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Køb stort – køb billigt!
 

Sortimentet er en samling af engangsartikler, som 
du med fordel kan købe i hele kartonner. Det er 
produkter, du bruger mange af om dagen. 

Da det er produkter, vi også kan købe i store  mæng-
der, har vi fået gode indkøbspriser, som vi giver 
videre til dig. Som storkøbskunde får du automatisk den 
lave storkøbspris, når du handler. Har du en samhandels-
aftale med Plandent, er du automatisk storkøbskunde.

Kata loget er gratis – ring på 43 66 44 44, så sender 
vi det til dig. Brug det – Gem det!

Køb stort - køb billigt!

Storkøbskatalog 2010
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– Bestil det 
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Nordenta A/S · Nydamsvej 8 · 8362 Hørning · Tlf. 8768 1611 · www.nordenta.dk

Derfor valgte jeg Nordenta

Drømmen  
der blev til virkelighed

Tandlæge Tove Axelgaard, Silkeborg

”Jeg besluttede i 2009 at starte min egen klinik. Drømmen var at skabe en stor og lys klinik med rummelig 

reception , 6 klinikrum med det nyeste udstyr samt tidssvarende lokaler til steril og personale. Sammen med 

Peer Schneevoigt fra Nordenta planlagde jeg et projekt, der indebar units fra XO Care, intraorale kameraer , 

digital  intraoral røntgen samt panoramarøntgen fra Soredex. Desuden indretning og steril fra inform. 

Projektet  er med Peers støtte blevet koordineret og gennemført på uhyre professionel vis – intet var overladt 

til tilfældighederne . Det er i høj grad Nordentas og Peers fortjeneste, at min drøm blev til virkelighed.”

Vil du vide mere om Nordentas indretningsprojekter landet over? Så kontakt vores salgsafdeling  

på telefon 43 270 270 for at booke et uforpligtende møde på din klinik. 

NY banebrydende tandpasta 
til hypersensitive tænder  

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

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

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

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

• Indeholder 1450 ppm F- for cariesbeskyttelse

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

NYHED

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

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

* Ved direkte påføring med fingerspids 
på tanden i 1 minut.
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Integreret platform shifting.Dobbelt funktionsplatform.

Knoglekondenserende.

Mulighed for retningsændring  
til optimal slutplacering.

Stor initial stabilitet.

NobelActives gevinddesign 
kondenserer gradvist knoglen ved 
hver drejning under isætningen, 
hvilket forbedrer den initiale stabi-
litet. Den skarpe spids og skære-
bladene gør det muligt for kirurger 
at ændre implantatretningen, så 
der opnås optimal placering rent 
protetisk. Protetikkere får fordel af 
en alsidig og sikker indre, konisk 

dobbelt funktionsplatform med 
integreret platform shifting, hvor-
på de kan udføre fremragende 
æstetiske resultater. På grund-
lag  af kundernes feedback og 
efterspørgslen på markedet efter 
NobelActive, er produktudvalget 
blevet udvidet – tandlægerne vil 
nu få et større udvalg af protetiske 
komponenter og implantater.

Nobel Biocare er verdens førende 
virksomhed inden for innovative 
og videnskabsbaserede dental-
løsninger. 
Kontakt en salgsrepræsentant 
fra Nobel Biocare på 39 40 48 46, 
eller besøg vores websted for at 
få fl ere oplysninger.

www.nobelbiocare.com

NobelActiveTM

Nye veje med implantater.

VI HAR STADIG LEDIGE  
PLADSER PÅ EN RÆKKE 
KURSER, BLANDT ANDET:
Implantatkirurgi 1 den 8. september i Tinglev 
med Peter Kohberg
Tandplejerkursus den 9. september i Århus 
med Susanne Dalsgård  

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

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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Folkesundhedspakke 
er slet ikke  
ambitiøs nok
Regeringen lancerede for nylig en folke-
sundhedspakke, der indebærer forhøjede 
afgifter på tobak, alkoholsodavand og 
kød. 

Set her fra min formandsstol er pak-
ken et lille skridt på vejen mod en bedre 
sundhed. Men initiativerne er slet ikke 
ambitiøse nok, når det gælder oral sund-
hed. Dels er afgiftsforhøjelserne til at 
overse, dels har man valgt at lade eksem-
pelvis slik og almindelige sodavand gå fri.

Jeg må medgive, at ethvert politisk 
tiltag, der kan begrænse danskernes 
tobaksforbrug, er godt for den orale 
sundhed. Derfor er det bedre end ingen-
ting, at regeringen nu sætter afgiften på 
cigaretter op med 2-3 kr. pr. pakke. Men 
afgiftsforhøjelsen vil næppe være stor 
nok til, at der kan aflæses en effekt på 
antallet af tilfælde af mundhulecancer. 
Den vil sandsynligvis heller ikke afholde 
børn og unge fra at starte med at ryge.

Jeg vil også gerne strække mig så 
langt, at en afgiftsforhøjelse på alkohol-
sodavand isoleret set er en god idé.

Men hvis regeringen havde haft reelle 
ambitioner for danskernes folkesundhed, 
så havde den også haft modet til at sætte 
afgifterne betydeligt i vejret på slik og 
almindelige sodavand.

De seneste års udvikling har vist, at der 
er masser af gode grunde til at gøre det. 
Vi har eksempelvis fået flere og flere 
overvægtige. Og inden for børne- og ung-
domstandplejen taler man nogle steder i 
landet om tendenser til stagnation efter 
mange års positiv udvikling i tandsund-
heden. Eksempelvis er erosioner blevet 
et udbredt problem.

Den udvikling kan ikke undre, når 
man fx ser på udviklingen i portionsstør-
relserne. En almindelig slikpose har fået 
lov til at vokse sig meget større, end den 
var for 20 år siden. Standardsodavands-
flasken indeholder 50 cl i stedet for 25 
cl, og de store sodavand indeholder 2 l i 
stedet for 1,5 l.

For nogle måneder siden viste en un-
dersøgelse, at afgifterne på søde sager 
gradvist er faldet, når man korrigerer for 
pris- og lønudviklingen.

Det er ikke godt for tænder og mund, 
at regeringen kun foretager små lappeløs-
ninger, når det handler om at begrænse 
danskernes forbrug af slik, sodavand og 
tobak. Det ville have været rart, om man 
havde haft noget mere mod på Christi-
ansborg – og noget mere vilje til at tage 
medansvar for folkesundheden.

FOTO: JEPPE CARLSEN

» Hvis regeringen havde 
haft reelle ambitioner 
for danskernes 
folkesundhed, så havde 
den også haft modet 
til at sætte afgifterne 
betydeligt i vejret på slik 
og almindelige sodavand

SUSANNE ANDERSEN,
FORMAND FOR
TANDLÆGEFORENINGEN
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… 58 % mener, at tandlægeerhvervet 
»i nogen grad« er prestigefyldt? Mens 24 % 
mener, at tandlægeerhvervet »i høj grad« er 
prestigefyldt. Kun 2 % mener, at erhvervet 
»slet ikke« er prestigefyldt. 1.001 personer 
har deltaget i undersøgel sen.

Kilde: Tandlægeforeningens undersøgelse vedr. 

befolkningens tandplejevaner og holdninger til tandpleje. 

Udarbejdet af Catinét Research i juni 2009. 

Primær caries er den 
primære fyldningsårsag
Hvorfor bliver der lagt fyldninger på hidtil urestaurerede tandflader? Og hvilke 
fyldninger bliver der lagt? Det har et studie, som netop er publiceret i The 
Journal of the American Dental Association, søgt at give svar på. 

Næsten 10.000 fyldninger på mere end 5.000 patienter indgik i undersøgel-
sen, som viser, at det på 85 % af tænderne var primær caries, der gav anledning 
til restaurering. I 15 % af tilfældene drejede det sig om ikke-cariøse defekter.

De tandlæger, som indgik i undersøgelsen, angav dental caries på okklusal- 
og approksimalflader af molarer som hovedårsag til restaurering af tidligere 
ubehandlede tandflader.

Undersøgelsen blev foretaget af »The Dental Practice-Based Research Net-
work« (DPBRN), som er et internationalt samarbejde. Internationaliteten 
afspejler sig i den del af undersøgelsen, der viser, at amalgam var den hyppigst 
anvendte fyldningsform ved restaurering af posteriore tænder med approk-
simal caries.

Nascimento MM, Gordan VV, Qvist V, Litaker MS, Rindal DB, Williams OD et al. Reasons for 
placement of restorations on previously unrestored tooth surfaces by dentists in The Dental 
Practice-Based Research Network. J Am Dent Assoc 2010; 141: 441-8.

Forskere har tidligere identificeret celler, som er an-
svarlige for opfattelsen af smagssanserne surt, sødt, 
bittert og umami. Nu har amerikanske forskere komplet-
teret billedet med identifikation af celler for smag af salt. 
Det skriver NIDCR, National Institute of Dental and Craniofacial 
Research. 

Saltcellerne forekommer i flere varianter, hvoraf nogle er i stand til at reagere på 
lave saltkoncentrationer og specifikt på salt med natrium, mens andre reagerer på 
højere saltkoncentrationer og på andet end lige netop natriumsalte. 

Chandrashekar J, Kuhn C, Oka Y, Yarmolinsky DA, Hummler E, Ryba NJ et al. The cells and periphe-
ral representation of sodium taste in mice. Nature 2010; 464: 297-301.

Sidste – salte – brik 
i puslespillet
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50 % var tilfredse med 
det kliniske udbytte af  
Årskursus 2010!

Tallet er et resultat af afstem-
ningen på Tand laege bla-
det.dk af voxpop-spørgs-
målet fra forrige nummer 
af Tand læge bladet.

50 % var tilfredse 
med det kliniske udbytte af 
Årskursus 2010, 25 % svarede 
»hverken eller«, og 25 % svarede 
»ved ikke«.

Deltag i afstemningen af dette num-
mers voxpop-spørgsmål (se side 549) 
på Tandlaegebladet.dk.

VOXPOP
Kom med til 
Hygiejneugen 2010
Rådet for Bedre Hygiejne arrangerer Hygiejneugen 2010, der 
sætter fokus på en sundere hverdag på arbejdspladsen og i 
hjemmet med en række arrangementer. Temaet i år er »Ting, 
vi rører ved«, og ugen løber af stablen fra den 
20. september til den 24. september. 

Rådet for Bedre Hygiejne blev etableret 
i 2008 og arbejder for at skabe mere sund-
hed og livskvalitet gennem forebyggelse 
og god hygiejnisk adfærd. Da Tandlægefor-
eningen er medlem af rådet, kan medlemmer 
af foreningen komme med til arrangementet samt 
kommende arrangementer til en lavere pris. Kontakt Tand-
lægeforeningens repræsentant Marianne Uhre for yderligere 
information: mku@tdl.dk.

www
Læs mere på Rådet for Bedre Hygiejnes webside www.bedrehygiejne.dk  

og Hygiejneugens webside www.hygiejneugen.dk

Tænder er ikke alt
Hvad gør et ansigt attraktivt? 

Munden og tænderne, vil de fleste tandlæger måske sige, men en ny undersøgelse, 
publiceret i The Journal of the American Dental Association, viser, at andre ansigtstræk 
nok er lige så afgørende.

I undersøgelsen fik 50 unge voksne registreret øjenbevægelser, mens de kiggede 
på billeder af ansigter. Deres »øjenfikseringer« blev målt på seks punkter: øjne, 

ører, næse, mund, kind og »andet«, og det blev registreret, i hvilken række-
følge, hvor længe og hvor hyppigt de seks faktorer blev iagttaget.

Undersøgelsen konkluderer, at deltagere, der kiggede på billeder af 
smilende ansigter, ofrede størst opmærksomhed på »andet« og derefter på 
øjne, næse, mund, ører og hage. Munden – selv den smilende mund – fik 
mindre end 10 % af betragterens opmærksomhed.

Det hører med til billedet, at portrætmaterialet blev hentet blandt 
patienter, der havde fået gennemført omfattende ortodontisk behand-
ling. Patienterne havde derfor fx pæne tandstillinger og ingen distra-

herende restaureringer.

Hickman L, Firestone AR, Beck FM, Speer S. Eye fixations when viewing faces. J Am 
Dent Assoc 2010; 141: 40-6.
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En netop forsvaret svensk doktordisputats konkluderer, at 
peri-implantitis og marginalt knogletab omkring implantater 
er hyppigt forekommende. Ud af de 3.413 implantater, som 
indgår i afhandlingen, havde 12 % et knogleniveau svarende 
til 3. gevindskæring eller længere apikalt herfor efter 5-20 
års funktion. 

Endvidere viser undersøgelsen, at 28 % af de i alt 662 
inkluderede patienter havde et eller flere implantater med et 
marginalt knogleniveau svarende til 3. gevindskæring eller 
længere apikalt herfor.

Afhandlingen viser også, at rygere havde flere implan-
tater med marginalt knogletab end ikkerygere, og at det 
marginale knogletab generelt var størst hos rygere. 

Doktordisputatsen udgår fra Sahlgrenska Akademi i Gø-
teborg, og den ny doktor hedder Christer Fransson. 

 

Kommentar af professor Søren Schou, 
Tandlægeskolen i Århus:
– Vi har de seneste år opnået øget viden om forekomsten af 
peri-implantitis, og der er i dag enighed om, at denne kom-
plikationstype forekommer langt hyppigere, end vi troede 
for bare få år siden. Vi har endvidere fortsat store problemer 
med at behandle peri-implantitis. Derfor er det vigtigt, at vi 
foretager systematisk kontrol og vedligeholdelse af implan-
tater for at undgå eller minimere risikoen for udvikling af 
implantitis. 

Vi er også blevet mere opmærk-
somme på, at rygning forringer 
prognosen for implantatbe-
handling – derfor er det vigtigt, 
at vi som behandlere informe-
rer implantatpatienter grundigt 
om dette. 

Internationalt forskningsnyt

Peri-implantitis forekommer hyppigt

http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/21187

En in vitro-undersøgelse, som netop er publiceret i Quint-
essence International, viser, at ingen af tre provisoriske 
endodontiske fyldningsmaterialer holder tæt efter to uger.

100 molarer blev i en testopsætning fyldt med et af de 
tre materialer i en tykkelse på 4 mm (Cavit, Ketac eller 
DuoTemp). Derefter blev testtænderne kontamineret med 
Streptococcus mutans, og så blev gennemtrængningen af 
bakterier fulgt igennem fire uger.

Cavit og DuoTemp klarede sig bedst og Ketac dårligst, 
men efter 14 dage var der lækage ved mere end halvdelen 
af alle fyldningerne – uanset materiale. Forfatterne konklu-
derer, at de ikke kan anbefale et materiale frem for et andet, 
når det gælder effektiv forsegling efter 14 dage.     

Kommentar af lektor Preben Hørsted Bindslev, 
Tandlægeskolen i Århus:
– Tidligere undersøgelser har på samme måde vist, at en 
stor del af provisoriske fyldninger udført med forskellige 
materialekombinationer i 4 mm’s tykkelse kun holder tæt i en 
til to uger. En rimelig lagtykkelse er imidlertid af afgørende 
betydning. Men selv med en tykkelse på 6 mm viste en dansk 
undersøgelse i enkelte tilfælde bakterievækst efter ca. tre 
uger. Moralen må være: Luk permanent så hurtigt 
som muligt. 

Læs i øvrigt artiklen af Laustsen MH, Lar-
sen T, Reit C, Bjørndal L. ”Bakterietæt-
heden af temporære endodontiske 
fyldningsmaterialer. En klinisk 
og mikrobiologisk undersø-
gelse” i Tandlægebladet 
2004; 108; 888-94. 

Internationalt forskningsnyt

Provisoriske fyldninger lækker

Hartwell GR, Loucks MA, Reavley BA. Bacterial leakage of provisional resto-
rative materials used in endodontics. Quintessence Int 2010; 41: 335-9.
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Abstract

Dansk forskning internationalt

Baggrund 
The Child Perceptions Questionnaire (CPQ) er et selvrapporteret 
spørgeskema udviklet til at måle den tandsundhedsrelaterede 
livskvalitet hos børn. Formålet med CPQ er at forbedre beskri-
velsen af børns orale helse ved at anerkende betydningen af de 
psykologiske aspekter af det selvopfattede orale helbred. CPQ 
findes i to versioner: CPQ 8-10 for de 8-10-årige og CPQ 11-14 for de 
11-14-årige. Formålet med dette studie var at udvikle en dansk 
version af CPQ 8-10 og CPQ 11-14 og dernæst at undersøge spørge-
skemaets validitet blandt dansktalende børn.

Metode
Spørgeskemaerne blev oversat fra engelsk til dansk i overens-
stemmelse med anerkendte rekommandationer for oversæt-
telsesprocedurer. Efterfølgende blev skemaerne testet blandt 
henholdsvis 120 8-10-årige og 225 11-14-årige børn. For hvert 
barn blev beregnet en total CPQ-score. Hvert barn rapporterede 
desuden A) den overordnede indflydelse af tænders, munds og 
kæbers tilstand på barnets daglige liv og B) den overordnede vur-
dering af barnets eget orale helbred. Validiteten blev udtrykt som 
korrelationen mellem den totale CPQ-score og A) og B). Desuden 
blev CPQ-score blandt børn med formodet nedsat tandsundheds-
relateret livskvalitet sammenlignet med CPQ-score blandt børn 
med sunde orale forhold. Endelig blev den interne konsistens af 
spørgsmålene undersøgt. 

Resultater
Korrelationen mellem den totale CPQ-score og den overordnede 
indflydelse af tænders, munds og kæbers tilstand på barnets 

daglige liv viste Spearman korrelationskoefficienter på 0,45 
med P < 0,001 for CPQ 8-10 og 0,50 med P < 0,001 for CPQ 11-14. 
Korrelationen mellem den totale CPQ-score og den overordnede 
selvrapporterede vurdering af eget orale helbred viste Spearman 
korrelationskoefficienter på 0,45 med P < 0,001 for CPQ 8-10 og 
0,17 med P = 0,010 for CPQ 11-14. Medianværdierne for den to-
tale CPQ 8-10-score var 7 blandt børn med sunde tandforhold, 5 
blandt børn med læbe-gane-spalte og 15 blandt børn henvist med 
sjældne odontologiske tilstande til Videncentret på Århus Kom-
munehospital. Medianværdierne for den totale CPQ 11-14-score var 
9 blandt børn med sunde tandforhold, 9 blandt børn med læbe-
gane-spalte, 17 blandt børn med sjældne odontologiske tilstande 
og 22 blandt børn med fast ortodontisk apparatur. Forskellene 
mellem børn med sunde tandforhold og hver af subgrupperne var 
statistisk signifikante, bortset fra børnene med læbe-gane-spalte.

Chronbach’  var 0,82 for CPQ 8-10 og 0,87 for CPQ 11-14.

Konklusion
Den danske version af CPQ 8-10 og CPQ 11-14 synes at være va-
lide instrumenter til måling af den tandsundhedsrelaterede 
livskvalitet blandt børn. Instrumentet har formentlig en be-
grænsning i diskriminativ evne i forhold til at skelne mellem 
børn med sunde tandforhold og børn med læbe-gane-spalte. 

Wogelius P, Gjørup H, Haubek D, Lopez R, Poulsen S. Development of Danish 
version of child oral-health-related quality of life questionnaires (CPQ8-10 and 
CPQ11-14). BMC Oral Health 2009; 9: 11.

