CPAP eller har mere social 
snorken/let søvnapnø, konkluderer 
han og tilføjer, at det ikke er påvist, 
at snorkeskinner reducerer dødelig-
hed, men muligvis sygeligheden, når 
de reducerer søvnapnø og umiddel-
bare komplikationer. 

– En dansk undersøgelse har vist ef-
fekt i forhold til en kontrolgruppe, så 
der er fagligt belæg for at anbefale 
det til visse patienter, sammenfatter 
han.  

Ministeren skal  
forsvare egenbetaling
I dag er Bent Vesterled lettet over, at 
mange års invaliderende snorken er 
afhjulpet. Men han er vred over, at 
den behandling, han har modtaget, 
bliver diskrimineret i det offentlige 
system, på den måde at folk selv må 
betale den, hvis de altså er så heldige 
at få lov at prøve en snorkeskinne. 

– Jeg vil gerne have politikerne til 
at forstå, at den hjælp, jeg har fået, 
en snorkeskinne, bør være tilgænge-

lig og gratis for alle patienter i Dan-
mark, understreger Bent Vesterled. 

En opfordring, som Tandlægebla-
det har videregivet til Lone Dybkjær, 
medlem af Folketingets Sundheds-
udvalg, og hun vil stille spørgsmål 
til sundhedsministeren angående 
egenbetaling for snorkeskinner. 

– Det virker selvfølgelig helt fjol-
let og hænger formentlig sammen 
med, at tænder koster, mens andre 
sygdomme er gratis, siger hun til 
Tandlægebladet. 

Tandlægebladet  
følger sagens udvikling.

I Sverige blev der i 2003 udført næsten 13.000 snorkeskin-

nebehandlinger, mens der blev udført 52 samme år i Danmark. 

I Sverige bliver behandling med snorkeskinne ligestillet med 

anden medicinsk behandling af søvnapnø og dækkes derfor af 

sygesikringssystemet. I Danmark må patienter selv betale for 

behandling – en snorkeskinne koster omkring 5.000 kr.

FAKTA

»Det er fuldstændig 
urimeligt«

» Det virker selvfølgelig helt fjollet og hænger 
formentlig sammen med, at tænder koster, 
mens andre sygdomme er gratis
LONE DYBKJÆR (RV), MEDLEM AF FOLKETINGETS 
SUNDHEDSUDVALG



Planmeca, Jydekrogen 16, 2625 Vallensbæk, tlf. 4615 5251
fax 4615 5248, planmeca@planmeca.dk, www.planmeca.com
Plandent A/S, tlf. 4366 4444   |   Dentronic A/S, tlf. 8610 4122   |   Fiskers Dental A/S, tlf. 4361 1844   |   Vestjydsk Dental A/S, tlf. 9742 4044

Fase 1 & 2 er nu afl everet på KU.• 
45 stk. Planmeca units blev installeret og taget i brug på Skolen for • 
Klinikassistenter og Tandplejere.
120 stk. Planmeca units er nu i brug på Tandlægekolen. • 
De nye units er monteret med Planmecà s nye LED operationslampe, • 
automatisk sugeslangerensesystem samt et vandbehandlingsanlæg, 
der leverer kim-frit vand til alle enhederne.
LM-ProPower LED (den valgte scaler) har et særligt bredt kapacitetsområde, justerbart til forskellige • 
behandlingsbehov, stor effekt og med et ergonomisk (autoklavèrbart) håndstykke.
B-A MX mikromotor, en instrumentbesparende motor, med mulighed for regulering af rpm (100-40.000 rpm) og • 
torque (10-100%), forprogrammeres til forskellige behandlingstyper (6 programmer) deriblandt mulighed for to 
endoprogrammer.
32 stk. Planmeca Simuleringsenheder er taget i brug. • 
Unitterne er bestykket som basis enhederne med monitor, LED operationslampe, sug, teknikmotor, tørsug, torso og • 
fantomhoved, så overgangen mellem simulering og patientbehandling bliver så glidende som muligt.
Århus tandlægeskole er ved at få installeret 20 stk. Simuleringsenheder.• 

197 Stk. Planmeca units er nu installeret på Tandlægeskolen og 
Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere
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Nyt forskningsprojekt 
skal bane vejen for 
snorkeskinner
Professionelt udførte snorkeskinner kan forbedre livskvaliteten 
for mange, men Danmark er bagud med skinnebehandling. Det 
vil forskningsprojekt på Odense Universitetshospital rette op på.

Tekst af: Winnie Brodam

FOTO: RIKKE MADSEN
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» De patienter, som jeg behandler med 
snorkeskinne, udvikler samtidig 
forbedrede HbA1c-værdier (»diabetes-
sladrehank«) og lavere blodtryk
LILLIAN MARCUSSEN, TANDLÆGE, KÆBEKIRURGISK 
AFDELING, OUH

De rigtige skinner til de rigtige patienter kan 
give fantastiske resultater – sådan har tand-
læge Lillian Marcussen oplevet det. 

Hun har set, hvordan behandling med 
snorkeskinner har forbedret patienters livskvalitet – 
indimellem endda på dramatisk vis, og hun har erfaret, 
at resultaterne ikke kun er gunstige, hvad livskvalitet 
angår. 

En del af de patienter, som lider af snorken og søvnap-
nø, har nemlig også andre helbredsproblemer som fx 
diabetes 2 og/eller forhøjet blodtryk, og blandt dem har 
Lillian Marcussen gjort en spændende iagttagelse.

– De patienter, som jeg behandler med snorkeskinne, 
udvikler samtidig forbedrede HbA1c-værdier (”diabetes-
sladrehank”) og lavere blodtryk, forklarer hun.

Nyt studie af effekt
På Odense Universitetshospital har Lillian Marcussen, i 
samarbejde med overtandlæge Torben Thygesen, netop 

fået godkendt et studie, hvor man vil undersøge de prak-
tiske erfaringer med forbedring af ikke alene livskvalitet, 
men også sygdomsmarkører.

De har allieret sig med samarbejdspartnere fra to me-
dicinske afdelinger på Odense Universitetshospital samt 
afdelingen for Klinisk Oral Fysiologi på Tandlægeskolen 
i Århus, og de håber, at studiet vil konkretisere gavn af 
snorkeskinnebehandling. 

– Vi vil se, om der kan sættes konkrete tal på behand-
lingsresultaterne – kan der det, kan vi måske overbevise 
sundhedsmyndighederne herhjemme om, at professio-
nelt fremstillede snorkeskinner på de rette indikationer 
er en god og enkel investering, også for det offentlige, 
udtaler Lillian Marcussen. 

