
Plandent Event 2010 
– tilmeld dig nu!
Vi byder Jer velkommen til en spændende Plandent Event. En 
underholdende og faglig dag for hele klinikken. Vi byder på 
messe, nyheder og foredrag med livsstilsekspert Henrik Byager 
og ernæringsekspert Christian Bitz samt underholdning med 
Jan Gintberg. Antallet af pladser til Plandent Event 2010 er 
begrænset, så ring allerede nu og meld klinikken til en festlig 
og faglig dag hos Tina-Maria på telefon 43 66 44 06 eller på 
email tina-maria.nassar@plandent.dk. 

Torsdag  14. oktober  Radisson Blu i Århus
Torsdag 28. oktober   Brøndby Stadion 
Torsdag 11. november    Fredericia Messecenter

 Plandent Event 2010 – Invitation

kendt fra Go’ Morgen Danmark på 
TV2

BITZ
ernæringsekspert

BYAGERlivsstilsekspert
og
GINTBERGkomiker
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BLODSYGDOM KAN GIVE FORANDRINGER I KÆBEKNOGLEN

NYT KLAGESYSTEM SKAL GØRE DET NEMT AT KLAGE
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ROXOLID™
THE NEW “DNA” OF IMPLANT MATERIALS

ROXOLID™ – Exclusively designed to meet the needs of dental implantologists. 

Roxolid™ offers  Confidence when placing small diameter implants  Flexibility of 

having more treatment options  Designed to increase patients’ acceptance of implant treatment

Please contact us at 46 16 06 66. More information on www.straumann.com (info.dk@straumann.com)
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Adresser
Tandlægeforeningen

Amaliegade 17

Postboks 143

1004 København K

Telefon 70 25 77 11

Telefax 70 25 16 37

Internet: www.tandlaegeforeningen.dk

E-mail: info@tandlaegeforeningen.dk

Telefonåbningstid:  

Mandag-torsdag 9.00-16.00,  

fredag 9.00-15.30

Tandlægernes Tryghedsordninger

Svanemøllevej 85

2900 Hellerup

Telefon 39 46 00 80

Telefax 39 46 00 88

Internet: www.tdl-tryghed.dk

E-mail: web@tdl-tryghed.dk

Telefonåbningstid:  

Mandag-torsdag 9.00-16.00,  

fredag 9.00-15.30

Om Tandlægebladet

Tandlægebladet er Tandlægeforeningens medlemmers blad. Det er bladets 
formål at give læserne faglig viden samt at informere og engagere læserne på 
områder, der er relevante for deres virke som tandlæger og sundhedspersoner.

Alle Tandlægeforeningens medlemmer kan komme til orde i Tandlægebladet. 
Det betyder, at de holdninger, der kommer til udtryk i bladets artikler og øvrige 
indlæg, ikke nødvendigvis er de samme som Tandlægeforeningens holdninger.

Artiklerne i sektionen Videnskab og Klinik redigeres ud fra sundhedsviden-
skabelige kriterier. De øvrige artikler i Tandlægebladet redigeres ud fra journal-
istiske principper om aktualitet, relevans og fairness. Det betyder, at en person, 
der som part i en sag bliver kritiseret i et debatindlæg eller journalistisk artikel, 
skal have mulighed for at kommentere kritikken.

Tandlægebladets medarbejdere må ikke have nogen økonomiske interesser 
i produkter, der bliver omtalt i bladets redaktionelle artikler. Hvis forfattere til 
faglig-videnskabelige artikler eller øvrige faglige indlæg har økonomiske interess-
er i produkter, som omtales i artiklerne eller har modtaget støtte fra producenter 
eller firmaer i forbindelse med udarbejdelsen af artiklerne, skal dette oplyses.

Redaktionen

Manuskriptvejledning
Når du skriver manuskripter til Tandlægebladet, skal du følge bladets vejledninger. Du finder 

disse samt de sproglige regler, som Tandlægebladet anvender, på Tandlaegebladet.dk.  

Klik på »Om Tandlægebladet« i menuen på forsiden og derefter på »Manuskriptvejledninger«.

Manuskripter sendes elektronisk til Tandlægebladet til Tina Andersen på e-mail: ta@tdl.dk
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TiUnite®-overflade og Groovy™ 
for forbedret osseointegration.

Implantatdesign, der kopierer 
formen af naturlige tandrødder.

Intern trekanalsforbindelse til  
nøjagtige og sikre protetiske 
rekonstruktioner.

Farvekodesystem for præcis, 
nem og hurtig identifikation 

af komponenterne.

Farvekoder: Boreprotokol 
med trinvis angivelse, 

der giver veldefinerede 
kliniske procedurer.

NobelReplaceTM

 Verdens mest anvendte implantatsystem.*

Kilde: Millennium Research Group 

Alsidighed, brugervenlighed og forud-
sigelighed har gjort NobelReplace 
Tapered til det mest anvendte implant-
design i verden.* NobelReplace
 Tapered er et generelt anvendeligt   
implantsystem i to stykkker og kan 
bruges til både hårdt og blødt knoglevæv 
med kirurgiske et- eller totrinsprocedur-
er, og det giver samtidigt optimal initial 
stabilitet. NobelReplace Tapered

er et system, der vokser for at opfylde 
tandlægernes og deres patienters kirur-
giske såvel som rekonstruktive behov 
– fra rekonstruktionen af en enkelt tand 
til mere avancerede løsninger med flere 
enheder. Uanset, om der er tale om 
tandlæger, der lige er startet, eller 
erfarne implantatbrugere, vil de alle 
kunne drage fordel af dette system, 
der er unikt, hvad angår fleksibilitet og 

omfanget af anvendelsesmuligheder.  
Nobel Biocare er verdens førende 
virksomhed inden for innovative og 
videnskabsbaserede dentalløsninger. 
Kontakt en salgsrepræsentant fra 
Nobel Biocare på 39 40 48 46, 
eller besøg vores websted for at få 
flere oplysninger.

www.nobelbiocare.com
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Ansvarsfraskrivelse: Visse produkter er ikke nødvendigvis godkendt/frigivet til salg på alle markeder.
Kontakt den lokale Nobel Biocare salgsafdeling for oplysninger om det aktuelle produktsortiment og hvor det kan købes.

VI HAR STADIG LEDIGE PLADSER PÅ  
EN RÆKKE KURSER, BLANDT ANDET:
Fortsætningskursus i implantkirurgi med Peter Kohberg, Tinglev, 8. september 
Introduktionskursus til implantologi & protetik med Peder Kold og Simon Kold, 
Herning, 15. september

For tilmeldning er du velkommen at kontakte din Nobel Biocare   
konsulent eller vores danske kundeservice på tlf. 39 40 48 46   
eller via mail benny.c.nielsen@nobelbiocare.com
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Forbedringer på 
trods af stram  
økonomi

Som omtalt på Tandlægeforeningens hjemmeside blev Tandlægeforeningen 
og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) den 27. maj enige om en 
ny tandlægeoverenskomst for privat praksis.

Før forhandlingerne stod det klart, at der ikke kunne blive tale om en 
tilførsel af yderligere offentlige midler til vores område. Vi er i en situation, hvor hele 
samfundet ruller baglæns økonomisk, hvor der er folk, der må gå ned i løn, og hvor 
der ingen ekstra penge er i de offentlige kasser. Det lykkedes os imidlertid at beholde 
de allerede tilførte midler til gavn for både patienter og tandlæger.

Vi vidste også, at RLTN havde fremsat krav over for en anden faggruppe inden for 
sundhedsvæsenet om en direkte reduktion af honorarerne på 2 %. 

Normalt står de vigtigste resultater af en forhandling om en overenskomst i den 
tekst, som parterne bliver enige om. Men efter de afsluttende forhandlinger om den 
nye tandlægeoverenskomst for privat praksis er det faktisk sådan, at de vigtigste 
resultater ikke står skrevet nogen steder. Det bedste, vi fik ud af forhandlingerne, 
var nemlig, at vi fik afværget nogle af de forringelser, som Regionernes Lønnings- og 
Takstnævn på forhånd havde rejst som krav.

Vi gik med til en aftale om at effektivisere ved at flytte nogle midler fra de sunde 
patienter over til behandling af paradentose. Ved at gå ind i en konstruktiv dialog 
lykkedes det os at forny tandlægeoverenskomsten med faglige forbedringer på trods 
af en stram økonomi, således at vi undgik at nedsætte honorarerne.

Dertil kommer, at Regionernes Lønnings- og Takstnævn ikke kom igennem med 
deres krav om indførelse af maksimalpriser. Det kæmpede vi imod, og det lykkedes 
os til sidst at få RLTN til at opgive kravet.

Med de forringelser, vi har undgået, og de forbedringer, vi har opnået, synes jeg, 
at vi er kommet i mål med et tilfredsstillende resultat.

Læs også artiklen på side 642.

» Det bedste, vi fik ud 
af forhandlingerne, var, 
at vi fik afværget nogle 
af de forringelser, som 

Regionernes Lønnings- 
og Takstnævn på forhånd 

havde rejst som krav

BJØRN HAULRIG,  
FORMAND FOR  

TANDLÆGEFORENINGENS  
FORHANDLINGSUDVALG,  

VEDR. OVERENSKOMSTEN MED 
REGIONERNES LØNNINGS- OG 

TAKSTNÆVN (SYSIFO)
FOTO: JEPPE CARLSEN



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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Voldsom stigning  
i antallet af PA-ydelser 
med alderen
En ny overraskende analyse fra Tandlægeforeningen viser, at 
forskellen i forbruget af PA-ydelser i form af tandrodsrensninger 
og udvidet tandrensning stiger markant i løbet af livet. For 
en 40-årig patient modtager typisk 16 gange så mange 
tandrodsrensninger som en patient på 20 år. Og når 
patienten bliver 70 år, får han typisk 48 gange så mange 
tandrodsrensninger som en patient på 20 år.

Analysen viser også, at en patient på 70 år modtager 
1,4 gange så mange undersøgelser og dobbelt antal 
fyldninger, får ekstraheret 2,6 gange så mange tænder 
og får 2,3 gange så mange rodbehandlinger som en 
patient på 20 år.

Analysen er udarbejdet af Tandlægeforeningen  
på baggrund af oplysninger fra Danske Regioner  
om tandlægeydelser.

Én tand ad gangen 
– når der skal ekstraheres på børn
Det sker, at man af ortodontiske hensyn må ekstrahere primære hjørnetænder. Nu har et hold svenske forskere 
undersøgt, hvordan det påvirker børn at få tænderne trukket ud.

32 svenske børn i alderen fra syv til ni år fik alle fire primære hjørnetænder ekstraheret over tre seancer. 
Børnene angav på VAS-skala, hvordan de opfattede smerter under og efter indgrebene, og tandlægerne bedømte 
børnenes reaktion på bedøvelse og ekstraktion. Forældrene rapporterede om børnenes behov for smertelindring 
og om, hvor længe børnene var om at komme sig oven på indgrebene. Børnenes angstniveau blev bedømt med 
»Children’s Fear Survey Schedule questionnaire«.

Smerte under indgrebene scorede generelt lavt, men enkelte scorede højt. Drenge følte signifikant mere 
smerte, når to tænder blev ekstraheret i én seance. Der var kun lidt brug for efterfølgende smertelindring. 
Tandlægeangst blev målt til normalt niveau både før og efter indgrebene.

Forfatterne konkluderer, at ekstraktionerne ikke behøver at medføre tandlægeangst. De konkluderer også, 
at man tilsyneladende kun bør ekstrahere én tand pr. seance.

Sjögren A, Arnrup K, Jensen C, Knutsson IA, Huggare J. Pain and fear in connection to orthodontic extractions of 
deciduous canines. Int J Paediatr Dent 2010; 20: 193-200.

… der var 21 ledige tandlæger i 
april 2010, mens den gennemsnitlige 
ledighed blandt alle akademikere i 
samme måned var 8.636 personer? I 
april 2009 var der 13 arbejdsløse 
tandlæger, så ledigheden blandt 
tandlæger er fortsat lav, men stigende. 
Tallene er baseret på forsikrede 
akademikere.

Kilde: AC’s ledighedsstatistik.
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51 % mener/mener ikke, at 
man bør kunne opkræve ekstra 
betaling for behandling af patien-
ter med tandlægeskræk.

Tallet er et resultat af afstemningen 
på Tandlaegebladet.dk om voxpop-
spørgsmålet fra forrige nummer af 
Tandlægebladet. 

49 brugere deltog i afstemningen, og 
43 % mener, at man bør kunne opkræve 
ekstra betaling for patienter med tand-
lægeskræk, mens 6 % »ved ikke«.

Hvad mener du? Deltag i voxpop-afstem-
ningen på Tandlaegebladet.dk. Se dette 
nummers voxpop-spørgsmål på side 621.

VOXPOP

Færre fyldninger  
– flere tand-
rensninger 
Antallet af udførte fyldninger i Danmark er i perio-
den fra 2000 til 2009 faldet fra et gennemsnit på 
1,17 fyldning pr. patient til 1,05 – et fald på 10 %, 
eller omsat til fyldninger: 340.000 færre. Til gen-
gæld er både antallet af udvidede tandrensninger 
og tandrodsrensninger stigende. I 2000 var de to 
tal henholdsvis 0,1 og 0,3. I 2009 var de steget til 
0,2 og 0,5 – altså næsten fordoblinger.

Kilde: Tandlægeforeningens strategiske analyse/Ydelsesstati-
stik, Danske Regioner. 

Sammenhæng 
imellem sød tand 
og alkoholisme

Børns trang til sødt kan have en sammenhæng 
med både alkoholisme i barnets familie og med 
barnets egen oplevelse af depression. Det viser 
forskning, som netop er offentliggjort i tidsskriftet 
Addiction.

Sød smag og alkohol aktiverer mange af de 
samme »belønningskredsløb« i hjernen, og de ame-
rikanske forskere har undersøgt sødme-præference 
hos børn med genetisk disposition for alkoholisme. 
De undersøgte også, om børn med depressive 
symptomer benytter søde sager til at sætte gang i 
de samme »belønningskredsløb«.

300 børn imellem fem og 12 år smagte på fem 
koncentrationer af sucrose i vand. Forskerne regi-
strerede den koncentration, de enkelte børn syntes 
bedst om, og bedømte samtidig, ud fra spørge-
skema, børnenes evt. depressive tilstande. Børnenes 
mødre besvarede spørgsmål om alkoholisme i 
familien.

De 37 af børnene, som syntes bedst om intens 
sødme, havde både alkoholisme i familien og egne 
depressive symptomer. Den intense sødme bestod 
af 24 % sucrose svarende til 14 tsk. sukker i en kop 
vand – en intensitet, der var en tredjedel mere sød 
end den, der blev foretrukket af andre børn.

De amerikanske forskere understre-
ger, at sammenhængen ikke nødven-
digvis betyder, at en præference 
for sødt som barn indebærer 
en øget risiko for alkoholisme 
senere i livet.

Mennella JA, Pepino MY, Lehmann-
Castor SM, Yourshaw LM. Sweet 
preferences and analgesia during 
childhood: Effects of family history 
of alcoholism and depression. 
Addiction 2010; 105: 666-75.
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Tandlæger kan 
spare penge på 
bilforsikringen
Ni ud af de 10 tandlæger, der kontakter Trygheds-
ordningerne om bilforsikring, kan spare præmiekro-
ner ved at flytte bilforsikringen over til Tryghedsord-
ningerne. Det skriver Tryghedsordningerne i deres 
juninyhedsbrev.

Bilforsikringen, som Tryghedsordningerne til-
byder, er for nylig blevet indført i Tryg Gruppefor-
sikring for Tandlæger. I den nye bilforsikring er det 
bl.a. også muligt at forsikre større og dyrere biler 
end tidligere.

www
Læs Tryghedsordningernes  

nyhedsbrev på TDL-tryghed.dk.

Kommunalt ansatte 
sætter deres hat,  
som de vil
Tandlægeforeningen er foreningen for alle tandlæger. Det slår 
Tandlægeforeningens formand, Susanne Andersen, gerne 
fast. Samtidig vil formanden gerne mane den udbredte, men 
desværre forkerte, påstand om, at Tandlægeforeningens kom-
munalt ansatte medlemmer ikke kan bestemme over deres 
overenskomstforhold, i jorden. En overbevisning, der er fulgt i 
kølvandet på fusionsdrøftelserne med TNL. 

– Når nogle påstår, at klinikejere bestemmer over kom-
munalt ansattes overenskomstforhold i Tandlægeforeningen, 
bliver jeg virkelig forundret. For det er jo åbenlyst urigtigt og 
langt fra virkeligheden, understreger Susanne Andersen.

Ved et nærmere eftersyn i Tandlægeforeningens vedtægter 
er det da også tydeligt, at det er Forhandlingsudvalget for 
Kommunalt Ansatte Tandlæger (KATFU), der i samarbejde 
med de kommunalt ansatte tandlæger fastlægger krav til over-
ens komsten, forhandler den og sender den til urafstemning 
blandt alle de tandlæger, der har ansættelse i kommunal 
tandpleje. Og ifølge Susanne Andersen er der ikke andre i 
Tandlægeforeningen, heller ikke hovedbestyrelsen, der har 
noget at skulle have sagt i den forbindelse, og sådan har det 
været i over 20 år. 

Ud over kommunalt ansatte medlemmer er Tandlægefor-
eningen også foreningen for offentligt ansatte medlemmer i 
staten og i regionerne – områder, som Tandlægeforeningen 
udelukkende har hele forhandlingsretten for.

www

Læs mere om KATFU på TDLnet.dk. 

Lakering frem for plombering
Resultaterne af et stort studie, udført af en række kommunale tandplejer i samarbejde 
med Tandlægeskolen i København, tyder på, at bor måske kan erstattes af lak, når det 
gælder okklusal caries hos børn og unge.

Undersøgelsen omfatter cariesbehandling af 518 børn og unge mellem seks og 17 år, 
og den viser, at 88 % af de cariesbehandlinger, der forsøgsvis blev udført som lakering, er 
vellykkede efter to år. Projektet vil følge børnene og de unge i endnu tre år. 

Kilde: Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Universitet.
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Hånddesinfektion er bedre end håndvask set ud fra et smitte-
beskyttelses-synspunkt, men også fordi det er mere skånsomt 
for huden. Det er endda at foretrække for personer, som har 
udviklet eksem. Sådan konkluderer en ny publikation i det 
svenske tidsskrift Läkartidningen. 

Artiklen peger på, at infektioner inden for sundheds-
sektoren og antibiotikaresistente bakterier er et voksende 
problem – og at god håndhygiejne derfor er af stor vigtighed. 

Håndvask kan imidlertid øge risikoen for udvikling af 
kontaktdermatitis. Hvis man anvender hånddesinfektion 
med et alkoholbaseret middel i forbindelse med dermatitis, 
kan man opleve en sviende fornemmelse. Smerterne kan op-
fattes som skadevirkning fra alkoholen og medføre, at hånd-
desinfektion forlades til fordel for »gammeldags« håndvask.

 Internationalt forskningsnyt

Hellere alkohol end vand

Brolin M, Berglind IA, Boman A, Wrangsjö K, Meding B. Handsprit mer skonsamt än tvål och vatten. Läkartidningen 2010; 107: 24-6.