Udvikling af en dansk version af Child oral-health-related quality of 
life questionnaires (CPQ8-10 and CPQ11-14)

Pia Wogelius, Hans Gjørup, Dorte Haubek, Rodrigo Lopez og Sven Poulsen, Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet, Odontologisk Institut, Afdeling for Pædodonti og Afdeling for Parodontologi; Århus Universitetshospital, Aalborg 
Hospital, Afdeling for Klinisk Epidemiologi; Århus Universitetshospital, Aarhus Kommunehospital, Vestdansk Odontologisk 
Landsdels- og Videncenter
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Abstract

Dansk forskning internationalt

Baggrund
Børn, der har gennemgået cancerbehandling, har ofte gen-
nemgået invasive behandlinger, som er kendte risikofaktorer 
for tandlægeangst. Formålet med dette studie er at undersøge 
forekomsten af tandlægeangst blandt børn, der har haft cancer. 

Studiedesign og metode
I et tværsnitsstudie undersøgte vi børn i alderen 6-14 år. 51 børn 
havde gennemgået cancerbehandlinger på Børneafdelingen på 
Aalborg Sygehus. 192 klassekammerater til syv af børnene med 
cancer medvirkede i undersøgelsen som kontrolgruppe. Alle børn 
besvarede den danske version af Children’s Fear Survey Sche-
dule- Dental Subscale (CFSS-DS). For hvert barn blev beregnet en 
CFSS-DS-score. Dernæst blev den gennemsnitlige CFSS-DS-score 
beregnet. Cut-off-værdien for tandlægeangst blev defineret som 
den gennemsnitlige CFSS-DS-score + 1 standard deviation. 

Resultater
Forekomsten af tandlægeangst var ikke højere blandt børn med 
cancer sammenlignet med børn uden cancer: prævalensratio = 
0,41 (95 % konfidensinterval (CI): 0,10-1,24). Den gennemsnit-
lige CFSS-DS-score var 23,1 (95 % CI: 21,2-25,0) blandt børn, 
der har været behandlet for cancer, og 24,7 (95 % CI: 23,4-26,0) 
blandt børn uden cancer.

Konklusion
I denne undersøgelsespopulation var cancer og cancerbe-
handling i barndommen ikke associeret med en forøget risiko 
for tandlægeangst.

Wogelius P, Rosthøj S, Dahllöf G, Poulsen S. Dental anxiety among survivors of 
childhood cancer: a cross-sectional study. Int J Paediatr Dent 2009; 19: 121-6. 

Tandlægeangst hos børn, der har overlevet en cancersygdom:  
et tværsnitsstudie
Pia Wogelius, Steen Rosthøj, Göran Dahllöf og Sven Poulsen, Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odon-
tologisk Institut, Afdeling for Pædodonti; Århus Universitetshospital, Aalborg Hospital, Afdeling for Klinisk Epidemiologi og 
Børneafdelingen; Karolinska Institutet, Afdeling for Pædodonti, Stockholm
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BOGANMELDELSER

Selv om god søvn er vigtig, er forskningen inden for søvn af nyere 
dato. Da en del søvnforstyrrelser og deres behandling har relation 
til forhold i og omkring mundhulen, er det vigtigt, at tandlæger 
også har kendskab til dette område.

Der er 45 internationale forfattere, der har bidraget til bogen, 
der består af 24 korte kapitler, hver på 6-10 sider, afsluttet med 
en konklusion og en omfattende litteraturliste. Da der kun er 
få, enkle illustrationer, og kapitlerne består af korte afsnit med 
tydelige, relevante overskrifter, er bogen meget læservenlig og 
også god som opslagsbog.

Der er tre indledende kapitler om søvn, neurobiologi og klas-
sifikation.

Otte kapitler handler 
om obstruktiv søvnapnø, 
som er karakteriseret ved 
snorkning med stop i vejr-
trækningen og dagtræthed. 
Diagnosticeres ved en polysomnografisk undersøgelse, men pro-
filrøntgenbilleder, MR- og Cone Beam-scanninger anvendes også 
til evaluering.

Standardbehandlingen er med CPAP, en ”blæsemaskine”, der 
holder luftvejene åbne, men behandling med mandibelfremfø-
rende tandskinner er også blevet mere almindelig, og illustra-
tionen på omslaget viser virkningen af en mandibelfremføring. 
Kirurgiske behandlinger er mere sjældne.

Seks kapitler handler om bruksisme og andre bevægelsesfor-
styrrelser. Diagnosticeres oftest af følgerne: støj, slid og hoved-
pine, og mange behandlingsstrategier har været forsøgt. 

Syv kapitler handler om smerte. Her er behandlingen oftest 
medicinsk. Da der ved den medicinske behandling kan være store 
bivirkninger, handler det sidste kapitel om alternative metoder 
til at genoprette den normale søvn.

Generelt er konklusionerne, at der er mange uafklarede 
spørgsmål, og at flere undersøgelser er nødvendige. Bogen er 
generel og meget orienterende og lever således op til undertitlen: 
”A Practical Overview”.

Palle Svanholt

Lavigne, Gilles J, Cistulili PA, Smith MT. 
Sleep Medicine for Dentists, 224 sider, 
Quintessence Publishing,  
ISBN: 978-0-86715-487-0 (hardback).  
Pris i DKK 535 inkl. moms.

Samlet oversigt over søvnforstyrrelser

» Bogen er meget læse-
venlig og også god som 
opslagsbog

Er man til meget detaljerede guidelines, så foreligger der en 
amerikansk endodontisk bog omhandlende praktiske lektioner, 
der godt kan inspirere. Bog er måske så meget sagt, i forordet vil 
forfatterne helst have, at det skal være en manual, og måske for 
at understrege dette foreligger den som en slags ringbind. Den 
er opdelt i seks hovedafsnit, pædagogisk inddelt i farvekoder, 
hvor hvert hovedafsnit består af fem eller flere lektioner. Lektio-
nerne er næsten bygget op efter opskriften: Hvordan gør jeg nu 
det her? Følgende to hovedemner behandles først: Undersøgelse 
og diagnose, behandlingsstrategier og behandlingsvalg. I denne 
afdeling skinner det igennem, at modtagergruppen primært er 
tiltænkt oversøiske tand-
læger. Selvom det ikke står 
direkte, så er det meget 
detaljeret beskrevet, hvor-
dan man som tandlæge 
forebygger retslige proble-
mer. Herfra tager det fat 
med praktiske detaljer og 
huskeregler omhandlende: 
Forberedelse til behandling, mekanisk udrensning rodfyldning 
samt nødbehandling. Hvad angår instrumentvalg er detaljerings-
graden helt nede på produktnr.-niveau. De enkelte lektioner er 
fuldstændig fri for referencer. Vil man have sin lyst styret på dette 
felt, er der henvisning til lidt baggrundslitteratur pr. lektion. Det 
er selvfølgelig et bevidst valg, og til forfatternes forsvar har de 
allerede i introduktionen fortalt, at det ikke er en referencebog, 
men pudsigt er det alligevel, at man opretholder en slags barriere 
mellem referencedokumentation og klinik. Står man imidlertid 
over for at skulle opdatere klinikkens endodontiske instrumen-
tarium, kan der være rigtig mange gode tip at hente.
 
Lars Bjørndal

Donald EA, Gluskin AH, Peters CI, Peters OA.  
Practical lessons in endodontic treatment. 
2009. 334 sider, illustreret. Quintessence 
Publishing Co, Inc. ISBN: 978-0-86715-483-2 
(softcover). Pris i DKK 900 inkl. moms. 

Endodontimanual med  
mange kliniske detaljer

» Står man over for at 
skulle opdatere klinik-
kens endodontiske 
instrumentarium, kan der 
være rigtig mange gode 
tip at hente
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VOXPOP

Pernille Diederichsen
Tandlæge, Århus C

Hvordan oplever du patienters 
tandlægeangst i hverdagen?
– Jeg har højst 2-3 stykker om ugen. 

For et par uger siden havde jeg fx en 

patient, hvor jeg nærmest brugte en hel 

time på at lave ingenting, fordi jeg ikke 

kunne komme til. Så det kan virkelig 

være en tidsrøver at behandle patienter 

med tandlægeskræk.

Bør det være muligt at tage 
ekstra betaling for behandling 
af tandlægeangste patienter?
– Det synes jeg, for som det er nu, kan 

man kun få den ekstra betaling ved at 

hæve prisen på fx den fyldning, patien-

ten har fået. Det kan godt virke uregle-

menteret, og derfor har man brug for, at 

overenskomsten siger god for en ekstra 

betaling pga. tandlægeangst. Økono-

mien skal dog ikke afholde patienterne 

for at komme igen, så patienter med 

tandlægeangst bør få et sygesikrings-

tilskud til behandlingen.

Joos Mørk-Hansen
Tandlæge, Taastrup

Hvordan oplever du patienters 
tandlægeangst i hverdagen?
– Jeg har mellem 6-8 tilfælde om ugen, 

og det tager i snit 15 minutter længere 

tid med den type patienter. Bare det at 

få dem ned i stolen og få dem til at falde 

til ro tager tid. Under behandlingen er 

det også vigtigt løbende at forklare pa-

tienterne forløbet, for at de hele tiden 

føler sig trygge.

Bør det være muligt at tage 
ekstra betaling for behandling 
af tandlægeangste patienter?
– For de helt grelle tilfælde og for dem, 

der har brug for en længere indledende 

samtale, inden selve behandlingen går 

i gang, kunne man godt tage en ekstra 

betaling i form af den såkaldte konsul-

tationsydelse. Det skal dog ikke gælde 

alle patienter med tandlægeangst, da 

det kan gøre, at de ender med at blive 

helt væk.

Rikke Freitag
Tandlæge, Ans

Hvordan oplever du patienters 
tandlægeangst i hverdagen?
– Vi har 5-8 patienter om ugen, der har 

decideret tandlægeskræk. At behandle 

dem tager ca. dobbelt så lang tid som 

at behandle de patienter, der ikke er så 

bange. Det tager både tid at komme 

til bunds i årsagen til patientens angst 

samt opbygge tillid, så man kan fore-

tage den nødvendige behandling.

Bør det være muligt at tage 
ekstra betaling for behandling 
af tandlægeangste patienter?
– Muligheden bør være der, men det 

må være op til den enkelte tandlæge, 

om der skal gøres brug af den. Hvor-

dan man så skelner mellem de patien-

ter, der decideret har tandlægeskræk, 

og de patienter, der har et almindeligt 

ubehag ved situationen, må bero på en 

individuel vurdering.

Ifølge overenskomsten er det ikke muligt at tage ekstra betaling for behandling af 
tandlægeangste patienter, selvom tidsforbruget ofte er større. Burde det være muligt 
at tage ekstra betaling for behandling af tandlægeangste patienter? Tandlægebladet 
har spurgt tre tandlæger. 

» Jeg brugte nærmest en hel time på at 
lave ingenting, fordi jeg ikke kunne komme 
til. Så det kan virkelig være en tidsrøver at 
behandle patienter med tandlægeskræk
PERNILLE DIEDERICHSEN, TANDLÆGE, ÅRHUS C

Hvad synes du?
Burde det være muligt at tage ekstra 

betaling for behandling af tandlæge-

angste patienter? Afgiv din stemme på 

Tandlaegebladet.dk og se resultatet i 

næste nummer af Tandlægebladet.

Burde det være dyrere 
at behandle tandlægeangste?
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Begrebet distraktionsosteogenese (DO) er sammensat af det 
latinske trahere, at trække og dis, bort. Osteo er ligeledes 
latin og betyder knogle, mens genese er græsk og betyder 

dannelse. Swennen definerer DO som en proces, hvor der dannes 
ny knogle i en spalte mellem to knoglesegmenter som et resultat 
af anvendelsen af en gradueret trækstyrke over knoglespalten (1).
DO blev beskrevet første gang i litteraturen i 1905 af italieneren 
Codivilla, der anvendte teknikken til forlængelse af femur. Udvik-
lingen af den moderne DO tilskrives den russiske ortopædkirurg 
G. Ilizarovs forlængelse af rørknogler i 1950’erne (2). De første 
humane behandlinger i ansigtskraniet blev foretaget på patienter 
med unilaterale mandibulære hypoplasier. McCarthey et al. (1992) 

og Molina et al. (1995) publicerede artikler, der beskrev succes-
fuld behandling af patienter med hemifacial mikrosomi med DO 
(3,4). I 1997 blev anvendelsen af DO til behandling af maksillære 
hypoplasier for første gang beskrevet af Polley og Figueroa (5).

DO anvendes til kirurgisk assisteret transversal ekspansion 
af maksil og mandibel, behandling af udviklingsdefekter, be-
handling af defekter i mandibula, rekonstruktioner efter tumor-
resektion, segmental vertikal forøgelse af alveolarkammen samt 
behandling af svær apnø (6). 

Hos mellem 25 % og 60 % af læbe-kæbe-gane-spalte-patienter-
ne (LKG-patienterne) er der indikation for ortognatkirurgisk be-
handling af maksillær hypoplasi med formålet at øge livskvaliteten 
ved at skabe en forbedret funktion og vejrtrækning samt et mere 
harmonisk udseende (7). Siden 1970’erne har man behandlet 
patienter med maksillær hypoplasi med Le Fort I osteotomi og 
efterfølgende avancering ofte med anvendelse af et knogle-
transplantat. Ved større sagittale diskrepanser er flytningen af 
maksillen sket i kombination med et set-back af mandiblen. Flere 

Avancering af 
maksillen ved 
brug af  
osseodistraktion 
Kristian Andersen, tandlæge, Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk 
Afdeling, Århus Sygehus

Martin Svenstrup, tandlæge, privat praksis

Sven Erik Nørholt, lektor, forskningsovertandlæge, ph.d., Tand-, 
Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling, Århus Sygehus

Thomas Klit Pedersen, lektor, specialtandlæge, ph.d., Tand-, Mund-  
og Kæbekirurgisk Afdeling/Afdeling for Ortodonti, Odontologisk 
Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Århus Universitet.

Formålet med denne litteraturgennemgang 

er at danne en oversigt over foreliggende 

videnskabelig litteratur inden for emnet 

anvendelse af distraktionsosteogenese til 

ændring af maksillens position. 

Materialer og metoder – I artiklen gen-

nemgås behandlingssekvens og typer af 

distraktionsudstyr. Gennemgangen omfat-

ter emnerne: 1) stabilitet og recidiv, 2) per-

operativ og postoperativ morbiditet samt 

gener, 3) ændringer af blødtvæv under di-

straktion, 4) ændringer af velopharynx og 

taleevne samt 5) psykosociale effekter af 

behandlingen. 

Resultater – De eksisterende artikler har 

samlet set generelle metodologiske be-

grænsninger, hvorfor evidensniveauet i den 

nuværende videnskabelige litteratur er be-

grænset. Et enkelt studie viser en postope-

rativ mere stabil position af maksillen efter 

distraktionsosteogenese (DO). For de to 

typer af behandlinger er morbiditetsraten 

ens, mens morbiditetstyperne varierer. Der 

opnås gunstige og stabile ændringer af 

blødtvævets position efter DO. Der er ikke 

evidens for, at der opstår velofaryngeal in-

sufficiens eller hypernasalitet efter DO. Den 

psykosociale påvirkning er mere omfatten-

de under DO end under et konventionelt 

behandlingsforløb. 

Konklusion – Den eksisterende litteratur 

er af begrænset evidensmæssig værdi, men 

det kan konkluderes, at der ved anvendelse 

af DO opnås stabile blødt- og hårdtvævs-

ændringer, og at velopharynx’ lukkeevne 

ikke påvirkes signifikant sammenlignet med 

Le Fort I avancering. Der er i distraktions-

perioden negativ psykosocial påvirkning af 

DO-patienterne.

Abstract

Distraktionsosteogenese 
kan gradvist avancere 
maksillens position

Emneord:
Osteogenesis, 

distraction;  
maxilla;  

cleft palate;  
cleft lip
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forhold vanskeliggør traditionel ortognat kirurgisk behandling 
af LKG-patienten; store mængder af fibrøst arvæv i området pga. 
tidligere operationer, stor recidivtendens, dårlig knoglekvalitet og 
-kvantitet samt reduceret blodtilførsel til området (8). Som følge 
af dette udgør LKG-patienter ca. 90 % af den gruppe af patienter, 
der får foretaget maksildistraktion (1).

Formålet med denne litteraturgennemgang er at give et over-
blik over typer af distraktionsapparatur samt behandlingsforløbet, 
som det foretages på Tand-, Mund-, og Kæbekirurgisk Afdeling, 
Århus Sygehus. En litteraturgennemgang giver en oversigt over 
foreliggende litteratur på områderne: 1) stabilitet og recidiv, 2) 
peroperativ og postoperativ morbiditet og gener, 3) ændringer 
af blødtvæv under distraktion, 4) ændringer af velopharynx og 
taleevne, 5) psykosociale effekter. Endelig diskuteres fordele og 
ulemper ved traditionel behandling i forhold til de forskellige 
typer af distraktionsosteogenese. 

Distraktionsapparatur
Det nødvendige træk over knoglespalten dannes af et distraktions-
apparatur, der fungerer som en ekspansionsskrue, der forskyder 

knoglesegmenterne væk fra hinanden. Apparaturet aktiveres 
manuelt af patienten selv eller af en hjælper efter en forudbestemt 
rytme og rate. Der eksisterer vidt forskellige typer af udstyr, der 
overordnet kan opdeles efter følgende tre parametre, som det ses 
i Faktaboks 1. Relation til hudoverfladen (dele af apparaturet er 
ekstraoralt, eller alt er intraoralt/submukøst), forankrende væv 
(tænder, knogle eller hybrid af disse) samt antal mulige vektor-
retninger (univektoriel eller multivektoriel).

Rigid external device (RED) er eksternt forankret via en 
kranielt forbundet bue og multivektoriel (Fig. 1). Internt, knog-
leforankret apparatur med én mulig vektorretning er også en 
mulighed, hvor aktiveringsarmen penetrerer slimhinden i sulcus 
alveolobuccalis superior, mens den resterende del af apparaturet 
er submukøst placeret (Fig. 2).

Den intraorale, submukosale placering af distraktorerne kan 
foretages på forskellig vis, da de forankrende miniplader kan 
formgives efter den eksisterende knogle. Der er ofte bedst knog-
lekvalitet og forankringsmulighed på forfladen af os zygomaticus 
og paranasalt (9), men den optimale placering kan fordelagtigt 
undersøges med en præoperativ Cone Beam- eller CT-scanning, 
ud fra hvilke en 3D-model kan konstrueres (Fig. 2). Modellen 
bruges til at planlægge osteotomilinjer samt tilpasning af di-
straktionsapparaturet præoperativt, hvorved operationstiden 
kan reduceres, og placeringen af distraktionsapparaturet bliver 
optimal (10). For at optimere præcision ved overførsel af den 

Rigid external device (RED)

Fig. 1. Eksternt, kranielt forankret apparatur, Rigid external 

device (RED).

Fig. 1. External, cranially fixed device, Rigid external device 

(RED). 

Planlægning med 3D model

Fig. 2. Internt apparatur præoperativt tilpasset og monteret 

på 3D-model. Rød pil angiver planlagt vektor for forskydning 

af maksillen.

Fig. 2. Internal distractor adjusted preoperatively and 

mounted on a 3D-model. Red arrow indicates the planned 

vector for movement of the maxilla.
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planlagte vektor og dermed retningen af apparaturet kan der 
anvendes forskellige teknikker (11).