Studiet, som belyser sammenhængen mellem be-
handling med snorkeskinner og den afledte effekt på fx 
diabetes og forhøjet blodtryk, er godkendt i Den Viden-
skabsetiske Komité. Det forventes påbegyndt i løbet af 
2010. 

Projektgruppen til studiet af snorkeskinner består af:

•  Lillian Marcussen, tandlæge, Kæbekirurgisk afdeling, OUH, 

•  Arne L. Eckerdal, specialtandlæge, Kæbekirurgisk afdeling, OUH,

•  Peter Svensson, professor, dr. et lic.odont., 

Afd. For Klinisk Oral Fysiologi, Tandlægeskolen i Århus,

•  Jan Erik Henriksen, overlæge, ph.d., Medicinsk afd. M, OUH,

•  Preben Larsen, afdelingslæge, ph.d., Lungemedicinsk afd. OUH,

•  Torben H. Thygesen, overtandlæge, ph.d., Kæbekirurgisk afdeling, OUH.

FAKTA

Cochrane er enig: 
Snorkeskinner har effekt

Der er stigende evidens for, at orale 

skinner forbedrer subjektiv søv-

nighed og åndedrætsbesvær ved 

søvnapnø, skriver Cochranes forfat-

tere i et review fra 2008. Reviewet 

konkluderer, at skinnebehandling 

især bør anbefales til personer med 

mildere grader af apnø og til apnøi-

kere, som ikke klarer at sove med 

iltapparat og maske.

FAKTA
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Tekst og foto:
Winnie Brodam

ET HIT. Deltagerantallet satte kæmpe rekord på årets Årskursus. Hele 3.200 deltagere gik igennem dørene i 
Bella Center, og de fordelte sig på i alt 5.800 kursusdage, hvilket vidner om, at mange deltagere har taget turen 
til Bella Center mere end én gang. I alt 750 tandlæger tog turen alle tre dage.

Rekordår i Bella Center
Flere tandlæger, flere klinikassistenter, flere udstillings-
gæster og nye flotte rammer for Scandefa – Årskursus 2010 
slog alle rekorder.
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TILTRÆKNING. De tre store livesessioner trak mellem 800 og 1.100 deltagere 
hver. Men den helt store rekord i forhold til tidligere år satte klinikassistenternes 
session med Anders Nattestad, hvor Tandlægeforeningen talte mere end 800 
deltagere. I år var frokosten for første gang frivillig, men langt de fleste valgte 
alligevel at tilmelde sig frokosten. Alene fredag var der 2.850 deltagere til 
frokost i Bella Center – det er rekord for Årskursus. Der skulle 80 tjenere til at 
klare betjeningen, mens 50 kokke sørgede for, at de 42 buffeter løbende blev 
fyldt op.

STORMFULDE HØJDER. Scandefa holdt intern flyttedag i Bella Center til Hal 
C, og her var der højt til loftet. Det fik fantasien i gang hos en del udstillere, og 
en enkelt havde endda en toetagers udstillingsbygning. Scandefa blev i løbet af 
messens tre dage besøgt af 11.349 gæster. Dermed overgik udstillingen alle 
tidligere udstillinger.
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TUG i Rwanda

TUG skal arbejde i den 

SOS-børneby, der lig-

ger i byen Gikongoro. 

Gikongoro ligger i det 

sydlige Rwanda godt 

fire timers kørsel fra 

hovedstaden Kigali 

svarende til 165 km.

TUG træder ind  
på verdens fattigste kontinent  
med ny samarbejdspartner
Tandsundhed Uden Grænser har indledt et samarbejde med hjælpeorganisa-
tionen SOS-Børnebyerne om tandpleje i Rwanda. Dermed træder TUG ind på 
verdens fattigste kontinent, og forventningerne til det nye samarbejde er store.

Tekst af:
Gitte Almer Nielsen

Allerede til sommer rejser 
to bestyrelsesmedlem-
mer fra Tandsundhed 
Uden Grænser (TUG) til 

Rwanda for at forberede ankomsten 
af det første TUG-hold, der, hvis alt 
går vel, ankommer til Rwanda janu-
ar 2011. Dermed starter en ny rejse 
for TUG – ikke blot fordi organisa-
tionen kun har ganske få erfaringer 
med verdens fattigste kontinent, 
men foreningen har også fået en ny 
samarbejdspartner. 

Turen til sommer er et resultat 
af et nyt samarbejde mellem TUG 
og SOS-Børnebyerne, der udmøn-
ter sig i, at TUG-holdet skal bo i en 
SOS-børneby og lave tandpleje på 
børnene i byen og derfra køre ud i 

landet for at forbedre tandsundhe-
den hos Rwandas befolkning. Og 
tandsundhedsforeningen har svært 
ved at skjule begejstringen for det 
nye samarbejde. 

– Samarbejdet med SOS-Børne-
byerne er virkelig et scoop. Vi har 
store forventninger til samarbejdet, 
fordi vi har at gøre med en stor og 
anerkendt organisation, der har et 
bredt erfaringsgrundlag, forklarer 
formanden for TUG, John Christen-
sen.

Tandsundhed er  
nyt for SOS-Børnebyerne
Glæden er tilsvarende stor hos SOS-
Børnebyerne, hvor man ser frem til 
samarbejdet. 

– Det er nyt for os at satse på 
tandsundhed, og det er virkelig en 
positiv og meget vigtig tilføjelse til 
vores program. Vi oplever, at der 
generelt set er et stort behov for en 
indsats mod bedre tandsundhed, og 
vi kan jo se, hvor meget det begræn-
ser børnene, når de har tandpine 
– det går fx ud over deres koncen-
trationsevne, fortæller direktør i 
SOS-Børnebyerne Hanne Elisabeth 
Rasmussen.

Samtidig afviser Hanne Eli-
sabeth Rasmussen heller ikke, at 
samarbejdet mellem hjælpeorga-
nisationen og TUG med tiden kan 
udvides til også at omfatte andre 
lande, da hun ser mange fordele i 
det nye samarbejde. 

FAKTA



TANDLÆGEBLADET 2010�·�114�·�NR. 6

SAMFUND & ARBEJDSLIV 505

OsseoSpeed™ TX  

—Growing power from Astra Tech

NOW WITH  

TAPERED APEX

Astra Tech A/S, Roskildevej 163, 1. th, DK-2620 Albertslund, Denmark  
Tel: +45 43 71 33 77. Fax: +45 43 71 78 65, www.astratechdental.dk

79
25

7-
D

K-
10

05

OsseoSpeed™ TX implants
At Astra Tech Dental we continuously strive to enhance 
products and simplify procedures to provide reliable long-
lasting successful results and, at the same time, make your 
day-to-day work a little bit easier. OsseoSpeed™ TX is 
designed to do just that:

indications

Superior long-term bone 
maintenance
In more than 40 published 
articles*, the mean 
marginal bone level 
reduction when using 
the Astra Tech Implant 
System™ is only 0.3 mm during 
the first year of loading and stable  
thereafter. This result is at least four times 
better compared to the current standard norm 
of 1.5 mm of bone loss after five years. 