High performance - safe use

knogle-

kirurgi

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

Piezosurgery® udnytter ultralyds mikrovibrationer som skalpel                                                                   

Fordele:

•   Ingen blødtvævsskader – skærer kun i mineraliseret væv

•   Maksimal operativ præcision og sikkerhed

•   Skyllefunktion sikrer optimalt overblik

•   Temperaturforøgelse undgås

Anbefales til:

• Parodontalkirurgi   •  Implantatkirurgi   •  Oralkirurgi   •  Maxillofacialkirurgi

Knoglesav Knoglebor Piezosurgery®

Histologi:

Kommentar af Jette Holt, hygiejnesygeplejerske, 
cand.pæd.pæd. Central Enhed for Infektionshygiejne 
ved Statens Serum Institut:
– Alkoholbaseret hånddesinfektion er tilsat et hudplejemid-
del, som på sigt forbedrer hudens vandindhold og dermed 
nedsætter den sæbe- og vandbetingede kontaktdermatitis. 
Der er således flest data, der peger på, at alkoholbaseret 
hånddesinfektion bør foretrækkes frem for håndvask.  

 KORT & GODT
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Abstract

Dansk forskning internationalt

Inden for bakteriearten Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
er en bestemt subtype, kaldet JP2 klonen, stærkt associeret med 
aggressiv parodontitis. Med PCR-teknikken undersøgte vi JP2 
klonens kolonisering gennem en toårs observationsperiode med 
henblik på at opnå information om dens tilstedeværelse i en po-
pulation bestående af 365 marokkanske unge mennesker. Fra 
individerne blev der indsamlet tandplakprøver ved baseline og 
efter et og to års observationstid. Ved baseline var 43 (12 %) bæ-
rere af JP2 klonen. Omkring halvdelen (44 %) af disse individer 
var bærere af klonen igennem hele observationsperioden. Den 
relative risiko for udvikling af aggressiv parodontitis, justeret 
for samtidig tilstedeværelse af andre subtyper af Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, var højest for individer, som kontinuerligt 
kunne påvises at være positive for JP2 klonen i observationspe-
rioden (RR = 13,9; 95 % konfidensinterval, 9,0-21,4), hvilket 
indikerer en relation mellem infektionsdosis og sygdom. Dette 
resultat styrker yderligere fundet af JP2 klonen som en kausal 
faktor i forbindelse med aggressiv parodontitis.

Haubek D, Ennibi O-K, Væth M, Poulsen S, Poulsen K. Stability of the JP2 clone of 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans. J Dent Res 2009; 88: 856-60.

Stabiliteten af JP2 clone of 
 Aggregatibacter actinomycetem-
comitans
Dorte Haubek, Oum-Keltoum Ennibi, Michael Væth, Sven 
Poulsen og Knud Poulsen , Aarhus Universitet, Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet, Odontologisk, Afdeling for Pædo-
donti; Aarhus Universitet, Institut for Medicinsk Mikrobiologi 
og Immunologi, Afdeling for Biostatistik; Rabat Universitet, 
Afdeling for Parodontologi, Marokko

Abstract

Dansk forskning internationalt

Formål
At bestemme forekomsten af demarkerede opaciteter i 1. perma-
nente molar og incisiver hos 7-13-årige brasilianske børn. 

Materiale og metoder
Studiepopulationen bestod af 292 børn fra en folkeskole med 
børn fra den socioøkonomiske middelklasse i Rio de Janeiro, 
Brasilien. Børn med alle 1. permanente molarer frembrudt kunne 
deltage. Den kliniske undersøgelse blev foretaget af to kalibrerede 
undersøgere, der registrerede demarkerede opaciteter, posterup-
tivt substanstab, atypiske fyldninger og ekstraktioner på grund af 
demarkerede opaciteter. 43 børn udgik, fordi de havde mindst en 
molar, som ikke kunne undersøges. Det endelige materiale, der 
kunne indgå i analyserne, var derfor 249 børn. 

Resultater
100 børn (40,2 %) havde en eller flere 1. permanente molarer 
med demarkerede opaciteter. Det gennemsnitlige antal afficerede 
molarer var 1,98 (SD: 1,09). Antallet af afficerede incisiver steg 
med stigende antal afficerede molarer. 22 børn (18,6 %) af 118 
med ikke-afficerede molarer havde afficerede incisiver. Demar-
kerede opaciteter var den hyppigst forekommende defekt, og 1. 
permanente molar og de centrale incisiver i overkæben var de 
hyppigst afficerede tænder. Blandt de børn, der havde demar-
kerede opaciteter, havde 20 (20,0 %) posteruptivt substanstab. 

Konklusion
Undersøgelsen har påvist en høj forekomst af demarkerede 
opaciteter hos brasilianske børn, der på længere sigt kan 
medføre nedbrydning af tandkronen.

Soviero V, Haubek D, Trindade C, Da Matta T, Poulsen S. Prevalence and distri-
bution of demarcated opacities and their sequelae in permanent 1st molars and 
incisors in 7 to 13-year-old Brazilian children. Acta Odontol Scand 2009; 67: 170-5.

Forekomst og fordeling af de-
markerede opaciteter og deres 
sequelae i 1. permanente molar 
og incisiver hos 7-13-årige brasi-
lianske børn
Vera Soviero, Dorte Haubek, Caroline Trindade, Thais Da 
Matta og Sven Poulsen, State University of Rio de Janeiro, 
School of Dentistry, Department of Preventive and Community 
Dentistry, Brazil; Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet, Odontologisk Institut, Afdeling for Pædodonti

Søger du job?
– Gå ind på dentaljob.dk og opret en profil
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Søger du job?
– Gå ind på dentaljob.dk og opret en profil

Der er bestemt ikke tale om et simpelt genoptryk, men ganske 
mange forbedringer og udvidelser i den nye udgave af »Textbook 
of Endodontology«. En mere logisk emneopdeling er etableret 
i forhold til tidligere. Bogens fem dele indledes med normal-
forholdene i dentin-pulpa-organet, efterfulgt af et kapitel om 
smerter i relation til den vitale tand, samt videre den klassiske 
palet af behandlinger af de patologiske tilstande i den vitale 
pulpa. Senere i bogen behandles også en mere bred og kompleks 
tilgang til smertens natur. I del 2 behandles den nekrotiske pulpa 
med et flot omskrevet kapitel om mikrobiologien og med fokus 
og inddragelse af det forhold, at den mikrobiologiske infektion 
i rodkanalen er et meget il-
lustrativt eksempel på ud-
viklingen af en biofilm. I del 
3 er der kommet et lille nyt 
kapitel om fordelene ved 
anvendelse af forstørrelses-
udstyr og selvfølgelig med 
fokus på operationsmikro-
skopet – særligt bemærkes 
en flot oplukningssekvens 
af en molar i overkæben. På 
linje med den gamle udgave er der mange fine illustrationer, der 
pædagogisk leder en på vej – man kan dog diskutere, om den bil-
ledtekniske kvalitet er helt i top. Endelig har redaktionen fortsat 
anvendt de læservenlige faktabokse. Af de egentlige nye kapitler 
i bogen er der kommet en udmærket og meget oversigtlig tilgang 
til diagnostik, behandling af endodontiske komplikationer efter 
traume, klinisk epidemiologi og kirurgisk endodonti. Kort sagt er 
udgaven et rigtig godt og naturligt valg ikke bare for studenter, 
men også for den færdiguddannede kollega, der vil opdatere sin 
procedure med baggrund og referencer.  

Lars Bjørndal

Bergenholtz G, Hørsted-Bindslev P, Reit C, 
Textbook of Endodontology, Second
edition 2010, 382 sider, Willey-Blackwell, 
ISBN: 978-1-4051-7095-6 (hardback).
Pris i DKK 775 inkl. moms.

Ny udgave af Textbook of Endodontology 

» Kort sagt er udgaven 
et rigtig godt og natur-
ligt valg ikke bare for 
studenter, men også for 
den færdiguddannede 
kollega, der vil opdatere 
sin procedure med bag-
grund og referencer  

»Periodontology at a Glance« kan oversættes med »Et hurtigt 
indblik i parodontologien«. Det er, hvad bogen er. Bogen er en 
del af en serie inden for odontologien, der behandler forskellige 
fagområder på oversigtsniveau med det formål at være et easy to 
use-redskab i hverdagen. Bogen behandler 43 emner inden for 
parodontologien; hvert emne præsenteres på én dobbeltside, rigt 
illustreret med skitser med meget lille skrifttype og små kliniske 
fotos, som dog er af god kvalitet. Hvert emne afsluttes med en 
faktaboks. Det er selvsagt, at hvert emne kun kan behandles på 
definitionsniveau. De 43 emner strækker sig fra parodontiets 
anatomi, ætiologi, diagnostik og klassifikation af parodontale syg-
domme, kirurgiske og non-
kirurgiske parodontalbe-
handlinger, risikofaktorer 
inkl. visse almensygdomme 
til patienthåndtering. Bo-
gen kan kun anbefales til at 
opfriske viden om relevante forhold, der bør tages i betragtning 
ved diagnostik og behandlingsplanlægning af patienter med 
parodontale sygdomme.   

Anne Havemose Poulsen

Clerehugh V, Tugnait A, Genco RJ
Periodontology at a Glance 
Wiley-Blackwell 2010. 93 sider, ill. 
ISBN: 978-1-4051-2383-9 
Pris i DKK 289 inkl. moms

Indblik i parodontologien

» Et hurtigt indblik i 
parodontologien.  
Det er, hvad bogen er 
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VOXPOP

Susanne  
Lahrmann Hahne
Tandlæge, Hillerød Tandpleje

Har du svært ved at leve op til 
kravet om efteruddannelse?
– Det kan jeg godt få, men jeg er ikke 

så bekymret for det. Det fylder ikke så 

meget i dagligdagen, bl.a. fordi mange 

af mine kollegaer er medlem af TNL og 

derfor ikke skal leve op til kravet om 

obligatorisk efteruddannelse. 

Hvad er den største begrænsning 
for at få efteruddannelse?
Der er ikke mange penge til efterud-

dannelse i den kommunale tandpleje, 

og det er derfor især dyre kurser, der 

er svære at få. Fx lederkurser er rig-

tig svære at få lov til at deltage i, da 

de ofte er meget dyre. Til gengæld er 

TNL’s kurser billige, så de er lettere at 

få lov til at deltage i.

Lotte Fogde
Tandlæge, Vejlby Tandklinik, Århus Kom-

munale Tandpleje

Har du svært ved at leve op til 
kravet om efteruddannelse?
– Nej, det synes jeg egentlig ikke. Det 

er naturligvis ikke sådan, at jeg får alle 

de kurser, jeg søger om, men efterud-

dannelse bliver generelt vægtet højt i 

min kommune. Jeg har fx været en del 

af sted på lederkurser i år, fordi jeg er 

blevet netværksleder for Vejlbyområdet 

i Århus Kommunale Tandpleje.

Hvad er den største begrænsning 
for at få efteruddannelse?
– Økonomi! Og jeg kan godt frygte, at 

det bliver værre, nu hvor kommunen 

skal spare rigtig mange penge. Jeg 

kan jo se fra nabokommunerne, at det 

bl.a. er efteruddannelsesbudgettet, der 

ryger, når der skal spares. Men det er 

også generelt svært at være på kursus 

med god samvittighed i perioder med 

meget travlhed.

Elisabeth  
Gravgaard Andersen
Tandlæge, Vejle Kommunale Tandpleje

Har du svært ved at leve op til 
kravet om efteruddannelse?
– Ja, det er vanskeligt for mig at leve op 

til kravet, hvilket er ærgerligt, for det er 

et rigtigt godt krav, som også kan give 

kommunerne bedre forståelse for, at vi 

søger og ønsker kurser og efteruddan-

nelse. Jeg håber da også, at TNL vil 

indføre obligatorisk efteruddannelse.

Hvad er den største begrænsning 
for at få efteruddannelse?
– Det er både tid og økonomi. Vi er me-

get presset i det daglige med mange 

patienter, og samtidig er der ikke man-

ge penge på budgettet. Efter kom-

munesammenlægningen har der mest 

været fokus på efteruddannelse til le-

derne og mellemlederne, ligesom man 

mere søger at specialisere visse områ-

der som fx vanskelige rodbehandlinger 

eller kirurgi og efteruddanne specifikt.

Tandlægeforeningen indførte obligatorisk efteruddannelse i 2008, men er der  
ressourcer og tid til, at foreningens kommunalt ansatte medlemmer kan leve  
op til kravet? Tandlægebladet har spurgt tre kommunalt ansatte tandlæger.

» Det er vanskeligt for mig at leve op til kravet 
om efteruddannelse, hvilket er ærgerligt, for 
det er et rigtigt godt krav, som også kan give 
kommunerne bedre forståelse for, at vi søger 
og ønsker kurser og efteruddannelse
ELISABETH GRAVGAARD ANDERSEN, TANDLÆGE,  
VEJLE KOMMUNALE TANDPLEJE

Hvad synes du?
Har du som kommunalt ansat svært 

ved at leve op til kravet om efterud-

dannelse? Afgiv din stemme på  

Tandlaegebladet.dk og se resultatet 

i næste nummer af Tandlægebladet.

Bliver de kommunalt ansatte  
klemt i kravet om efteruddannelse?
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Undervisning i det biologiske grundlag for anvendelsen af 
fluorider og for effekten af disse har indgået i tandlæge-
uddannelsen i årtier. Alligevel er det vores fornemmelse, 

at brugen af fluorider er usikkert funderet i tandlægestanden. Når 
man den ene dag hører, at fluoridkoncentrationen i tandpasta skal 
sættes op, og at man skal undlade at skylle munden med vand 
efter tandbørstning, og man den næste dag hører, at koncentra-
tionen af fluorid i tandpasta til små og mindre børn bør sættes 
ned, giver det efter vor mening en unødigt stor usikkerhed. Senest 
har European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) publiceret 
reviderede retningslinjer for anvendelsen af fluorider (1), som på 
nogle punkter afviger fra, hvad der doceres på tandlægeskolerne 
i Danmark (2).

Formålet med denne artikel er at bidrage til en afklaring af, 
hvorledes vores eksisterende viden om fluorider kan anvendes i 
det daglige cariesforebyggende arbejde. Vi ønsker ikke at præ-
sentere en standardopskrift på, hvordan man anvender fluorider, 
idet brugen af fluorid såvel i populationssammenhæng som ved 
behandling af den enkelte patient i klinikken altid bør tilpasses 
den aktuelle cariesstatus og cariesrisikofaktorer. 

Som profession har vi en forpligtigelse til at arbejde på et vi-
denskabeligt grundlag. Det er imidlertid sådan, at resultaterne 
af al den forskning, der udføres inden for vort fagområde, er for-
bundet med usikkerhed. Det viser sig ved, at forskellige forskere 
ikke altid gør de samme fund, når de udfører undersøgelser, der 
tilsyneladende er ens. Det skyldes, at der altid er et element af 
usikkerhed i alle de fund, vi gør. Derfor vil vi gerne advare mod 
overdreven fokus på enkeltstudier, det man kunne kalde ”den 
enlige svale”. Man bør utvivlsomt lægge mærke til ”den enlige 
svale”, fordi det kan være den, der peger i en ny og spændende 
retning. Men man skal ikke lave om på hele sin forebyggelse på 

Om brugen af  
fluorider i 
cariesforebyggelsen

Sven Poulsen, professor, dr.odont., Afdeling for Pædodonti,  
Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,  
Aarhus Universitet

Alan Richards, lektor, ph.d., Afdeling for Tandsygdomslære,  
Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,  
Aarhus Universitet 

Bente Nyvad, professor, dr.odont., Afdeling for Tandsygdomslære, 
Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,  
Aarhus Universitet

Anvendelse af fluorider i carieskontrollen gi-

ver til stadighed anledning til usikkerhed og 

diskussioner på trods af den meget omfat-

tende forskning, der er udført på området. 

Denne artikel har til formål at sammenfatte 

vor nuværende viden ud fra et praktisk 

perspektiv. Der lægges vægt på en for-

ståelse af de mekanismer, der ligger bag 

fluoridernes virkningsmekanisme i relation til 

de hårde tandvæv og den kliniske evidens, 

der eksisterer for deres effekt.

De anbefalinger, vi på denne baggrund 

når frem til, er baseret på en samlet afvej-

ning af styrken af den kliniske evidens for 

effekten, risikoen for dental fluorose, com-

pliance og praktiske forhold.

Den endelige beslutning om, hvornår og 

hvordan fluoriderne skal anvendes i popula-

tionssammenhæng eller ved behandlingen 

af den enkelte patient i klinikken, bør altid 

baseres på en vurdering af cariesaktivitet 

og cariesrisikofaktorer.

Abstract

Om brugen af fluorider  
i cariesforebyggelsen

Emneord:
Dental caries; 

fluorides;  
prevention  

and control;  
recommendations
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grund af en enkelt ny observation. ”Den enlige svale” kan jo være 
på vej i en forkert retning. Og da vort udgangspunkt som sagt er, 
at alle fund er behæftet med en vis usikkerhed, vil vi gerne se mere 
end én undersøgelse, der peger i samme retning, inden vi finder 
det berettiget at foretage større omlægninger i forebyggelses- 
arbejdet. Heldigvis skrives der også oversigter, hvor de fund, der 
er gjort i enkeltstående undersøgelser, sammenfattes på forskellig 
vis. De vigtigste af disse er systematiske reviews, som Cochrane-
reviews (se: http://www.cochrane.org/) og den såkaldte SBU-
rapport fra Statens beredning för medicinsk utvärdering (3). 
På grundlag af SBU-rapporten er der efterstående publiceret 
oversigtsartikler over effekten af fluoridholdig tandpasta, fluor-
skylninger og fluoridholdige lakker (4-6). Vi vil basere denne 
artikel på sådanne oversigter og supplere med udvalgt primær 
litteratur, der endnu ikke indgår i systematiske reviews eller kan 
findes i lærebøger.

Hvordan virker fluorider i carieskontrol?
En rationel anvendelse af fluorider forudsætter et kendskab til 
de biologiske virkningsmekanismer, der ligger bag effekten. Vor 
forståelse af disse mekanismer er kort beskrevet i det efterføl-
gende (se i øvrigt (2)). 

Når patienterne anvender et fluorholdigt præparat som fx  
fluorholdig tandpasta, sker der en let forøgelse af koncentrationen 
af fluorid i mundhulen. Dette stabiliserer mineralbalancen i de 
hårde tandvæv under syreangreb ved at hæmme de demineralise-
ringsprocesser og fremme de remineraliseringsprocesser, der finder 
sted under udvikling af carieslæsionen (7). Der findes også kliniske 
data, der understøtter tanken om, at fluorider bidrager såvel til at 
standse (kontrollere) udviklingen af igangværende carieslæsioner 
som til at forhindre opståen af nye læsioner (8). Ved at opretholde 
en forhøjet koncentration af fluorid i aktive carieslæsioners nær-
meste miljø er det således muligt at dæmpe progressionshastig-
heden betragteligt. Men cariesudvikling kan ikke standses helt på 
denne vis, uden man samtidig påvirker andre risikofaktorer; først 
og fremmest plak og hyppige kulhydratrige indtag (9).