Behandlingssekvens for internt apparatur
På Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling, Århus Sygehus, 
anvendes nu som standard internt apparatur, hvorfor følgende 
gennemgang vil tage udgangspunkt i dette. På histologisk niveau 
er forløbet ens, uanset om der anvendes internt eller eksternt ap-
paratur. Følgende sekvens af behandlingsforløbet er generel, men 
de enkelte faser kan have varierende varighed. DO foregår i et tæt 
samarbejde mellem det kæbekirurgiske og ortodontiske speciale. 
Under den prækirurgiske ortodonti ophæves eventuelle dentoal-
veolære kompensationer, der er opstået som følge af de afvigende 
kæberelationer. For LKG-patienten vil det i sagittalplanet typisk 
være opretning af retroklinerede underkæbeincisiver og prokli-
nerede overkæbeincisiver. I det transversale plan er ekspansion 
nødvendig under væksten. Under den kirurgiske fase udføres i 
generel anæstesi en fuldstændig Le Fort I osteotomi, og distrak-
tionsapparaturet fikseres i den præoperativt planlagte position 
med osteosynteseskruer. I den efterfølgende latensfase aktiveres 
distraktorerne ikke, men stabiliserer det løse segment af maksillen, 

mens der dannes umoden knogle, kallus, i spalten mellem knog- 
lesegmenterne. Denne periode varer typisk 4-7 dage efter opera-
tionen; går der kortere tid, er der risiko for pseudoartrose, går der 
for lang tid inden aktivering, er der risiko for knoglemodning og 
konsolidering, hvorved yderligere knogleforlængelse ikke er mulig.

Under selve distraktionsfasen aktiveres distraktorerne manu-
elt af patient/hjælper med en forlænger. Dette sker rytmisk to til 
fire gange dagligt og resulterer i en samlet forskydning på 1 mm 
pr. dag. Histologisk ses i distraktionsfasen en modificeret heling 
med en forøgelse og forlængelse af kallusregeneratet, kaldet 
kallostase. Når den planlagte position af segmentet er opnået, 
stoppes aktiveringer. Herefter følger konsolideringsfasen, der  
strækker sig over 8 -12 uger, hvor distraktionsapparaturet funge-
rer som stabilisering. På histologisk niveau foregår der i denne 
periode en omdannelse af den dannede kallus til moden knogle. 
Idet kallus er eftergivelig, kan der foretages mindre justeringer 
af maksillens position med elastiktræk, det såkaldte floating 
bone-princip. Dyreforsøg viser, at den nydannede modne knogle 
i distraktionsområdet er af samme kvalitet som den oprindelige 
knogle (12). Blødtvævet forbliver vedhæftet på knoglesegmen-
tet og udsættes for samme træk som knoglen, hvilket resulterer 

Relation til hudoverfladen

Ekstern Kranielle skruer forankrer ekstraoral del

Intern Alt distraktionsapparatur er placeret oralt eller submukøst

Forankrede væv

Tænder Apparaturet er forankret til tænder

Knogle Apparaturet er forankret til knogle

Hybrid Apparaturet er forankret til tænder og knogle

Antal mulige vektorretninger

Univektoriel Knogle kan forskydes i én retning

Multivektoriel Knogle kan forskydes i flere retninger

Faktaboks 1. Typer af distraktionsapparatur.  Fact box 1. Different types of distracters.

Fase Behandling Varighed

1 Prækirurgisk ortodonti 12-18 mdr.

2 Kirurgisk indgreb 3 timer

3 Latensfasen 4-7 dage

4 Distraktionsfasen 1-3 uger

5 Konsolideringsfasen 12 uger

6 Distraktionsapparaturet fjernes 1 timer

7 Afsluttende ortodonti 6 mdr.

Faktaboks 2. Faser og varighed heraf i et DO-behandlingsforløb.  

Fact box 2: Phases and their duration during a DO treatment course.

Typer af distraktionsapparatur

DO-behandlingsforløb
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For patienten kan det være et både funktionelt og æstetisk 

problem at have ekstrem underudvikling af maksillen i et eller 

flere planer. I behandlingen bruges oftest den konventionelle 

ortognatkirurgiske avancering af overkæben, hvor forskyd-

ning og fiksering af maksillen foretages i én procedure. Deri-

mod er distraktionsosteogenese (DO), der mere sjældent an-

vendes, en behandling, hvor maksillen gradvist avanceres til 

en forud planlagt position. Litteraturgennemgangen viser, at 

det er muligt at opnå stabile blødt- og hårdtvævsændringer, 

når tandlægen bruger DO, og at velopharynx’ lukkeevne ikke 

påvirkes signifikant sammenlignet med Le Fort I avancering. 

Dog viser gennemgangen også, at den negative, psykoso-

ciale påvirkning af patienten er mere omfattende under DO 

end under det konventionelle behandlingsforløb.

KLINISK RELEVANS

i distraktionshistogenese, der er et stimuleret vævs-turnover i 
blødtvævet, der udvides i trækkets retning (6). Som et resultat 
af det gradvise træk ses altså en simultan nydannelse af knogle- 
og blødtvæv. Distraktionsapparaturet fjernes ved en operation i 
generel anæstesi, hvorefter den endelige ortodontiske behandling 
foretages, og der kompenseres for eventuel vektorunøjagtighed, 
mindre åbne bid samt asymmetrier.

Litteraturgennemgang
Formålet med dette afsnit er ud fra en gennemgang af forelig-
gende videnskabelig litteratur at diskutere fordele og ulemper ved 
traditionel behandling i forhold til intern og ekstern forankret DO. 
Væsentlige dele af litteraturen tager udgangspunkt i behandlin-
gen af LKG-patienter, da dette som tidligere omtalt er den største 
gruppe af patienter, der modtager behandlingen. 

Stabilitet og recidiv
Der er tidligere rapporteret et recidiv på 10 % ved behandling 
af maksillær hypoplasi med traditionel Le Fort I osteotomi 
(13). Ved behandling af LKG-patienter rapporteredes et forøget 
recidiv, hvor 40-60 % af patienterne oplevede et recidiv på  
20-25 % (14,15). Årsagen til denne betydelige recidivtendens blev 
tilskrevet flere forhold; en betydelig mængde fibrøst arvæv, stram 
overlæbe, utilstrækkelig mobilisering af maksillen samt tynde og 
skrøbelige knoglestrukturer på anteriore flade af maksillen og 
os zygomaticus (9). På grund af det store recidiv advokeredes 
for overkorrektion, hvilket medfører en betydelig risiko for en 
ufordelagtig placering af maksillen og dermed større ortodontisk 
korrektion postoperativt. I det eneste eksisterende prospektive 
randomiserede kontrollerede forsøg sammenlignedes recidiv-
tendensen ved traditionel ortognatkirurgisk korrektion og DO. 
Ved DO blev der opnået en signifikant bedre stabilitet både i det 
horisontale og det vertikale plan opgjort ved et 12-måneders 
follow-up, og DO gav i denne undersøgelse et mere forudsigeligt 
og æstetisk resultat end kontrolgruppen (16). 

Peroperativ og postoperativ morbiditet og gener
I en meta-analyse blev der angivet en non-signifikant forskel 
på morbiditetsraten ved traditionel behandling (4,2 %) og ved 
DO (5,4 %) (17). Forskellige typer af peroperativ og umiddel-
bart postoperativ morbiditet gør sig dog gældende ved de to 
behandlingsmetoder. Ved den traditionelle ortognatkirurgiske 
behandling er autogen knogletransplantation ofte nødvendig 
med risiko for infektion, resorption og afstødning af transplan-
tatet. Hertil kommer komplikationer relateret til donorstedet 
(7). Relateret til ekstern DO nævnes skæmmende ar, infektion, 
dentoalveolær kompensation, intrakraniel penetration af skruer 
samt traumatiske falduheld (18). Relateret til intern DO kan der 
opstå infektion af slimhinden, løsning af apparaturet, fraktur 
af apparatur samt for tidlig lukning af distraktionsspalten eller 
dannelse af pseudoartrose (17). Der er ingen litteratur, der kvan-
titativt sammenligner morbiditeten ved intern og ekstern DO. Den 

sekundære operation for fjernelse af den knogleforankrede del af 
apparaturet indebærer tillige risici og gener. Postoperative gener 
er pga. distraktionsapparaturets langvarige tilstedeværelse langt 
mere omfattende ved DO end ved den traditionelle behandling, 
der er overstået, når operationen er forbi, men ingen studier sam-
menligner dette kvantitativt.

Ændringer af blødtvæv under distraktion
Den nedsatte recidivtendens kan tilskrives førnævnte distrakti-
onshistogenese, der medfører en simultan udvidelse af blødt- og 
hårdtvæv. Forøgelsen af blødtvævets volumen synes at medføre 
en mere harmonisk blødtvævsprofil med en øget nasal projektion, 
et mere harmonisk udseende af paranasalt blødtvæv, en norma-
lisering af den nasolabiale vinkel og en mere fyldig og promine-
rende overlæbe. Der er tendens til opretning af den præoperativt 
konkave profil. Der er en høj korrelation mellem ændret position 
af hårdtvæv og ændret position af blødtvæv, ensbetydende med 
at blødtvævet i det opererede område ikke udspændes pga. træk 
(19). Forudsigelige, gunstige ændringer af ansigtets blødtvæv kan 
således forventes efter DO (22).

Ændringer af velopharynx og taleevne
Ved ortognatkirurgisk anterior bevægelse af maksillen øges 
tværsnittet og rumfanget af nasopharynx og oropharynx. Der 
argumenteredes for, at velopharynx’ evne til at lukke åbningen 
mellem disse to dele af svælget påvirkes negativt, hvorved ve-
lofaryngeal inkompetence og hypernasalitet kan opstå (20,21). 
En meta-analyse konkluderede, at forskningen er mangelfuld på 
området, og at der ikke kunne dokumenteres nogen sammen-
hæng mellem graden af avancering og opståen af velofaryngeal 
insufficiens (22). Et senere randomiseret kontrolleret pilotstudie 
konkluderede, at der ingen signifikant forskel var på hverken 
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velopharynx’ evne til at lukke eller påvirkning af nasaliteten ved 
traditionel ortognatkirurgisk behandling og DO (23). Guyette et 
al. (2001) anbefalede præoperativ information og rådgivning af 
patienter omkring mulige ændringer af talen (24). Det kan ikke ud 
fra den eksisterende litteratur konkluderes, at anterior bevægelse 
af maksillen generelt medfører velofaryngeal inkompetence eller 
ændret nasal resonans, men det gør den i nogle tilfælde. Ligeledes 
kan det ikke konkluderes, at der er forskel på DO og konventionel 
behandling med hensyn til påvirkning af velopharynx.

Psykosociale effekter
Den psykosociale påvirkning af patienten under DO er forskellig 
fra påvirkningen under den traditionelle behandling. Patienter 
behandlet med ekstern DO blev mere deprimerede og socialt 
hæmmede og undvigende gennem behandlingen end patienter, 
der gennemgik et konventionelt behandlingsforløb. Af årsager 
hertil blev nævnt den lange periode, hvor patienten bar ap-
paraturet, samt at der ikke umiddelbart var et synligt resultat 
af operationen (25). I en undersøgelse af patienttilfredsheden 
under ekstern DO rapporteredes i perioden, hvor apparaturet var 
monteret, en væsentlig forværring af tilfredsheden med funktion 
og udseende (18). En enkelt undersøgelse af patienttilfredshed 
med funktion og udseende i en gruppe af LKG-patienter under 
intern distraktion viser signifikant reduktion af patienttilfreds-
hed af parametre vedrørende udseende og funktion i perioden, 
hvor de interne distraktorer var monteret sammenlignet med 
præoperativt (26).

Der er ikke lavet undersøgelser af forskellen på psykosocial 
påvirkning af patienten ved anvendelse af henholdsvis interne 
og eksterne distraktorer. 

Diskussion
Ovenstående litteraturgennemgang er en gennemgang af væ-
sentlig litteratur om emnet maksillær distraktion. Det har ikke 
været muligt at lave en systematisk meta-analyse, da der eksi-
sterer ganske få prospektive randomiserede studier. Væsentlige 
elementer i DO-behandlingen er konsensusbaserede uden evidens 
bag, bl.a. optimal alder for behandling, varighed af de forskellige 
perioder i distraktionsforløbet, samt daglig fremføringsrate og 
aktiveringsfrekvens (27). 

Vigtige kriterier for enhver behandling er, at den er evidensba-
seret og har størst mulig effekt med mindst mulige bivirkninger. 
Ovenstående litteratur viser, om end flere randomiserede kontrol-
lerede studier ønskes, at LKG-patienter behandlet med DO opnår 
et mere stabilt resultat end patienter behandlet på traditionel 
vis. På langt sigt opnås ved DO en signifikant større stabilitet af 
hårdtvævsændringer og mere æstetiske blødtvævsændringer end 
ved traditionel behandling. Recidivraten reduceres, og antallet 
af reoperationer og suboptimale resultater kan som følge af dette 
ligeledes reduceres. Ved DO fjernes apparaturet efter konsolide-
ring, og der efterlades normalt ikke permanent osteosyntesema-
teriale, hvilket muliggør remodellering af maksillens forflade og 

en god adaptering af bløddele i de paranasale områder.
DO er en behandling, der på mange måder afviger væsentligt 

fra den traditionelle ortognatkirurgiske behandling af LKG-pa-
tienter. Forskelle på operationsmetoder og typer af morbiditet er 
mindre væsentlige end de store forskelle, der er i forbindelse med 
patientens rekonvalescens ved de to typer af behandlinger. Den 
traditionelle behandling udgør ét kirurgisk indgreb, mens både 
intern og ekstern DO påkræver to operationer og en socialt, psy-
kisk og fysisk belastende periode mellem disse to operationer af op 
til 3-4 måneders varighed. Rekonvalescensen er derfor præget af 
flere psykiske og sociale gener i perioden, hvor apparaturet sidder 
passivt, end ved traditionel behandling. Ved den traditionelle be-
handling er det operative indgreb oftest mere omfattende, og evt. 
i forbindelse med operation på mandiblen, hvorfor patienternes 
almentilstand postoperativt oftest er mere påvirket end ved DO.

Anvendelsen af intern DO i stedet for RED tilbyder en mere 
social aktiv rekonvalescensperiode og mindre søvnbesvær. Ved 
god planlægning af størrelsen af de interne distraktorer, og 
navnlig deres aktiveringsarms længde og fylde i omslagsfolden, 
kan det rapporterede besvær under fødeindtag og mundhygiejne 
minimeres. Internt apparatur frem for RED vil af ovenstående 
grunde sandsynligvis tegne fremtiden for maksillær DO.    

Abstract (English)

Advancement of the maxilla by distraction osteogenesis – a review
Introduction – The aim of this article is to make a review of the ex-
isting literature concerning changes of the position of the maxilla 
by the use of distraction osteogenesis.

Materials and methods – Treatment sequence and different 
types of distractors are covered in the article. The review covers 
the subjects: 1) Stability and relapse, 2) peroperative and postop-
erative morbidity and discomfort, 3) changes of soft tissue during 
distraction, 4) changes of velopharynx and the ability to speak, 
and 5) psychosocial consequences of the treatment. 

Results – The existing literature has methodological limitations 
and the level of evidence is low. One study presents a more stable 
position of the maxilla postoperatively after distraction osteo-
genesis (DO). The DO and the Le Fort 1 have the same level of 
morbidity, while the types of morbidity differ. DO results in stable 
and favourable changes of the soft tissue. There is no evidence for 
the occurrence of velopharyngeal insufficiency or hypernasality 
after DO. DO affects the patients psychosocially more than the 
conventional treatment. 

Conclusion – The existing literature has a limited level of evi-
dence. It can be concluded, that DO can result in stable soft and 
hard tissue changes, and that the velopharyngeal closure is not 
compromised compared with the Le Fort I advancement. During 
the period of distraction there is a negative psychosocial impact 
on the DO patients.  
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 Nekrotiserende sialometaplasi (NS) er en selv-begrænsen-
de, benign, inflammatorisk proces, der oftest involverer 
de små spytkirtler. Tilstanden blev første gang beskrevet 

i 1973 af Abrams et al. (1), og året efter fulgte rapportering af 
lignende tilfælde af Dunlap og Barker (2). Tilstanden er interes-
sant, fordi den klinisk og histologisk har malignt udseende. En 
korrekt stillet diagnose er derfor essentiel for at undgå ekstensiv 
kirurgi af en benign læsion (3).

NS ses hyppigst i den hårde gane eller på grænsen mellem 
den hårde og bløde gane (4), men kan ses alle steder, hvor der er 
spytkirtelvæv (2,5).

Klinisk kan tilstanden præsentere sig med feber, utilpashed, 
hævelse og evt. smerter. Paræstesi eller anæstesi af det involve-
rede område er desuden rapporteret (2,6), men kun omkring 
halvdelen af tilfældene af NS er smertefulde (5). Intraoralt ses 
en velafgrænset ulceration, oftest i den hårde gane med let ele-
verede, irregulære kanter og nekrotisk væv, der kan gå ned til 
den underliggende knogle, ca. 1-3 cm i diameter (1). Tilfældene 
er hyppigst unilaterale, men de kan også optræde bilateralt (7).

Ætiologien omfatter iskæmi, der kan være opstået efter lo-
kalt traume, rygning, kirurgisk indgreb, intubationsskade eller 
injektion med lokal analgesi (5,8,9). Dette medfører en hævelse i 
området med nedsat blodtilførsel, hvorefter der opstår iskæmisk 
nekrose, ulceration, metaplastisk reaktion og fibrotisk arvævs-
dannelse (8). Der er fundet flest tilfælde hos kaukasere, mænd 
afficeres hyppigere end kvinder (2:1), og tilstanden ses oftest 
hos midaldrende (5). Bulimikere udgør dog også en gruppe, der 
synes at blive ramt hyppigere end andre (3), og en non-helende 
ulceration hos unge patienter med tegn på bulimi vil derfor of-
test afsløres som NS frem for pladeepitelkarcinom, der er meget 
sjældent hos unge patienter (4).

Histologisk ses lobulær nekrose af det underliggende spyt-
kirtelvæv, mens den lobulære arkitektur i den involverede kirtel 
er bevaret. Der forekommer endvidere pladeepitelmetaplasi af 
udførselsgangene, som giver anledning til en såkaldt pseudokar-
cinomatøs hyperplasi, der overfladisk kan ligne et planocellulært 
karcinom, men de metaplastiske celler har benign kernemorfo-
logi. Der er varierende grad af inflammation (1,10).
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Differentialdiagnostisk må man overveje andre tilstande, der 
kan give forandringer i ganen, fx mukoepidermoidt karcinom, 
planocellulært karcinom, pleomorft adenom med ulceration eller 
subakut nekrotiserende sialometaplasi (SANS). SANS kan være 
en tidlig eller mildere form af NS, der klinisk præsenterer sig som 
en nodulær forandring uden tydelig ulceration, men med kraftig 
smerte. Ofte ses SANS hos yngre patienter. Histologisk ses der 
ikke pladeepitelmetaplasi eller pseudokarcinomatøs hyperplasi 
(11,12). Tilstanden er hyppigst rapporteret hos unge mænd, der 
lever tæt sammen, såsom i militærbarakker (11), og tilstanden he-
ler oftest af sig selv i løbet af 2-3 uger (11,12), hvorimod NS heler 
sekundært i løbet af 3-12 uger (5). Helingsprocessens varighed 
afhænger af læsionens størrelse (9). 