*References available upon request.
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Vil du med  
til Rwanda?

Der er mulighed for at komme med TUG til 

Rwanda i januar 2011. Ansøgningsfristen er 

15. september, hvor der også er ansøgnings-

frist til TUG’s øvrige projekter i Peru, Cambod-

ja og på Filippinerne. Det kræver dog, at du er 

medlem af TUG, hvilket koster 200 kr. årligt. 

Læs mere på TUG’s webside Tug-dk.org.

FAKTA

Bag om SOS-Børnebyerne

En SOS-børneby består typisk af 10-15 familiehuse, og i hvert 

hus bor en SOS-familie, som består af 6-10 børn og en SOS-mor. 

SOS-moren står for den daglige omsorg og har det praktiske og 

økonomiske ansvar for familiens husholdning. Børnebyen er derfor 

ikke et børnehjem, for børnene vokser op, som var de i en familie. 

SOS-Børnebyerne har i dag over 2.000 projekter og findes i 132 

lande. Mere end én million børn og deres familier får hjælp gen-

nem SOS-Børnebyernes arbejde. Læs mere på SOS-Børnebyernes 

webside SOS-borneby.dk.

FAKTA
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– Vi har en forventning om, at TUG’s 
tilstedeværelse kan hjælpe en masse 
mennesker både i de uger, hvor de 
er til stede, og mere langsigtet. 
For ud over at afhjælpe en masse 
akutte problemer forventer vi også, 
at de kan give en bedre forståelse 
for tandsundhed og forebyggelse, 
forklarer direktøren for SOS-Bør-
nebyerne. 

TUG satser på Danida
Netop forebyggelse er et centralt 
element i TUG’s planer for Rwanda. 
Det første hold, der skal til Rwanda 
til januar i ca. to uger, skal nemlig 
ifølge John Christensen have fokus 

på profylakse bl.a. i form af tand-
børsteprogrammer og information, 
mens TUG af både praktiske og fag-
lige årsager først i anden omgang 
vil fokusere på egentlig behandling. 
Ifølge John Christensen er den lang-
sigtede ambition et »Basic Program 
Oral Care« (BPOC) med støtte fra 
Danida. 

I det hele taget spiller Danida en 
central rolle for TUG’s nye samar-
bejde og arbejdet i Rwanda.

– Da vores nye udviklingsmini-
ster, Søren Pind, trådte til, meddelte 
han som noget af det første, at Dan-
mark fremover skal koncentrere ud-
viklingsbistanden til områder, hvor 

det virkelig batter. Danida vil derfor 
fokusere på Afrika, og det er derfor 
også oplagt, at TUG gør det samme. 
Det giver os fx mulighed for at søge 
om Danida-midler ikke mindst med 
en stabil og effektiv organisation 
som samarbejdspartner, mener John 
Christensen, der samtidig fortæller, 
at foreningen allerede påbegynder 
en ansøgning til Danida i år.

Tandpasta er  
billigere  i Danmark
Der er ingen tvivl om, at det batter 
i Rwanda. Landet, der i 1994 blev 
hærget af folkedrab, hvor 800.000 
mennesker blev dræbt på blot 100 
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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

dage, står over for meget store udfor-
dringer inden for tandsundheden. I 
modsætning til Danmark, hvor vi har 
4.437 tandlæger, er der 21 tandlæger 
i Rwanda til en befolkning på knap 
8,5 mio. indbyggere. Samtidig har 
søde læskedrikke holdt deres indtog 
og er tilgængelige overalt i Rwanda i 
modsætning til fluortandpasta, som 
godt nok kan fås, men som koster det 
samme eller lidt mere sammenlignet 
med Danmark og derfor sjældent er 
tilgængelig for en familie. I Rwandas 
hovedstad tjener en almindelig ansat 
typisk lidt under 3.000 kr. om må-
neden, mens lønnen er langt lavere 
ude i provinsen. TUG’s indledende 
undersøgelser fra Rwanda viser da 
også, at regelmæssig tandbørst-

ning ikke er udbredt i Rwanda. Her 
er tandbørster en sjældenhed, og 
mange bruger fingeren til at børste 
tænder med, mens kulpulver med 
salt nogle steder har afløst tandpa-
staen. Heldigvis er virkeligheden 
en lidt anden i børnebyerne, hvor 
børnene får børstet tænder to gange 
dagligt. Den største udfordring for 
TUG’s udsendte bliver derfor heller 
ikke beboerne i børnebyen, men den 
øvrige befolkning i Rwanda. I første 
omgang beboerne i byen Gikongoro, 
hvor den SOS-børneby, som TUG’s 
udsendte til januar skal bo i, har til 
huse. 

www
For mere information om Rwanda se 

TUG’s webside TUG-dk.org.

» Samarbejdet med SOS-Børne- 
byerne er virkelig et scoop. Vi har 
store forventninger til samarbejdet, 
fordi vi har at gøre med en stor og 
anerkendt organisation, der har et 
bredt erfaringsgrundlag
JOHN CHRISTENSEN,  
FORMAND FOR TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER
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Indlæg & debat
Vi er ikke verdens bedste tandlæger,  
men vi kan blive det

Danske tandlæger er i verdensklasse! Sådan lød det fra Bertel Haarder ved  

åbningsceremonien for Årskursus 2010, men det er vi ikke. Morten Albæk ramte 

os derimod på sømmet i sit indlæg, da han kaldte os selvfede. Vi kan dog blive 

verdensklasse ved hele tiden at være på vej og implementere det bedste. 

Vores nye indenrigs- og sundhedsmini-
ster Bertel Haarder holdt en flot tale ved 
åbningsceremonien på Årskursus 2010 
– hvor han endte med at konstatere, at 
danske tandlæger er i verdensklasse! 
Jeg ved ikke, hvem der havde skrevet 
hans tale, men jeg nåede lige et par  
sekunder at nyde denne hyldest – fedt, 
vi er de bedste!  Minuttet efter blev 
vi alle imidlertid forstyrret af Vestas-
direktøren Morten Albæks indlæg – surt 
show – han ramte os på sømmet! Hans 

elegante indlæg belyste middelmå-
digheden, og hvorledes vi ikke bare i 
Danmark, men i hele den vestlige ver-
den synes tilfredse og selvfede, imens 
vi bliver overhalet indenom af Østens 
stærke økonomier. Og hvad værre 
er, det afspiller sig på alle niveauer, 
danskere går hjem fra arbejde før alle 
andre, fortsatte Morten Albæk. Ja, og 
måske begynder selvtilfredshedens tog 

allerede, når den alt for søde mor vold-
roser sin lille datter, der stolt fremviser 
sløjdundervisningens resultat – et øde-
lagt og vansiret bræt, der skulle ligne 
et skærebræt!