Fluorider kan også anvendes professionelt i form af præparater 
med høj fluoridkoncentration (fx Duraphat® lak), der appliceres 
på aktive carieslæsioner. Ved denne terapi udfældes der initialt 
calciumfluorid i carieslæsionen, som senere (over uger) opløses 
og hæmmer demineralisering ved efterfølgende pH-fald (7). Det 
er særlig indikeret at satse på denne applikationsform hos patien-
ter, hvor andre risikofaktorer ikke kan kontrolleres; fx udtalt hy-
posalivation, eller dårlig compliance. Der findes ikke solid klinisk 
evidens til at afgøre, hvor ofte behandlingerne skal udføres. Dette 
må afhænge af en omhyggelig diagnostik og aktivitetsvurdering 
af de pågældende carieslæsioner. Kortere intervaller end 2-3 
måneder er dog næppe hensigtsmæssigt under henvisning til 
den ovenfor beskrevne slow-release effekt.

Da fluorid især udøver sin terapeutiske effekt på aktive cari-
esprocesser, er det derfor nødvendigt at anvende en cariesdiag-
nostisk klassifikation, der kan skelne mellem hurtigt (aktive) 

og relativt langsomt (inaktive) progredierende carieslæsioner, 
som fx Nyvad-kriterierne (10) eller SCOR-kriterierne (11). Disse 
kriterier er validerede i langtidsstudier, hvor det er vist, at aktive 
læsioner med klinisk intakt overflade har højere risiko for at ud-
vikle kavitet, end inaktive læsioner med klinisk intakt overflade 
(12). Det er desuden dokumenteret, at progressionen af aktive 
carieslæsioner uden kavitetsdannelse kan standses ved intensiv 
forebyggende intervention med det resultat, at tilvæksten af ka-
viterede læsioner reduceres signifikant (13).

I fortsættelse af denne forståelse ser man nu i den videnska-
belige litteratur betegnelserne cariesprofylakse og cariesforebyg-
gelse erstattet af betegnelsen carieskontrol. 

Effekten af fluoridholdig tandpasta
Tandbørstning med fluorholdig tandpasta er den anvendelse af 
fluorider, som har den bedst dokumenterede effekt. Et Cochrane-
review omfattende 74 randomiserede kliniske undersøgelser viser 
således, at man kan opnå en procentuel cariesreduktion (eng.: 
prevented fraction) på 24 % (14). SBU-rapporten nåede frem til 
stort set det samme estimat (4). Det er samtidig vigtigt at notere 
sig, at dette estimat af effekten er meget sikkert bestemt, idet 
den sande værdi med 95 % sandsynlighed ligger mellem 21 % 
og 28 %. Det betyder, at den usikkerhed, som vi i indledningen 
nævnte er knyttet til al klinisk forskning, i dette tilfælde er for-
holdsvis lille, bl.a. på grund af det store antal undersøgelser, der 
er udført over effekten af fluoridholdige tandpastaer. Det samme 
review viste også, at følgende faktorer øgede den procentuelle 
cariesreduktion: Høj cariesforekomst ved baseline, højere fluo-
ridkoncentration i tandpastaen, hyppigere brug og overvågning 
af tandbørstningen. Det er derfor ikke tomme ord, når det ofte 
fremføres, at børstning med fluoridholdig tandpasta er grundste-
nen i al cariesforebyggelse.

Alle overvejelser om anbefaling af fluorid kræver en afvejning 
mellem risikoen for udvikling af dental fluorose og effekten på 
caries. Dette gælder især valg af fluoridkoncentration i tandpasta. 
På globalt plan indeholder de fleste fluortandpastaer omkring 1 
mg fluorid pr. gram tandpasta (1.000 ppm). Det er veldokumen-
teret, at småbørn (2-4-årige) uvilkårligt synker halvdelen af den 
tandpasta, de får i munden ved en tandbørstning (2). Sammen 
med fluoridindtag fra andre kilder (kost, drikkevand, mm) giver 
fluorid fra tandpasta, som synkes, den totale systemiske fluorid-
belastning, som afgør, om barnet udvikler dental fluorose. Da 
det netop er hos denne aldersgruppe, at dental fluorose opstår 
på de permanente overkæbeincisiver, har man i Skandinavien 
og senere i andre lande anbefalet, at mængden af tandpasta pr. 
tandbørstning begrænses til et volumen, der svarer til barnets 
lillefingernegl. Til de alleryngste børn, der kun har de primære 
incisiver frembrudt, er der i virkeligheden kun behov for at an-
vende en endnu mindre mængde.

Med hensyn til effekten giver anvendelse af tandpastaer med 
mere end 1.000 ppm fluorid en øget effekt på caries (14). Dette er 
baggrunden for, at myndighederne i Europa (men kun i Europa) 
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har tilladt, at man øger fluoridkoncentrationen til 1.500 ppm 
fluorid. Om sammenhængen mellem fluoridkoncentrationen og 
effekten er lineær, vides ikke, men der findes forskellige estimater 
af, hvor meget effekten øges med stigende fluoridkoncentration i 
tandpastaen. Den svenske SBU-rapport angiver, at effekten øger 
med 6-8 % point for hver 500 ppm forøgelse af fluoridkoncen-
trationen, medens Marinho (15) angiver en forøgelse af effekten 
på 8,3 % point for hver 1.000 ppm forøgelse af fluoridkoncen-
trationen. Et helt nyt Cochrane-review (16) angiver, at effekten 
øges med 13 %-point ved en øgning fra ~ 1.000 ppm til ~ 2.500 
ppm. En øgning af fluoridindholdet i tandpasta fra 1.000 ppm 
til 1.500 vil altså resultere i en cariestilvækst, der er ca. 4-8 % 
lavere end ved anvendelse af en tandpasta med 1.000 ppm fluo-
ridtandpastaer (15). En så begrænset forøgelse af den procen-
tuelle cariesreduktion vil altså have en forholdsvis lille effekt på 
cariestilvæksten i en børnepopulation med en lav cariestilvækst 
som den danske (se Faktaboks). Til sammenligning kan det næv-
nes, at overvågning af tandbørstning skønnes at resultere i en 
cariesreduktion, der er 11 % lavere end effekten af tandbørstning 
uden overvågning (15), altså en større gevinst end den, der opnås 
ved en 500 ppm’s forøgelse af fluoridkoncentrationen i tandpasta. 
En anden meget vigtig faktor er hyppigheden af tandbørstning, 

idet cariesreduktionen skønnes at være 14 % større ved at børste 
tænderne to gange dagligt frem for én gang eller sjældnere (15). 

Rapporter fra flere lande har igennem det sidste årti beskrevet 
en forøgelse af forekomsten af dental fluorose af varierende svær-
hedsgrad. Der er ingen tvivl om, at anvendelse af fluoridholdig 
tandpasta i den periode, hvor tænderne mineraliserer, øger risi-
koen for dental fluorose. Det kom også frem i et nyligt publiceret 
Cochrane-review over sammenhængen mellem brug af fluorider 
og dental fluorose (17). Her fandt man imidlertid kun ganske få 
studier af høj kvalitet, således at estimatet af sammenhængen 
mellem fluoridkoncentrationen i tandpasta og risikoen for dental 
fluorose er relativt usikker. Så længe det drejer sig om milde for-
mer for dental fluorose, der ikke er noget kosmetisk problem (fine 
hvide stregformede hypomineraliseringer af emaljen, sv.t. score 1 
og 2 i TF-indeks (18)), vil de fleste finde dette acceptabelt i lyset 
af den veldokumenterede effekt på caries. Da disse forandringer 
er begrænset til den yderste del af emaljen, vil de på grund af det 
gradvise slid af tandens overflade blive mindre synlige med tiden. 
Kosmetiske problemer opstår først ved mere alvorlige grader af 
dental fluorose (score 3-4 eller højere i TF-indeks), hvor tænderne 
er så hypomineraliserede, at der er risiko for mikrofrakturer af 
overfladelaget med efterfølgende sekundær kosmetisk generende 
misfarvning. 

På denne baggrund synes vi, at man skal være varsom med 
generelt at anbefale brug af tandpasta indeholdende mere end 
omkring 1.000 ppm fluorid til småbørn (2-4 år). Vi mener samti-
dig, at det er problematisk at anbefale en reduktion af fluoridkon-
centrationen til omkring 500 ppm i tandpasta til småbørn, sådan 
som det er blevet foreslået i de netop offentliggjorte guidelines 
fra EAPD. De studier, der er udført med henblik på at belyse for-
skellen mellem effekten af 500 ppm og 1.000 ppm fluoridholdig 
tandpasta, er efter vor mening ikke tilstrækkeligt solide til at 
danne grundlag for en sådan anbefaling (19). Dette skyldes ikke 
mindst, at de pågældende undersøgelser omfatter meget små 
grupper. Under henvisning til den ovenfor nævnte positive kor-
relation mellem fluoridkoncentration og den carieshæmmende 
effekt kan man være bekymret for, om tandpastaer med omkring 
500 ppm giver en mindre effekt. For ganske nylig har man i et 
studie af brasilianske småbørn ikke kunnet vise nogen forskel i 
den carieshæmmende effekt af en 500 ppm fluortandpasta og en 
1.000 ppm fluortandpasta hos cariesinaktive børn. Hos børn med 
aktive carieslæsioner var 500 ppm-fluortandpastaen imidlertid 
mindre effektiv end 1.000 ppm-fluortandpastaen til kontrol af 
cariesprogressionen (20). Desuden har det seneste Cochrane-
review over sammenhængen mellem fluoridkoncentrationen i 
tandpasta og den cariesforebyggende effekt ikke påvist nogen 
effekt af en 500 ppm-fluoridholdig tandpasta sammenlignet med 
placebo (16). 

Effekten af fluorskylninger
Mundskylning med fluoridholdige opløsninger var tidligere en 
meget anvendt metode, men i løbet af 1980’erne og 1990’erne 

Procentuel cariesreduktion og absolut cariesreduktion

•  Procentuel cariesreduktion anvendes til at sammen-

ligne effekten mellem forskellige populationer, medens 

absolut cariesreduktion anvendes til at skønne over 

den effekt, man vil opnå i en given population. 

 

 Procentuel cariesreduktion beregnes som:

 (cariestilvæksten i kontrolgruppen minus  

 cariestilvæksten i forsøgsgruppen) * 100 

 (cariestilvæksten i kontrolgruppen)

 Absolut cariesreduktion beregnes som:

 cariestilvæksten i kontrolgruppen minus  

 cariestilvæksten i forsøgsgruppen

•  Af Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Regi-

ster (SCOR) fremgår det, at gennemsnitligt DMFS for 

12-årige i 2006 var 1,08 og for 15-årige i 2009 2,33. 

Dette svarer til en cariestilvækst på 1,25 DMFS. Ved i 

denne population at øge fluoridindholdet i tandpasta 

fra ~ 1.000 ppm til ~ 1.450 ppm fluorid vil man opnå en 

procentuel cariesreduktion på mellem 4 % og 8 % (se 

teksten), hvilket svarer til en absolut reduktion i DMFS 

på mellem 0,05 og 0,10 DMFS.

•  Den praktiske betydning af en absolut cariesreduktion 

af denne størrelse skal vurderes i forhold til omkostnin-

ger og risici, og der findes næppe noget svar på dette 

spørgsmål, som gælder universelt.

Faktaboks
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Formålet med denne artikel er at bidrage til en afklaring af, 

hvorledes vores eksisterende viden om fluorider kan anven-

des i det daglige, cariesforebyggende arbejde. Artiklen giver 

praktiske anvisninger på at anvende fluorider på populations-

niveau, på gruppebasis og på individniveau.

Fluoridholdig tandpasta med 1.000 -1.200 ppm fluorid 

anbefales til alle. Dog skal mængden af tandpasta til førskole-

børn begrænses betydeligt. Fluorskylninger og professionel 

applikation af fluorider bør anvendes på indikation baseret 

på en vurdering af gruppens eller patientens aktuelle caries-

aktivitet og cariesrisikofaktorer.

KLINISK RELEVANS

ophørte mange danske kommunale tandplejer med fluorskyl-
ningerne. Dette var begrundet i det forhold, at man ikke længere 
kunne se en effekt af dette tiltag. Fluorskylninger har imidlertid 
en meget veldokumenteret effekt (21) med en procentuel ca-
riesreduktion på 26 % (95 % sikkerhedsgrænser: 22 %-29 %). 
At fluorskylningerne som metode ikke længere virker, er derfor 
ikke korrekt. Det er derimod korrekt, at den absolutte cariesre-
duktion, som man opnår med metoden, er meget begrænset, når 
den anvendes i en population med en cariestilvækst, der er så 
lav som den, man finder hos danske børn og unge, hvor brug af 
fluortandpasta formodentlig er næsten universel.

Den skyllefrekvens og fluoridkoncentration, som hyppigst 
var anvendt i de undersøgelser, der indgik i det pågældende 
Cochrane-review, er den samme, som tidligere var almindeligt 
anvendt i den danske børne- og ungdomstandpleje, nemlig 
skylning hver anden uge i skoleåret med 0,2 % NaF (sv.t. 900 
ppm fluorid). Der findes dog også en del studier over effekten af 
hyppigere skylninger med lavere koncentrationer, f.eks. daglig 
skylning med opløsninger med 230 ppm (sv.t. 0,05 % NaF), men 
der er ikke påvist nogen sammenhæng mellem den procentuelle 
cariesreduktion og henholdsvis fluoridkoncentrationen og fre-
kvensen af skylningerne (21).

Som tidligere nævnt er den cariesforebyggende effekt af børst-
ning med fluoridholdig tandpasta højere, hvis tandbørstningen 
foregår under overvågning. Dette understreger, at compliance er 
vigtig for effekten. Høj compliance er imidlertid ikke altid mulig at 
opnå. Det kan derfor være relevant at genindføre fluorskylninger 
i visse undergrupper (fx visse etniske grupper, lavindkomstgrup-
per), hvor der ikke er nogen tradition for tandbørstning.

Effekten af metoder til professionel applikation  
af fluorid
Igennem tiderne er der udviklet mange metoder til lokal appli-
kation af fluoridholdige præparater. Den oprindelige metode var 
pensling med en 2 % vandig opløsning af NaF. Der findes ikke 
noget systematisk review over effekten af denne metode, medens 
der findes viden på højt evidensniveau om effekten af lakker og 
geler (Tabel 1). Geler anvendes ikke længere i Danmark i noget 
særligt omfang. Lakker synes at være den foretrukne metode til 
professionel applikation af fluorider i klinikken, selvom mate-

Procentuel cariesreduktion 95 % sikkerhedsgrænser

Tandpasta (70) 24 % 21-28 %

Skylning (30) 26 % 22-29 %

Lak (3) 40 % 9-72 %

Gel (13) 21 % 14-28 %

Tabel 1. Den procentuelle cariesreduktion i det permanente tandsæt ved forskellig anvendelse af fluorider. Tabellen omfatter kun under-

søgelser, hvor afprøvningen er sket over for en placebobehandlet kontrolgruppe. Tallene i parentes i venstre kolonne angiver antallet af 

randomiserede undersøgelser, der indgår i analysen (15).

Table 1. Percentage caries reduction (prevented fraction) in the permanent dentition after use of different fluoride application methods. 

Only trials with a placebo treated control group are included. Numbers in parenthesis indicate number of studies analysed (15).

Cariesreduktion ved anvendelse af fluorider
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rialeudgifterne ved denne metode er større, end ved pensling. 
En af årsagerne til dette er formodentlig, at lakker er hurtigere 
og lettere at applicere.

Der er markedsført en række forskellige lakker, men den, 
der har opnået den største udbredelse, er Duraphat®, der har 
et indhold på 5 % natriumfluorid. I et Cochrane-review (22) 
estimeres den procentuelle cariesreduktion ved anvendelse af 
fluorlak i det permanente tandsæt til 46 % (95 % sikkerheds-
grænser: 30 %-63 %) og i det primære tandsæt til 33 % (95 % 
sikkerhedsgrænser: 19 %-48 %). Dette stemmer godt overens 
med resultatet fra et stort svensk review (6) og de klinisk kontrol-
lerede undersøgelser, der er publiceret efter offentliggørelsen af  
Cochrane-reviewet (23). Der kunne ikke i Cochrane-reviewet 

påvises nogen sammenhæng mellem den procentuelle caries-
reduktion og baseline-cariesforekomsten eller generel fluorideks-
ponering (drikkevandsfluoridering og fluoridholdig tandpasta), 
medens det er usikkert, i hvor høj grad en kombination af fluorid-
holdig tandpasta og fluoridholdig lak giver en større effekt end 
fluoridholdig tandpasta alene (24).

Man skal også være opmærksom på, at der kun findes ganske få 
randomiserede undersøgelser (RCT) af effekten af fluoridholdige 
lakker, der er placebokontrollerede. Dette kan betyde, at effekten 
af lakkerne er overestimeret, fordi man fra anden forskning ved, 
at ikke-placebokontrollerede undersøgelser har en tendens til at 
overestimere effekten af en given intervention. Foretager man en 
samlet analyse af effekten af fluorholdig tandpasta, fluorskylnin-
ger og fluorlakker, ser man, at sikkerhedsgrænserne for effekten 
af lakker er betydelig bredere end sikkerhedsgrænserne for de 
øvrige metoder (15). Effekten af lakkerne er altså meget mere 
usikkert bestemt, end effekten af de øvrige metoder (Tabel 1).

Opsummering
Som det fremgår af det foregående, har vi i dag, takket være in-
tensiv forskning på området, en betydelig viden om fluoridernes 
biologiske virkningsmekanismer og deres effekt over for caries. 
Det evidensniveau, vi har til vor rådighed for vore beslutninger 
om anvendelse af fluorider i daglig praksis, er forholdsvis højt.

I Tabel 2 har vi opsummeret de kliniske anbefalinger for 
anvendelse af fluorid, vi mener, man kan uddrage af vor nu-
værende viden. Udgangspunktet for disse anbefalinger er en 
populationsstrategi, hvor brug af tandpasta med 1.000-1.200 
ppm fluorid to gange dagligt anbefales til alle. En sådan popula-
tionsstrategi kan suppleres med anvendelse af tandpasta med et 
højere indhold af fluorid (fx 1.450 eller 5.000 ppm) til unge og 
voksne med mangelfuld compliance og/eller risikofaktorer, der 
ikke kan påvirkes (fx ortodontibehandling eller hyposalivation). 
Ligeledes kan fluorskylninger være et relevant supplement til  
fluortandpasta hos særlige risikogrupper, hvor det er svært 
at opnå compliance.  Sidst, men ikke mindst bør behandling 
af patienter med aktive carieslæsioner jævnligt følges op med 
professionel applikation af fluoridholdige præparater lokalt i 
mundhulen. Den endelige beslutning om, hvornår og hvordan 
fluoriderne skal anvendes – såvel på populationsniveau som på 
gruppeniveau og ved behandling af den enkelte patient i klinik-
ken – altid bør baseres på en vurdering af patienternes aktuelle 
cariesaktivitet og cariesrisikofaktorer.  

Carieskontrol på populationsniveau

•  Tandbørstning med fluoridholdig tandpasta to gange 

dagligt bør anbefales til alle 

   For de fleste anbefales tandpasta med omkring 

1.000-1.200 ppm fluorid

   For små børn reduceres volumen af tandpasta 

svarende til et ganske tyndt lag på tandbørsten, 

maksimalt svarende til barnets lillefingernegl

Carieskontrol på gruppebasis

•  Fluorskylninger kan iværksættes for befolkningsgrup-

per, hvor det af forskellige grunde er vanskeligt at 

opnå god compliance

   Skylningernes frekvens og koncentrationen  

tilpasses de lokale forhold.