Diagnostiske procedurer bør ud over en klinisk undersøgelse 
omfatte en grundig anamnese, inklusive oplysning om tidligere 
traumer/lokal behandling i regionen, medicinstatus, oplysninger 
om tobaks- og alkoholvaner, mundhygiejne, evt. proteser og brug 
af disse samt endelig oplysning om orale ”uvaner”, der måske 
kunne have forårsaget læsionen. Røntgenbilleder kan udelukke 
andre abnorme tilstande i regionen. Diagnosen stilles efter un-
dersøgelse af en biopsi, der kan foretages i lokalbedøvelse. Der 
skal endvidere instrueres i god mundhygiejne, såfremt dette er 
nødvendigt, og er patienten ryger, opfordres der til rygestop. Be-
handling med antibiotika og steroider har ingen effekt (7). Der er 
ikke behov for yderligere behandling, idet læsionen normalt heler 
spontant. Tilstanden kontrolleres, indtil der er sket en komplet 
opheling, oftest i løbet af 3-12 uger (5,13). Læsioner, der ikke viser 
tegn på heling, skal revurderes inkluderende ny biopsi (4).

Fig. 1. Nekrotiserende sialometaplasi i ganen hos 69-årig 

mand ved præsentation. Der ses ulceration til underliggende 

knogle og nekrotisk væv.

Fig.1. Necrotizing sialometaplasia of the palate in a 69-year-

old man. Ulceration with exposed underlying bone and 

necrotic tissue is observed. 

Klinik – før biopsi

For det kliniske forløb er det helt essentielt at have kendskab 

til diagnosen og behandlingen af nekrotiserende sialome-

taplasi. NS er nemlig en sjælden benign tilstand, der ved 

præsentation kan ligne en malign tumor. For at stille den 

korrekte diagnose og undgå unødvendige og omfattende 

kirurgiske indgreb er en histologisk undersøgelse nødvendig. 

Det anbefales også, at tandlægen henviser patienter med de 

beskrevne forandringer til en kæbekirurgisk afdeling, der kan 

undersøge og behandle patienten.

KLINISK RELEVANS

Patientkasuistik 
En 69-årig mand henvises fra egen tandlæge til Kæbekirurgisk 
Afdeling, Glostrup Hospital (hører nu til Rigshospitalet, Tand-, 
Mund- og Kæbekirurgisk Klinik) for en defekt i ganen regio +6 
opstået ca. tre uger tidligere.

Patienten var i behandling med Hjertemagnyl 75 mg daglig, 
Marevan efter skema, Digoxin 0,62 mg daglig og Furix 40 mg dag-
lig. Patienten havde tidligere røget 50 cigaretter dagligt igennem 
20 år, men røg nu ca. 20 cigaretter dagligt. Der var intet dagligt 
alkoholforbrug, og der var ingen kendte allergier.

Subjektivt var der ingen væsentlige smerter fra cavum oris, 
men patienten havde en måned tidligere, i forbindelse med 

Fig. 2. Klinisk præsentation 11 dage efter biopsi af nekroti-

serende sialometaplasi. Begyndende sekundær heling ses.

Fig. 2. Clinical presentation 11 days post biopsy of necro-

tizing sialometaplasia. Healing by secondary intention is 

observed. 

Klinik – 11 dage efter biopsi
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påbegyndt behandling med Furix, gennem en uges tid haft ma-
vesmerter og gentagne episoder af epitaxis, hvor der opstod en 
uvane med at suge blodet ind i munden. Patienten mente selv, at 
der dannede sig en boble, der sprang, hvorefter defekten i regio 
+6 opstod. Der havde ikke tidligere været lignende symptomer, 
og patienten havde ikke tidligere været intuberet eller opereret 
i mundhulen.

Klinisk undersøgelse viste næsten fuld betanding med rimelig 

mundhygiejne og habituel okklusion. I ganen regio +6 sås en 12 
x 12 mm stor kraterlignende ulceration med defekt til underlig-
gende knogle. I periferien sås et område med let hvidlig over-
flade (Fig. 1). Der blev ikke foretaget radiologisk undersøgelse. 
Patienten blev opfordret til rygestop, og der blev foretaget biopsi 
i lokalanalgesi. 

Det histologiske billede var foreneligt med nekrotiserende 
sialometaplasi, idet der sås pladeepitelbeklædt slimhinde med 

Fig. 3. Histologisk snit af nekrotiserende sialometaplasi, 

H&E farvning. Der ses pseudoepiteliomatøs epitelhyperplasi, 

pladeepitelmetaplasi og kronisk inflammation.

Fig. 3. Histology of necrotizing sialometaplasia, H&E 

staining. Pseudeoepitheliomatous epithelial hyperplasia, 

squamous epithelial metaplasia and chronic inflammation are 

observed.

Histologi

Fig. 4. Histologisk snit, H&E farvning. Udførselsgange med 

begyndende metaplasi og øer af pladeepitel i bindevævet ses.

Fig. 4. Histology, H&E staining. Ducts with iitial metaplasia 

and islands of squamous epithelium are seen in the connec-

tive tissue.

Histologi

Fig. 5. Klinisk præsentation 5 ½ uge efter biopsi af nekroti-

serende sialometaplasi. Yderligere heling ses.

Fig. 5. Clinical presentation 5 ½ weeks post biopsy of ne-

crotizing sialometaplasia. Further healing is observed.

Klinik - 5½ uge efter biopsi

Fig. 6. Klinisk præsentation seks måneder efter biopsi. 

Fuldstændig heling ses.

Fig.6. Clinical presentation 6 months post biopsy. Complete 

healing is observed.

Klinik - heling
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Abstract (English)

Necrotizing sialometaplasia
Necrotizing sialometaplasia (NS) is a benign, self-limiting inflam-
matory disease, mainly affecting the minor salivary glands. The 
aetiology probably includes local vascular changes,which causes 
ischemia, leading to infarction of the minor salivary glands and 
necrosis. The clinical and histological appearance mimics ma-
lignancy and we present one case study to draw attention to this 
disease and to prevent unnecessary, radical surgery.  
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pseudokarcinomatøs epitelhyperplasi. I bindevævet optrådte 
flere kirteludførselsgange med pladeepitelmetaplasi og reaktive 
kerneforandringer, let kronisk inflammation og rester fra små 
spytkirtler observeredes profund (Fig. 3 og 4).

Patienten blev fulgt klinisk, og opheling skete uden yderligere 
behandling i løbet af syv uger (Fig. 2, 5 og 6).

Konklusion og anbefaling til privatpraktiserende 
tandlæger
NS er en sjælden, benign tilstand, der både klinisk og histologisk 
kan have malignt udseende. Det er derfor vigtigt at kende tilstan-
den som differentialdiagnose til en ulcereret forandring i ganen. 
En histologisk undersøgelse er nødvendig for at stille den korrekte 
diagnose og undgå ekstensiv kirurgi af en benign læsion. Grundet 
tilstandens maligne udseende anbefales det at henvise patienter 
med de beskrevne forandringer til en Kæbekirurgisk Afdeling 
med henblik på undersøgelse og behandling.
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 Hypofysen regulerer funktionen af binyrerne, glandula 
thyroidea og gonader og frisætter derudover væksthor-
mon og prolaktin. Hypofysesygdomme kan inddeles 

efter, om hormonerne fra kirtlerne over- eller underproduceres 
(Tabel 1). Sygdomme i både hypofyse og binyrer er relativt sjæl-
dent forekommende, og diagnostikken kan være vanskelig pga. 
initialt uspecifikke symptomer. Ved nogle hormonsygdomme kan 
symptomer fra mundhule, kæbe og tænder være vigtige kardi-
nalsymptomer. Sygdommene kan ubehandlede medføre som 
minimum dårlig livskvalitet for patienten og i yderste konsekvens 
død. Herunder kan ubehandlet mangel på binyrebarkhormon 
medføre cirkulatorisk kollaps ved selv mindre kirurgiske indgreb. 

Sygehusafsnit/specialeafdeling vil oftest være tovholder 
for patientens hormonsygdom. Interkurrente sygdomme eller 
sygdomme, som ikke er relaterede til patientens hypofysesyg-
domme, varetages af den praktiserende læge som tovholder. Hy-
pofysepatienter kan være multimorbide med affektion af mange 
organsystemer, og tæt samarbejde mellem den praktiserende 
læge og sygehusafsnittet er oftest nødvendigt. I denne artikel 
omtales de sygdomme i hypofyse og binyrer, som har betydning 
for mundhulen og dermed for tandlægens kliniske arbejde.

Hypofysen 
Hypofysen er en hormonsecernerende kirtel, som er beliggende 
på hjernens underside i tæt relation til nervus opticus’ nerveba-
nekrydsning (chiasma opticum). Kirtlens størrelse er ca. 5x10x15 
mm og består af en forlap og en baglap. 

I forlappen (adenohypofysen) dannes hormonerne: 
• Væksthormon (GH)
• Prolaktin

Medicinske 
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mon udgør væsentlige problemstillinger 
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øget infektions- og blødningstendens fra 
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til forholdsreglerne for behandling af patien-

ter med binyrebarkinsufficiens. I artiklen gi-

ves anbefalinger om doseringsregimer for 

hydrokortison ved mindre og større kirurgi-

ske indgreb. 
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• Adrenokortikotropt hormon (ACTH)
• Thyroideastimulerende hormon (TSH) 
•  Gonadotropinerne: luteiniserende hormon (LH) og follikel-

stimulerende hormon (FSH). 
Fra baglappen (neurohypofysen) afgives hormonerne 
• Vasopressin
• Oxytocin. 

Sygdomme i hypofysen kan skyldes hypofyseadenomer hyp-
pigst med sekretion af prolaktin (50 %), GH (20 %), ACTH (5 %) 
eller non-secernerende hypofyseadenomer (20-30 %) (1). I Tabel 
1 gives en oversigt over de forskellige sygdomme ved hormo-
noverproduktion fra hypofysen. Cushings syndrom og akromegali 
kan være forbundet med symptomer og fund fra mundhule og 
kæber og er beskrevet separat herunder. 

Større hypofyseadenomer kan pga. masseeffekt give anled-
ning til hypofyseinsufficiens, synsfelts påvirkning eller i sjældne 
tilfælde nedsat/ophævet syn. I Tabel 2 angives specielt, hvilke 
symptomer man skal være opmærksom på hos patienter i substi-
tutionsbehandling med de forskellige hypofysehormoner.    

Hypofyseadenomer kan ses som et tilfældigt fund ved MR/
CT-scanninger af cerebrum og har en prævalens på op til 15-20 
% ved autopsi (1). I Danmark er trykpåvirkning fra godartede 
hypofysetumorer den hyppigste årsag til mangel på et eller flere 
hypofysehormoner. Ved hypofyseinsufficiens som følge af vækst af 
hypofysetumores ses ofte udfald af hypofysehormoner i følgende 
rækkefølge: væksthormon, herefter LH, FSH, TSH og slutteligt 
ACTH. ACTH mangel (Mb. Addison) er nærmere beskrevet her-
under. 

I hypofysetumores kan udvikles pituitær apopleksi med efter-
følgende hypofyseinsufficiens. Sheehans syndrom er betegnelsen 
for post partum pituitær apopleksi. Mangel på hypofysehormon 
kan være til stede før en eventuel hypofyseoperation, men kan 

også udvikles eller forværres af operationsindgrebet. Det er væ-
sentligt at huske, at hypofyseinsufficiens kan udvikles over en 
årrække efter bestråling af området i/omkring hypofysen. 

Binyrerne 
Binyrerne er opbygget af en binyrebark og en binyremarv. I 
binyremarven dannes katekolaminer, hvoraf de vigtigste kate-
kolaminer er dopamin, adrenalin og noradrenalin. Katekolamin 
overproduktion ses ved sygdommen fæokromocytom. Binyrebar-
ken består af tre lag. I det yderste lag dannes mineralokortikoid 
(aldosteron), mens kortisol og androgener dannes i de inderste to 
lag. Sekretionen af aldosteron reguleres af ændringer i blodtryk 
og elektrolytter via renin-angiotensin-systemet, mens sekretionen 
af kortisol reguleres af ACTH fra hypofysen.  Binyrebarkens syg-
domme kan opdeles efter, om der er over- eller underproduktion 
af hormoner (Tabel 1). Både binyrebarkhormon overproduktion 
(Cushings syndrom) og underproduktion (Mb. Addison) kan 
være forbundet med væsentlige symptomer fra mundhulen og 
er beskrevet separat herunder.  

Specielle sygdomme med relevans for tandlæger 

Akromegali
Definition
Øget sekretion af GH og kliniske symptomer og fund foreneligt 
med GH-overproduktion. Opstår sygdommen, før epifyseskiverne 
er lukkede, ses øget længdevækst og dermed gigantisme. 

Ætiologi
Oftest skyldes akromegali primært oversekretion af GH fra hypo-
fysen, men kan i sjældne tilfælde også skyldes GH-sekretion fra 

Hormon Overproduktion Mangel

Adrenokortikotropt hormon (ACTH) Hypofysært Cushing’s syndrom
Sekundær binyrebarkinsufficiens 

(sekundær Addison) 

Thyroideastimulerende hormon (TSH) Thyreotoksikose Sekundært myksødem

Luteiniserende hormon (LH)

Follikelstimulerende hormon (FSH)

Hypergonadotrop hypergonadisme 

(meget sjældent forekommende)

Hypogonadotrop hypogonadisme

(sekundær hypogonadisme)

Væksthormon (GH) Akromegali Væksthormoninsufficiens

Prolaktin Hyperprolaktinæmi 
Hypoprolaktinæmi (har betydning for 

amning, konsekvens ellers ukendt)

Antidiuretisk hormon (ADH)
Syndrome of inappropriate ADH s

ecretion (SIADH)
Diabetes insipidus

Tabel 1. Oversigt over hormonerne, som dannes i hypofysen. I relation til det enkelte hormon er angivet den relevante hormonsygdom ved 

hormonunder- og overproduktion.

Table 1. Overview of pituitary hormones and in each case the relevant disease associated with hormone over- and underproduction.

Hormoner og hormonsygdomme i hypofysen
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ektopiske tumores i fx lunger eller pancreas. Prævalensen anslås 
til ca. 70/million (1). 

Klinik, diagnostik/differentialdiagnostik og orale symptomer
GH påvirker alle organismens væv og vil derfor kunne give an-
ledning til talrige symptomer. GH stimulerer knoglenydannelse, 
bruskproliferation og giver ødem af underhuden. Patienterne 
kan have symptomer på karpaltunnelsyndrom eller smerter fra 
led og knogler og kan have erfaret, at ring- og skostørrelse har 
ændret sig. Karakteristisk for akromegali er ændringer i ansig-
tets udseende med forgrovet hud, større kæber med udvikling af 
mandibulær prognati og malokklusion (2). I mundhulen ses øget 
spatiering med diastemata mellem tænderne, tungen er forstørret 
og patienterne har ofte gener fra obstruktiv søvnapnø (3,4). Tand-
migrationen ved akromegali kan give anledning til løse tænder 
og tandtab, mens et nyligt arbejde ikke fandt overhyppighed af 
parodontitis hos patienter med akromegali (5).

  
Diagnose
Diagnosen akromegali kan stilles ved udførelse af glukosebelast-
ningstest med indtag af 75 g glukose. Ved akromegali ses der ikke 

hæmning af GH under testen, som det ellers ses hos raske (6). 
Samtidig kan måles øget niveau af hormonet insulin-like growth 
factor-1 (IGF-I).

    
Behandling og prognose
Behandlingen af akromegali vil oftest være fjernelse af hormonse-
cernerende tumor. Sygdommen kan dog recidivere med behov for 
reoperation og/eller tillæg af medicinsk behandling til hæmning 
af GH-sekretionen. Postoperativt vil ødem af underhud regredi-
ere, mens knogle og bruskforandringer oftest er blivende (2,7). 
Højt niveau af GH giver insulinresistens og dermed øget risiko for 
diabetes. Blodsukkerregulering af eventuel diabetes vil bedres 
efter normalisering af GH-niveauerne (7). 

Cushings syndrom
Definition
Forhøjet koncentration af binyrebarkhormon, kortisol, i blodet 
og kliniske symptomer.  

Ætiologi
Cushings syndrom kan skyldes ACTH-afhængig (80 %) eller 

Hormonmangel Behandling Tjek

ACTH

HYDROKORTISON, 

TABL.

10+10 mg (kl. 7 og 16)

10+5+5 mg (kl. 7, 12 og 17)

BT, vægt

Velbefindende

s-elektrolytter

TSH
ELTROXIN, TABL.

50-200 μg/dag

S-T4 før morgendosis

Velbefindende, puls

LH/FSH

Kvinder (alder under 45-50 år)

ØSTROGEN/GESTAGEN

TABL./PLASTER

Sekvenspræparation

Libido og symptomer

på E2-mangel

LH/FSH

Mænd

TESTOSTERON

Injektion hver 12. uge

Gel dagligt (førstevalg hos ældre)

Libido og potens

Blodtryk, central adipositas

Prostataundersøgelse ved alder > 60 år

ADH

DESMOPRESSIN

Smeltetablet 60 -120 μg

Nasalspray 10-20 μg til nat

s-Na

Diurese

GH

VÆKSTHORMON

Injektion, individuel

Dosering (0,1-2 mg)

IGF-1

Velbefindende

DEXAscanning

Tabel 2. Oversigt over de hyppigst benyttede behandlings- og monitoreringsprincipper ved hormonmangelsygdomme i hypofysen. 

Oftest vil patienter i hormonsubstitutionsbehandling følges hvert ½-1 år ved specialambulatorium på sygehus. 

Table 2. Overview of the most commonly used treatment and monitoring principles in pituitary insufficiency. The patients are often seen at 

½-1 year intervals at a University Hospital.

Hormonbehandling ved hypopituritarisme
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ACTH-uafhængig (20 %) overproduktion af kortisol. ACTH-
afhængigt Cushings syndrom skyldes oftest hypofysetumor 
(Cushings sygdom) og sjældnere ektopisk overproduktion af 
CRH eller ACTH (fra lunge eller gastrointestinale tumores) (8).  
Den ACTH-uafhængige form skyldes oftest binyrebarkadenomer, 
binyrebarkhyperplasi eller sjældnere binyrebark-karcinomer. 
Cushings syndrom er sjældent forekommende, og der er ca. 20 
nye tilfælde om året i Danmark. Relativt hyppigt ses derimod 
iatrogent Cushings syndrom ved brug af systemisk glukokorti-
koidbehandling. 

Klinik, diagnostik/differentialdiagnostik og orale symptomer
Glukokortikoider øger nedbrydningen af protein og fedt, hvilket 
forårsager nedbrydning af muskelmasse og øget niveau af frie 
fede syrer i blodet. Kroppens fedt omfordeles, således at patien-
terne får tynde ekstremiteter, abdominal fedme (æblefacon) og 
karakteristisk tynd sart hud med tendens til blå mærker. Desuden 
ændres ansigtets form med tilbøjelighed til kugleform. Knog-
leopbygning hæmmes, hvilket øger risikoen for osteoporose. 
Samtidig øges frisætningen af glukose fra leveren, og effekten 
af insulin hæmmes, hvilket markant øger risikoen for udvikling 
af diabetes. Hyperpigmentering kan ses ved ACTH-afhængigt 

Cushings syndrom, men er dog oftest væsentlig mindre udtalt 
end ved Mb. Addison (se nedenfor) (2) Mundhulens symptomer 
ved Cushings syndrom vil være øget infektions- og blødnings-
tendens samt forsinket heling af sår med eventuel absces og 
fisteldannelse (2). Oral candidiasis er velbeskrevet ved brug af 
inhalationssteroid, men kan også ses ved den systemiske im-
munsuppression ved Cushings syndrom (9,10). Symptomerne 
på infektion ved Cushings syndrom kan være svækkede pga. 
den generaliserede hæmning af immunsystemet, og derfor er 
der større risiko for dissemineret og eventuelt fatal infektion 
(11). Cushings syndrom er muligvis forbundet med øget risiko 
for søvnapnø (12).