Morten Albæk anfægter moderens 
misforståede hyldest af noget, der lig-
ner/ikke er et skærebræt, og tilføjer, at 
hvis man ikke indimellem stopper op 
og fortæller sandheden – kom og se, 
hvordan et skærebræt skal se ud – ja, 
så i overført betydning arbejder vi os 
ind i en virkelighed, der ikke er sand, 
og hvad værre er, så bliver den sande 
verden heller ikke virkelig.

Vi er ikke verdens bedste tandlæger, 
men vi kan blive det, og vi skal hele ti-
den være på vej.

Lidt provokerende kunne man i pa-
neldiskussionen opfatte vores formands 
største bekymring og hjertebarn som 
værende det at passe på sine medlem-
mer, ikke mindst når de kom på forsiden 
af Ekstra Bladet som følge af klager fra 
patienter. Det er jo et godt moderligt in-
stinkt – men hov, er det ikke lige præcis 
vand på Morten Albæks mølle!

På spørgsmålet om, hvad der skal 
være på Tandlægeforeningens dags-
orden i 10’erne, virkede det lidt, som 
om at førsteprioriteten skulle være, 
hvordan vi bliver bedre til at håndtere 
pressen – det er ikke at foragte.

Men hvad med også at tage ud-

Kommentar

» Lidt provokerende kunne man i 
paneldiskussionen opfatte vores 
formands største bekymring og 
hjertebarn som værende det at 
passe på sine medlemmer, ikke 
mindst når de kom på forsiden af 
Ekstra Bladet
LARS BJØRNDAL, LEKTOR, PH.D.
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Svar til kommentaren »Vi er ikke verdens bedste tandlæger, men vi kan blive det«

»Vi skal kunne holde til et nærmere eftersyn«

Jeg er helt enig med dig i, at vores fag-
lighed har højeste prioritet – også her i 
10’erne. Grunden til, at mediedæknin-
gen fik så stor opmærksomhed under 
åbningsdebatten på Årskursus, er, at 
der de seneste måneder har været be-
tydeligt flere »sager« i medierne, end vi 
er vant til. Så det var et tema, der havde 
stor aktualitet.

Kvalitetssikring har været åbnings-
debattens tema så sent som i 2009. Og 
vi skal naturligvis holde fokus på kvali-
tetssikringen af vore behandlinger. Men 
vi er også nødt til at »kvalitetssikre« 
vore handlinger i forhold til offentlighe-
den. Og som jeg sagde afslutningsvis på 
Årskursus, er det bedste, vi kan gøre, at 
sikre, at ingen »har noget på os«. Vi skal 
kunne holde til et nærmere eftersyn.
Tandlægeforeningens fokus på faglig-
hed og kvalitet kommer bl.a. til udtryk 

ved, at vi udbyder kurser, herunder 
Årskursus, hvor du jo selv medvirkede 
som kursusgiver på en session om rod-
behandling.

Susanne Andersen
Formand for Tandlægeforeningen

» Vi er nødt til at 
»kvalitetssikre« vore 
handlinger i forhold til 
offentligheden. Og 
som jeg sagde 
afslutningsvis på 
Årskursus, er det 
bedste, vi kan gøre, at 
sikre, at ingen »har 
noget på os«
SUSANNE ANDERSEN, FORMAND 
FOR TANDLÆGEFORENINGEN

gangspunkt i det, vi er gode til, men 
som vi også kan blive bedre til – vores 
faglighed. Det må nemlig ikke kun iso-
lere sig til en påmindelse om at indre-
gistrere et antal efteruddannelsestimer 
på Tandlægeforeningens net, ja så den 
officielle dokumentation er i orden.

For nogle år siden blev der gjort nog-
le forskellige fund på endodonti-områ-
det, som afspejler, at rodbehandling er  
en svær og kompleks behandling. Godt 
hver anden rodfyldte tand havde en 
apikal opklaring. Kun omkring 10 % af 
de adspurgte tandlæger anvendte en 
kontrolleret aseptisk procedure med 
anvendelse af kofferdam, og omkring 
75 % af tandlægerne havde endnu 
ikke implementeret nyere tekniske 
landvindinger som roterende nikkel-
titan-instrumenter i forbindelse med 
udførelsen af mekanisk udrensning.  
Vi skal hele tiden være på vej, det skal 
hele tiden blive bedre!

Forhåbentlig kommer der yderli-
gere et ryk i den rigtige retning, når 
et kvalitetssikringsudvalg nedsat af 
Tandlægeforeningen i samarbejde med 
repræsentanter fra tandlægeskolerne, 
Sundhedsstyrelsen, privat praksis og 
kommunerne fremsætter officielle 
guidelines for, hvad der eksempelvis 
er standard inden for endodonti i dag! 
Det, jeg synes skal være en af visionerne 
i 10’erne, er, at vi skal blive bedre til at 
implementere det bedste. Ingen journa-
lister kan nemlig løbe om hjørner med 
verdens bedste tandlæge. Hm – jeg vil 
gå hjem og lave et skærebræt!

Lars Bjørndal
Lektor, ph.d. 



TANDLÆGEBLADET 2010�·�114�·�NR. 6

510

PRAKSIS
Lene Kristensen har overtaget  
Vagn Vestergård Jacobsens klinik  
på adressen Kongensgade 36,  
6700 Esbjerg pr. 1. april 2010.

FØDSELSDAGE  
17. MAJ – 6. JUNI 2010

30 år

Susanne Gellert Junge, Svendborg,  
26. maj.
Bukurije Muaremi, Frederiksberg,  
30. maj.

Kristina Hjelm Søndergaard,  
Svenstrup J., 5. juni.

40 år

Asger Chr. Ditlev Bluhme, Åbybro,  
20. maj.
Tine Møller Sand, København Ø,  
22. maj.
Esben Bitsch, Holstebro, 30. maj.
Anny Birgitte Kristensen, Skive,  
31. maj.
Radmila Stankovic Sørensen,  
Frederiksberg C, 1. juni.
Karen Geismar, Frederiksberg, 3. juni.
Marianne Hammer Tornerup, Holte,  
4. juni.
Hanne Hougaard, Egå, 6. juni.