Carieskontrol på individbasis

•  Fluorlakker anvendes til behandling af aktive ikke-

kaviterede carieslæsioner 

   Behandlingernes frekvens tilpasses efter patien-

tens aktuelle compliance og cariesrisikofaktorer  

(fx spytflow og kostvaner)

   Læsionernes aktivitet monitoreres omhyggeligt ved 

klinisk inspektion

•  Fluoridholdig tandpasta med et højere indhold af 

fluorid (1.450 til 5.000 ppm) kan anbefales til unge 

og voksne cariesaktive patienter med mangelfuld 

compliance og/eller cariesrisikofaktorer, der ikke 

kan påvirkes. Tandpastaer med 5.000 ppm fluorid er 

receptpligtige og må ikke anvendes til børn og unge 

under 16 år (25)

•  Fluorskylninger kan være et alternativ til fluortand-

pasta hos cariesaktive patienter, der ikke tolererer 

forskellige tilsætningsstoffer i tandpasta, fx stråle-

behandlede patienter

Kliniske anbefalinger ved anvendelse af fluorider

Tabel 2. Kliniske anbefalinger for anvendelse af fluorider.

Table 2. Clinical recommendations for use of fluorides.
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Abstract (English)

About the use of fluorides in the prevention of dental caries
Use of fluoride for control of caries still continues to give rise 
to debate and uncertainty despite the comprehensive research 
which has been conducted in this field

The purpose of this article is to summarise current knowledge 
from a practical perspective. Emphasis is placed on an understand- 
ing of the mechanisms whereby fluoride affects the dental hard 
tissues and the available clinical evidence for these effects

The recommendations we have arrived at on the basis of this 
summary are based on a combination of the clinical evidence for 
the effect of fluoride, the risk of dental fluorosis, patient compli-
ance and practical considerations.

The final decision about when and how fluoride should be 
used in a population or for the treatment of the individual patient 
in the clinic should always be based on an assessment of caries 
activity and caries risk factors.
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Sinus maxillaris, som repræsenterer den største af næsens 
bihuler, udfylder det meste af corpus maxillae og er af-
grænset af tynde knoglevægge. Under normale omstæn-

digheder er sinus i hele sin periferi dækket af en tynd slimhinde 
(Schneiders membran) på op til ca. 0,5 mm, der er beklædt med 
respirationsvejsepitel (1). Slimhinden rummer såvel mukøse som 
serøse kirtler (1,2). Sinus udgør ét sammenhængende lumen og 
står i åben forbindelse med cavitas nasi. 

Slimhinden er ofte sæde for inflammation, som kan medføre 
morfologiske og strukturelle ændringer, og der kan tillige udvikles 
slimhindecyster, polypper og mukoceler. 

Sinuitis maxillaris kan have en række årsager, og i en del til-
fælde ses en direkte konneks til patologiske tilstande i overkæbens 
præmolar- og molarregion (3,4).

Formål 
Formålet med artiklen er ud fra et aktuelt dansk materiale at 
belyse forekomsten af bløddelsforandringer i sinus maxillaris 
og at henlede danske tandlægers opmærksomhed på bløddels-
status i sinus maxillaris inden implantatbehandling i overkæbens 
sideregion og især ved sinusløftprocedurer.

Bløddelsforandringer
Sinuitis maxillaris
Diagnosen sinuitis maxillaris kan baseres på forskellige defini-
tioner og kriterier, herunder 1) et subjektivt symptombillede, 2) 
kliniske endoskopiske fund, 3) histopatologiske forandringer, 4) 
billeddiagnostiske forandringer samt 5) kombinationer heraf (5). 

The Task Force on Rhinosinusitis (American Academy of Oto-
laryngology – Head and Neck Surgery (AAO-HNS)) udarbejdede i 
1997 definitioner for såvel akut som kronisk (rino)sinuitis baseret 
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på enkle, overvejende subjektive kriterier samt sygdommens for-
løb. Definitionen omfatter syv ”major” og syv ”minor factors” (5,6).

Subjektive tegn – Disse omfatter bl.a. facial smerte/trykken, 
tilstoppet næse, nasalt og faryngealt udtømt pusflåd og nedsat 
lugtesans. Den akutte tilstand har definitionsmæssigt en varighed 
på  4 uger, og den kroniske på  12 uger (5,6).

Objektive tegn – Ved endoskopi kan slimhindefortykkelse, tilstede-
værelse af pus, ekskrescenser (”polypper”) samt cyster iagttages 
direkte.

Ved biopsi kan histopatologiske forandringer påvises og for-
kalkninger identificeres (7).

Konventionel radiografi giver mulighed for påvisning af gro-
vere slimhindeforandringer og cystedannelser, men den todimen-
sionale fremstilling indebærer begrænsninger. 

CT-scanning/Cone Beam-scanning og MR-scanning anses for 
guldstandard, da det her er muligt at opnå en detaljeret tredi-
mensional fremstilling af bløddelene i sinus maxillaris (2,8,9). 

Der er association mellem subjektive og kliniske tegn på sinui-
tis maxillaris (10), men i en del tilfælde forekommer forandrin-
ger ved billeddiagnostik uden subjektive og kliniske symptomer 
(8,11).

Væskeholdige forandringer (”cyster”) og polypper 
Der skelnes mellem tre former for væskeholdige vævsforandringer 
i sinus maxillaris: 1) pseudocyster, 2) seromukøse retentions-
cyster og 3) mukoceler (2,12-15).

Pseudocyster er uden epitelbeklædning, heraf navnet. De ud-
vikles subperiostalt og rummer betændelsesekssudater (serum, 
ikke mucin). De forekommer oftest unilateralt. Årsagen er irritativ 
påvirkning af sinusslimhinden (13,14,16,17). 

Retentionscyster skyldes en tilstopning af seromukøse kirt-
ler. De er oftest af begrænset volumen, og kun få fremstilles 
billeddiagnostisk (17); de kan rumpere og kan hele ”spontant” 
(2,12,13,14).

Mukoceler indeholder en ansamling af mukøs væske og de-
skvameret epitel i en epitelbeklædt kavitet (2,15-18). Visse opstår 
efter traumer og andre ved en blokering af ostiet til næsehulen. 
De er ekspansivt voksende, udfylder ofte hele sinus og kan i for-
bindelse med deres vækst erodere omgivende knogle (2,14,17,19). 
De er sjældne i sinus maxillaris i sammenligning med forekomst i 
sinus frontalis og sinus ethmoidalis (2,14,15,18). 

Betegnelsen polypper bruges om lokale, stilkede, inflamma-
toriske ekskrescenser bestående af bindevæv og beklædt med 
sinusepitel (7). De forekommer ofte multipelt, og de kan rumme 
retentionscyster (15,16).

Pseudocyster, mukoceler samt polypper fremstår semiradio-
pake på røntgenbilleder samt CT-scanninger. Pseudocysten er 
typisk kuppelformet og udgående fra sinusbunden, mens muko-
celet typisk medfører en mere omfattende, evt. total udfyldning 
af sinus (15,17,18).   

Total opacifikation
Unilateral, total opacifikation af sinus bør vække særlig opmærk-
somhed, idet der kan være tale om dels et mukocele med erode-
rende virkning, dels om en neoplastisk proces (2,9). 

I en gennemgang af 372 scanninger på en øre-næse-hals-klinik 
blev fundet 20 tilfælde af unilateral total opacitet af sinus max- 
illaris. I seks af tilfældene var der tale om tumorer, heraf fire 
maligne tilfælde (9). 

Hyppigheder 
Sinuitis maxillaris
Hyppigheden af sinuitis maxillaris angives forskelligt pga. af va-
rierende definitioner og forskelle i valg af inddragne parametre 
(2,6,20,21). 

Undersøgelsestidspunktet spiller en rolle, idet der er observe-
ret signifikant forskel i hyppigheden af paranasale bløddelsfor-
andringer på forskellige årstider (21). Der er ikke påvist forskelle 
afhængigt af fx køn og alder (3,21), men en højere frekvens hos 
rygere (22).  

Subjektive kriterier – En spørgeskemaundersøgelse omfattende 
20.050 amerikanere i årene 1988-1994 viste, at 35 % havde haft 
”sinusitis or sinus problems” i løbet af det sidste år (22). I en større 
amerikansk helbredsundersøgelse fra 1995 baseret på interview 
figurerede selvrapporteret kronisk sinuitis maxillaris som den 
hyppigst forekommende lidelse med 141 patienter pr. 1.000 (23).

I et større dansk materiale af tilfældigt udvalgte patienter (21) 
rapporterede 44 %, at de tidligere havde haft sinuitis, og af disse 
havde 90 % oplevet flere episoder (median otte gange).

Subjektive og enkle objektive kriterier – Diagnosen sinuitis maxil-
laris stilles i langt de fleste tilfælde i privat lægepraksis og baseres 
her på patientens sygehistorie og enkle kliniske undersøgelser 
som gennemlysning og rinoskopi (6). I USA er refereret en hyp-
pighed af ikke nærmere specificeret akut rhinosinuitis på op til 
16 %, og i Europa på 8 % (1). 

Specifikke objektive kriterier – Biopsi og histologisk undersøgelse 
af sinusslimhinden viser ofte forandringer, uden at der foreligger 
subjektive symptomer. I en undersøgelse af 119 patienter, der 
skulle have foretaget maksillær osteotomi, blev mikroskopisk fun-
det udbredte histologiske forandringer i form af kongestion (øget 
blodfylde, stase) hos 95 % og submukøst ødem hos 90 % (7).

Der foreligger en række undersøgelser baseret på CT- og MR-
scanninger. Et udpluk af undersøgelser foretaget på tilfældige 
patientpopulationer uden sinuitissymptomer er vist i Tabel 1. 
Afhængigt af definition og afgrænsning varierer hyppigheden af 
forandringer mellem 8 % og 48 %.

Væskeholdige vævsforandringer (”cyster”) og polypper 
Også hvad disse tilstande angår, hersker stor terminologisk 
forvirring. 
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I et materiale på 119 patienter blev ved biopsi fundet seromu-
køse retentionscyster hos 26 % og polypper hos 5 % (7). 

I Tabel 2 er vist fund fra et udpluk af undersøgelser på basis 
af billeddannende teknikker. Hyppigheden varierer mellem  
5 % og 29 %.

Materiale og metode
Materialet omfatter 96 konsekutivt undersøgte patienter i al-
deren 12-89 år, som i en periode på fire måneder (marts-juni 
2009) henvistes til undersøgelse på Afdeling for Radiologi, 
Odontologisk Institut, Københavns Universitet, og som under-
søgtes med Cone Beam-scanning. Fire patienter udelukkedes 
pga. ufuldstændig fremstilling af sinus maxillaris, og én sinus 
udelukkedes pga. nyligt indlæg af knoglegranulat, Materialet 
omfatter således 183 sinus fordelt på 92 patienter. Af de 92 pa-

tienter var 42 mandlige og 50 kvindelige. Gennemsnitsalderen 
var 58,3 år.

Patienterne var henvist for overvejelser om implantatbe-
handling, for udredning inden andre kirurgiske indgreb samt 
for diverse diagnostiske opgaver. Én patient, som henvistes pga. et 
tidligere fund af fremmedlegeme i sinus maxillaris, udelukkedes. 
Ingen patienter var henvist pga. symptomer fra sinus maxillaris, 
og patienterne betragtes derfor som et repræsentativt normalma-
teriale af overvejende ældre individer. 

Patienterne fik udført Cone Beam-scanning med NewTom 
VG eller NewTom VGi. FOV var 15x15 cm og voxelstørrelsen 
var 0,3 mm. Der eksponeredes ved 110 kV og oftest 3 mAsek. 
(variation 2-4).

Sinus maxillaris vurderedes på såvel aksiale som frontale og 
sagittale snit med en snitbredde på 0,5 mm.

Forfatter(e) Materiale Undersøgelse Hyppighed

Chapuis & Duvoisin 1990 (11)
295 konsekutivt undersøgte pt.er, 

16-88 år
CT-scan 19 % forandringer

Bolger et al. 1991 (10)
36 konsekutivt undersøgte pt.er,  

x: 37 år
CT-scan 28 % forandringer

Moser et al. 1991 (24)
263 konsekutivt undersøgte pt.er,  

11-91 år
MR-scan

14 % fortykkelse  

2 % total opacifikation

Soikkonen & Ainamo 1995 (12) 293 asymptomatiske pt.er, 76-86 år Panoramaradiografi 8 % forandringer

Gordts et al. 1996 (20)
99 pt.er til neurologisk scanning,  

21-73 år
MR-scan 40 % fortykkelse > 3 mm

Chong & Fan 1998 (25) 114 pt.er med nasofaryngeal cancer CT- og MR-scan 26 % forandringer

Tarp et al. 2000 (21)
404 pt.er til neurologisk scanning,  

18-79 år
MR-scan

8 % fortykkelse  5 mm

3 % fortykkelse  10 mm

8 % total udfyldning/væske

Aaløkken et al. 2003 (26)
47 konsekutivt undersøgte pt.er,  

15-65 år
CT-scan

48 % fortykkelse > 3 mm,  

opacifikation eller væske-

ansamling

Beaumont et al. 2005 (3) 45 pt.er til sinusløft, 37-70 år CT-scan 31 % sinuitis

Tabel 1. Udpluk af tidligere billeddiagnostiske undersøgelser af hyppighed af bløddelsforandringer i sinus maxillaris hos patienter uden 

aktuelle symptomer på sinuitis.

Table 1. Extracts of previous imaging examinations of prevalences of soft tissue changes in the maxillary sinus in patients without actual 

symptoms of sinusitis. 

Bløddelsforandringer hos symptomfri patienter

–
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For at kunne planlægge implantatbehandling i overkæbens 

sideregioner bør tandlægen skaffe sig information om blød-

delstatus i sinus maxillaris, da den foruden knoglehøjde og 

-struktur betyder meget. Bløddelsforandringer forekommer 

nemlig hyppigt og i mange grader som følge af sinuitis, og 

sinus kan tilmed rumme cyster af forskellig art. Derfor kræ-

ver bløddelsstatus i sinus maxillaris meget opmærksomhed 

i planlægningen af behandlinger, hvilket gælder ved såvel si-

nusnær placering af implantater som ved planlagt perforation 

af den ossøse sinusbund med slimhindeløft og ved etablering 

af nyt implantatfæste ved augmentation med autolog knogle 

eller knoglesubstitutter. Information om bløddelstatus i sinus 

maxillaris giver en Cone Beam-scanning mulighed for. 

KLINISK RELEVANS

Bløddelsstatus kategoriseredes som følger:
1.  Normal (ikke synlig) slimhinde (Fig. 1A) 
2.  Lokalt, perifert fortykket slimhinde med en bredde på  3 

mm (Fig. 1B) 
3.  Lokalt, perifert fortykket slimhinde med en bredde på > 3 

mm (Fig. 1C)
4.  Isoleret basal pseudocyste (Fig. 1D) 
5.  Kombination af 3 og basal pseudocyste udfyldende mindre 

end halvdelen af sinus’ lumen 
6.  Som 5, men udfyldende mere end halvdelen af sinus’ lumen 

(Fig. 1E)
7.  Total opacifikation af sinus (Fig. 1F).

Kategori 2 betragtedes som en acceptabel variation af den nor-
male slimhinde,

Kategori 3-7 blev anset for ”patologiske”, uden at dette dog 
skal anses for lig med behandlingskrævende (se diskussionen).

Yderligere blev patienternes køn, alder og betanding (fuldt/
delvist betandet eller tandløs i præmolar-/molarregionen) og evt. 
tidligere udført implantatbehandling registreret.

Resultater
Registreringen omfattede 183 sinus. Maksillen rummede såvel 
præmolarer som molarer i 99 tilfælde (54 %), kun enten præmo-
larer eller molarer i 24 tilfælde (13 %), mens regionen var tandløs 
i 60 tilfælde (33 %). I 15 tilfælde (8 %) forekom implantater i 
regionen.

Af de 91 patienter (med registreret højre og venstre sinus) viste 
56 (61,5 %) patologiske forandringer enten uni- eller bilateralt.     

Fordelingen af fund fordelt på sinus er vist i Tabel 3. Af de 183 
undersøgte sinus viste 81 (44 %) normal slimhinde, og 23 (13 %) 
fortykkelse  3 mm, der blev anset for ikke-patologisk, dvs. at 79 
(43 %) viste patologiske forandringer. Der forekom 18 tilfælde af 

Scanningfund

Fig. 1. Eksempler på bløddelsfund i sinus maxillaris ved 

Cone Beam-scanning. A: Normal (ikke synlig) slimhinde  

(72-årig kvinde). B: Lokal slimhindefortykkelse  3 mm 

(63-årig kvinde). C: Lokal slimhindefortykkelse >3 mm  

(45-årig mand). D: Isoleret pseudocyste (69-årig mand).  

E: Kombination af slimhindefortykkelse og pseudocyste 

udfyldende over halvdelen af sinus’ lumen (27-årig kvinde).  

F: Total opacifikation af sinus maxillaris (61-årig mand). 

Fig. 1. Examples of soft tissue findings in the maxillary sinus 

by cone-beam-scanning. A: Normal (not visible) mucous  

lining (72-year-old woman). B: Local mucous lining thicken-

ing  3 mm (63-year-old woman). C: Local mucous lining 

thickening > 3 mm (45-year-old man). D: Single pseudocyst 

(69-year-old man). E: Combination af mucous lining thicken-

ing and pseudocyst occupying more than half of the sinus 

lumen (26-year-old woman). F: Total opacification of the 

maxillary sinus (61-year-old man). 

A B

C D

E F
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isolerede pseudocyster og 18 tilfælde af massive slimhindefortyk-
kelser med formodet inddragelse af pseudocyster, i alt 36 tilfælde 
(20 %). Der blev iagttaget ét tilfælde af total opacifikation af sinus 
(se senere).

Symmetri – Hos 39 af patienterne (42 %) forelå symmetri mellem 
højre og venstre side. I tilfælde af symmetri var der oftest (77 
%) tale om ikke-patologiske slimhindeforhold (Kategori 1/2). 
Pseudocyster forekom næsten udelukkende unilateralt, og ved 
asymmetri forekom alle kombinationer, fx total opacifikation i 
højre side og normale forhold i venstre.

Alder – Materialet omfattede en overvægt af ældre patienter, idet 
56 (61 %) var  61 år. Med patienten som enhed fandtes i grup-
perne < 61 og  61 år patologiske forhold i hhv. 24 og 32 tilfælde 
(hhv. 66,7 og 58,2 %). Med sinus som enhed fandtes hhv. 35 og 
44 patologiske forekomster (hhv. 48,6 og 39,6 %).

Betanding og implantater – Fordelingen af normal og patologisk 
bløddelsstatus var tilnærmelsesvis ligelig blandt sinus med 

forskellig tilgrænsende betanding (patologisk forekomst ved 
betanding, delvis betanding og tandløshed var hhv. 44,3, 37,5 og 
46,7 %). Blandt de 15 tilfælde med implantater var fordelingen 
af normal og patologisk bløddelsstatus 8:7. 