Diagnose
Diagnosen Cushings syndrom stilles på måling af øget kortisolud-
skillelse i urin (13). Alternativt udføres kort dexamethasonsupres-
sionstest med indgift af syntetisk steroid (1 mg dexamethason), 
hvor den endogene suppression af kortisol vil være insufficient 
ved Cushings syndrom. Diagnosen Cushings syndrom kan være 
vanskelig pga. falsk forhøjede værdier af kortisol ved stress, psy-
kisk sygdom og alkoholisme (8). 

Behandling 
Fjernelse af hormonproducerende tumor. Ved meget store biny-
rebarktumores/cancer suppleres med medikamentel behandling 
(14).  Efter operationen vil patienten have sekundær binyrebark-
insufficiens og skal følges livslangt for at udelukke recidiv. 

Binyrebarkinsufficiens
Definition
Nedsat sekretion af binyrebarkhormon.  

Ætiologi
Binyrebarkinsufficiens opdeles efter årsag i primær form (Mb. 

Patientens første kontakt til sundhedsvæsnet kan være hos 

tandlægen. Derfor kan tandlægen spille en stor rolle for, 

at sjældne sygdomme som akromegali, overproduktion af 

binyrebarkhormon (Cushings syndrom) og binyrebarkhor-

monmangel diagnosticeres og efterfølgende behandles. 

Akromegali er forbundet med vækst af kæbe og tunge samt 

tandmigration. Cushings syndrom viser sig ofte ved øget in-

fektions- og blødningstendens fra mundhulen samt oral can-

didiasis. Primær binyrebarkhormonmangel viser sig ofte ved 

pigmentering af tandkødet. Patienten bør derfor blive henvist 

til sin læge, for at sygdommen behandles, før tandlægen kan 

udføre korrektion af tænder og/eller kæber.  

KLINISK RELEVANS

Fig. 1. Billeder af kliniske 

karakteristika ved akro-

megali.

 A.  Spatiering med 

diastemata mellem 

tænder og  

malokklusion

 B. Forstørret tunge

 C.  Grove og bredde-

øgede hænder

Fig. 1. Clinical manifesta-

tions in acromegali.

 A.  Malocclusion and 

increased space 

between teeth  

in acromegaly

 B. Tongue enlargement

 C.  Rough and broad 

hands

Akromegali

A

B

C
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Hormon Overproduktion Mangel

Cortisol Binyrebark Cushing’s syndrom
Primær binyrebarkinsufficiens 

(Mb. Addison)

Aldosteron Conn’s syndrom
Primær binyrebarkinsufficiens 

(Mb. Addison)

Tabel 3. Oversigt over sygdomme ved hormonover- og -underproduktion i binyrebarken. 

Table 3. Overview of adrenal hormones and diseases with adrenal hormone over-and under production. 

Hormoner og hormonsygdomme i binyrebarken

Substitutionsbehandling

Større indgreb  
(dvs. al anæstesi ud over lokalbedøvelse): 
Dag 1:   (operationsdagen): Ved anæstesiens start gives  

25 mg hydrokortison i.v.  

Herefter gives 25 mg hydrokortison hver 4. time. 

Dag 2:  inj. Solu-Cortef 50 mg x 3 i.v.

Dag 3:  inj. Solu-Cortef 50 mg x 2 i.v.

Når gastrointestinalkanalen tillader genoptagelse af den  

sædvanlige orale glukokortikoidbehandling, genopstartes 

tablet hydrokortison, dog i øget dosis, fx: 

Dag 4+5:  Tabl. Hydrokortison, 40+20+20 mg

Dag 6+7:  Tabl. Hydrokortison 20+20+20 mg

Dag 8+9:  Tabl. Hydrokortison 20+10+10 mg

Dag 10:  Tabl. Hydrokortison 20+0+10 mg

Varigheden af den parentale medicinering justeres  

afhængigt af patientens evne til at indtage tabletter. 

Såfremt der tilstøder postoperative komplikationer,  

forlænges varighed af Solu-Cortef-indgift. 

Mindre indgreb 
(lokal anæstesi, tandlæge etc.):
I forbindelse med mindre operative indgreb under lokal  

anæstesi er det sjældent at i.v.-substitution er nødvendig. 

Afhængigt af indgrebets karakter kan patienten flerdoble den 

vanlige substitution og herefter gradvist trappe ned. Specielt 

er der behov for øget hydrokortison over et par dage ved 

smerteproblematik.   

Eksempel:
Dag 1:  (operationsdagen):  

Tabl. hydrokortison 20+20+20 mg.  

20 mg hydrokortison  

tages inden indgrebet 

Dag 2:  (1. dag postoperativt):  

Tabl. hydrokortison 20+10+10 mg

Dag 3+4: Tabl. hydrokortison 20+20 mg 

Herefter vanlig substitutionsdosis.

Tabel 4. Hydrokortisonsubstitution ved operative indgreb 

hos patienter med binyrebarkinsufficiens.

Table 4. Substitution treatment of adrenal hormone 

insufficiency during small and large operating procedures. 

Addison) med destruktion af binyrebarken og sekundær form 
med nedsat stimulering af binyrebarken pga. lav ACTH-sekretion 
fra hypofysen, fx ved hypofysetumores eller ved langvarig be-
handling med binyrebarkhormon.  

Primær binyrebarkinsufficens er relativt sjældent forekom-
mende, og prævalensen anslås til ca. 60/million (15). Sekundær 
binyrebarkinsuffiens ved seponering/udtrapning af steroidbe-
handling er formentlig relativt hyppigt forekommende, men 
underdiagnosticeret. 

Klinik, diagnostik/differentialdiagnostik og orale symptomer
Binyrebarkhormoner er livsvigtige for opretholdelse af cirkula-
tion og bekæmpelse af infektioner og stress. Kronisk mangel på 
binyrebarkhormon giver symptomer i form af træthed, vægttab 
og lavt blodsukker og kan derfor forveksles med fx depression 
eller anoreksi. Udsættes patienten for akut stress/infektion, kan 
ses livstruende cirkulatorisk kollaps, såfremt der ikke hurtigt 
substitueres med systemisk steroid og væske. 

Ved primær binyrebarkinsufficiens mangles hos størstedelen 
af patienterne både kortisol og mineralokortikoid (70-80 %), og 
ACTH-niveauet er højt. Ved mangel på mineralokortikoid ses 
øget tendens til lavt blodtryk og elektrolytforstyrrelser (lav Na, 
høj K).  Ved nedbrydning af prohormon til ACTH dannes bl.a. 
melanocytstimulerende hormon, som er ansvarligt for pigmen-
tering af hår og hud. Ved primær binyrebarkinsufficiens kan 
derfor ses karakteristisk hyperpigmentering af huden, mens 
dette ikke er til stede ved sekundær binyrebarkinsufficiens. 
Hyperpigmenteringen ved primær binyrebarkinsufficiens er 
specielt udtalt i bøjefurer, hvor der er påvirkning af tryk og 
gnidning, samt i slimhinder (16). I mundhulen kan ses hyperpig-
mentering på siden af tungen, i kindslimhinden og på gingiva, 
som i nogle tilfælde kan være afgørende for, at diagnosen Mb. 
Addison stilles (17,18).

Diagnose
Diagnosen stilles ved udførelse af ACTH-stimulationstest (sy-
nactentest), hvor der efter ACTH-stimulering, (250 mikrogram 
Synacthen) ses insufficient kortisolstigning efter 30 minutter. 
ACTH-test bør udføres på vid indikation for at undgå overdøde-
lighed ved akut binyrebarkinsufficiens. 
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Behandling og prognose
Erstatning med binyrebarkhormon (hydrokortison) iværksættes 
ved mistanken om binyrebarkinsufficiens. En standardsubstitu-
tionsdosis er 20 mg hydrokortison/dag fordelt på flere doser: 
10 mg kl. 7 og 10 mg kl. 16 (20 mg hydrokortison svarer til 5 mg 
prednisolon). Patienten instrueres grundigt i at øge hydrokorti-
sondosis ved stress. Ved feber fordobles hydrokortisondosis for 
hver grads temperaturstigning. Ved mindre kirurgiske indgreb/
tandekstraktion kan gives fx 20 mg hydrokortison x 3 (tredobbelt 
dosis) på operationsdagen, og patienten kan halvere dosis dagligt 
indtil vanlig substitutionsdosis (19). Ved akut Addison-krise, el-
ler hvor patienten ikke kan indtage hydrokortison, gives 100 mg 
Solu-Cortef hver 6. time. Se doseringsforslag i Tabel 3.

Ved primær binyrebarkinsufficiens er der ofte også behov for 
at erstatte mineralokortikoid (florinef). Doseringen af florinef 
justeres efter elektrolytter og blodtryk. Der er normalt ikke behov 
for at øge florinefdosering ved kirurgiske indgreb. 

På trods af normalisering af ACTH-værdier ses fortsat hyperpig-

Abstract (English)

Medical diseases of relevance for the dentist’s clinical work   
The pituitary gland regulates adrenal, thyroid and gonadal 
function and secretes growth hormone and prolactin. Several 
of the secreted hormones are vital and in the present overview 
we summarize the hormonal conditions of special relevance for 
the dentist. In some cases, symptoms from jaw and mouth are 
cardinal symptoms for these illnesses.   

Acromegaly is defined as increased growth hormone secretion 
and is associated with growth of the jaw and tongue and migra tion 
of teeth. Due to the characteristic symptoms of acromegaly the 

dentist may have an important role in diagnosing this condition. 
Adrenal hormone insufficiency, adrenal hormone overproduc-

tion (Cushing’s syndrome) and treatment with adrenal hormones 
are important issues for the dentist. In Cushing’s syndrome the 
patient has increased risk of oral infections, bleeding and oral 
candida infections. 

It is important for the dentist to be familiar with the guidelines 
for medical treatment of patients with adrenal insufficiency. In 
this article we give recommendations on dosage regimens for 
cortisol treatment during minor and major surgical procedures. 

mentering hos ca. 1/3 af patienterne med primær binyrebarksin-
sufficiens, og undersøgelser har vist en dårligere livskvalitet og 
overdødelighed trods relevant erstatning med hydrokortison (20). 

Konklusion
Som det fremgår, indebærer en række sygdomme i hypofyse og 
binyrer mulige forandringer i mundhulen. Akromegali kan vise 
sig ved diastemata på grund af vækst i kæberne, og desuden kan 
tungen forstørres. Disse symptomer kan, hvis tandlægen konsta-
terer dem, indebære henvisning til læge for udredning.

Ved Cushings syndrom, der medfører suppression af immun-
systemet, kan modtageligheden for infektioner i mundhulen 
forstærkes, typisk ses oral candidiasis.

Ved primær binyrebarkinsufficiens kan ses hyperpigmentering 
i mundslimhinden, hvilket kan føre til henvisning for udredning 
via egen læge. Binyrebarkinsufficiens kan indebære behov for 
substitutionsbehandling med hydrokortison, der bør øges ved 
kirurgiske indgreb i mundhulen.  
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Behandling af ankylose efter traume 

Behandling af displacerede, ankyloserede tænder afhænger af 
graden af infraposition, graden af resorption, patientens alder 
og forventninger samt af tandlægens skøn. 

Traditionelt vælger man ifølge Cochranes forfattere imellem 
fem behandlingstyper: 

•  regelmæssig opfølgning, evt. med kompensation for infra-
position med komposit materiale, 

•  kirurgisk repositionering af den ankyloserede tand, 
•  autotransplantation af præmolar til erstatning for den an-

kyloserede tand, 
•  konventionel protetik- og implantatbehandling. (I den 

forbindelse nævner Cochranes forfattere muligheden for 
at bevare knogle ved at foretage dekoronering i stedet for 
ekstraktion), 

• ekstraktion og ortodontisk lukning af mellemrum.  
  
Cochranes reviewere har søgt efter evidens for de forskellige 

behandlinger, men materialet er utilstrækkeligt, og man kan ikke 
ad den vej afgøre, hvilken behandlingsmetode, der er mest effektiv. 

Der er ikke evidens for, hvilken behandling der er 
mest  effektiv ved ankylose – dansk ekspert peger på, 
at  dekoronering i nogen grad kan gavne bevarelsen af 
 processus alveolaris i ankyloseregionen. 

Winnie Brodam

Cochranes forfattere fandt faktisk ingen studier, som opfyldte 
kravene om randomisering og kontrol. De måtte nøjes med at 
konkludere, at egnede studier er påkrævede.   

Kommentar af overtandlæge, odont.dr. h.c. Jens Ove 
Andreasen:  
– Det er ikke altid nødvendigt med randomiserede studier, når 
effekten af sædvanlig heling er så dårlig. I det foreliggende studie 
er effekten af dekoronering beskrevet – det kan afhjælpe nogle af 
følgerne efter ankylose på patienter i vækst. 

Den behandling har vist sig at kunne stimulere vertikal vækst 
af processus alveolaris samt bevare den labio-lingvale dimension 
af alveolarprocessen – en forudsætning for en senere æstetisk 
succesfuld restaurering (bro eller implantat). 

COCHRANE-REVIEW

Søger du job?
– Gå ind på dentaljob.dk og opret en profil
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Background
Teeth that have suffered trauma can fuse to the surrounding bone – the process referred to as dental ankylosis. Ankylosed 

permanent front teeth fail to erupt during facial growth and can become displaced, thus resulting in functional and aesthetic 

problems. Dental ankylosis is also associated with root resorption, which eventually leads to the loss of affected teeth. Dif-

ferent interventions for the management of ankylosed permanent front teeth have been described but it is unclear which are 

the most effective.

Objectives
To assess the effects of treatment options for ankylosed permanent front teeth.

Search strategy
We searched the following databases: Cochrane Oral Health Group Trials Register (to September 2009); Cochrane Central 

Register of Controlled Trials (CENTRAL) (The Cochrane Library 2009, Issue 3); MEDLINE (1950 to September 2009); EMBASE 

(1980 to September 2009); and LILACS (1980 to September 2009). There were no language restrictions.

Selection criteria
Randomised controlled trials (RCTs) comparing any intervention for treating displaced ankylosed permanent front teeth in 

individuals of any age.

Data collection and analysis
Two independent review authors screened studies in duplicate. Although no study was included, the authors had planned to 

extract data independently and to assess risk of bias following the Cochrane Collaboration methods.

Main results
The search retrieved 77 references to studies. None matched the inclusion criteria and therefore were excluded.

Authors’ conclusions
There is no evidence from RCTs about the comparative effectiveness of the different treatment options for ankylosed per-

manent front teeth. The lack of high level evidence for the management of this health problem emphasises the need for well 

designed clinical trials.

De Souza RF, Travess H, Newton T, Marchesan MA. Interventions for treating traumatised ankylosed permanent front teeth. Cochrane Database of Systematic Reviews 

2010, Issue 1. Art. No.: CD007820. DOI: 10.1002/14651858.CD007820.pub2 

Abstract

Deltag i debatten!
– Skriv dit eget indlæg eller stil spørgsmål på Medlemsfora på TDLNET
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Mens de kinesiske læger sprøjter knoglecement ind 
i Birte Madsen Trolles ryghvirvler under lokalbe-
døvelse, må lægerne flere gange kontrollere, om 
udstyret til blodtryksmåling overhovedet virker. 

Trækker Birte vejret? Ja, det gør hun, men selvom hun kun er un-
der lokalbedøvelse, prøver hun at holde sig væk fra den smag af 
tokomponentknoglecement, der stiger op i ganen, og den varme, 
som cementen udvikler og sender ind i hendes kræftramte ryg-
hvirvler for at slå metastaserne ihjel. Med en blanding af tandlæ-
gefaglige teknikker, visualisering og meditation kan hun holde sig 
selv mentalt på afstand af operationen i så høj grad, at det kinesi-
ske personale tror, at hun er i fare på grund af faldende blodtryk.

De danske læger har for længst lagt hende i 
graven. Alligevel er tandlæge Birte Madsen 

Trolle her endnu og kører sin tandlægepraksis på 
deltid. Og den 50-årige tandlæge er ikke i tvivl. 

Fagligheden har gavnet sygdomsforløbet, ligesom 
sygdomsforløbet har gavnet fagligheden.

Tekst: Hanne Bros
Foto: Martin Foldgast

»Min klinikassistent siger 
til patienterne, at jeg 

kommer tilbage. 
For selvfølgelig 

kommer jeg tilbage«



TANDLÆGEBLADET 2010�·�114�·�NR. 7

SAMFUND & ARBEJDSLIV 569

OPTIMISME. Jeg har et afklaret forhold til døden, 
så jeg har besluttet mig for at have et positivt 

livssyn. Det, at jeg er nødt til at lade, som om jeg er 
rask og arbejde 15 timer om ugen, har gjort mig til 
en bedre tandlæge. Der er kommet bedre ro over 

mig. Så selvom mit immunforsvar er svækket, så er 
min faglighed styrket.
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» Da jeg fik at vide, jeg var syg, gik jeg 
hjem og lavede en stor seddel, hvor der 
stod »Birte Madsen Trolle 1959-2063«. Jeg 
har nemlig altid sagt, at jeg bliver 104 år, 
og når jeg ser den seddel, så forestiller jeg 
mig, at jeg sidder i min gyngestol
BIRTE MADSEN TROLLE, TANDLÆGE, GANLØSE

– Jeg arbejder meget med at få angste patienter til at 
trække vejret helt nede i maven og være i ét med vejrtræk-
ningen og kroppen. Og det kræver ikke meget øvelse fra 
patienternes side, typisk kan jeg i løbet af fem minutter få 
patienterne til at slappe så meget af, at jeg kan behandle 
dem – simpelthen ved at skabe et andet fokus. Og det er 
den samme teknik, jeg bruger, når jeg er i lokalbedøvelse 
og får sprøjtet knoglecement ind i ryghvirvlerne og kan 
sænke mit blodtryk ved hjælp af min vejrtrækning.

Kræft har gjort hende til en bedre tandlæge
Vejrtrækningsøvelserne er ikke den eneste teknik mod 
tandlægeangst, som Birte Madsen Trolle selv har kunnet 
bruge i kampen mod kræft. Hun har også arbejdet meget 
med visualisering til tandlægeangste patienter og kan fx 
finde på at snakke om forestillinger: »Tænk, hvor godt 
din mund kommer til at se ud, når du har klaret den her 
behandling … eller tænk på, at nu kan du smile igen.« 
Et element hun også har brugt under sit sygdomsforløb.

– Da jeg fik at vide, jeg var syg, gik jeg hjem og lavede 
en stor seddel, hvor der stod »Birte Madsen Trolle 1959-
2063«. Jeg har nemlig altid sagt, at jeg bliver 104 år, og 
når jeg ser den seddel, så forestiller jeg mig, at jeg sidder 
i min gyngestol, fortæller Birte Madsen Trolle.