50 år

Niels Dyrgaard Jensen, København S, 
19. maj.
Carsten Juul Kristensen, Brønshøj,  
22. maj.
Søren Barsted, Virum, 24. maj.
Jørgen Skriver Pedersen, Silkeborg,  
27. maj.
Mette Ehlers-Hansen, Virum, 31. maj.
Lars Grennerod Kjeldsen, Aalborg,  
1. juni.
Birgitte Høibjerg Raundahl, Risskov,  
1. juni.

Mette Ravn, København K, 5. juni.
Jørgen Schockert Rasmussen,  
Viborg, 6. juni.

60 år

Kai Hudlebusch, Klemensker, 19. maj.
Ulf Kretzschmer, Bramming, 20. maj.
Eva Ireen Grejsen, Vanløse, 25. maj.
Erik Kierkegaard, Nykøbing Sj., 26. maj.
Poul Martin Grønnegaard, Århus N,  
30. maj.
Jens Kierulff, Frederiksberg C, 4. juni.
Nils Gjendal, Nexø, 5. juni.

70 år

Jens Jakob Fredslund, Svendborg,  
23. maj.

80 år

Kirsten Thomsen, Vedbæk, 22. maj.
Frode Linding, Sorø, 2. juni.

DØDSFALD
Peter Andersen, født 1944,  
kandidateksamen 1973.

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. 70257711.

NAVNE

SERVICE
NAVNE
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RECEPTION
I anledning af mit 40-års klinikjubilæum er der åbent hus  

i Tandplejehuset  

TORSDAG D. 20 MAJ  
FRA KL. 14.00 TIL KL. 18.00.

Med venlig hilsen
Tandlæge Mogens Møller
Gyldenstensvej 15, Bogense

Nordic Scientifi c 
Symposium

Two days of interactive sessions examining 

progressive clinical applications and implant 

treatment, with a focus on the following key topics:

September 9-10, 2010    

på Clarion Hotel Sign, Stockholm

Thursday, September 9  

Morning: Success factors and predictability in daily         

applications of immediate function   

Afternoon: Minimally invasive procedures 

Treatment of the fully edentulous patient

Evening: Gala event 

Friday, September 10   

Morning: How new technologies contriute                       

to predictable implant and prosthetic                  

success

Afternoon: Prosthetic: Esthetics                                         

and Function

Scientific Committee: 
The scientific committee chairman, Elisabeth Nyström, Ass. 

Prof, PhD/Odont. Dr, Specialist in Oral Maxillofacial Surgery, 

Umeå University, Sweden, together with her committee:  

Per Vult Von Steyern, Docent and Specialist in Prosthodontics 

Malmö University, Sweden, Peder Kold, DDS, Herning , 

Denmark, Roy Samuelsson, Specialist in Prosthodontic ,Oslo 

University, Norway, Anders Örtorp, Prost., Ass. Prof., PhD/ 

Odont. Dr, Specialist in Prosthodontics, Department of  

Prosthetic Dentistry/Dental Materials Science, Göteborg,  

Sweden, Jan Hirsch, Prof. of Oral Maxillofacial Surgery,  

Uppsala University, Sweden   

For further information please call +46 (0) 31 81 89 07 

and/or visit our website www.nobelbiocare.com

We reserve the right to make adjustments to the programme.

Stud.odont. fra Tand-
lægeskolen i Århus 
vinder Dentsply-
prisen for projekt om 
akupunktur

F
O
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T
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Sara Baram, der er stud.odont. fra Tandlægeskolen i 
Århus, har vundet førstepræmien i Dentsply-konkur-
rencen, hvor hun skal repræsentere de skandinaviske 
og baltiske lande på den amerikanske tandlægekon-
gres. Her skal hun præsentere sit vinderprojekt, »Ef-
fekten af akupunktur på postoperativ smerte efter ki-
rurgisk fjernelse af mandiblens 3. molar«. Et projekt, 
der rummer flere interessante konklusioner. 

– Vi kunne bl.a. konklu-
dere, at de, der ingen aku-
punkturbehandling får, har 
en signifikant højere smerte 
end dem, der enten får aktiv 
eller placebobehandling, si-
ger den 25-årige studerende 
om undersøgelsen, der har 
givet hende blod på tanden 
til at fortsætte i forsknings-
sporet.

– Det har været et utro-
ligt spændende projekt og 
forskningsår, og det har 
givet mig lyst til at forske i 
fremtiden, slutter vinderen, 
der snart fortsætter forsker-
vejen mod USA.

OVER THERE. Sara 
Baram, der har vundet 
Dentsply-konkurren-
cen, rejser snart til 
USA, hvor hun skal 
præsentere sit 
vinderprojekt, der 
handler om effekten 
af akupunktur.
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Guldet findes for enden af Sjælland

FOLK OG PRAKSIS

Dorte Lassen Andersen åbnede praksis den 1. maj i Vording-
borg, mens hun selv bor i Eskilstrup på Falster, og den nybagte 
klinikejer ser mange fordele i at starte klinik i ét af Danmarks 
yderområder:

– Konkurrencen er ikke benhård, og huslejen er ikke tårnhøj, 
som det er tilfældet andre steder i landet, siger den 43-årige 
falstring, som, siden hun blev uddannet i 1993 på Tandlæge-
skolen i København, både har arbejdet i Nykøbing Falster, Nørre 
Alslev, Væggerløse samt Vordingborg, hvor hun nu vælger at 
åbne klinik. 

Den nye klinik ligger i samme bygning som tandlæge Peter 
Aspes tandklinik, og de to tandlæger deler venteværelse og re-
ception. Peter Aspe har haft klinik på adressen i en årrække, og 
samarbejdet med kollegaen har været vigtigt i opstartsfasen.

– Peter har været meget hjælpsom med fx papirarbejdet, 
der er forbundet med at starte klinik, siger Dorte Andersen, 
der samtidig mener, at de etablerede tandlæger i yderområ-
derne bærer et stort ansvar for, at områderne ikke affolkes for 
tandlæger.

– For at få de unge tandlæger til at blive og et generations-
skifte til at ske bør de etablerede tandlæger gøre mere for at 
hjælpe de nye, siger den ny klinikejer, der både har fundet et 
godt arbejdsklima, dynamisk samarbejde og nyrenoverede lo-
kaler for enden af Sjælland.
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SPIRE. Den nybagte klinikejer Dorte Lassen Andersen 
ser gerne, at etablerede tandlæger i yderområderne 
også tager ansvar for, at områderne ikke affolkes for 
tandlæger ved bl.a. at hjælpe de nye tandlæger.