Diskussion
Metode
Forskellige forfattere har defineret ”normal slimhinde”/ 
”fortykket slimhinde”/”sinuitis” forskelligt, og grænsen for, 
om en tilstand bedømmes som ”patologisk”, varierer mellem 3 
mm (20) og 5 mm (21). I nærværende undersøgelse skelnedes 
mellem en slimhindebredde på  3 mm, der betragtedes som 
”normal”, og > 3 mm, der klassificeredes som ”patologisk”.

Det har ikke været muligt i den otorinolarygonale litteratur 
at finde klare kriterier for behandlingsindikation ved bløddels-
forandringer i sinus maxillaris. Lokale slimhindefortykkelser 
anses i mange tilfælde for midlertidige, og slimhindecyster anses 
generelt for ikke-behandlingskrævende. Det er indtrykket, at 
indikationen for indgreb i sinus maxillaris mere afhænger af pa-
tientens symptomer og af varigheden og hyppigheden af recidiver 

Forfatter(e) Materiale Undersøgelse Hyppighed

MacDonald-Jankowski 1994 (19)
1.356 konsekutivt undersøgte pt.er, 

15-+70 år
Panoramaradiografi 4 %

Soikkonen & Ainamo 1995 (12)
293 asymptoma tiske pt.er, 

76-86 år
Panoramaradiografi 5 %

Gordts et al. 1996 (20)
99 pt.er til neurologisk scanning, 

21-73 år
MR-scan 25 %

Tarp et al. 2000 (21)
404 pt.er til 1 neurologisk scanning, 

18-79 år MR-scan 14 %*

Beaumont et al. 2005 (3) 45 pt.er til sinusløft, 37-70 år CT-scan 29 %

Mardinger et al. 2007 (14) 109 pt.er til sinusløft, 24-78 år
Panoramaradiografi 

og CT-scan
7 %

Tabel 2. Udpluk af tidligere billeddiagnostiske undersøgelser af forekomst af bløddelscyster/pseudocyster i sinus maxillaris hos patienter 

uden aktuelle symptomer på sinuitis.

Table 2. Extract of previous imaging examinations of occurrence of soft tissue cysts/pseudocysts in the maxillary sinus in patients without 

actual symptoms of sinusitis. 

Bløddelscyster hos symptomfri patienter

* inkl. polypper
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Normal slimhinde 81 (44 %)

Fortykkelse  3 mm 23 (13 %)

Fortykkelse > 3 mm 43 (23 %)

Isoleret pseudocyste 18 (10 %)

Kombination af fortykkelse og pseudo-

cyste under halvdelen af sinus’ lumen
9 (5 %)

Kombination af fortykkelse og pseudo-

cyste over halvdelen af sinus’ lumen
8 (4 %)

Total opacifikation 1 (1 %)

Bløddelsforandringer i nærværende materiale

Tabel 3. Fordeling af kategorier af bløddelsforandringer i 183 

undersøgte sinus maxillares.

Table 3. Distribution of categories of soft tissue conditions in 183 

maxillary sinuses examined.

af sinuitis. Kategorisering i nærværende undersøgelse som ”pato-
logisk” er derfor ikke ensbetydende med behandlingskrævende. 

Hyppighed og forekomst
Fundene er i bred overensstemmelse med resultaterne af tidligere 
undersøgelser (Tabel 1 og 2).

Patologiske sinusændringer var overvejende asymmetriske, 
tydende på at lokale faktorer snarere end generelle er afgørende 
for udviklingen af de patologiske forandringer. 

Patienterne inddeltes i to aldersgrupper med en arbitrær 
grænse på 61 år, som medførte to tilnærmelsesvis lige store grup-
per. Der fandtes ikke indikationer i retning af, at forekomsten af 
patologiske forandringer var aldersafhængig.       

Tilsvarende fandtes ikke tegn på, at forekomsten havde rela-
tion til betandingssituationen i overkæbens sideregioner.

Bløddelsstatus og implantatbehandling
Der foreligger en righoldig litteratur om implantatbehandling i 
overkæbens sideregioner, herunder om såvel ossøs penetration 
med slimhindeløft som om forudgående augmenterende behand-
linger med lateral åbning af sinus maxillaris (klassisk SFE-teknik 
(sinus floor elevation/Tatum’s technique) eller osteotomiteknik 
(OSFE (osteotome sinus floor elevation)/Summers’ technique) 
med bevaring af intakt slimhinde og opbygning med hhv. auto-
logt og bovint materiale. Generelt rapporteres om vellykkede 
behandlingsresultater. I en meta-analyse fastslog Emmerich et 
al. (27), at implantatbehandling efter sinusløft har succesrater 
sv.t. direkte implantatinsertion. 

Ingen forfattere omtaler forudgående begrænsninger i indika-
tion pga. slimhindeforandringer i sinus maxillaris, men komplika-

tioner i form af sinuitis efter sinusløft er jævnligt forekommende; 
blandt 45 patienter oplevede Beaumont et al. (3) postoperativ 
sinuitis hos tre patienter (7 %). 

Fra øre-næse-hals-lægelig side er advaret mod uopmærk-
somhed over for sinusforandringer, som kan kompromittere en 
succesfuld implantatbehandling (1). Blandt patienter, som var 
hospitaliseret efter mislykkede implantatbehandlinger, forekom 
syv tilfælde af implantater med penetration til sinus, og alle pa-
tienter havde sinuitis (28).

Perforation af sinusslimhinden under sinusløft er en ikke 
sjælden komplikation, som er rapporteret i 11-35 % af tilfældene 
(29,30). Ifølge Mardinger et al. (14) udgør pseudocyster af mo-
derat størrelse ikke nogen kontraindikation for sinusløft og øger 
ikke risikoen for perforation af sinusslimhinden. 

Generalisérbarhed
Materialet udgøres af en tandlægeskolepopulation omfattende 
overvejende ældre patienter og er hermed selekteret. Undersø-
gelsen er baseret på Cone Beam-scanning, men der foreligger 
ikke evidens for denne metodes sikkerhed mht. til fremstilling af 
bløddelsforandringer i sinus maxillaris i forhold til andre billed-
diagnostiske og kliniske metoder.  

Konklusion
Forandringer, der indicerer sinuitis, og pseudocyster er hyppigt 
forekommende i sinus maxillaris hos tilfældige patienter. Ved 
planlægning af implantatbehandling i overkæbens præmolar- og 
molarregion bør tandlægen skaffe sig information om bløddels-
status i sinus maxillaris. Cone Beam-scanning giver mulighed for 
en tredimensional analyse.  

Abstract (English)

Changes in soft tissue conditions in the maxillary sinus evaluated 
by cone beam scanning
Soft tissue changes in the maxillary sinus following sinusitis are 
frequent, and cysts and other pathological changes may occur 
as well. The condition of the lining mucosa, as well as osseous 
augmentation, needs attention when planning dental implant 
installation in the maxillary posterior regions, during mucosal 
lift procedures. 

The soft tissue condition of the maxillary sinus was analysed in 
96 patients referred for radiographic examination at the School of 
Dentistry, Copenhagen, and examined by cone-beam-scanning. 

43 % of the sinuses were evaluated as pathological. In 20 % 
of the examined sinuses major soft tissue changes or pseudocysts 
were identified.



TANDLÆGEBLADET 2010�·�114�·�NR. 8

634 VIDENSKAB & KLINIK 
ORIGINALARTIKEL 

 1.  Pignataro L. Mantovani M, Tor-
retta S, Felisati G, Sambataro G. 
ENT assessment in the integrated 
management of candidate for 
(maxillary) sinus lif t. Acta 
Otorhinolaryngol Ital 2008; 28: 
110-9.  

 2.  Eggesbø HB. Radiological imag-
ing of inflammatory lesions in 
the nasal cavity and paranasal 
sinuses. Eur Radiol 2006; 16: 
872-88.

 3.  Beaumont C, Zafiropoulos GG, 
Rohmann K, Tatakis DN. Preva-
lence of maxillary sinus disease 
and abnormalities in patients 
scheduled for sinus lift proce-
dures. J Periodontol 2005; 76: 
461-7.

 4.  Bomeli SR, Branstetter BF 4th, 
Ferguson BJ. Frequency of a 
dental source for acute maxillary 
sinusitis. Laryngoscope 2009; 
119: 580-4.  

 5.  Devaiah AK. Adult chronic rhi-
nosinusitis: diagnosis and dilem-
mas. Otolaryngol Clin North Am 
2004; 37: 243-52.

 6.  Lanza DC, Kennedy DW. Adult 
rhinosinusitis defined. Otolaryn-
gol Head Neck Surg 1997; 117: 
S1-7. 

 7.  Coleman H, Meer S, Altini M, 
Reyneke J, Becker P. Maxillary 
sinus pathology in 119 patients 
– a histopathologic study. SADJ 
2005; 60: 142-5. 

 8.  Lund VJ, Kennedy DW. Staging for 

rhinosinusitis. Otolaryngol Head 
Neck Surg 1997; 117: S35-40. 

 9.  Rudralingam M, Jones K, Wool-
ford TJ. The unilateral opaque 
maxillary sinus on computed 
tomography. Br J Oral Maxillofac 
Surg 2002; 40: 504-7. 

 10.  Bolger WE, Butzin CA, Parsons 
DS. Paranasal sinus bony ana-
tomic variations and mucosal 
abnormalities: CT analysis for 
endoscopic sinus surgery. Laryn-
goscope 1991; 101: 56-64.  

 11.  Chapuis L, Duvoisin B. Fréquence 
des anomalies non tumorales 
des sinus de la face au cours 
d’exaamens TDM de l’encéphale 
chez des sujets asymptomatiques. 
J Radiol 1990; 71: 489-94.

 12.  Soikkonen K, Ainamo A. Radio-
graphic maxillary sinus findings 
in the elderly. Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol Oral Radiol Endod 
1995; 80: 487-91. 

 13.  Meer S, Altini M. Cysts and pseu-
docysts of the maxillary antrum 
revisited, SADJ 2006; 61: 10-3. 

 14.  Mardinger O, Manor I, Mijiritsky 
E, Hirshberg A. Maxillary sinus 
augmentation in the presence of 
antral pseudocyst: a clinical ap-
proach. Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol Oral Radiol Endod 2007; 
103: 180-4. 

 15.  Neville BW, Damm DD, Allen CM, 
Bouquot JE. Oral and maxillofa-
cial pathology. 3rd ed. St. Louis: 
Saunders Elsevier, 2009; 320-1.

 16.  Gardner DG. Pseudocysts and 
retention cysts of the maxillary 
sinus. Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol 1984; 58: 561-7. 

 17.  Gardner DG, Gullane PJ. Mucoce-
les of the maxillary sinus. Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol 1986; 
62: 538-43.

 18.  Marks SC, Latoni JD, Mathog 
RH. Mucoceles of the maxillary 
sinus. Otolaryngol Head Neck 
Surg 1997; 117: 18-21. 

 19.  MacDonald-Jankowski DS. Mu-
cosal antral cysts observed within 
a London inner-city population. 
Clin Radiol 1994; 49: 195-8. 

 20.  Gordts F, Clement PA, Buisseret 
T. Prevalence of sinusitis signs 
in a non-ENT population. ORL 
J Otorhinolaryngol Relat Spec 
1996; 58: 315-9.

 21.  Tarp B, Fiirgaard B, Christensen 
T, Jensen JJ, Black FT. The 
prevalence and significance of 
incidental paranasal sinus ab-
normalities on MRI. Rhinology 
2000; 38: 33-8.  

 22.  Lieu JE, Feinstein AR. Confirma-
tions and surprises in the associa-
tion of tobacco use with sinusitis. 
Arch Otolaryngol Head Neck 
Surg 2000; 126: 940-6. 

 23.  Benson V, Marano MA. Current 
estimates from the National 
 Health Interview Survey, 1995. 
Vital Health Stat 10 1998; 1-428.

 24.  Moser FG, Panush D, Rubin JS, 
Honigsberg RM, Sprayregen S, 

Eisig SB. Incidental paranasal 
sinus abnormalities on MRI of 
the brain. Clin Radiol 1991; 43: 
252-4. 

 25.  Chong VF, Fan YF. Comparison of 
CT and MRI features in sinusitis. 
Eur J Radiol 1998; 29: 47-54.

 26.  Aaløkken TM, Hagtvedt T, Dalen 
I, Kolbenstvedt A. Conventional 
sinus radiography compared 
with CT in the diagnosis of acute 
sinuitis. Dentomaxillofac Radiol 
2003; 32: 60-2. 

 27.  Emmerich D, Att W, Stappert 
C. Sinus floor elevation using 
osteotomes: a systematic review 
and meta-analysis. J Periodontol 
2005; 76: 1237-51.  

 28.  Anavi Y, Allon DM, Avishai G, 
Calderon S. Complications of 
maxillary sinus augmentations in 
a selective series of patients. Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol Oral 
Radiol Endod 2008; 106: 34-8. 

 29.  Raghoebar GM, Vissink A, Re-
intsema H, Batenburg RH. Bone 
grafting of the floor of the maxil-
lary sinus for the placement of 
endosseous implants. Br J Oral 
Maxillofac Surg 1997; 35: 119-25.

 30.  Zijderveld SA, van den Bergh JP, 
Schulten EA, ten Bruggenkate 
CM. Anatomical and surgical 
findings and complications in 
100 consecutive maxillary sinus 
f loor elevation procedures. J 
Oral Maxillofac Surg 2008; 66: 
1426-38. 

Litteratur

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





TANDLÆGEBLADET 2010�·�114�·�NR. 8

636 VIDENSKAB & KLINIK 
KASUISTIK

T alassæmi tilhører gruppen af hæmolytiske anæmier, og 
er karakteriseret ved nedsat eller reduceret syntese af i 
øvrigt normale - eller -kæder, som indgår i hæmoglo-

bin. Sygdommen blev oprindeligt beskrevet i 1925 (1) og er i 
dag den hyppigst forekommende arvelige sygdom. Talassæmi 
optræder hovedsageligt i befolkningsgrupper fra Middelhavs-
området, Mellemøsten, Indien og Sydøstasien, Polynesien og 
Afrika, og det antages, at 3-10 % af verdens befolkning er bærere 
af et abnormt gen (2,3). Talassæmi er sjælden i Nordeuropa, men 
forekomsten er stigende blandt børn og unge i Danmark, som 
følge af indvandring fra lande, hvor sygdommen er mere udbredt, 
og det antages, at 2-4 % af indvandrerbefolkningen er bærere af 
sygdommen (4).

Talassæmi inddeles i - og -talassæmi, afhængigt af hvilken 
globinkæde der er afficeret, og sygdommen benævnes major, 
intermedia og minor, alt efter hvor meget dannelsen af globin-
kæder er nedsat.

-talassæmi kan være uden symptomer og kendetegnes ved en 
normal blodprocent og let blodmangel. Imidlertid kan der opstå 
en livstruende tilstand, specielt hvis begge forældre er bærere af 
defekte -gener. Fostret vil ikke kunne danne -globin-protein og 
vil ofte dø i umiddelbar relation til fødslen (4). 

-thalassaemia major, også kaldet Cooleys anæmi, er en al-
vorlig blodmangel, der opstår få måneder efter fødslen hos børn, 
der har arvet talassæmigenet fra begge forældre. Sygdommen 
debuterer de første måneder efter fødslen, når det føtale hæmo-
globin er nedbrudt. Der udvikles svær blodmangel, hvor barnet er 
træt, blegt og utilpasset og har svært ved at følge jævnaldrendes 
udvikling. Efterfølgende udvikles knogleskørhed, forstørret milt 
og knogledeformiteter. Patienter med thalassaemia major kan 
helbredes med knoglemarvstransplantation, men det er sjældent, 
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trinsvis i Middelhavsområdet, Mellemøsten, 

Indien og Sydøstasien, men er sjælden i 

Nordeuropa. De kliniske manifestationer 
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sygdom, der kræver livslang blodtransfusi-

onsbehandling og jernkelerende medicinsk 
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logiske fund og odontologiske forholdsreg-
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at der findes en egnet donor. I de tilfælde, hvor der ikke findes 
en egnet donor, behandles sygdommen med livslang blodtrans-
fusionsbehandling. Gentagne blodtransfusioner medfører en 
gradvis jernophobning i organerne som følge af kroppens mang-
lende evne til at udskille det overskydende jern fra det overførte 
blod. Forøget jernophobning i kroppen kan medføre skader på 
lever, milt, mave-tarm-kanal, skjoldbruskkirtlen og myokardiet, 
hvorfor blodtransfusionerne skal kombineres med jernkelerende 
medicinsk behandling (Desferal), som fjerner det overskydende 
jern fra kroppen. Endvidere får mange patienter med talassæmi 
intermedia/major fjernet milten for at reducere frigivelsen af jern 
til kroppen fra de nedbrudte røde blodlegemer. Velbehandlede 
patienter med -thalassaemia major kan leve et næsten normalt 
liv, mens patienter, der ikke behandles med blodtransfusion og 
Desferal, vil dø inden for de første leveår (5).

Thalassaemia intermedia kendetegnes ved middelsvær 
blodmangel, knogledeformiteter og forstørret milt. Overgangen 
mellem thalassaemia major og intermedia er flydende, men 
hyppigheden af blodtransfusioner er afgørende for endelig klas-
sifikation (6).

Thalassaemia minor medfører kun let blodmangel, og syg-
dommen er ofte underdiagnosticeret. Sygdommen opdages ofte 
tilfældigt i forbindelse med blodprøver ordineret på baggrund af 
anden sygdom. Thalassaemia minor kræver ingen behandling (7).

Diagnosen -talassæmi stilles ved laboratorieundersøgelser 
bl.a. i form af hæmoglobinfraktionering og elektroforese baseret 
på udstrygning af perifert blod. Imidlertid kræver diagnosticering 
af -talassæmi særlig DNA-diagnostik.

I Danmark er der iværksat screeningsprogrammer for indvan-
drere fra lande, hvor talassæmi er mere udbredt, med henblik på 
forebyggelse af sygdommen (4). 

Patienttilfælde
En 43-årig asiatisk kvinde, kendt med -thalassaemia major og 
jernophobning i kroppen, blev henvist fra Hæmatologisk Afdeling 
til Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitets-
hospital, med henblik på diagnostik og behandling af tiltagende 
mobilitet af kindtænderne i underkæben. 

Anamnese – Patienten var tilknyttet Hæmatologisk Afdeling, Aal-
borg Sygehus, Århus Universitetshospital, som følge af regelmæs-
sige blodtransfusioner og Desferal-behandling. Patienten havde 
normale blodplader, men forstørret lever og milt; patienten havde 
således ikke fået fjernet milten. Igennem de sidste seks måneder 
havde patienten bemærket tiltagende løsning af kindtænderne i 
underkæben samt ømhed ved tygning. 

Objektiv undersøgelse 
Ekstraoralt – Normalt ydre. Ingen asymmetrier.
Intraoralt – Tandsættet var præget af generel marginal parodontit 
med patologiske pocher, og 3.-grads mobilitet af underkæbens 
præmolarer og molarer. 

Røntgenundersøgelse 
Ortopantomografi viste tydelig udtynding af underkæbens knog-
lestruktur med cystelignende opklaringer (Fig. 1).