I det hele taget har fagligheden som tandlæge betydet 
meget for Birte Madsen Trolle under sygdomsforløbet. 
Det har nemlig ikke bare været teknikkerne mod tand-
lægeangst, som hun har kunnet anvende.

»Selvfølgelig 
kommer jeg 

tilbage«

Birte Madsen Trolle dør ikke under behandlingen i Kina, 
som hun selv finansierer i 2008. Og selvom det danske 
lægesystem for længst har lagt hende i graven med kræft, 
så er Birte Madsen Trolle her endnu og kører sin tand-
lægepraksis i Ganløse 15 timer om ugen. Hun er ikke 
helbredt, men lever med sin kræftsygdom, og hun har 
netop været til kontrol og yderligere behandling i Kina. 
Denne gang tog hun alene derover, så hun ikke skulle 
koncentrere sig om familiens angst oven i sin egen. Så 
kunne hun heller ikke modtage pligtbesøg, som hun tørt 
konstaterer.

Tandlæge på deltid, kræftpatient på fuldtid
For 50-årige Birte Madsen Trolle har det i mange år 
været en naturlig del af egen tandlægepraksis at bruge 
åndedrætsøvelser og visualisering over for angste pa-
tienter. De 25 års erfaring som tandlæge har hun sup-
pleret med uddannelser i healing og coaching.

– Vejrtrækningsøvelser gør livet nemmere for angste 
patienter. På den måde kan de kontrollere deres krop og 
fortsat være i balance, så angsten ikke tager over, fortæl-
ler Birte Madsen Trolle og fortsætter: 



– Som tandlæge oplever man, hvordan små forandringer 
kan gøre en stor forskel på den lange bane. Hvis man 
bare bliver ved, bliver det bedre. Tag fx en PA-patient, 
hvor det først kan se meget sort ud. Men når man først 
får fjernet tandsten og lavet en tandrensning, kan man 
vende situationen, forklarer Birte Madsen Trolle.

Men det er ikke kun fagligheden, der har gavnet syg-
domsforløbet. Sygdomsforløbet har også gavnet faglig-
heden. For ifølge Birte Madsen Trolle så topper hun rent 
fagligt nu. Det er bl.a. den personlige indsigt, der følger 
med en dødelig sygdom, der har givet hende en sådan ro, 
at det også påvirker patienter. Det er derfor heller ikke 
usædvanligt, at patienterne falder i søvn i tandlægestolen 
på klinikken i Ganløse. 

Farvel til den akademiske skepsis
Birte Madsen Trolle har været i patientrollen som kræft-
patient siden 2001 med to operationer for brystkræft 
bag sig. Selv om de danske læger gav hende maksimalt 
18 måneder at leve i tilbage i 2008, fordi brystkræften 
havde sendt metastaser ud i kroppen, og hun fik vand 
i lungerne, var det ikke en besked, der fik hende til at 
give op og modtage den eneste tilbudte behandling her-
hjemme: livsforlængende kemoterapi. Hendes diagnose 
berettigede til systemisk kemoterapi, men hun sagde nej. 

I stedet besluttede hun sig for, at hun ville styrke sit 
immunforsvar. 

– Kemoterapi slår godt nok kræftceller ihjel, men det 
ødelægger også immunforsvaret og slår raske celler ihjel. 

VARME: Gitte 
Kierketerp Møller 
har været patient 
på Birte Madsen 
Trolles klinik i 15 
år, så hun får lige 
et knus, inden 
tandlægen endnu 
en gang tager til 
behandling i Kina.
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TRO & HÅB. Birte Madsen Trolle satser på, at kineserne 
har ret. Her har lægerne givet hende 10  år til at leve 
med kræften, mens de danske læger tippede på 18 
måneder. Første gang hun var i Kina, var 2½ måned i 
2008, og anden gang var i marts måned, hvor hun var af 
sted i tre uger, så hendes knogler kunne blive scannet.

Jeg smed min akademiske skepsis over bord og beslut-
tede mig for, at jeg ville overleve på immunforsvaret. 
Kroppen danner jo kræftceller i os alle sammen hver dag 
og kan slå dem ned. Det er, når vores krop er i ubalance, 
at cancerudviklingen sker.

Derfor tager Birte probiotika for at holde bakterierne 
i mave/tarm i skak og har desuden prøvet et utal af be-
handlinger. I Kina vil man fx godt give lokal kemoterapi, 
mens det danske system kun ville give det systemisk, alt-
så i hele kroppen. Derfor valgte hun lokal kemoterapi på 
ydersiden af den ene lunge i Kina. Det blev så givet lokalt 
i højre side for at begrænse bivirkningerne. Hun fik også 
genterapi, der ikke er godkendt som behandling i resten 
af verden. Desuden får hun antihormonel behandling 
uden kombinationen med bisfosfonat. Herhjemme vil 
lægerne gerne følge den antihormonelle behandling og 
kontrollere Birte Madsen Trolles væv og bløddele, men 
udviklingen i ryghvirvlerne blev hun nødt til at tage til 

Kina for at få kontrolleret i år. 
For Birte Madsen Trolle er det afgørende, at 

kineserne har tid til patienten, og at behand-
lingen foregår hurtigt og effektivt. Selv om 

Birte Madsen Trolles blå bog

Uddannet tandlæge fra Tandlægeskolen i København i 1984. Klinikejer 

med praksis i Ganløse siden 1985. Efteruddannet som healer i 2001 

og som coach i 2006.

FAKTA

hun ikke er helbredt, er hun alligevel glad for, at hun har 
brugt sin mors arveforskud på behandlingen.

Klinikdriften er en udfordring
En patient lægger besked på telefonsvareren under inter-
viewet, og Birte Madsen Trolle er glad for sine trofaste 
patienter, men hun lægger ikke skjul på, at kræftbehand-
lingerne har tæret på både klinikkens og hendes private 
økonomi.

Første gang Birte Madsen Trolle blev opereret for 
brystkræft, drev tandplejeren og en kollega klinikken 
videre under hendes sygemelding. Anden gang ansatte 
hun en vikar, men det synes hun ikke selv var en succes, 
så da hun rejste til Kina i tre måneder i 2008, var det 
kun tandklinikassistenten, der blev tilbage. Under den 
seneste tur til Kina var klinikken lukket, så klinikkens 
økonomi kører kun lige rundt, men det får ikke Birte 
Madsen Trolle til at give op.

 – Jeg er ikke blevet helbredt, men også denne gang, 
hvor jeg rejste til Kina, sagde min tandklinikassistent til 
patienterne, at jeg kom tilbage. For selvfølgelig kommer 
jeg tilbage. 
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Symposium 2010 sætter fokus på oral implantologi. Det er ude-
lukkende praksisrelevante emner som bl.a. behandlingsplanlæg-
ning, der vil være i fokus, og som noget nyt afsluttes alle indlæg 
med klare kliniske anbefalinger og konklusioner. 

Tekst af: Gitte Almer Nielsen

FOTO: WINNIE BRODAM

NYHED. Symposiets faglige 
koordinator professor, dr.odont. 
Søren Schou fremhæver bl.a., at 
der som noget nyt i år er arrangeret 
en udstilling i forbindelse med 
symposiet. Udstillingen vil 
udelukkende præsentere produkter, 
der har særlig relevans for oral 
implantologi.

Symposium 2010:

Oral implantologi 
for hele klinikken
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» Det er lykkedes arrangementskomitéen 
at få alle de største kapaciteter inden for 
feltet til Danmark, og det betyder bl.a., at 
folk kommer langvejsfra for at tale ved 
symposiet
PROFESSOR, DR.ODONT. SØREN SCHOU, 
TANDLÆGESKOLEN, AARHUS UNIVERSITET

Opdateret viden om oral 
implantologi er vigtig 
for alle. Det understre-
ger professor, dr.odont. 

Søren Schou, Tandlægeskolen, Aar-
hus Universitet, der er faglig koordi-
nator for Symposium 2010. Og netop 
fordi implantologi vedrører alle 
tandlæger og er et område i rivende 
udvikling, sætter Tandlægeforenin-
gens symposium i begyndelsen af 
november fokus på emnet.

– I år sætter Symposium fokus 
på oral implantologi. I dag er alle 
tandlæger nemlig involveret i be-
handlingsplanlægning, som invol-
verer implantater, og alle tandlæger 
kontrollerer patienter, der har fået 
udført implantatbehandling, forkla-
rer Søren Schou.

Alle topnavnene  
kommer til Symposium
Men der er naturligvis forskel på, 
hvor meget den enkelte tandlæge 
beskæftiger sig med implantologi. 
Derfor er symposiets faglige program 
sammensat, så der vil være ny viden 
for alle tandlæger. Og ifølge Søren 
Schou har arrangementskomitéen 

Programmet til  
Symposium 2010 i korte træk 

Symposium 2010 starter den 5. november, og fredagens pro-

gram fokuserer på behandlingsplanlægning i forbindelse med 

implantatbehandling. Derudover vil der være en systematisk 

gennemgang af de forskellige typer af implantatbehandlinger, 

og der vil også være fokus på, hvordan man anvender forskel-

lige computerbaserede teknikker til planlægning af implantat-

position og implantatindsættelse.

Lørdag den 6. november er der fokus på genopbygning af 

processus alveolaris både før eller i forbindelse med implan-

tatindsættelse. Derudover er der fokus på komplikationer og 

risikofaktorer, herunder principperne for kontrol af implantatbe-

handling.

FAKTA

Tilmelding og information om 
Symposium 2010

Symposium 2010 bliver afholdt den 5. og 6. 

november i Bella Center i København. Fredag 

aften den 5. november er der arrangeret fest-

middag på Copenhagen Marriott Hotel. 

Tilmelding til både det faglige program og 

festmiddagen kan foretages på Tandlaegefor-

eningen.dk, hvor det også er muligt at hente 

programmet til symposiet. Hurtig tilmelding 

tilrådes. 

For yderligere information kontakt Tandlæge-

foreningen på tlf. 70 25 77 11.

FAKTA

også valgt at fokusere ude-
lukkende på praksisrelate-
rede emner, og alle fore-
dragsholdere vil derfor som 
noget nyt afslutte sessioner-
ne med klare konklusioner 
og kliniske anbefalinger. 

Netop foredragsholderne er også 
noget, som Søren Schou fremhæver 
ved årets symposium.

– Det er lykkedes arrangements-
komitéen at få alle de største kapa-
citeter inden for feltet til Danmark, 
og det betyder bl.a., at folk kommer 
langvejsfra for at tale ved symposiet. 
Vi har bl.a. to spændende foredrags-
holdere fra Australien, fortæller en 
entusiastisk Søren Schou, der sam-
tidig fremhæver, at programmet er 
tætpakket i år for at få et så bredt 
perspektiv som muligt.

Hele klinikken skal med
Årets symposium er ikke kun rele-
vant for tandlæger. Der er om fre-
dagen arrangeret en sideløbende 
session for klinikassistenter, og som 
noget nyt er denne session i højere 
grad koordineret med sessionen for 
tandlægerne. 

– For at undgå, at der er forskel 
på den viden, som tandlægerne og 
klinikassistenterne kommer hjem 
med, har vi gjort en stor indsats 
for at koordinere sessionerne for 
henholdsvis tandlæger og klinik-
assistenter. Det vil derfor være de 
samme emner og problemstillinger, 
der vil blive fokuseret på, forklarer 
Søren Schou. 

Samtidig byder Søren Schou 
også tandplejerne velkommen på 
Symposium 2010, og han anbefaler, 
at tandplejerne deltager i sessionen 
for tandlægerne. Programmet for 
tandlægerne er nemlig sammensat, 
så de fleste tandplejere vil finde det 
relevant at følge programmet, siger 
Søren Schou.

Tandlægeforeningens Sympo-
sium 2010 er blevet til i samarbejde 
med Dansk Selskab for Oral Implan-
tologi (DSOI). 
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Tandlægeforeningen sætter strøm på 
kommunikationen til medlemmerne

Fra den 1. januar 2011 vil al 
kommunikation mellem det 
offentlige og borgerne foregå 
elektronisk. Tandlægeforenin-

gen har besluttet at følge trop og også 
gå over til elektronisk kommunikation 
til foreningens medlemmer. Det vil bl.a. 
betyde, at fx kursusbekræftelse og faktu-
raer fremover vil blive sendt elektronisk. 

For Tandlægeforeningens formand 
er overgangen til elektronisk kommuni-
kation et vigtigt led i at sikre den bedst 
mulige rådgivning og service for med-
lemmerne.

– Når Tandlægeforeningen går over til 

elektronisk medlemskommunikation, er 
det blot et led i den digitaliseringsproces, 
som foreningen har undergået de senere 
år fx med onlinekursusregistrering. Jeg 
synes, der er klare fordele ved elektronisk 
medlemskommunikation, og min ambi-
tion er, at det vil styrke kontakten mellem 
foreningen og medlemmerne, forklarer 
Susanne Andersen.

For at forberede overgangen til elek-
tronisk kommunikation har Tandlæge-
foreningen sendt breve rundt til samtlige 
medlemmer. Her vil det enkelte medlems 
kontaktoplysninger fremgå, og for at 
sikre, at Tandlægeforeningen fremover 

også kan yde den bedste service, bør alle 
tjekke, om oplysningerne er korrekte.

Samtidig bør alle medlemmer være 
opmærksomme på, at e-mail-adressen 
fremover skal være unik, dvs. at den 
er personlig og kun kan benyttes af én 
person. En fælles klinikadresse er fx ikke 
længere gyldig efter den 1. januar.

Det er måske samtidig værd at for-
tælle, at der ikke bliver sat strøm til Tand-
lægebladet, og at det fortsat vil lande i 
»rigtige« postkasser landet over.

For yderligere information kontakt 
Tandlægeforeningens medlemsregistre-
ring på tlf. 70 25 77 11. 

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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Tandlægeforeningens bundlinje  
er gået fra rød til sort

Sidste år kunne Tandlægeforenin-
gen melde om rød bundlinje, og 
hovedbestyrelsen igangsatte der-
for en proces, der skulle rette op på 

økonomien. En proces, der har båret frugt. 
Foreningens regnskab for 2009 viser 

nemlig et overskud på 3,0 mio. kr., og det 
er 6,3 mio. kr. bedre end det budgetterede 
underskud på 3,3 mio. kr. 

Ifølge Tandlægeforeningens controller, 
Trine Sjøstrøm Stage, bør man dog tage 
forbehold for to aspekter i overskuddet for 
at nå frem til nettoresultatet af driften af 
Tandlægeforeningen i 2009.

– Der indgår en urealiseret kursregu-
lering på værdipapirer på 2,0 mio. kr. i 
overskuddet samt en ikke budgetteret om-
kostningsgodtgørelse på 0,6 mio. kr. for 
sagsomkostninger for vundet lønsumssag 
for Kreds 9 i 2008, forklarer Trine Sjøstrøm 
Stage og fortsætter: 

– Hvis man renser regnskabet for de to 
forhold, så udgør overskuddet for driften 
af Tandlægeforeningen i 2009 0,4 mio. kr., 
fastslår Trine Sjøstrøm Stage og kalder re-
sultatet tilfredsstillende. 

Tandlægeforeningens formand, Su-
sanne Andersen, er også tilfreds med det 

nye regnskab og finder det glædeligt, at 
hovedbestyrelsens fokus på økonomien 
har virket. 

– Det er glædeligt at kunne konstatere 
et overskud for 2009, når vi sidste år havde 
et underskud på 9,6 mio. kr. Overskud-
det er bl.a. fremkommet pga. mådehold 
i administrative og direkte politiske om-
kostninger, men vi har også udskudt nogle 
aktiviteter til 2010, forklarer Susanne An-
dersen og understreger samtidig, at ho-
vedbestyrelsen fortsat vil have fokus på at 
bevare en sund økonomi i 2010. 

Tekst af: Gitte Almer Nielsen

Regnskab 2009:

kan alle opgaver løses og 
tilpasses ehvert behov, lige 
fra det mindste klinikrum til 
større klinik- & kontorlokaler.

alt lige fra vejledning, salg, 
montering, serviceordning til 
efter følgende gratis hotline  
assistance i brugen af din 
kommende aircondition.

– Deres garanti for kvalitet
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! Vigtigt at vide

www
For mere information klik ind på TDLnet.dk 

www
Læs mere på Arbejdsskadestyrelsens webside Ask.dk 

Nye regler:

Erhvervssygdom skal 
anmeldes elektronisk
Fra 1. juli i år får læger og tandlæger pligt til at anmelde erhvervssygdomme
elektronisk. Hvis man anmelder på papir efter den 1. juli, bortfalder ho-
noraret for anmeldelsen.

Den elektroniske anmeldelse skal ske til Arbejdsskadestyrelsen og Ar-
bejdstilsynet via et nyt anmeldesystem, der i forhold til det nuværende er
langt mere overskueligt og brugervenligt.

Selve anmeldeskemaet fylder nu kun en enkelt side, og der er langt
færre felter, der skal udfyldes. Samtidig vil udbetalingen af honoraret for 
anmeldelsen fremover ske automatisk, så man slipper for administrationen
ved at skulle indsende en elektronisk faktura.

Introduktionen af det nye system er samtidig et farvel til det password
og brugernavn, som er kendt fra det nuværende anmeldesystem. I stedet 
skal alle anmeldelser ske med brug af en digital signatur for virksomheder. 
Har man ikke den i forvejen, kan den bestilles på https://danid.dk/export/
sites/dk.danid.oc/da/erhverv/

Arbejdsskadestyrelsen forventer, at det nye system er klart fra den 1. 
juni.

Læs den nye  
HK-overens-
komst på nettet
Tandlægeforeningen og HK/Privat har
indgået en ny overenskomst – Over-
enskomst for ansatte klinikassistenter 
i privat praksis. Den nye overenskomst 
er tilgængelig på TDLnet.dk, hvor det
er muligt både at læse og downloade
overenskomsten. Her er det også mu-
ligt at se de nye lønsatser for tandtek-
nikere ansat i privat praksis.

Der er endnu ikke indgået aftale
om fornyelse af overenskomsten mel-
lem Tandlægeforeningen og Dansk 
Tandplejerforening.

Ferietillæg til klinikassistenter, 
tandplejere og elever
I henhold til ferieloven er alle
funktionærer berettiget til ferie-
tillæg.

Ferietillægget udgør 1 % af 
den ferieberettigede løn i op-
tjeningsåret, og ferietillægget
skal senest udbetales, når den
dertil svarende ferie begynder. 
Udbetalingen skal ske på samme
tidspunkt som foregående år, 

medmindre andet er varslet.
Ferietillægget er ikke pensi-

ons- og feriepengeberettiget.
Det beregnede ferietillæg,

der er optjent sidste år, fremgår 
af lønmodtagers sidste lønseddel 
i optjeningsåret.

Allerede udbetalt ferietillæg
kan ikke kræves tilbagebetalt ved
fx lønmodtagerens fratræden.