Professor i oral radiologi  
modtager Bensowprisen 2010
Ann Wenzel, der er professor, lic. et dr.odont. fra Tandlægeskolen i 
Århus, har i år modtaget Bensowprisen 2010, der blev overrakt under 
Årskursus i Bella Center. Den nordiske forskerpris bliver uddelt hvert 
andet år for den bedste forskningsaktivitet blandt forskere på alle de 
nordiske tandlægeskoler, og fonden bliver forvaltet af de nordiske 
tandlægeforeninger.

– Det er virkelig ærefuldt at vinde en pris, der tildeles de få, og 
som kan bidrage til spændende ny forskning, siger professoren, der 
vinder pga. sin fornemme indsats inden for fagområdet oral radio-
logi, hvor hun har været en pionér inden for forskning af digitale 
røntgensystemer.

Der følger 140.000 SEK med den ærefulde pris. 
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HÆDER. Forskere fra de islandske, finske, 
svenske, norske og danske tandlægeskoler kan 
indstilles til prisen, som i år blev vundet af den 
århusianske professor Ann Wenzel pga. hendes 
indsats inden for oral radiologi.
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Ønsker du også at tilbyde dine patienter immidiate enkelttandserstatning har du 

igen mulighed for at følge Peter Kohberg og Søren Ahlmann en hel dag ”Over the 

shoulder” med immidiate løsninger. 

Torsdag den 20. maj eller torsdag den 10. juni.

Tilmelding til kundeservice på tlf. 39 40 48 46.  

Immidiate enkelttandserstatning i den æstetiske zone 

En kæmpe succes! 
Så du Peter Kohberg og Søren Ahlmann?
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FØR BEHANDLING

2 ÅR EFTER BEHANDLING
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Sidste frist for indlevering af stof til 

 kalenderen i TB nr. 7 2010: 

Deadline: 17. maj

Udkommer: 2. juni

Sidste frist for indlevering af stof til 

 kalenderen i TB nr. 8 2010: 

Deadline: 8. juni 2010

Udkommer: 23. juni 2010

Yderligere oplysninger kan indhentes hos 

Tina Andersen, Tandlægebladet,  

tlf. 70 25 77 11, ta@tdl.dk

KURSER UDBUDT AF FORENINGER, 
SKOLER OG FAGLIGE SELSKABER: 2010

2010

MAJ

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 tand-

behandling

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-
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

Udvidet profylakse – tandrensning

5-dages kursus for tandklinikassistenter
den 16.8.-19.8. og den 1.10.2010 
Arrangør: SKT, København 
Info: www.skt.ku.dk (efteruddannelse 
tandklinikassistent) 

SKT’s sommerskole

Spændende kurser for hele tandpleje-
teamet.
Halv- og heldagskurser.
Dato: 17.-19.8.10
Arrangør: SKT, Århus
Info: www.skt.au.dk (efter- og videre-
uddannelse)

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

SERVICE
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 

Klinik byggeri
Benyt Dem af Ølgod Construction´s
mere end 25 års erfaring inden for 
dette specielle område.
Vi projekterer klinikker efter Jeres 
ønsker og behov.
Aftal uforbindende møde med vores 
arkitekt, hvor Jeres ønsker, hvad enten 
det drejer sig om nybygning, eller 
renovering af eksisterende klinik, kan 
drøftes nærmere.  
Besøg vores hjemmeside.

ARKITEKTFIRMA

BORGPLADSEN 1 - 6800 VARDE - TLF: 75 24 46 77  

www.oelgod-construction.dk
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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

Årsmøde i DSOI

Afholdes i forbindelse med
Symposium i implantologi
Dato: 7.11.10 
Sted: Hotel Skt. Petri, Kbh. Kz
Arrangør: DSOI
Info www.dsoi.dk

KURSER UDBUDT KOMMERCIELT: 2010

2010

MAJ

Klinikassistentkursus  

i Implantologi

Dato: 26.5.10
Sted: København

Nordjysk Tandlægeforenings  

Golfmesterskab

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

Dansk Parodontologisk Selskabs 

årsmøde

Periodontitis: Are the bacteria neces-
sarily 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

SOP – selskab for odontologisk 

praktik

Dato: 4.-5.9.10 
Sted: Hotel Svendborg
Emne: Konflikthåndtering og problem-
løsning i tandlægeklinikker
Info: Steen Slot Madsen:  
tandsten@youmail.dk  
www.sop-net.dk

Forelæser: Tdl. Julie Erica Schlosser
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: www.nobelbiocare.com/education

Avanceret kirurgi og  

knogleopbygning

Dato: 27.5.10
Sted: Herning
Forelæsere: Tdl. Peder Kold,  
tdl. Simon Kold
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: www.nobelbiocare.com/education

FTI2010 – International Dental 

Conference

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

JUNI

Protetik – når det ikke er ligetil

Dato: 2.6.10
Sted: Århus
Forelæser: Tdl. Peter Kohberg
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: www.nobelbiocare.com/education
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Cubista

www.oras.com
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Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: www.nobelbiocare.com/education

Implantologi og Protetik

Dato: 15.-16.9.10
Sted: Herning
Forelæsere: Tdl. Peder Kold,  
tdl. Simon Kold
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: www.nobelbiocare.com/education

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

Implantologi og Protetik

Dato: 16.-17.6.10
Sted: Vejle
Forelæser: Tdl. Peter Kohberg
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: www.nobelbiocare.com/education

SEPTEMBER

Implantatkirurgi 1

Dato: 8.9.10
Sted: Tinglev
Forelæser: Tdl. Peter Kohberg
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: www.nobelbiocare.com/education

Tandplejerkursus i Implantologi

Dato: 9.9.10
Sted: Århus
Forelæser: Tdl. Susanne Dalsgaard

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

Implantatkirurgi 2. Operer din egen 

patient under supervision

Dato: 29.9.10
Sted: Tinglev
Forelæser: Tdl. Peter Kohberg
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: www.nobelbiocare.com/education

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
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Implantatkirurgi 1

Dato: 29.10.10
Sted: Herning
Forelæsere: Tdl. Peder Kold,  
tdl. Simon Kold
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: www.nobelbiocare.com/education

Teoretisk kursus  

i protetisk implantologi

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

WALT-2010, Bergen

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

OKTOBER

Teoretisk kursus i kirurgisk  

implantologi

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

Implantologi og Protetik

Dato: 26.-27.10.10
Sted: København
Forelæser: Tdl. Per Bergmann
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: www.nobelbiocare.com/education 

NOVEMBER

Implantatkirurgi 2. Operer din egen 

patient under supervision

Dato:10.11.10
Sted: Herning
Forelæsere: Tdl. Peder Kold,  
tdl. Simon Kold
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: www.nobelbiocare.com/education

• 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,  

på blot to uger2.