Behandling
Der fandtes indikation for biopsi af knogleforandringerne i un-
derkæben med henblik på at fastslå diagnosen talassæmi samt 
ekstraktion af 8,7,5-. Præoperative parakliniske undersøgelser 
viste en dagsaktuel INR-værdi på 1,2, trombocyt-tal på 80 og 
aktiveret partiel tromboplastin-tid på 48. Forud for behandling 
blev der iværksat behandling med Cyklokapron i form af tabletter 
– 1 g og mundskyl samt tabl. Penicillin 2 MIE som engangsdosis. 
Indledningsvis ekstraheredes 8,7,5- komplikationsfrit. I sulcus 
alveolo-labialis blev der lagt incision fra regio 3- til -3, og mukope-
riost blev frirougineret svarende til symfysen. Med trepanbor blev 
der udtaget tre knoglebiopsier (Fig. 2), efterfulgt af sårtoilette og 
primær suturering. Den spongiøse side af knoglebiopsierne blev 

Ortopantomogram af kæbeskelettet

Fig. 1. Udtalte ossøse forandringer i tilknytning til corpus 

mandibula og processus alveolaris mandibulae.

Fig 1. Panoramic radiograph of the maxillofacial skeleton. 

Distinct osseous changes of the mandibular body and the 

mandibular alveolar process.

Når tandlæger behandler patienter fra Afrika, Middelhavsom-

rådet, Mellemøsten, Indien og Sydøstasien, er det vigtigt, at 

de har kendskab til sygdommen talassæmi, der er en arvelig 

form for blodmangel. Talassæmi er sjælden i Danmark, men 

forekomsten er stigende pga. indvandring fra lande, hvor 

sygdommen er mere udbredt.

Talassæmi præsenterer et varieret sygdomsbillede fra let 

blodmangel til en livstruende sygdom. Overvækst og ud-

tynding af kæbeknoglen kan forekomme i ansigtsskelettet, 

og patienter med talassæmi kan have forøget infektions- og 

blødningsrisiko. 

KLINISK RELEVANS
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afduppet på objektglas (Fig. 3), som blev lufttørret og opbevaret 
i tæt plasticpose. Knoglemarvsbiopsierne og objektglassene blev 
sendt til histologisk undersøgelse på Patologisk Institut, Aalborg 
Sygehus, Århus Universitetshospital. Postoperativt fik patienten 
tabl. Cyklokapron 500 mg x 3 dagligt i 5 dage, samt Cyklokapron 
mundskyl x 4 dagligt i 5 dage mod efterblødning. Det aktuelle 
patienttilfælde blev efterfølgende kontrolleret regelmæssigt, og 
ved afsluttende etårs kontrol fandtes tilfredsstillende kliniske 
og røntgenologiske forhold. Imidlertid døde patienten som 48-
årig som følge af hjertesvigt, sandsynligvis affødt af, at Desferal-
behandlingen først blev iværksat sent i patientens livsforløb.  

Histologisk undersøgelse
Differentialtælling på udstrygningspræparatet viste, at i knog-
lemarven var 80 % af cellerne fra erytropoiesen. Denne fandtes 
meget aktiv med let kerneatypi i erytroblasterne som udtryk for 
et meget stort turn-over i marven. Der fandtes en mindre livlig 
granulopoiese og normale megakarocytter. Knoglebiopsien viste 
normal knogleopbygning med mindre normale marvområder 
uden hæmatopoietisk væv. Men i store områder var der hæma-
topoiese, helt overvejende erytropoiese (Fig. 4). Marven var med 
stort indhold af histiocytære celler med et stort jernindhold. Det 
histologiske billede med rekruttering af ”gul marv”, voldsom 
erytropoiese samt tegn på jernophobning var foreneligt med 

-thalassaemia intermedia eller major. 

Diskussion
I nærværende artikel beskrives et patienttilfælde med radiologi-
ske forandringer i underkæben karakteristiske for -thalassaemia 
intermedia/major i form af udtynding af underkæbens knog-
lestruktur med cystelignende opklaringer. Radiologisk under-
søgelse af ansigts- og kæbeskelettet hos patienter med thalas-
saemia intermedia/major viser ofte nedsat knogledensitet med 
udtynding af den kortikale kæbeknogle samt en grov trabekulær 
struktur af den spongiøse knogle (8). Endvidere ses ofte delvist 
oblitererede kæbehuler og strålelignende forandringer i kalvariet 
(4,9,10). Knogleforandringerne skyldes en ineffektiv erytropoiese 
med hyperplasi af knoglemarven medførende ekspansion og 
udtynding af den kortikale knogle. I ansigtsskelettet kan der li-
geledes forekomme overvækst af kindbenene med fremstående 

Aftryk

Fig. 3. Aftryk (imprint) fra den udtagne knogle.

Fig 3. Imprints taken from the bone biopsies.

Histologisk snit

Fig. 4. Histologisk undersøgelse viser normal knogleopbyg-

ning, men marven er rekrutteret til udtalt erytropoiese. HE-

farvning x 100.

Fig 4. Specimen with normal osseous structure. The bone 

marrow is recruited for prominent erythropoiesis. HE-staining 

x 100.

Udtagning af biopsier

Fig. 2. Anteriore del af corpus mandibula frilægges, og med 

trepanbor udtages tre knoglebiopsier.

Fig 2. Anterior part of the mandibular body is exposed to allow 

for 3 biopsies from the bone.
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og spredtstilling af overkæbens fortænder (11), der kan være så 
udtalt, at ansigtet antager en grotesk form med et såkaldt ”gnaver-
udseende” (12). I litteraturen er der rapporteret flere kasuistiske 
patienttilfælde med ekstrem overvækst af mellemansigtet, der 
krævede ortodontisk-kirurgisk behandling (13,14).  I det aktuelle 
patienttilfælde fandtes imidlertid ingen kliniske eller røntgeno-
logiske forandringer i mellemansigtet. 

Patienter med thalassaemia intermedia/major kan have 
forøget blødningstendens, dels på grund af et reduceret antal 
blodplader, dels på grund af udvidelse af knoglemarven (10). 
Blødningskomplikationer til større kæbekirurgiske indgreb 
kan derfor være transfusionskrævende (13,14). Imidlertid vil 
patienter med talassæmi, som har fået fjernet milten på grund af 
hypertrofi af denne, have øget risiko for dannelse af blodpropper 
som følge af et forhøjet antal blodplader (15). Endvidere vil der 
være nedsat infektionsresistens, idet milten ikke længere bidra-
ger til kroppens samlede immunrespons. Specielt er risikoen for 
infektion med S. pneumoniae udtalt (16).

Konklusion
Kirurgisk behandling af patienter med thalassaemia intermedia/
major kræver særlige forholdsregler. Det anbefales, at man forud 
for tandekstraktioner, parodontal kirurgi og større dentoalveolær 
kirurgi konfererer med behandlende hæmatologisk afdeling om 
præ- og postoperative forholdsregler. Som følge af den forøgede 
blødningsrisiko kan der være behov for regulering af blødnings-
tid, indgivelse af trombocytter og behandling med hæmostatika.  
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Abstract (English)

-thalassemia related bone changes of the mandible. A case report
Thalassemia is a hereditary recessive haematological disease 
characterized by a reduced synthesis of globin chains. Thalas-
semia is classified into - and - thalassemia depending on which 
chain or chains are affected. The disease is described as major, 
intermediate and minor depending on the severity of the clinical 
symptoms. The disease is mainly seen across the Mediterranean 
region, the Middle East, the Indian subcontinent and throughout 
southeast Asia, whereas it is rarely seen in Northern Europe. The 
clinical manifestations varies from mild anaemia to a life-threate-
ning disease that requires blood transfusion and iron-chelating 
therapy throughout life. Patients with thalassemia show thinning 
of the facial bones and hyperplasia of the facial skeleton. In this 
paper, a 43-year-old woman of southeast asian decent showing 
osseous changes of the mandible due to -thalassemia will be 
discussed. Furthermore the radiographic characteristics and the 
precautions will be discussed.
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Parodontalbehandling  
gavner diabetespatienters  
blodsukkerkontrol 

Kontrol af blodsukkerniveauet hos diabetespatienter er essentiel 
for forebyggelse af komplikationer, og der har været forsket i, om 
behandling af parodontal sygdom kan være til hjælp. 

Et helt nyt Cochrane-review har undersøgt, om der er en 
sammenhæng, og Cochranes forfattere er kommet til den kon-
klusion, at der synes at være nogen evidens for, at behandling 
af eksisterende parodontal sygdom kan give små, men dog sig-
nifikante forbedringer af blodsukkerkontrol hos patienter med 
type 2-diabetes. 

Cochranes forfattere erkender dog, at deres review lider under 
det relativt lille (7) antal studier, som indgår. De efterlyser store, 
veludførte undersøgelser.

Kommentar ved professor Palle Holmstrup, Afdelin-
gerne for Parodontologi, Tandlægeskolerne, Køben-
havns og Aarhus Universiteter: 
– Diabetes er en af de bedst dokumenterede prædisponerende 
faktorer for marginal parodontitis. Det er derfor helt afgørende, 
at vi som tandlæger er opmærksomme på, at en svær parodontitis 
kan have sammenhæng med en bagvedliggende diabetes. Pro-
blemet er større, end vi umiddelbart kan ane, da ca. halvdelen af 
patienterne med type 2-diabetes har sygdommen uden at vide af 
det. I en verden, hvor udviklingen af type 2-diabetes i befolknin-
gerne har pandemisk karakter, er problemet hastigt voksende. 
Hvis vi som tandlæger derfor opdager forværring af forholdene 
i mundhulen uden anden forklaring, kan opstået diabetes være 
en del af problemet. 

Sagen er yderligere væsentlig, fordi flere studier tyder på, at 
behandlingen af den kroniske infektion i mundhulen kan medføre 

Cochranes forfattere savner veldesignede studier, men de 
tør alligevel godt konkludere, at behandling af parodontitis 
hjælper patienter med type 2-diabetes til bedre glykæmisk 
kontrol.
Winnie Brodam

bedre kontrol med blodsukkeret hos diabetikere. Det er dette, 
Cochrane-oversigten nu har vist, om end flere studier med større 
og veldefinerede patientmaterialer er ønskelige. 

Vi kender ikke den patogenetiske mekanisme bag dette, men 
der samarbejdes med diabetologer om at udvikle forståelsen af 
sammenhængen, bl.a. i tidligere og nuværende ph.d.-projekter 
på Tandlægeskolerne i København og Århus (1-4). Der er ingen 
tvivl om, at samarbejdet mellem tandlæger og læger om dette 
tema bør styrkes i forbindelse med den daglige håndtering af 
patienterne i klinikken (5). Fundet af nyreforandringer i præ-
diabetiske rotter, der fik påført eksperimentel parodontitis (3), 
understreger, at den kroniske infektion i mundhulen kan påvirke 
udviklingen af sygdom i andre af organismens organer. 
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Background
Glycaemic control is a key issue in the care of people with diabetes mellitus (DM). Some studies have suggested a bidirectional 

relationship between glycaemic control and periodontal disease.

Objectives
To investigate the relationship between periodontal therapy and glycaemic control in people with diabetes and to identify the 

appropriate future strategy for this question.

Search strategy
A comprehensive approach was adopted employing handsearching; searching of electronic databases including the Cochrane 

Oral Health Group’s Trials Register, CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, CINAHL, ZETOC, ISI Web of Knowledge and LILACS; 

contact with appropriate non-English language healthcare professionals; authors and organisations. The final date for search-

ing for studies was 24th March 2010.

Selection criteria
This review studied randomised controlled trials of people with Type 1 or 2 diabetes mellitus (DM) with a diagnosis of periodon-

titis. Suitable interventions included mechanical periodontal therapy with or without adjunctives and oral hygiene education.

Data collection and analysis
The titles and abstracts of 690 papers were examined by two review authors independently. Ultimately, seven studies were 

included and 19 excluded after full text scrutiny. All trials were assessed for risk of bias.

Main results
Three studies had results pooled into a meta-analysis. The effect for the mean percentage difference in HbA1c for scaling/

root planing and oral hygiene (+/- antibiotic therapy) versus no treatment/usual treatment after 3/4 months was -0.40 % (95 

% confidence interval (CI) fixed effect -0.78 % to -0.01 %), representing a statistically significant reduction in HbA1c (P = 

0.04) for scaling/root planing. One study was assessed as being at low risk of bias with the other two at moderate to high risk 

of bias. A subgroup analysis examined studies without adjunctive antibiotics -0.80 % (one study: 95 % CI -1.73 % to 0.13 

%; P = 0.09), with adjunctive antibiotics in the test group -0.36 % (one study: 95 % CI -0.83 % to 0.11 %; P = 0.14), and 

with antibiotics in both test and control groups after 3/4 months -0.15 % (one study: 95 % CI -1.04 % to 0.74 %; P = 0.74).

Authors’ conclusions
There is some evidence of improvement in metabolic control in people with diabetes, after treating periodontal disease. There 

are few studies available and individually these lacked the power to detect a significant effect. Most of the participants in 

the study had poorly controlled Type 2 DM with little data from randomised trials on the effects on people with Type 1 DM.

Improving periodontal health is an important objective in itself. However, in order to understand the potential of this treat-

ment to improve glycaemic control among people with diabetes, larger, carefully conducted and reported studies are needed.

Simpson TC, Needleman I, Wild SH, Moles DR, Mills EJ. Treatment of periodontal disease for glycaemic control in people with diabetes. Cochrane Database of 

Systematic Reviews 2010, Issue 5. Art. No.: CD004714. DOI: 10.1002/14651858.CD004714.pub2. 

Abstract
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Tekst:
Claus Jørgensen

kommunikationschef, Tandlægeforeningen

Der bliver brug for flere og 
flere offentlige tilskuds-
kroner til  behandling 
af paradentose i privat 

tandlægepraksis. Men der kommer 
ikke flere penge i de offentlige kasser. 
Derfor skal der gå længere tid mellem 
tandlægebesøgene for de patienter, 
som er sunde og raske. Det er en af de 
mest væsentlige ændringer, som Tand-
lægeforeningen (TF) og Regionernes 
Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har 
forhandlet sig frem til i den nye tand-
lægeoverenskomst.

Forhandlingerne faldt på plads nat-
ten til den 27. maj, og hvis overenskom-
sten bliver endeligt godkendt, træder 
den i kraft den 1. oktober 2010. Der 
er tale om den overenskomst, der før i 
tiden blev kaldt »sygesikringsoverens-
komsten«.

Længere indkalde - 
intervaller er sund fornuft 
Tandlægeforeningens forhandlingsle-
der for privat praksis, Bjørn Haulrig, 

er godt tilfreds med forhandlingsresul-
tatet. Det lykkedes nemlig i den sidste 
ende at få RLTN til at droppe nogle af 
de krav, som Tandlægeforeningen ikke 
kunne have levet med. Og den kom-
mende forlængelse af indkaldeinterval-
lerne for sunde og raske patienter finder 
TF-forhandlingslederen fagligt korrekt.

– Indkaldeintervallerne for patien-
ter med meget god tandsundhed skal 
forlænges. Det sker på baggrund af den 
generelt forbedrede tandsundhed. De 
frigjorte midler skal tilgodese den for-
ventede stigning i antallet af PA-ydelser. 
Det synes jeg er sund fornuft. Det er jo 
en kendt sag, at nogle patienter har 
rigtig god tandsundhed. Dem kan 
man sagtens nøjes med at indkalde til 
en RDU eksempelvis hver 16. måned. 
Dette kan give den positive sidegevinst, 
at de lange ventetider, der er på nogle 
klinikker, bliver reduceret, siger Bjørn 
Haulrig og pointerer samtidig, at det 
fortsat vil være den enkelte tandlæges 
faglige vurdering, der afgør, hvor lange 
indkaldeintervallerne skal være.

Ny tandlægeoverenskomst:

Penge flyttes  
fra de raske  

til paradentose-
patienterne

Tandlægeforeningen 
har forhandlet sig frem 

til en ny tandlæge-
overenskomst, og den 

byder på en forlæn-
gelse af indkaldeinter-

vallerne for sunde og 
raske patienter. Sund 

fornuft, mener Tandlæ-
geforeningens forhand-
lingsleder, ikke mindst 
fordi de frigjorte mid-
ler skal tilgodese den 
forventede stigning i 

antallet af PA-ydelser.  
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» Det kan ikke være 
meningen, at nogle få 
kolleger skal kunne 
skumme fløden med et 
forbrug, der ikke er fagligt 
velbegrundet
BJØRN HAULRIG, FORMAND 
FOR TANDLÆGEFORENINGENS 
FORHANDLINGSUDVALG VEDR. 
OVERENSKOMSTEN MED 
REGIONERNES LØNNINGS-  
OG TAKSTNÆVN (SYSIFO)

ILLUSTRATION: GITTE SKOV
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Gulerod til kvalitetsudvikling
Det lykkedes samtidig også at få RLTN til at 

anerkende, at det koster penge at indføre 
Den Danske Kvalitetsmodel.

– Vi har aftalt, at arbejdet med kva-
litetsudvikling inden for privat prak-

sis fortsætter. Og vi har forhandlet 
os frem til et engangshonorar på 

7.500 kr. til tandlægeenheder, 
der tilslutter sig Den Danske 
Kvalitetsmodel i 2011 eller 
2012. Det er et symbolsk 
beløb, som ikke skal dække 
omkostningerne, men sna-
rere betragtes som en gulerod 

for at tilslutte sig netop denne 
kvalitetsmodel – og så er beløbet 

det samme, som de praktiserende 
læger har fået tilbudt, understreger 

Bjørn Haulrig.

Maksimumgrænse for  
konkrete ydelser med tilskud
Derudover vil der fremover også blive indført mere kon-
trol med ydelsesmønstrene. Konkret får samarbejdsud-
valgene i hver enkelt region mulighed for at fastsætte 
en maksimumgrænse for den enkelte yder vedr. en eller 
flere ydelser. Maksimumgrænsen berører dog kun til-
skuddet. Patienterne kan stadig blive behandlet og skal 
så stadig betale patientandelen.

– I dag kan samarbejdsudvalgene tildele advarsler 
og pålægge bod. Nu bliver det så derudover muligt for 

De vigtigste forbedringer i  
den nye tandlægeoverenskomst

•  Ved udeblivelser fra behandlinger på mere 

end 30 minutter får tandlægen ret til at 

opkræve op til 400 kr. oven i det ordinære 

udeblivelseshonorar. Patienten skal dog på 

forhånd have fået dette meddelt skriftligt i et 

behandlingsoverslag/-tilbud.

•  Der indføres et tillæg for standsning af blød-

ning efter ekstraktioner på 100 kr. pr. tand. 

Ydelsen vil kunne bruges i forbindelse med 

patienter, der tager kraftigt blodfortyndende 

medicin.

•  Tandlæger vil få adgang til det fælles medi-

cinkort (FMK) på sundhed.dk og vil dermed 

kunne få overblik over patienters aktuelle 

medicinering og eventuelle allergier.

•  Der indføres en ny betegnelse for DFG 

(diagnostisk forebyggende grundydelse). 

Den nye betegnelse bliver UDG (udvidet 

diagnostisk grundydelse).

Elektroniske patientjournaler 
senest i 2014

Alle private tandklinikker skal have elektro-

niske patientjournaler senest i 2014. Der var 

krav fra regionerne om, at de elektroniske 

journaler skulle være indført senest i 2012, 

men TF’s forhandlingsdelegation fik overtalt 

RLTN til at udsætte fristen med to år. Og der 

vil være gode muligheder for at opnå dispen-

sation, hvis man eksempelvis står over for 

snarligt at skulle gå på pension.