Bemærk, at der således kun 
kan modregnes ferietillæg ved 
fratræden, hvis ferietillægget 
udbetales forholdsmæssigt, dvs.
hver gang den ansatte holder fe-
rie. Elever, som har været ansat
i optjeningsåret, har også ret til
ferietillæg.
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Cubista

www.oras.com

50% VANDBESPARENDE OG 100% HYGIEJNISK
Oras har fokus på både hygiejnen, vandforbruget og pengepungen. Cubista Touchless er det nye skud på stammen af vandbespa-
rende design armaturer fra Oras. Det er let at installere, bruger 6V batteri og passer med den stramme stil ind i næsten alle baderum. 
Læs mere om vandbesparelse på www.oras.com. 
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Gør hverdagen lettere …

For uderligere information vedr. årsrejseforsikring

Ring til Tandlægernes Tryghedsordninger 

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

Sikker
sommerferie!!!
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Hvis du ikke ønsker din fødselsdag offentlig-

gjort i Tandlægebladet, bedes du venligst 

kontakte os senest 3 måneder før fødsels-

dagen. Ønsker du på et senere tidspunkt 

igen at få offentliggjort en rund fødselsdag, 

bedes du igen kontakte os senest 3 måne-

der før dagen. Spalten redigeres af Lisbeth 

Pedersen Foldberg, Tandlægeforeningens 

sekretariat, tlf. 70 25 77 11.

NAVNE

Tandlæge vender tilbage til rødderne

FOLK OG PRAKSIS

Flemming Hallas er fra 1. maj gået i kompagniskab med tand-
plejer Dorte Moa i Tandplejehuset, Nykøbing Sjælland. Med 
den beslutning vender den 62-årige klinikejer retur til Sjælland, 
hvor han oprindeligt kommer fra. 

Tidligere har han både arbejdet på Ærø og i Tyskland. Her 
har han tilbragt 22 år af sit professionelle liv som klinikejer i 
en lille by i nærheden af Bielefeld i det nordvestlige Tyskland.

Forskellen på at arbejde som tandlæge i Tyskland og i Dan-
mark er ifølge den erfarne tandlæge meget stor.

– Med den danske brugerbetaling forlanger patienterne 
mere service, fordi de selv skal betale, siger Hallas og fortsætter:

– Økonomien er i det hele taget mere til diskussion i Dan-
mark, end den er i Tyskland, hvor patienterne ikke behøver 
at tage stilling til, om de har råd til behandlingen. Derfor har 
patienterne generelt en højere tandstatus i Tyskland, end de 
har i Danmark.

Den tyske sygekasse betaler regningen, men det system er 
ifølge Hallas problematisk set fra tandlægernes synsvinkel:

– Der er kun et vist beløb til tandlægerne, og når det er brugt, 
er der ikke flere penge, og så må tandlægen arbejde gratis, siger 
Hallas, der mener, at det tyske system er for dyrt.

– Når der ikke er brugerbetaling, fører det ofte til overbe-
handling, slutter den tidligere borger i Bielefeld.
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IDYL. Flemming Hallas er med sit kompagniskab med 
Dorte Moa i Tandplejehuset i Nykøbing Sjælland vendt 
tilbage til et område, han holder af. Her har han haft 
sommerhus og bruger nu tiden på at sejle og besøge 
sine børn, der studerer i København.

FØDSELSDAGE 7. JUNI – 27. JUNI 
2010

30 år

Simon B. Skou, Århus N, 14. juni.
Mads Bojer, Århus C, 22. juni.
Armita Afshari Boel Thomsen,  
København Ø, 22. juni.

40 år

Hélvia d’Angelis Poulsen,  
Rungsted Kyst, 11. juni.
Gitte Holm, Ringsted, 14. juni.
Marie Ejersbo, Sakskøbing, 16. juni.
Ashraf Satari, Vejle, 23. juni.

50 år

Jonna Bork, Hvidovre, 8. juni.
Flemming Aarestrup Bruun, Aalborg, 
14. juni.
Anne-Sofie Brene, Stenløse, 16. juni.
Vibeke Sandbak Nielsen, Greve,  
19. juni.
Bo Strandbygaard Jørgensen, Silkeborg, 
20. juni.
Steffen Strandbygaard Jørgensen,  
Randers C, 20. juni.
Olav Conrad Sahlholdt, Herning,  
21. juni.
Helle Steensgaard, Esbjerg, 22. juni.
Pia Clemmensen, Hobro, 23. juni.
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DM i golf  
for tandlæger 2010
Matchen afholdes for 56. gang den 14. august på Horsens 
golfbane i samarbejde med Rühne.

Mester bliver den tandlæge, der opnår det bedste stable-
ford resultat. Der spilles i en herre- og en damerække.

Der vil desuden være præmier for længste drive samt 
nærmest flaget på par 3-hullerne.

Matchen starter fra kl. 8.30, der vil være buffet, efter-
hånden som holdene kommer ind, og efterfølgende præ-
mieoverrækkelse.

Matchfee 200 kr. går ubeskåret til Tandsundhed Uden 
Grænser. Beløbet bedes indsat på konto 7733-1311876 Vest-
jysk Bank mrk. DM-Tandlæger.

Tilmelding med angivelse af navn, hjemmeklub og hdc 
sendes til Rühne/Kjeld Krogh, Vågøvej 13, 8700 Horsens, 
senest 15. juni 2010, fax: 75 61 88 92, e-mail: info@rühne.dk, 
tlf. 75 61 88 00.

Maks. 60 deltagere, så først til mølle.

 

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 

     

Flux forebygger 
karies og giver 
stærke tænder

Flux mundskyl forhandles af Plandent

Kliniske studier påviser, at tandpasta med højt fluorind-
hold forebygger karies bedre end med lavt indhold - det 
samme antages at gælde ved fluorskylninger*. 0,2% 
NaF giver ca. 4 gange så meget fluor som 0,05% NaF.

Flux mundskyl anbefales som supplement til den dag-
lige tandbørstning til voksne og børn over 12 år med 
øget risiko for karies.

*kilde: SBU 2002: At forebygge karies

Patienter med:
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Afskeds-
reception
Forhandlingsdirektør Henrik 
Hoffmann har valgt at gå på 
pension med udgangen af 
juni måned 2010 efter 22 års 
virke i Tandlæge foreningen. 

I den anledning inviterer 
Tandlægeforeningen til 
afskedsreception for samar-
bejdspartnere, kollegaer og 
venner.

Afskedsreceptionen afhol-
des onsdag den 9. juni 2010 
kl. 14.00-16.00 i Amaliegade 
17, 1004 København K.

60 år

Terje Davidsen, Færøerne, 8. juni.
Karsten Dorph, Århus C, 8. juni.
Jens Bjerregaard, Hellerup, 9. juni.
Lis Sinding, Brenderup, 22. juni.
Peter Buthmann Jürgensen, Haderslev, 
23. juni.
Karen Fredensborg, Videbæk, 27. juni.

70 år

Leo Strarup, Holte, 27. juni.

75 år

Kaj Hancke, Brøndby, 7. juni. 

80 år

Sven Gunnar Poulsen, Birkerød,  
20. juni.
Thorkild Nielsen, Svaneke, 20. juni.
Ib Bornæs, Aalborg, 27. juni.

90 år

Grethe Krebs, Hørsholm, 22. juni.

DØDSFALD
Frode Linding, født 1930,  
kandidateksamen 1957.
Kirsten Munch, født 1953,  
kandidateksamen 1988.

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

Nordjysk Tandlægeforenings Golfmesterskab
Den 22. august 2010 på Frederikshavn Golfklubs bane. Ledsagere er velkomne. 
Tilmelding: Tlf. 23 20 94 84 eller mail pg@redwhite.dk senest 8. august.
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Bissefest med stil i 
København
Bisserne fejrede sig selv ved et arrangement i starten af 
maj, og foreningen Bisserne – De hjemløses Tandklinik 
har meget at fejre i år. For foreningen omfatter nu både 
tandklinikken på Mændenes Hjem samt den nyetablerede 
tandklinik på Kofoeds Skole. Der var da også 30 frivillige, 
der mødte op for at deltage i arrangementet, der bl.a. bød 
på et foredrag med forstanderen for Mændenes Hjem, der 
talte om konfliktløsningsmetoder og sprogbrug under 
konflikter. Men der blev naturligvis også plads til spisning 
og hygge, og som altid var det spisning med stil.

– Vi er altid så taknemmelige over, at virksomheder 
finder vores sag så vigtig, at de vil donere dejlig mad til 
vores årlige arrangement. Som kasserer er det rart, at 
pengekassen bliver brugt til at forbedre tandsundheden 
for socialt udsatte og ikke til, hvad vi sætter tænderne i, 
fortæller Karin Kornø, kasserer i foreningen Bisserne – De 
hjemløses Tandklinik. 

I år var det specialbutikken med take-away aftenret-
ter »Gyhrs og Niller«, der ligger i Øster Farimagsgade i 
København, der havde leveret maden, mens Delish på 
Lundsgade i København donerede 30 colaer til arrange-
mentet. Og den søde tand fik yderligere næring af Bage-
ren i Nansensgade, der donerede 30 brownies.

NYE ANSIGTER. Foreningen Bisserne – De Hjemlø-
ses Tandklinik sluttede aftenen af med en ekstraordi-
nær generalforsamling, da næstformand Jørgen 
Lætgaard er trådt ud af bestyrelsen. I stedet kunne 
bestyrelsen byde velkommen til tandlæge Helle 
Baungaard Nielsen.
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Her får du et udpluk 
fra kursusprogrammet:

TORSDAG den 23. september
T1 - ”ALT FOR DAMERNE” – og bestemt 
også for mændene. 
v/ Lotte Bloksgaard og Christine Feldthaus 

T2 - FEJL OG FÆLDER VED PLAST 
- hvorfor blev min fyldning ikke, som jeg 
havde forventet?
v/ Jette Nedergaard

T4 - FUP ELLER FAKTA?
Stifter eller ej? 
v/Flemming Isidor

FREDAG den 24. september
F1 - ”MENNESKEDYRET” 
– et sælsomt fl okdyr på arbejde. 
FRA MOBNING OG HIERAKI TIL VENSKAB 
OG SAMARBEJDE.
v/Peter Lund Madsen og Camilla Duus

F2 - TANDSKADESTUEN 
- DEN AKUTTE PATIENT
Nødbehandling og diagnostik.
v/ Preben Hørsted Bindslev

F5 - LIVE 
– ÆSTETISK PARODONTALKIRURGI
v/Peter Lindkvist

LÆS DET SAMLEDE KURSUSPROGRAM 
FRA 1. JUNI PÅ WWW.NORD-FAIR.DK 

23.-24. september 2010

HUSK! 
Spar ca. 20% 

ved tilmelding inden 
1. september 2010.

Se hele kursusprogrammet 

og tilmeld dig på

www.nord-fair.dk 

fra den 1. juni 2010
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16.00-16.30 Registrering ved cafeen i ”Det åbne rum” Niv.4.

16.30-16.45 Velkomst og motivation

16.45-17.30 Foredrag v/ Lene Baad-Hansen med mulighed for diskussion

17.35-18.15 Foredrag v/ Henrik Byager

18.15-20.00 Buffet

20.00-22.00 Besøg udstillingerne på egen hånd

Vi har inviteret kommunikationsrådgiver 

Henrik Byager til at tegne et kærligt og 

humoristisk portræt af tandplejeteamet i 

dagens Danmark

Denne eftermiddag holder Lene Baad-

Hansen et fagligt foredrag med titlen: 

”Udredning af patienter med ansigts-

smerter”

•  Ønsker du en opdatering på diagno-

stik af patienter med ansigtssmerter?

•  Er du i tvivl om hvilke behandlings-

metoder, der er mest evidens for?

•  Hvilke muligheder er der for henvisning?

Foredraget vil fokusere på ovennævnte 

spørgsmål og vil blive underbygget af 

kasuistikker fra praksis.

Arrangementet er gratis og hele teamet (inkl. studerende) er meget velkommen.

Bindende tilmelding skal ske pr. mail: helle.plauborg@saralee.com senest mandag 
den 23. august kl. 12.00. Anfør venligst navn, telefonnummer og klinikadresse. 

Der er begrænset plads, derfor max 8. personer pr. klinik. Tilmeldingerne fordeles efter 

”først til mølle princippet”. 

Yderligere information kan indhentes hos Lene Heilskov, tlf.: 63 14 12 47 eller e-mail: 

lene.heilskov@saralee.com
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Sidste frist for indlevering af stof til 

 kalenderen i Tandlægebladet nr. 8 2010: 

Deadline: 8. juni 2010

Udkommer: 23. juni 2010

Sidste frist for indlevering af stof til 

 kalenderen i Tandlægebladet nr. 9 2009: 

Deadline: 1. juli 2010

Udkommer: 4. august 2010

Yderligere oplysninger kan indhentes  

hos Anette Kofoed, Tandlægebladet,  

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

KURSER UDBUDT AF FORENINGER, 
SKOLER OG FAGLIGE SELSKABER: 2010

2010
JUNI

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.
Dato: 16.-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)

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

Scandinavian Society of 

Periodontology (conference)

Dato: 2.-4.9.10
Sted: Turku, Finland 
Info: http://congress.uto.fi/scsp2010/
index.php

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

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

KALENDER

KURSER UDBUDT KOMMERCIELT: 2010

2010
 

JUNI

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

AUGUST

2-afteners praktisk  

arbejdskursus – implantater

Dato: 18. og 25.8.2010, kl. 17.30-20.30
Sted: Bagsværd Implantatklinik
Arrangør: Tandlæge Henrik Gutte Koch
Info: www.bonering.dk

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

SEPTEMBER

Gå-hjem møde: Tandklinikken 

som en moderne virksomhed & 

Implantologi i almen praksis

Dato: 2.9.2010
Arrangør: Tandlæge Henrik Gutte Koch
Sted: Bagsværd Implantatklinik
Info: www.bonering.dk

Implantatkirurgi 1

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

Dato: 9.9.10
Sted: Århus
Forelæser: Tdl. Susanne Dalsgaard
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
Kursusgiver: Peter Marker og 
Henrik Jensen
Info: Straumann Danmark,  
tlf. 46 16 06 66 eller 
info.dk@straumann.com
www.straumann.dk

Panoramarøntgen - tolkning, 

fejlkilder og diagnostik

Dato: 21.9.2010, kl. 18-21.30
Arrangør: TandlægeCenter Bagsværd
Kursusgiver: Hanne Hintze
Sted: Bagsværd Implantatklinik
Info: Tlf: 44 98 34 20,  
program: www.bonering.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

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

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
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BEHANDLINGSCENTRE

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

588 SERVICE
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

590 SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER
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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 – 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
EFP-cert.specialist i parodontologi

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

Steen Jørgen Skov
Peter Bangs Vej 53
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 86 18 00

592 SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER
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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

:   )
594 SERVICE

TANDLÆGEFORENINGENS KRISEHJÆLP
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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. spaltemm. Brugtbørsen 

kr. 22,50 pr. spaltemm. Farvetillæg 10% + moms. Bureauprovision 

ydes ikke for annoncer indrykket gennem bureau.

Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 375,- + moms.

Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.

Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:

Annoncer til TB 8: 7/6

udkommer 23/6

Annoncer til TB 9: 19/7 

udkommer 4/8

Stillinger som slås op i Tandlæge bladet, skal kunne søges på baggrund 

af annonceteksten i bladet – altså uden at man skal søge oplysninger 

andre steder. Kravet til stillingsopslag er at annoncen indeholder:

Kommunens navn/tjenestested – korrekt stillingsbetegnelse – 
ansættelsesvilkår – ansøgningsfrist.
For alle typer stillingsannoncer er mindsteprisen, hvad der svarer til be-

talingen for 110 mm, når der henvises til en hjemmeside på internettet.

Benyt Tandlægeforeningens standardkontrakter
Det er fastsat ved lov, at arbejdsgiveren har pligt til at underrette 

lønmodtagerne om vilkårene for ansættelsesforholdet. Ved brug af 

Tandlægeforeningens standardkontrakter 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

Erfaren tandlæge 
til travl moderne praksis  
i København
Vi skal finde en erstatning for 
vores assistent, der efter 7 års 
ansættelse har fået mere blod  
på tanden. Du besidder natur-
ligvis alle de forudsætninger, 
der kræves i moderne tandpleje, 
samt en god portion fightervilje 
med højt humør. Vi har en travl 
praksis med god tilgang og 
gode moderne faciliteter og 
elsker at være fremme i skoene 
med det sidste nye. Vi har et 
højt fagligt niveau og forventer 
du brænder for faget på samme 
måde, som vi gør, og søger et 
langtidssamarbejde, der måske  
kan udvikle sig til noget større? 
Der er god support, hjælp og 
sparring, og vi tilbyder stort set  
alle typer behandlinger, med 
vægt på kosmetisk genopbyg-
gende tandpleje – så har du 
også: Øje for smukke smil, så  
er det måske dig vi mangler?
Carsten Blok
Palægade 2, 1261 København K

Klinikassistent
Da den ene af vore klinikassis-
tenter snart går på barsel, 
søger vi en barselsvikar fra 
1. sep. 2010 til og med juni 
2011. 27 t/uge. Har du lyst til 
at arbejde i et ungt uformelt 
team med søde patienter på 
Østerbro, så send eller mail din 
ansøgning til:
Tandlæge Martin Karpf
Tåsingegade 2 st.
2100 Kbh Ø
39 20 25 33
karpf73@yahoo.com

Søger du en  
ny medarbejder?

– Gå ind på Dentaljob.dk  

og opret en jobannonce
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Specialtandlæge i 
tand-, mund- og kæbekirurgi
Specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi søges til 

Kæbekirurgisk Afdeling K, Odense Universitetshospital.

Ved Kæbekirurgisk Afdeling K, Odense Universitetshospi-

tal (OUH) opslås en stilling som specialtandlæge i tand-, 

mund- og kæbekirurgi til besættelse snarest eller efter 

aftale. Stillingen er indtil videre normeret til 30 timer/uge  

i dagarbejdstiden. Herudover forventes det, at ansøgeren 

deltager i afdelingens vagtordning i forvagtslaget. 

Kæbekirurgisk Afdeling K, OUH beskæftiger sig med alt 

inden for specialets område, som beskrevet i Sundheds-

styrelsens cirkulære nr. 302 af 9. december 1999. Vi er et 

team bestående af tre overtandlæger, to specialtandlæger,  

en uddannelsestandlæge og to tandlæger. Afdelingen har 

et tostrenget vagtberedskab med døgnvagt 365 dage om 

året og er en integreret del af den enstrengede traume-

modtagelse i Region Syddanmark, hvor Afdeling K står 

for behandling af traumer i kæbe- og ansigtsregionen. 

Vi har endvidere tværfaglige patientforløbs-aftaler med 

Center for Hoved- og Halscancer, Hjertemedicinsk Af-

deling, Nefrologisk Afdeling og Hæmatologisk Afdeling. 

Området med vækstbetingede kæbeanomalier er i kraftig 

udvikling på afdelingen, idet vi i løbet af det kommende år 

forventer en betydelig forøgelse af patientantallet pga. ny 

specialestruktur.

Vi kan tilbyde et samarbejde med erfarne kolleger og et 

engageret personale, hvor en undervisnings- og udviklings- 

kultur prioriteres højt. Vi har desuden et forsknings- og 

undervisningsbaseret samarbejde med Syddansk Univer-

sitet.

Funktionsområde efter kvalifikation og nærmere aftale.

Ansøger med autorisation som specialtandlæge i tand-, 

mund- og kæbekirurgi vil blive foretrukket.

Ansøgning med evt. publikationsliste sendes i 

3 eksemplarer og stiles til 

Ledende overtandlæge Peter Marker, 

Kæbekirurgisk Afdeling K, Odense Universitetshospital, 

Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C 

eller mail peter.marker@ouh.regionsyddanmark.dk.

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos 

ledende overtandlæge Peter Marker på 

telefon 6541 3478 eller mail 

peter.marker@ouh.regionsyddanmark.dk.