• Garanti for fuld tilfredshed eller pengene tilbage til patienterne.

• Tre børstefunktioner med en varighed på to minutter – Clean, 

Sensitive og Massage – sikrer optimal rengøring og dermed 

førsteklasses resultater.

• ProResults-børstehoveder giver en bred fejende bevægelse, hvilket 

sikrer større dækningsområde af tanden.  

 °  To konturbørstehoveder i to størrelser – Standard og Mini – 

fremstilles i overensstemmelse med Philips' høje standarder, så de 

passer perfekt til håndtagene og giver en optimal rengøring.

Ring til +45 29795228 eller besøg www.sonicare.dk for at få flere 

oplysninger og få dit prøveprodukt til særpris.

1.  Holt, J., McGrady, M., Jenkins, W., Schmitt, P., Sturm, D. and Hefti, A., J. Dent Res 87  

(spec  Iss A): 1153, 2008

2. Master  A, Jenkins W, Putt M, et al. Dent Res . 2009; 88:sIA

Philips Sonicare FlexCare er inspireret af den soniske teknologi, der bruges på 
tandlægeklinikker, og hjælper patienterne med at opnå optimal mundhygiejne.

I FlexCare kombineres en UV-renser  

med tandbørsteopladeren, så 

patienternes børstehoveder renses 

ned til selv det mindste børstehår. 

UV-rengøringsteknologi dræber  

op til 99 % af udvalgte bakterier  

på kun 10 minutter.
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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
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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, Tlf. 20 12 27 99
Teglbakken 55, 8270 Højbjerg
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

SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER
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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.

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

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

SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER
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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.
Tandreguleringsklinikken
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæge 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

524 SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER



TANDLÆGEBLADET 2010�·�114�·�NR. 6

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

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
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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

:   )
526 SERVICE

TANDLÆGEFORENINGENS KRISEHJÆLP
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527

Ekspedition af rubrikannoncer:

Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 

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

Pris: Stillinger tilbydes kr. kr. 

34,75 pr. spaltemm, stillinger 

søges kr. 25,75 pr. spaltemm. 

Køb og salg kr. 26,75 pr. spal-

temm. Brugtbørsen kr. 22,50 pr. 

spaltemm. Farvetillæg 10% + 

moms. Bureauprovision ydes ikke 

for annoncer 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 7: 17/5

udkommer 2/6

Annoncer til TB 8: 8/6 

udkommer 23/6

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/tjeneste-
sted – korrekt stillingsbe-
tegnelse – ansættelsesvilkår 
– ansøgningsfrist.
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 stan-

dardkontrakter er der sikkerhed 

for at lovens betingelser opfyldes.

Ved behov for råd eller juridisk 

vejledning opfordrer Tand-

lægeforeningen parterne til at 

rette henvendelse til Tand læ-

geforeningens sekretariat inden 

kontrakten underskrives.

STILLINGSANNONCER

STILLINGER TILBYDES

Privat ansættelse

Tandlæge i Aalborg
Nettotand er Aalborgs hurtigst 
voksende tandlægeklinik, med 
en stor patienttilgang, derfor 
ønsker vi forstærkning hurtigst 
mulig.Vi kan tilbyde dig en 
spændende hverdag med en 
masse udfordringer (implan-
tater, kosmetisk behandling 
m.m.) og et godt arbejdsmiljø.
Har du lyst til at blive en del af 
vores team, kontakt os venligst 
på: tanja@nettotand.dk eller 
tlf. 98 12 08 45 
www.nettotand.dk

Tandlæge til fuldtidsstil-
ling i Herning
Vi er en travl klinik med 8 
tandlæger, 1 tandplejer og 
12 klinikassistenter. Vi søger 
en fuldtidstandlæge til en 
etableret stilling, da en af vore 
tandlæger søger nye udfor-
dringer. Vi søger en initiativrig 
tandlæge med et godt humør 
og flair for at skabe et trygt 
og tillidsfuldt forhold til vores 
mange trofaste patienter.Vi 
udfører alle former for tandbe-
handling, så udfordringer og 
faglig udvikling vil der være rig 
mulighed for i et fælles forum 
med klinikkens øvrige tandlæ-
ger. For yderligere information 
kontakt venligst: 
Tandlægerne Kold og 
 Elkjær-Holm
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 21 70 80

Indryk selv din stillings annonce 

både i blad og på net. 

Gå ind påtdlnet.dk og vælg 

menupunktet ”dentaljob”

ANNONCER

Tandlæge i Odense
Til klinik i Odense M søger vi en 
tandlæge til en fuldtidsstilling til 
et barselvikariat. Stillingen besæt-
tes gerne fra august og et år frem. 
Klinikken består af 4 behandlings-
rum, vi har elekronisk journal, 
digital røntgen, OP. Vi er 2 tand-
læger, 1 tandplejer, 3 klinikass., 
2 elever. Vi laver alt fra simpel til 
advanceret tandpleje. Vi søger en 
proaktiv, udadvendt tandlæge.
Hvis det har din interesse, så skriv 
lidt om dig selv og send til os. 
Med venlig hilsen 
Tandlægerne 
Hunderupvej 148 
5230 Odense 
Minfo@ 
tandklinikkenhunderupvej.dk
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UNIVERSITETET I TROMSØ UiT

uit.no/tavla

Ved Institutt for klinisk odontologi,  

Det helsevitenskapelige fakultet, er 

følgende stillinger ledige: 

En professor/førsteamanuensisstilling:  
ref. 2010/1272

-

To førsteamanuensisstillinger:

Ref. 2010/1248  
Ref. 2010/1249

Fullstendig kunngjøring og elektronisk 
søknadsskjema finnes på:    

www.jobbnorge.no

jo
bb

no
rg

e.
no

Foto: Ola Albert Bjerrang © Destinasjon Tromsø

Tandlæge på deltid

Tandplejen i Herning Kommune søger en tandlæge 14 timer 
ugentlig fra 1. september 2010. Vi søger en tandlæge, der er 
positiv, udadvendt, og som kan udføre tandlægearbejde af 
høj kvalitet.Vi tilbyder en spændende og på alle måder god 
arbejdsplads med et engageret personale og gode tandlæge-
kollegaer samt efter uddannelsesmuligheder. Vi er certifice-
ret blandt Danmarks bedste arbejdspladser. 