FAKTA

FAKTA

samarbejdsudvalgene at fastsætte en øvre grænse. Men 
det vil først ske efter en grundig undersøgelse. Jeg synes, 
det er udtryk for et sundt princip. Det kan ikke være me-
ningen, at nogle få kolleger skal kunne skumme fløden 
med et forbrug, der ikke er fagligt velbegrundet, siger 
Bjørn Haulrig.

Samtidig oplyser Danske Regioner, at maksimum-
grænser for ydelser også indgår i overenskomsterne med 
de praktiserende læger, fysioterapeuterne og kiroprak-
torerne.

Ydelsesbeskrivelsen for »individuel forebyggende 
behandling« (IFB) skal ifølge den nye tandlægeover-
enskomst også præciseres. Der bliver derfor nedsat en 
arbejdsgruppe, der skal se på, om der via yderligere 
præciseringer kan opnås en bedre sikkerhed for, at ydel-
sen anvendes målrettet til forebyggelse ved konstateret 
forekomst af sygdom. 

Læs også lederen på side 612.
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Wessels Dental DentSupport Sydjydsk Dental
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Dental Power JTA Dental Dental Montering
Tel 43 90 46 00 | www.dentalpower.dk Tel: 44 92 54 00 | www.jtadental.dk Tel: 20 30 44 25 | www.dentalmontering.dk

Dentotal
Tel: 70 20 32 80 | www.dentotal.dk 

Førsteklasses salg og service af vores serviceteknikerer som er uddannet hos KaVo.

Fuldautomatisk vanddesinfektions-
anlæg medfølger når du bestiller 

en KaVo Primus 1058

– Behandlingsenheden med høj driftsikkerhed og lave driftomkostninger –

Vanddesinfektion har været integreret i KaVo units siden 1988. 
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Kirurgi, toiletruller og sang var blot nogle 
af de emner, der var på programmet, da 
Tandlægeforeningen afholdt kursus for  
60 offentligt ansatte medlemmer den  
28.-29. maj. 

Tekst: Gitte Almer Nielsen og Claus Kloster Elbæk
Foto: Thomas Yde

GULD I MUND. Det var en blid morgen»vækning«, som kursusdeltagerne fik 
lørdag morgen. Foredragsholder Erik Juul sørgede nemlig for fællessang og 
levende lys på bordene.

TOILETRULLEN. 
Hvilken vej skal 
toiletrullen vende? Med 
det spørgsmål fik den 
entusiastiske fore-
dragsholder Erik Juul 
sat en livlig diskussion i 
gang i et foredrag, der 
handlede om arbejds-
glæde. Han introduce-
rede også værktøjet 
mind mapping til 
planlægning og til at 
lave noter, og han 
understregede 
samtidig, at værktøjet 
var fortræffeligt til at 
aktivere alle dele af 
hjernen.

Konference i Trinity  
var en succes
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FAGLIGHED. Det var især kursets faglige del, der tiltrak de 60 offentligt ansatte tandlæger til de to kursusdage på Trinity Hotel 
og Konferencecenter i Fredericia. Tandlæge Merete Aaboe talte bl.a. om kirurgi i den kommunale tandpleje samt farmakologi, 
hvor hun fokuserede på medicinsk kompromitterede patienter. Her ses foredragsholder Jens Astrup Madsen, som talte om 
ledelse i det offentlige med fokus på udfordringer og krav i det daglige arbejde.

BALANCEAKT. Men det var ikke kun kursets faglige del, der vakte begejstring i løbet af de to dage. Mange deltagere fremhæ-
vede også foredragsholderen Inger Høedt-Rasmussen, som ifølge deltagerne leverede et sandt festfyrværkeri af et foredrag om 
arbejdsliv. Det handlede bl.a. om, hvordan tandlægerne kunne skabe balance i arbejdslivet, skabe rum til udvikling samt løse 
konflikter og dermed bevare livsglæden.
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Tekst:
Gitte Almer Nielsen

Nyt  
patientklagesystem  
er en realitet
Det skal være nemmere at klage. Det er grundtanken bag det nye klage- 
system inden for sundhedsvæsenet, som træder i kraft den 1. januar 2011.  
Alle tandlæger kan få berøring med det nye system, men hvor meget  
afhænger af ansættelsesstedet.

?
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Patientombuddet  
byder på to nyskabelser

Alle, der klager over en regionalt finansieret 

sundhedsydelse, vil fremover automatisk blive 

tilbudt en dialog med regionen om den behand-

ling, der bliver klaget over – før klagesagsbehand-

lingen bliver påbegyndt. Det er op til patienten, om 

sagen herefter skal fortsætte som en klagesag.

Patienter, der søger om støtte til tandbehandling 

efter sundhedsloven § 166, får nu mulighed for at 

klage over regionstandlægernes administrative 

afgørelser til Patientombuddet. Sundhedslovens § 

166 omfatter kræftpatienter, som har betydelige 

og dokumenterede tandproblemer som følge af 

stråle- eller kemobehandling samt patienter, som 

har betydelige og dokumenterede tandproblemer 

som følge af Sjøgrens Syndrom.

FAKTA

Kort om det nye  
Patientombud

Patientombuddet bliver patienternes 

samlede og primære klageadgang til 

sundhedsvæsenet. Alle klager, 

erstatningsanmeldelser mv.  

vil derfor fremover kunne rettes til 

Patient ombuddet. Dermed bliver 

Patientombuddet samlingssted for en 

række funktioner, her under afgørelsen 

af forløbsklager og sekretariatsbetjenin-

gen af en række nævn på sundheds-

området, ligesom Patientombuddet 

overtager den nationale administration 

af systemet for rapportering af 

utilsigtede hændelser.

FAKTA

Det skal være nemt! Det 
er essensen bag det nye 
patientklagesystem, 
som Folketinget vedtog 

enstemmigt den 3. juni, og som træ-
der i kraft den 1. januar 2011. Og 
for at gøre det nemt at klage bliver 
der etableret en ny myndighed, Pa-
tientombuddet, der skal være den 
primære klageindgang på sundheds-
området (se grafik på næste side). 
Patientombuddet vil derfor fremover 
kunne modtage alle klager, erstat-
ningsanmeldelser og rapportering 
af utilsigtede hændelser. 

Men det vil være meget forskel-
ligt, hvor meget den enkelte tand-
læge vil få berøring med det nye 
klagesystem. Man har nemlig valgt 
at fastholde tandklagesystemet for 
privatpraktiserende tandlæger, da 
man har vurderet, at det overens-
komstbaserede tandklagesystem 
har nogle fordele for patienterne. 
Patienter kan dog godt indsende 
klager over privatpraktiserende 
tandlæger til Patientombuddet, som 
så vil videresende klagen til det rette 
regionstandlægenævn. På samme 

måde vil erstatningsspørgsmål også 
kunne rettes til Patientombuddet, 
selv om erstatningssystemet ikke 
bliver ændret med lovforslaget.

Det nye klagesystem berører der-
for især de tandlæger, der er ansat i 
det offentlige system. 

Danske Patienter klager 
over det nye klagesystem
Ifølge en pressemeddelelse fra in-
denrigs- og sundhedsminister Bertel 
Haarder har patienterne grund til at 
være tilfredse med det nye system, 
da det vil give patienterne betydelige 
forbedringer. Én af de forbedringer, 
som ministeren henviser til, er mu-
ligheden for at klage over samlede 
behandlingsforløb, fx fejl i kommu-
nikationen fra afdeling til afdeling 
(forløbsklager), hvor patienterne 
hidtil kun har haft mulighed for at 
klage over enkeltpersoner. Samtidig 
understreger Bertel Haarder også, at 
Patientombuddet vil sikre, at sund-
hedssystemet bliver bedre til at lære 
af sine fejl, fordi man samler klagesa-
ger og utilsigtede hændelser ét sted. 

Formand for Danske Patienter 

Lars Engberg er overordnet set 
enig med Bertel Haarder og kalder 
det nye klagesystem 
en forbedring. 
Alligevel er der 
malurt i bægeret. 
For ifølge Ritzau 
frygter Lars Engberg, 
at der vil komme 
for mange embeds-
mandsafgørelser og 
gå jura i processen, 
fordi patienterne ikke 
vil blive repræsenteret 
i tilstrækkelig grad i 
Patientombuddet. Han efterlyser 
derfor flere lægmænd i det 130 
mand store Patientombud, der bl.a. 
skal hente ansatte fra Patientklage-
nævnet og Sundhedsstyrelsen. 

Indenrigs- og Sundhedsministe-
riet advarer mod en mulig flaskehals 
umiddelbart efter Patientombuddets 
oprettelse, men vurderer, at Patient-
ombuddet i fremtiden vil sikre en 
hurtigere klagesagsbehandling. 

Få et overblik over det  
nye klagesystem på næste side.
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Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

PATIENTOMBUDDET:

Samlet indgang til klage- og erstatningssystemet

Patientombuddet bliver patienternes samlede og primære klageadgang til sundhedsvæsenet.  

Alle klager, erstatningsanmeldelser mv. vil derfor fremover kunne rettes til Patientombuddet. 

PRAKSISUDVALG:

Rådgivende til Patientombuddet

Praksisudvalget får til opgave at følge Patientombuddets afgørelser af forløbsklagesager og rådgive 

ombuddet om fremtidige afgørelser i sammenlignelige sager. Praksisudvalget vil få repræsentanter fra 

patientorganisationer, de faglige organisationer, KL og Danske Regioner.

SUNDHEDSVÆSENETS  

DISCIPLINÆRNÆVN:

Klager over 
sundhedspersoner

Disciplinærnævnet, som afløser Patient-

klagenævnet, skal afgøre klager over 

navngivne sundhedspersoners faglige 

virksomhed (individklager). Klagen skal 

indgives til Patientombuddet.

REGIONSTANDLÆGENÆVNET:

Klager over  
privatpraktiserende 
tandlæger

Regionstandlægenævnet skal fortsat 

behandle klager over privatpraktiserende 

tandlæger. Patienten kan selv vælge, om 

klagen indsendes via Patientombuddet 

eller direkte til ét af de fem regionstandlæ-

genævn.

LANDSTANDLÆGENÆVNET:

Ankemulighed

Landstandlægenævnet be-

handler klager over afgørel-

ser i regionstandlægenævnet.

TANDSKADEANKENÆVNET:

Ankemulighed

Tandskadeankenævnet behandler klager over afgørelser, som 

Tandlægeforeningens Patientforsikring har truffet.

TANDLÆGEFORENINGENS PATIENTFORSIKRING:

Erstatning efter behandling hos 
privatpraktiserende tandlæge

Tandlægeforeningens Patientforsikring skal fortsat 

behandle klager over skader efter behandling af en privat-

praktiserende tandlæge. Patienten kan anmelde skaden  

direkte til Tandlægeforeningens Patientforsikring eller via  

Patient ombuddet, der videresender henvendelsen.

PATIENTFORSIKRINGEN:

Erstatning for skade i  
forbindelse med behandling mv.

Patientforsikringen behandler erstatningssager i forbindelse med 

en sundhedsbehandling. Patienten kan indgive erstatningskravet 

direkte til Patientforsikringen eller via Patientombuddet, som 

videresender henvendelsen til Patientforsikringen.

PATIENTSKADEANKENÆVNET:

Ankemulighed

Patientskadeankenævnet behandler klager over afgørelser, som 

Patient forsikringen har truffet.
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Indlæg & debat
I Indlæg & debat har Tandlæ-

gebladets læsere ordet. Her 

kan luftes synspunkter, deles 

erfaringer, refereres fra kurser 

og faglige møder og stilles 

spørgsmål. Man kan indsende 

følgende typer af indlæg: 

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

ord), essay (maks. 1.000 ord), 

kronik (max. 2.000 ord)

For yderligere vejledning se 

Tandlaegebladet.dk under 

»Om Tandlægebladet«. 

Synspunkter, som fremsættes 

i indlæggene, står for indsen-

derens egen regning og kan 

ikke opfattes som værende 

dækkende for tandlægestan-

dens og Tandlægeforeningens 

synspunkter. Redaktionen 

forbeholder sig ret til at redi-

gere det indsendte. Man kan 

kommentere indlæggene ved 

enten selv at skrive til Tand-

lægebladet eller ved at gå ind 

på Tandlaegebladet.dk, hvor 

det er muligt at klikke sig frem 

til det pågældende indlæg og 

kommentere på nettet.

   

Ud over ovenstående typer af 

indlæg bringes også i denne 

sektion af Tandlægebladet: 

Spørg NIOM.

 Redaktionen

TANDLÆGEBLADETS  
DEBATSIDER

?!
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Kommentar til »Vi skal kunne holde til et nærmere eftersyn« af Susanne Andersen, 
formand for Tandlægeforeningen, Tandlægebladet 2010, nr. 6, side 509.

Tandlægeforeningen forhandler for svagt  
om Den Danske Kvalitetsmodel
Når det kommer til Den Danske Kvalitetsmodel opfører Tandlægeforeningen 
sig som en værre duksedreng. Foreningen formår slet ikke at stille kritiske 
spørgsmål og økonomiske modkrav fra den kliniske virkelighed.

Som det har frustreret rigtig mange 
tandlæger i de seneste år, har Tandlæ-
geforeningen (TF) ikke tacklet udfor-
dringen om Den Danske Kvalitetsmodel 
særlig stærkt. Desværre har TF’s ledelse 
via dyre mediekonsulenter vist over-
fortolket det, at danske tandlæger skal 
være proaktive som stand. Læs: så TF 

selv kan påvirke kravene udefra. Men 
det virker som, at TF – som den flinke 
og dygtige elev med fingeren i vejret – 
mest har liret retningslinjer af uden at 
stille kritiske spørgsmål og økonomiske 
modkrav fra den kliniske virkelighed.

Vandkvaliteten siver
Allerede med sygesikringsoverens-
komsten 2007 blev Den Danske Kvali-
tetsmodel præsenteret med, at der vil 
blive stillet krav om kvalitetssikring af 
alle danske tandklinikker (1). Det er 
bl.a. blevet til kravene om vandkvalitet 
med kimanlæg på alle dentalunits. Ved 
litteratursøgning på Tandlægebladet.
dk er dokumentationen for kravene 
interessante (2): »Indtil videre er der 

ikke dokumenteret bakterieoverførsel 
på tandklinikker, der har ført til syg-
domsudvikling hos patienter, ligesom 
den forhøjede forekomst af antistoffer 
mod Legionella species hos tandklinik-
personale ikke er direkte korreleret til 
sygdomsforekomst« (3-5). »Ikke desto 
mindre er tandlæger forpligtede til at 
forebygge enhver mulig smittespredning 
på tandklinikken og dermed til at insti-
tuere tiltag, der minimerer forekomsten 
af patogene mikroorganismer i vandsy-
stemerne i dentalunits« (6-7). På godt 
dansk er kvalitetskravene således poli-
tik, og det koster. Således rustet burde 
TF have fået erfaring til at være mere fast 
i kødet ved de næste krav fra Sundheds-
styrelsen. Ikke mindst efter TF-sejren 
i 2008 (pga. PTO), hvor kravene om 
stærksug på dentalunits blev afværget. 
  
Kvaler med kliniktøj
Her til sommer drejer det sig så bl.a. 
om kliniktøjet. For at kvalitetssikre 
klinikhygiejnen slås det fast, at allerede 
eksisterende klinikadfærd skal gøres 
obligatorisk. Det nye er, at tøjet skal op-
bevares og vaskes af klinikken, at tøjet 
skal skiftes hver dag, og at vask af tøjet 
skal ske ved minimum 60 grader Celsius.

    Et af forhandlingsmodpartens, 
Sundhedsstyrelsens, argumenter er, 
at tandlægerne skal rette sig efter de 
regler, der gælder for det omgivende 
(sundheds)samfund. Og det kan sådan 
set være meget rigtigt – undtagen om 

» Direkte adspurgt måtte en af 
embedsmændene fra Sundhedssty-
relsen lidt flov erkende, at lægernes 
lidt mere pragmatiske kvalitetskrav 
skyldes, at Lægeforeningen er svæ-
rere at forhandle med. Hmm!
PETER ØSTERGAARD, TANDLÆGE,  
MPH, FAGPOLITIKER
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vask ved minimum 60 grader. For hvis 
samfundet også omhandler klimaforhold, 
så anbefales det at vaske ved stadigt lavere 
temperaturer, da det er mere energivenligt 
og sparer CO2. Og ikke mindst spares der 
unødige udgifter for samfundet. 

    Der savnes helt dokumentation for, 
at tandplejepersonale overhovedet nogen-
sinde har overført smitte via kliniktøjet 
(heller ikke ved bid?!), selv om der er et 
stigende antal svageligere mennesker 
blandt vores patienter. Interessant nok er 
de alment praktiserende læger – som vi 
ellers sammenligner os med – fritaget for 
krav til kliniktøj.  

    De alment praktiserende læger ser 
ellers rigtig mange syge patienter med 
bakterie- og virusinfektioner, tager blod-
prøver m.m. og konsulteres af førnævnte 
svageligere patienter. Hvordan hænger det 
nu sammen? Direkte adspurgt må en af 
embedsmændene fra Sundhedsstyrelsen 

lidt flov erkende, at de mere pragmatiske 
kvalitetskrav skyldes, at Lægeforeningen 
er svær at forhandle med. Hmm!

Stram masken i forhandlingerne
Da forhandlingerne om Den Danske Kva-
litetsmodel således handler om politik og 
penge, så må jeg appellere til TF’s ledelse 
og forhandlere i Regionernes Lønnings- og 
Takstnævn om at stramme masken, ændre 
politik og kræve penge. Og for at støtte jer, 
vil jeg fremsætte forslag på HGF 2010 om, 
at danske tandlæger fremover vasker deres 
kliniktøj ved 40 grader med tilsætning af 
adækvat enzymvaskepulver. Så behøver 
den samlede stand heller ikke formålsløst 
købe nyt kliniktøj.

Peter Østergaard
tandlæge, MPH,

fagpolitiker

 1.  Regionernes Lønnings- og Takst-nævn og Dansk 
Tandlægeforening Tandlægeoverenskomst. 
Landsoverenskomst om tand-lægehjælp. Kø-
benhavn 2007.  

 2.  Larsen T, Marker OT, Løie-Andersen A, Graver-
sen J. Vandkvaliteten i danske dentalunits med 
og uden kimanlæg. Tandlægebladet 2008; 112: 
1316-22.

 3.  Shearer BG. Biofilm and the dental office. JADA 
1996; 127: 181-9.

 4.  Walker JT, Marsh PD. Microbial biofilm forma-
tion in DUWS and their control using disinfec-
tants. J Dent 2007; 35: 721-30.

 5.  Schel AJ, Marsh PD, Bradshaw DJ, Finney M, 
Fulford MR, Frandsen E et al. Comparison of the 
efficacies of disinfectants to control microbial 
contamination in dental unit water systems in 
general dental practices across the European 
Union. Appl Environ Microbiol 2006; 72: 1380-
7.

 6.  Lov om autorisation af sundhedspersoner og 
om sundhedsfaglig virksomhed. LOV nr. 451 af 
22/05/2006. 

 7.  Dansk Standard. DS 2451-12. Styring af infekti-
onshygiejne i sundhedssektoren. Del 12. Krav til 
procedurer på tandklinikker. København 2001.