Ansøgningen skal være afdelingen i hænde senest 

den 15. juni 2010 kl. 12.00.

OFFENTLIG ANSÆTTELSE

Stil lin ger mær ket med °

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

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

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

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

pen sions be ret ti get. 

STILLINGSKONTROL:

Herning - 
Tandlæge på deltid eller fuldtid

Tandplejen i Herning Kommune søger en tandlæge 3 

dage om ugen eller fuldtid fra 1. august 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 tandlægekollegaer samt efteruddan-

nelsesmuligheder. Vi er certificeret blandt Danmarks bed-

ste arbejdspladser. Funktioner: Alle fagområder inden for 

kommunal tandpleje, inkl. omsorgstandpleje. 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 overens-

komst og aftale om Ny Løn. 

Ansøgning med relevante bilag senest 

onsdag den 16. juni 2010, med samtaler i uge 25.

Ansøgningen sendes til:
Tandplejens Kontor

Tjaikofskisvej 3

7400 Herning  

eller pr. mail til: tandplejen@herning.dk
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Odontologisk Institut søger tandlæger til undervisning

Ved Odontologisk institut (Tand-
lægeskolen), Københavns Univer-
sitet, er der et antal deltidsstillinger 
som kliniske lærere i odontologi på 
instituttets fagområder ledig til 
besættelse pr. 1. september 2010. 
Der er ca. 80 ledige konfrontations-
timer, svarende til 5-10 undervisere.

Som underviser (klinisk lærer i 
odontologi) varetager man med 
reference til institutledelsen under-
visnings- og vejledningsopgaver på 
instituttets undervisningsklinik. 
Underviseren kan som en del af 
stillingen også varetage andre 
kliniske opgaver som visitation af 
patienter, metodeudvikling samt 
udarbejdelse af undervisnings-
materiale.

Det er instituttets ønske, at under- 
viserne er bredt fagligt og klinisk 
funderede eventuelt suppleret med 
specialiseret viden inden for odont- 
ologien. Hertil vil der ved besættelse 
af stillingen blive lagt særlig vægt 
på, at du er en kompetent under-
viser, er fleksibel og forandrings-
parat og har gode samarbejds- og 
kommunikationsevner.

Fra efterårssemestret 2010 er der 
ledige stillinger på følgende sek- 
tioner, der hver har et selvstændigt 
ansvar for den videnskabeligt base- 
rede undervisning og forskning. 

mund- og kæbekirurgi.

Information om fagområderne 
kan ses på www.odont.ku.dk og 
http://www.odont.ku.dk/for_
ansatte/pdf/Organisation_OI_
oktober_2009.ppt/

Der vil i forbindelse med ansættel-

Specialklinikken. Specialklinikken 
løser særlige odontologiske opgaver,  
der finansieres som indtægtsdækket 
virksomhed af særlige bevillinger 
eller samarbejdsrelationer med 
regioner eller private.

Instituttet tilstræber ansættelse af 
undervisere 1-3 dage pr. uge.  
I henhold til overenskomsten er der 
mulighed for højst at blive ansat 20 
timer pr. uge. Kliniske lærere er 
deltidsstillinger og ansættes for en 
periode på 2 år med mulighed for 
efterfølgende forlængelse eller 
fastansættelse.

Kvalifikationskravet for kliniske 
lærere er den odontologiske 
kandidateksamen. For kliniske 
lærere stilles der krav om ajourført 
erfaring med teoretisk og relevant 
klinisk arbejde.

aflønning i henhold til gældende 
overenskomst for deltidsansatte 
kliniske lærere i odontologi mellem 
Finansministeriet og AC (Tandlæge-
foreningen). Vi ønsker at afspejle 
det omgivende samfund og opford-
rer alle uanset personlig baggrund 
til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger om stillin- 
gerne kan fås ved henvendelse til 
institutleder Lone Schou, tlf.  
3532 6500.

Ansøgning mrk.: ”Tandlæger til 
undervisning” skal være 
Odontologisk Institut i hænde 
senest den 14. juni 2010.
 
Af ansøgningen skal fremgå hvilke 
fagområder, du ønsker ansættelse 
ved. 

Ansøgning vedlagt CV samt doku- 
mentation for uddannelse stiles til 
Institutadministrationen og sendes 
som et samlet dokument (pdf-
format) til odont@sund.ku.dk

www.ku.dk

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t
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Ledig stilling

w w w . h j o e r r i n g . d k

Spændende tandlægestilling i
Nordjylland

Hjørring Kommunale Tandpleje søger en deltids tandlæ-

ge/cand.odont fra. 1. september 2010 eller senere. 

Stillingen er en 0,8 deltidsstilling, der med tiden kan blive 

en fuldtidsstilling. Stillingen kan eventuelt også deles af 

to tandlæger.

Vi er en tandpleje i rivende udvikling og har derfor brug 

for en dygtig kollega, der brænder for at arbejde med 

børn og unge.

Vi:
•  har ansvaret for godt 15.000 børn og unge og knap 200 

omsorgs- og specialtandplejepatienter

•  har 9 moderne klinikker med elektroniske journaler 

(TK2) og digitalt røntgen (Digora)

•   er 45 medarbejdere, heraf 13 tandlæger

•  prioriterer den enkelte medarbejders faglige udvikling 

højt

Du:
•  ønsker at indgå i teamtandpleje med vægt på forebyg-

gelse og en høj faglig kvalitet

•  har gåpåmod og en positiv tilgang til jobbets mange ud-

fordringer

•  er eventuelt interesseret i at påtage dig ledelsesopgaver 

og dermed indgå i Tandplejens ledergruppe

Du kan høre mere om jobbet hos 

overtandlæge Gry Rasmussen på tlf.nr. 72333741 eller 

på mail: gry.rasmussen@hjoerring.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overens-

komst.

Ansøgningsfrist mandag den 14. juni kl. 12.00. 
Samtaler holdes onsdag den16. juni 2010.

Læs mere om Hjørring Kommunale Tandpleje på 

Hjørring Kommunes hjemmeside www.hjoerring.dk.
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slagelse.dk

Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge straffeattest.

Tandlæge
søges til børne-/ungdomstandplejen

Tiltrædelse pr. 1. august 2010 eller snarest derefter.

Vi tilbyder 

Vi forventer, at du

Se også
Jesper Vigstrup, 5837 1093/2183 6578.

Ansøgning

Ansøgningsfrist

Se fuldt stillingsopslag på 
www.fredericiakommune.dk/jobs

Tandlæge til  
Fredericia Kommunale Tandpleje

Vi søger en tandlæge 35 timer ugentlig eller mindre hvis dette 
ønskes. Arbejdstiden kan tilpasses krav om optjening af autorisation.

Arbejdet, som foregår i et team bestående af tandlæger, klinik-
assistenter og tandplejer, omfatter alle opgaver inden for almen 
børne- og ungetandpleje.

Du skal være engageret, samarbejdsvillig, og indstillet på dialog.
Til gengæld kan vi bl.a. tilbyde dig stor indflydelse, et godt
arbejdsmiljø og faglig sparring.

Tiltrædelse
1. september 2010. Stillingen er indtil videre tidsbegrænset.

Yderligere oplysninger
Kan fås ved overtandlæge Henrik Lauritsen, 7210 6730 eller  
7522 4691.

Ansøgning
Sendes online via www.fredericiakommmune.dk/jobs  

Ansøgningsfrist
21. juni 2010.

Flådestation Frederikshavn

AFDELINGSTANDLÆGE

LÆS MERE PÅ JOB-I-FORSVARET.DK

Forsvaret er en stor og anderledes arbejdsplads, der beskæftiger ca. 25.000 mænd 

og kvinder – med og uden uniform. Vi arbejder for en fredelig og demokratisk udvikling 

i verden og et sikkert samfund i Danmark.

Forsvarets Sundhedstjeneste søger en afdelingstand-

læge ved Sundhedscenter Nordjylland med tiltrædelse 1. 

august 2010.

Sundhedscenteret omfatter tandklinikkerne ved Flyvesta-

tion Aalborg, Hvorup kaserne og Flådestation Frederiks-

havn. Som afdelingstandlæge får du ansvaret for at ko-

ordinere tandlægetjenesten i Sundhedscentret, herunder 

ansvar for kvalitetssikring samt uddannelse af tandpleje-

personalet. Vi forudsætter, at du har autorisation til selv-

stændigt virke samt bred klinisk erfaring som tandlæge. 

Du skal desuden kunne opfylde Forsvarets krav til helbred 

og fysisk træningstilstand. Du kan få yderligere oplysnin-

ger om stillingen ved henvendelse til stabstandlæge Peter 

Morning på tlf.: 39 77 12 43 eller e-mail: pm@fsumil.dk 

Ansøgningsfrist 9. juli 2010.

Tandlæge   
 Ansøgningsfrist: 17. juni    

Vejle Kommunale Tandpleje søger fuldtidsansat tandlæge fra august 
2010 og ca. 1 år frem. Vi forventer mulighed for senere fastansættelse. 
Vi hører også gerne fra dig, hvis du ønsker et andet timetal eller 
anden ansættelsesperiode.
På www.vejle.dk/tandplejen kan du læse mere om Vejle Kommunale 
Tandpleje.
Flere oplysninger om stillingen hos overtandlæge Jytte Winther 
Carlsen, tlf. 76 81 55 00 – jytca@vejle.dk 
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og regler om Ny Løn.
Send din ansøgning på mail til  jytca@vejle.dk eller til Vejle Kom-
munale Tandpleje, Kirketorvet 24, 7100 Vejle.
Ansættelsessamtaler i uge 25 eller 26.
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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

Trekantområdet
I en af de store byer i trekantområdet sælges dejlig klinik af 
ægtepar, hvor den kvindelige part arbejder på deltid. Klinikken 
har 3 velfungerende behandlingsrum, stor sterilisation med 
opvaskemaskine, vaskemaskine, tørreskab og teknikplads med 
gipstrimmer, pudsemaskine o.a. Receptionen har 2 arbejds-
pladser med computer.
Ifølge sygesikringsstatistikken behandles der lidt over 1200 
patienter om året. Der er en pæn tilgang af nye patienter i alle 
aldre. Der er 3 unge dygtige og omgængelige klinikassistenter 
ansat. Den mandlige sælger vil gerne hjælpe køber i gang det 
første års tid, hvis det ønskes.
Klinikken ligger centralt i byen, tæt på banegård, rutebilsta-
tion, posthus og indkøbscenter. Mange parkeringspladser.
Byen er god at handle i, har gode børneinstitutioner, gode 
skoler, dejlige villakvarterer, smuk natur samt alle muligheder i 
fritiden for store og små, hvad enten man vil sejle, ride, danse, 
spille musik, spille fodbold, tennis eller golf. En dejlig by at leve 
i og være tandlæge i.
Er klinikken og stedet noget for dig, og er du en samvittigheds-
fuld og omhyggelig tandlæge, kontakt da venligst DPA for yder-
ligere oplysniger og fremsendelse af udførligt salgsmateriale.

Storårhus
På en meget attraktiv forstadsadresse sælges nu en yderst læk-
ker og topmoderne fuldt digitaliseret luksus-tandlægepraksis, 
etableret med 4 klinikrum i 254 m² stor og meget moderne 
erhvervslejemål. En klinik helt ud over det sædvanlige m.h.t. 
både udstyr og behandlingsløsninger – en praksis, der skal ses 
og opleves. Klinikken skal sælges omgående pga. sygdom. 
Ring og lad os mødes på klinikken eller hos dig privat for at 
gennemgå salgsmaterialet.

Ørbæk
Klinikhus beliggende i Ørbæk – Nyborg Kommune sælges eller 
udlejes. Klinikken er en enkeltmandspraksis drevet alene af 
samme ejer gennem 36 år med en gennem årene meget stabil 
omsætning og reg. patientmængde på ca. 1300. God beliggen-
hed med gode parkeringsforhold og samtidig gode muligheder 
for skole, indkøb og busforbindelser. Nærmere oplysninger fås 
ved henvendelse til DPF.

Nyborg
Hermed udbydes en af byens meget velrenommerede praksis  
til salg. Etableret i 1972 i smuk og yderst velholdt hjørneejen-
dom, som enten kan købes, eller praksisdelen lejes, evt. med 
forkøbsret på ejendom. Praksis behandler ca. 1050 reg. pt. om 
året. Der er 4 beh.rum, hvoraf de 3 er fuldt mont. Omsæt. og 
pt.mængden er meget stabil og fornuftig.

Vidste du, at du selv kan opdatere  
dine medlemsoplysninger?

– Log ind på TDLNET og klik på dit navn
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Sydfyn
Veldrevet praksis med attraktiv 
beliggenhed i Svendborg sæl-
ges. Tandlægeklinikken indgår i 
klinikfællesskab med i alt 3 eje-
re. Omsætningsniveau i sælgers 
praksis kr. 4,5 mio. og særdeles 
gode indtjeningsmuligheder. 
Store og velindrettede lokaler 
med stor behandlingskapacitet 
og udviklingsmuligheder. 
Henvendelse til statsautoriseret 
revisor Kai Møller, 
Aros Statsautoriserede revisorer, 
Rådhuspladsen 3, 8000 Århus C. 
Tlf. direkte 86 20 68 90, 
mobil 21 42 91 34.

Deltidspraksis til salg 
Grundet nye arbejdstider på 
Midtfyn. Overtagelse under 
meget gunstige forhold.  
Billetmrk. 739.  
Modtager TB Annoncecenter

Husk at fortælle det til 
tandlægeforeningen …

Tandlægeforeningen sender stadig flere informa-

tioner til medlemmerne ud via e-mail. Derfor er det 

vigtigt, at foreningen har din e-mail-adresse.  

Så derfor: Hvis du skifter e-mail-adresse – så 

fortæl os det. Fx på en mail til tdl@tdl.dk. Tak.

...  når du skifter  

e-mail-adresse



- en nøje udvalgt partner !Lupbriller

Ønsker du demonstration af lupbrillerne  –  så ring for aftale på 75 89 57 11

ExamVisions™ lupbrille er et TTL (Through-The-Lens) system fremstillet efter individuelle mål og 

om nødvendigt, med indbyggede korrigerede glas. Den er designet så den er extrem let, balan-

ceret, komfortabel og med enestående optiske kvaliteter.

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

Forstørrelser:

2.3x  2.8x  3.5x  4.2x
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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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 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
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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

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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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
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TANDPLEJEMIDLER

TePe
– Dansk Tandprofylakse
Ullerødvej 1,
2980 Kokkedal
Tlf. 33 24 34 13
E-mail:
dansk.tandprofylakse@post.uni2.dk
www.dansk.tandprofylakse.dk
Tandbørster og tandstikkere

Bestil varer eller 
informationsmateriale 

til klinikken på 

www.colgateprofessional.dk

eller kontakt 
Professional Oral Care

Telefon 80 60 70 10
e-mail: cpocdk@colpal.com

k

Curaden Scandic ApS
Engtoften 11-13 
8260 Viby J.
info@curaden.dk
www.curaden.dk

Tandex A/S
Industrivej 4 
3540 Lynge.
Tlf. 47 38 10 01
Fax. 47 38 10 40
E-mail: tandex@tandex.dk
www.tandex.dk

VIKARSERVICE

aut. Salg, Service 
og klinikindretning

Kavo, planmeca, UnicLine

www.fiskers-dental.dk
info@fiskers-dental.dk

Ventrupvej 13 C, 2670 Greve
Tlf. 43 61 18 44 · Fax 43 40 44 18

www.tandlaege-

bladet.dk/dentalnyt

Din direkte online kontakt til 

fordelagtige dentalindkøb

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

SERVICE & REPARATION

- mere end god service...

a
s

Mandal Allé 12 B · DK-5500 Middelfart
Tlf. 64 41 00 14 · Fax 63 40 10 10

info@dentsupport.dk

Salg
Service

Klinikindretning

www.dentsupport.dk

Vikarbureauet  
for klinikassistenter

  Landsdækkende 
Vikarservice

  Nu også for 
Tandplejere

  Lidt billigere

  Ring fra kl. 6.00 på 
tlf. 46 73 30 60

www.vikartoteket.dk

Signum Revision A/S | Statsautoriserede Revisorer

Peter Bangs Vej 26 | 2000 Frederiksberg | Denmark

Telefon +45 3677 3677 | Fax +45 3393 1325

Mail: signum@signum.dk | www.signum.dk

Stillingsannoncer  

i farver bliver set …

Søger du en  
ny medarbejder?

– Gå ind på Dentaljob.dk  

og opret en jobannonce

Dentalfocus
Hermodsgade 8, 1. sal
2200 Kbh. N
Tlf. 52 22 70 20
dentalfocus@live.dk
www.dentalfocus.dk
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Reportage:

KONFERENCE FOR  
OFFENTLIGT ANSATTE TANDLÆGER

TANDLÆGEBLADET NR. 8 UDKOMMER DEN 23. JUNI 2010

NYT KLAGE- OG 
ERSTAT NINGS-

SYSTEM
Få overblik over de nye regler  

i næste nummer af Tandlægebladet

Læs mere i næste nummer, hvor 
Tandlægebladet sætter fokus på brugen 
af fluorider i cariesforebyggelsen

Mængden af tandpasta 
til førskolebørn 
bør begrænses 
betydeligt

NÆSTE NUMMER



Nordenta A/S · Nydamsvej 8 · 8362 Hørning · Tlf. 8768 1611 · www.nordenta.dk

Derfor valgte jeg Nordenta

Drømmen  
der blev til virkelighed

Tandlæge Tove Axelgaard, Silkeborg

”Jeg besluttede i 2009 at starte min egen klinik. Drømmen var at skabe en stor og lys klinik med rummelig 

reception , 6 klinikrum med det nyeste udstyr samt tidssvarende lokaler til steril og personale. Sammen med 

Peer Schneevoigt fra Nordenta planlagde jeg et projekt, der indebar units fra XO Care, intraorale kameraer , 

digital  intraoral røntgen samt panoramarøntgen fra Soredex. Desuden indretning og steril fra inform. 

Projektet  er med Peers støtte blevet koordineret og gennemført på uhyre professionel vis – intet var overladt 

til tilfældighederne . Det er i høj grad Nordentas og Peers fortjeneste, at min drøm blev til virkelighed.”

Vil du vide mere om Nordentas indretningsprojekter landet over? Så kontakt vores salgsafdeling  

på telefon 43 270 270 for at booke et uforpligtende møde på din klinik. 

NY banebrydende tandpasta 
til hypersensitive tænder  

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

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

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

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

• Indeholder 1450 ppm F- for cariesbeskyttelse

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

NYHED

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

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

* Ved direkte påføring med fingerspids 
på tanden i 1 minut.
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Køb stort – køb billigt!
 

Sortimentet er en samling af engangsartikler, som 
du med fordel kan købe i hele kartonner. Det er 
produkter, du bruger mange af om dagen. 

Da det er produkter, vi også kan købe i store  mæng-
der, har vi fået gode indkøbspriser, som vi giver 
videre til dig. Som storkøbskunde får du automatisk den 
lave storkøbspris, når du handler. Har du en samhandels-
aftale med Plandent, er du automatisk storkøbskunde.

Kata loget er gratis – ring på 43 66 44 44, så sender 
vi det til dig. Brug det – Gem det!

Køb stort - køb billigt!

Storkøbskatalog 2010

Stort nyt

Storkøbs-

katalog!

– Bestil det 

hos Plandent! 
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