Funktioner: Traditionelt tandlægearbejde såvel klinisk 
som pædagogisk. Har du lyst til kirurgi og protetik er der 
mulighed for det. 

Nærmere oplysninger kan ses på www.herning.dk 
og www.bevar-smilet.dk, eller kontakt overtandlæge 
Kirsten Eggert, tlf. 97 12 77 50. 

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst 
og aftale om Ny Løn. 

Ansøgning med relevante bilag senest den mandag 
den 31. maj 2010. 

Ansøgningen sendes til: 
Tandplejens Kontor, Tjaikofskisvej 3, 7400 Herning 
eller pr. mail til: tandplejen@herning.dk.
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Vil du vide mere om  

stillingsannoncer?

Kontakt ak@tdl.dk

ANNONCER

 

 

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

Århus-forstad
Lækker, topmoderne og fuldt digitaliseret luksus-tandlægekli-
nik i flot, moderne erhvervsejendom sælges. Der er 4 klinikrum 
i et 254 m2 erhvervslejemål. Der er tale om en klinik helt ud 
over det sædvanlige. Den skal ses og opleves.
Klinikken skal sælges omgående p.g.a. sygdom.

Ortodontiklinik, Tyskland
I Niebøll, 15 km fra grænsen, er 
en tandreguleringsklinik til salg. 
Fin indtjening og stort patien-
tunderlag. Også velegnet til to 
specialtandlæger.Henvendelse: 
Specialtandlæge Hell Krolmer, 
tlf.(dag): 0049-46613099, Tlf. 
aften man-, tirs- og onsdag: 
0049-4661676825

Røngtenudstyr
Røntgen Gendex VisualiX eHD 
Combo WS 1& 2, ca. 3 år gam-
melt. Ny pris ca. kr. 110.000,00. 
Pris: kr. 60.000,00.
Klinik Holmberg
tlf. 55 37 12 25

Stort, lyst kliniklokale  
udlejes
I pæn og præsentabel klinik v. 
Rådhuspladsen udlejes stort 
(20 m2) kliniklokale 1-2 d./uge. 
Klinikken har i alt 3 behandlings-
rum indrettet med Sirona3 units, 
Implant Med, digital rtg, digital 
journal (aldente), intraoralt ka-
mera m.m. Vi har også mulighed 
for at tilbyde fast klinikassistance, 
telefonpasning mm. Klinikken 
har en god og venlig arbejdsat-
mosfære og udstyr af høj kvalitet. 
De faste udgifter er ved fx. 1 dag/
uge 1990,- kr./md. Se mere på 
 www.iemadsen.dk  eller ring 33 
11 44 99 og aftal et møde.

DIVERSE

BRUGTBØRSEN

SERVICE
STILLINGER, KØB OG SALG, BRUGTBØRSEN, DIVERSE
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Som ledig får du nedsat kontingent.  

Så husk at kontakte Tandlægefor-

eningen, hvis du bliver arbejdsledig.

... når du er uden arbejde

Husk at fortælle det til 
tandlægeforeningen …

Ring på 70 25 77 11, eller send en mail til tdl@tdl.dk.
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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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532 SERVICE 
 LEVERANDØRHENVISNINGER

 IMPLANTATER  PROCERA  EMPRESS
Flügge Dental Aps

Thorvaldsensvej 4
1871 Frederiksberg C
Telefon 35 39 00 76

Fax 35 36 18 48

Dental Laboratorium ApS

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

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

Anne Bonde Kvorning

Århus afdeling

Tlf 96 63 36 91

akv@vestjyskbank.dk

Jan Nissum

Århus afdeling

Tlf 96 63 36 33

jni@vestjyskbank.dk

vestjyskSUNDHED

Finansiering af        
      din klinik er 
vores speciale



TANDLÆGEBLADET 2010�·�114�·�NR. 6

 SERVICE 533
 LEVERANDØRHENVISNINGER

Sjælland

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

Stillingsannoncer  

i farver bliver set …
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Vil du vide mere om  

stillingsannoncer?

Kontakt ak@tdl.dk

ANNONCER

REVISION – ADMINISTRATION

534 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

535

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. 7 UDKOMMER DEN 2. JUNI 2010

Læs mere i  
Tandlægebladet nr. 7

TANDLÆGE 
PÅ DELTID, 
KRÆFT PATIENT 
PÅ FULDTID

Tandlæge Birte Madsen Trolle har 
haft god gavn af tandlægefaglige 
teknikker mod sin egen 
kræftsygdom. Læs portrættet af 
den kræftsyge tandlæge i næste 
nummer af Tandlægebladet.

I næste nummer bringer 
Tandlægebladet en kasuistik, der viser 
det kliniske billede af nekrotiserende 
sialometaplasi, der nemt kan 
misfortolkes til at være malignt.

Undgå
misfortolkning

Brug 
distraktions-
osteogenese  
til at få maksillen 
placeret 
rigtigt
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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.

Kalore™ er fremtidens komposit 
materiale.

Et perfekt modelerbart fyldnings-
materiale baseret på revolutionær 

monomer teknik fra DuPont.
Kalore™  har usædvanligt lavt svind, 

er let at polere og har en naturlig glans. 
Dette garanterer højt æstetisk resultat.

Er du klar til fremtiden?

  
Oplev fremtidens komposite: http://www.gceurope.com

GC Kalore™ 
       fremtidens komposit 

    materiale med ny 
                  monomerteknologi 

                              fra DuPont.

GC EUROPE N.V.
Head Offi ce
Tel.+32.16.74.10.00
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC NORDIC AB
Danish Branch
Tel. +45 23 26 03 82
info@denmark.gceurope.com
http://nordic.gceurope.com
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Få fl otte gaver når du 
køber komposit
Køb 10 stk.: Få 2 kg Toms guldkarameller eller 

Mette Scherning øreringe
Køb 25 stk.: Få YAKKAY cykelhjelm
Køb 50 stk.: Få Sodastream Pure

Ring til vores Call Center på telefon 43 66 44 44 
eller bestil på www.plandent.dk.

YAKKAY 
cykelhjelm

v/ 25 stk.

Mette Scherning
øreringe

v/ 10 stk.
2 kg Toms
guldkarameller

v/ 10 stk.

Sodastream
PURE

v/ 50 stk.
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ALT FOR FÅ BLIVER BEHANDLET MED SNORKESKINNER

VANDETS FLUORINDHOLD KAN HÆMME CARIES OP TIL 50 %

INDBLIK I DEN AKTUELLE TANDSTATUS HOS VOKSNE DANSKERE

TANDLÆGEFORENINGENS MEDLEMSBLAD DANISH DENTAL JOURNAL
MAJ 2010 ÅRGANG 114 
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