Litteratur

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

INDLÆG & DEBAT
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Vi vil undgå endnu en overflødig administrativ byrde

Som det er dig bekendt, skal Den 
Danske Kvalitetsmodel på sigt 
omfatte alle sundhedsydelser, 
der modtager offentlig støtte, altså 
også privat tandlægepraksis. Dette 
er et krav fra regeringen.

Det er korrekt, at det er ind-
skrevet i overenskomsten i et 
protokollat, og at det derfor er 
overenskomstens parter, der i 
fællesskab tager sig af kvalitets-
udviklingen på tandplejeområdet.

Arbejdet er i gang, og der er 
nedsat arbejdsgrupper inden for 
områderne endodonti, parodon-
tologi og patienttilfredshed. Det er 

planen gennem nogle pilotpro-
jekter at afprøve forslagene. Det 
er også planen at afvente et stort 
svensk arbejde om retningslinjer 
for bl.a. PA-behandling.

Tandlægeforeningen (TF) har 
det klare mål, at forslagene skal 
være praksisrelevante, at vi skal 
kunne se nytten af at gå ind i arbej-
det. Vi er meget opmærksomme på 
kun at begynde at indsamle data, 
som vi på forhånd ved hvad skal 
bruges til, og hvor ejerskabet til de 
indsamlede data er aftalt.

Hverken TF, Danske Regioner 
eller Institut for Kvalitet og Ak-
kreditering i Sundhedsvæsenet 
(IKAS) har hastværk. Der er al-
lerede gjort erfaringer i andre 
dele af sundhedsvæsenet, og de 
er langtfra rosenrøde. Vi behøver 
ikke at gentage de dårlige erfarin-
ger, men vil gerne lære af de gode.

TF håber med denne holdning 
at være med til at udvikle et værk-
tøj, som er lærende, og som kan 
være med til at højne kvaliteten i 
tandplejen, uden at det skal være 
endnu en overflødig administrativ 
byrde.

Jeg er enig i, at detaljerede in-
strukser på områder, hvor der ikke 
er problemer, fx vask af kliniktøj, 
er direkte demotiverende for hele 
teamet. Vi kan faktisk godt tænke 
selv.

Retningslinjerne om vask af 
kliniktøj er fastsat af Sundhedssty-
relsen. Faktisk lagde Sundhedssty-

relsen indledningsvis op til et krav 
om vask ved 80 grader, men det 
lykkedes TF at overbevise Sund-
hedsstyrelsen om, at 60 grader er 
tilstrækkeligt.

Jeg kan oplyse, at den europæi-
ske sammenslutning af tandlæge-
organisationer, Council of Euro-
pean Dentists (CED), anbefaler 
vask ved 60-65 grader.

Det, man her og nu kan gøre i 
TF, er at fortolke retningslinjerne, 
så vi som tandlæger bliver vejledt 
i, hvordan man overholder kra-
vene.

Vi har netop afsluttet forhand-
lingerne om en ny toårig aftale 
med Danske Regioner. I den for-
bindelse er der afsat 1,5 mio. kr. 
årligt til kvalitetsudvikling. Des-
uden er det aftalt, at klinikker, 
der tilslutter sig arbejdet med Den 
Danske Kvalitetsmodel inden for 
overenskomstperioden, modtager 
et engangshonorar på 7.500 kr. 
Dette honorar afspejler ikke de re-
elle omkostninger, men det svarer 
til det beløb, som lægerne har fået 
tilbudt. Det er desuden aftalt, at 
honorar for løbende udgifter skal 
tages op til ny forhandling, når det 
bliver aktuelt. 

Lisbeth Dietz
Medlem af Sysifo og  

formand for kvalitetsudvalget

» Jeg er enig i, at detaljerede instrukser på 
områder, hvor der ikke er problemer, fx vask  
af kliniktøj, er direkte demotiverende for hele 
teamet. Vi kan faktisk godt tænke selv
LISBETH DIETZ
MEDLEM AF SYSIFO OG FORMAND FOR KVALITETSUDVALGET

Svar til »Tandlægeforeningen forhan lerd  for svagt om Den Danske Kvalitetsmodel«

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

ARKITEKTFIRMA

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

www.oelgod-construction.dk
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Svar til »Tandlægeforeningen forhandler for svagt om Den Danske Kvalitetsmodel«

Du vildleder Tandlægebladets læsere

Det er godt, at der er kolleger som 
dig, der engagerer sig i den fagpo-
litiske debat. Men det er ærgerligt, 
når du vildleder Tandlægebladets 
læsere, som det sker i dette tilfælde.

Lisbeth Dietz har svaret dig vedr. 
Den Danske Kvalitetsmodel og vask af 
kliniktøj. Jeg vil derfor holde mig til 
at kommentere den del af dit debat-
indlæg, der handler om vandkvalitet.

Det er ikke korrekt, at krav om 
kvalitetssikring af alle danske tandkli-
nikker er blevet til krav om vandkvali-
tet med kimanlæg på alle dentalunits.

Virkeligheden er, at Tandlægefor-
eningen allerede i 2001 tilsluttede sig 
en dansk standard for klinikhygiejne. 

Ifølge denne standard skal vi alle 
sikre, at der er rent vand i vores units.

Hygiejnestandarden indeholder 
ikke noget krav om kimanlæg.

Mange af os har fået testet unit-
vandet. Her har det for manges 
vedkommende vist sig, at det ikke 
er nødvendigt med kimanlæg. Men 
der har også været klinikker, der har 
været nødt til at etablere kimanlæg. 
Men hvem kunne da også tænke 
sig at have en unit med Legionella-
bakterier i vandet?

Jeg vil vove at påstå, at TF’s ind-
sats for at sikre rent unitvand har 
medført, at der ikke er noget lovkrav 
for nuværende på dette område. I 

hvert fald fik vi sidste 
år en henvendelse fra 
Sundhedsstyrelsen 
om vandkvalitet, og 
da vi kunne doku-
mentere over for dem, at vi har fokus 
på området, fandt de ikke anledning 
til at foretage sig yderligere.

Vi har i denne sag været proaktive 
og dermed forebygget urimelige myn-
dighedskrav – i modsætning til sagen 
om stærksug, hvor vi måtte bruge tid, 
kræfter og penge på at få ændret et 
krav, der allerede var fastsat.

Susanne Andersen
Formand for Tandlægeforeningen

» Det er godt, at der 
er kolleger som dig, 
der engagerer sig i den 
fagpolitiske debat. Men 
det er ærgerligt, når du 
vildleder Tandlægebla-
dets læsere, som det 
sker i dette tilfælde
SUSANNE ANDERSEN
FORMAND FOR  
TANDLÆGEFORENINGEN

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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En stille protest mod artikel i Tandlægebladet
I Tandlægebladet nr. 6 kunne man læse, at Årskursus 2010 slog alle rekorder. Men det er at tage mun-
den for fuld.

Et stort tillykke med et flot Årskur-
sus 2010 i en perfekt ramme i Bella 
Center. Men et par kommentarer 
til betegnelsen »rekordår« og be-
skrivelser som »slog alle rekor-
der«, som blev brugt i Tandlæge-
bladet nr. 6 i artiklen »Rekordår i 
Bella Center«.

Vi kunne nu  
også i »gamle dage«! 
I 2010 gik »hele 3.200 deltagere 
gennem dørene«. Det er selvfølge-
lig et spørgsmål om, hvordan man 

tæller. Men i 1993 gik 4.502 (tand-
læger, tandplejere, klinikassisten-
ter, kursusgivere, studerende og 
inviterede) »gennem dørene« som 
deltagere i Årskursus.

I 2010 var »den helt store re-
kord«, at »de store livesessioner 
trak mellem 800 og 1.100 hver«. 
Hertil kan bemærkes, at fx i 
1973 havde de tre bedst besøgte 
foredrag for tandlæger ved Janu-
arkursus (forløberen for Årskur-
sus) hhv. 1.578, 1.491 og 1.225 
tilhørere. 

I 1977 arrangeredes visse fore-
drag, der var fælles for tandlæger 
og klinikassistenter, og her talte 
de tre bedst besøgte foredrag hhv. 
2.106, 1.689 og 1.652 tilhørere. 

Ib Sewerin
docent, dr.odont.

tidl. sekretær i  
Kursusnævnet, DTF

organisator af Januarkursus/
Årskursus 1965-1995

Læserbrev

 

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 Søger du job?

– Gå ind på dentaljob.dk og opret en profil
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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

FØDSELSDAGE  
28. JUNI – 8. AUGUST 2010

30 år

Ynn Louise Maribo Jensen,  
København Ø, 30. juni.
Louise Hauge Matzen, Hedensted,  
30. juni.
Nikoline Graversen, Hillerød, 5. juli.
Stine Nielsen, Valby, 9. juli.
Julie Hørup Nilsson, Dronninglund,  
10. juli.
Cecilie Clausen, Marstal, 20. juli.
Oline Mohr Mersing, Odense C, 23. juli.
Ann Kristine Christensen, Svendborg, 
24. juli.
Susanne Durhuus-Andersen, Køben-
havn NV, 28. juli.
Jacob Øhlenschlæger Hundewadt,  
Solrød Strand, 31. juli.
Marie Schleisner, København S,  
3. august.
Martin Brøgger Persson, Århus C,  
7. august.

40 år

Nuno Vibe Hermann, Charlottenlund, 
30. juni.
Abdelhamid El-Azzouzi, Ballerup,  
6. august.
Anne Lene Clausen, USA, 8. august.

50 år

Charlotte Matzen, Århus C, 30. juni.

Torben Ejby Holm, Tjæreborg, 5. juli.
Hans Jørgen Schmidt, Silkeborg, 16. juli.
Lars Nygaard Madsen, Aalborg, 17. juli.
Annette E. Hein-Sørensen, Søborg, 18. 
juli.
Lisbeth Morsbøl, Frederikshavn, 24. juli.
Annette Buus Kragegaard, Billund, 5. 
august.
Elisabeth Gravgaard Andersen, Vejle,  
6. august.

60 år

Birthe Gottlieb, Valby, 30. juni.
Poul Møller, Holbæk, 2. juli.
Bent Torp Jensen, Nørre-Alslev, 4. juli.
Poul Erik Mark Larsen, Tyskland, 6. juli.
Niels Dam, Svaneke, 13. juli.
Jette Oxlund Overgaard, Spanien,  
17. juli.
Jens Søndergaard, Hadsten, 24. juli.
Inge Kragh Madsen, Vejle Øst, 28. juli.
Inge Lise Madsen, Århus C, 1. august.
Benny Frømann, Skive, 5. august.
Troels Bagge Hjortlund, Aalborg,  
5. august.
Hanne Clausen, Malling, 6. august.

70 år

Peter Remvig, Klampenborg, 1. juli.
Annelise Lentoft, Frankrig, 7. juli.
Peer Højlund Carlsen, Solrød Strand, 
10. juli.
Erik Friis-Hasche, Holte, 14. juli.
Kaj Arne Kringelum, Fredericia, 16. juli.
Jørgen Buchgreitz, Humlebæk, 17. juli.
Marwin Lang, Brønshøj, 22. juli.
Niels Peter Nielsen, Hellerup, 30. juli.
Torkil Dahl Jeppesen, Risskov, 31. juli.
Mogens Thorsager, Silkeborg, 4. august.
Margit Roskjær, Schweiz, 6. august.

75 år

Birte Damkjær, Kalundborg, 17. juli.
Bent Madsen, Rungsted Kyst, 22. juli.

80 år

Enni Christine Jørgensen, Rødekro,  
1. juli.
Hans Ebbe Andersen, Holte, 3. juli.
Knud Åge Retbøll, Frederiksberg,  
21. juli.
Otto Waaddegaard, Skælskør, 28. juli.

Vibeke Kürstein Jensen, København Ø, 
29. juli.
Poul Eriksen, Kgs. Lyngby, 7. august.

85 år

Jørgen Kann, Køge, 3. juli.
Erik Buchmann Larsen, Horsens,  
4. august.
Helmuth Bang, Randers NV, 7. august.

90 år

Bodil Brixen, Virum, 8. august.

DØDSFALD
Jørgen Ellermann, født 1927,  
kandidateksamen 1951.
Rikard Linnebjerg Siggaard, født 1934, 
kandidateksamen 1962.

Jubilæum
Vi er glade 

for at vi d. 

1.7.2010 

kan fejre, 

at Peter 

Weirup har 

været ansat 

i Astra Tech 

i 25 år. 

Som virk-

somhedens 

interne pro-

duktspecialist er han det vigtige om-

drejningspunkt når vores kunder skal 

have råd og vejledning til produkter og 

procedurer. Hans kolleger på kontoret 

såvel som på landevejene nyder godt 

af hans lune humor og kvikke be-

mærkninger.

Vi ønsker Peter Weirup et stort til 

lykke med de 25 år i Astra Tech.
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Professor får  
international ærespris 
Professor Svante Twetman fra Tandlægeskolen i København er blevet 
tildelt »The 2010 IADR Distinguished Scientist Award for Research in 
Dental Caries«. Den hæderfulde pris gives som en anerkendelse for 
innovative præstationer, der giver forståelse for cariesætiologi, og/
eller for at forebygge dental caries. På dette fagområde har Svante 
Twetman igennem tiden gjort en stor indsats.

– Jeg har stået bag mange eksperimentelt kliniske studier, der vedrø-
rer primær og sekundær cariesprævention hos børn og unge. Desuden 
har jeg arbejdet med evidensbaseret medicin, siger Twetman som be-
grundelse for, at det netop er ham, der modtager æresprisen.

– Jeg er både glad, stolt og taknemlig for at modtage prisen, siger 
den svenske professor, der vil modtage prisen ved en overrækkelse den 
14. juli 2010 i Barcelona, hvor The International Association for Dental 
Research (IADR) afholder konference. Svante Twetman vil modtage et 
diplom og en præmiesum på 3.500 dollars, penge, som han vil anvende 
til forskning.
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Tandlæge får den prestigefyldte Novo Nordisk-pris 
Dr.odont. og professor i glykobiologi Henrik Clausen fra Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på Københavns 
Universitet har fået årets Novo Nordisk-pris. Novo Nordisk Fonden har valgt at tildele professoren, der oprindeligt er 
uddannet tandlæge, den prestigefulde pris. Det gør den, fordi han har ydet original, banebrydende og international højt 

anerkendt forskning, der bl.a. har handlet om funktionen af kulhydrater på 
cellernes overflade og deres betydning for sygdom og sygdomsbehandling, 
skriver fonden som begrundelse. Professorens studier har bl.a. ført til nye 
gennembrud inden for tidlig og livreddende diagnostik af kræft. 

Det vigtigste redskab mod kræft er tidlig diagnose, og her har Copenhagen 
Center for Glycomics, som han leder, udviklet en biochip-teknologi, der kan 
bruges som en tidlig biomarkør for den dødelige sygdom.

– Vi skal nu udvikle biochip-teknologien, så den kan påvise mange flere 
antistoffer og forhåbentlig komme ud i klinikken til patienterne, siger Henrik 
Clausen og fortsætter:

– Derfor er vi yderst taknemmelige for den gavmilde donation fra Novo 
Nordisk til det videre arbejde.

Prisen omfatter en forskningspris på 1.000.000 kr. og en personlig hæders-
pris på 500.000 kr., og den blev uddelt den 8. maj 2010.
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GLYKOBIOLOGI. 52-årige Henrik Clausen begyndte sin forskning i 1982 på 
Tandlægeskolen i København, men efter 23 års ansættelse tiltrådte han et 
professorat ved Institut for Cellulær og Molekylær Medicin.
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Tandlægeforeningen uddeler forskningsmidler
 
Følgende personer har modtaget støtte til forskning via Tandlægeforeningen:

THE AWARD GOES TO. Professor Svante Twetman 
fra Tandlægeskolen i København er blevet tildelt 
»The 2010 IADR Distinguished Scientist Award for 
Research in Dental Caries« for sin præstation inden 
for bl.a. cariesprævention.

•  Lektor, specialtandlæge, lic.odont., klinisk 
lærer, MPH-studerende Hans Jørgen Hansen 
har fået 30.000 kr. fra fonden Calcin til projek-
tet »Somatieringshovedpine i primærsektoren 
– Et registerbaseret epidemiologisk MPH-
studium«.

•  Lektor, ph.d. Lene Baad-Hansen har fået 48.000 
kr. fra Tandlægeforeningens Forskningsud-
valg (FORSKU) til opgradering af software i 
forbindelse med projektet »Træningsinduceret 
kortikal plasticitet i tungemotorisk cortex«.

•  Tandlæge, forskningsassistent Lisbeth Bønløkke 
Pedersen har fået 7.500 kr. fra FORSKU til 
porto og trykning i forbindelse med projektet 
»Odontologiske senfølger af cancerbehandling 
af børn«.

•  Ph.d.-studerende Marie-Louise Bastholm Bille 
har fået 40.000 kr. fra Tandlægeforeningens 
Konto for Odontologisk Forskning (KOF) til 
projektet »Resorption af tandrødder belyst 

immunhistokemisk ved RANK, RANKL, OPG, 
WSS og amelogenin ekspression på rodoverfla-
der og i parodontalmembranen«.

•  Ph.d.-studerende Morten Grauballe har fået 
33.750 kr. fra KOF til rotter til projektet 
»Eksperimentelle undersøgelser i rotter med 
diabetes og marginal parodontitis«.

•  Ph.d.-studerende Maj Høygaard Nicolaisen har 
fået 34.077 kr. fra FORSKU til den kliniske del 
af projektet »Sammenligning af helkeramik-
broer med metalkeramikbroer til erstatning af 
posteriore tænder«.

•  Ph.d.-studerende Eva Lauridsen har fået 
26.000 kr. fra KOF til projektet »Tandfolliklens 
betydning for eruptionsretningen«.

Læs mere om Morten Grauballes  
forskningsprojekt på næste side.
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Rotter for alle pengene
Tandlæge og ph.d.-studerende Morten Grau-
balle har fået 33.750 kr. fra Tandlægeforenin-
gens Konto for Odontologisk Forskning (KOF) 
til projektet »Eksperimentelle undersøgelser i 
rotter med diabetes og marginal parodontitis« 
og er derved en af de syv tandlæger, der har 
fået bevilget forskningsmidler via Tandlæge-
foreningen i foråret 2010 (se side 659).

Helt konkret skal pengene bruges til at ind-
købe rotter, der er opdrættet, så de har diabetes 
type 2, og Morten Grauballe skal efterfølgende 
påføre rotterne marginal parodontitis ved at 
placere en ligatur rundt om rotternes anden 
molar.

– Jeg skal undersøge sammenhængen 
mellem diabetes type 2 og parodontitis og 
skal bl.a. undersøge, om parodontitis forvær-
rer den diabetiske tilstand, og hvordan man 
kan behandle sygdommene, forklarer Morten 

Grauballe, der er tilknyttet Tandlægeskolen 
i Århus.

At forskningen har stor klinisk relevans, 
er noget, som tiltaler den unge tandlæge, der 
startede med ph.d.-projektet i efteråret 2009. 
I den forbindelse er det også vigtigt for Mor-
ten Grauballe at holde fast i sin ugentlige dag i 
privat praksis i Lyngby, da han mener, det kva-
lificerer hans forskning, at han har kontakt til 
patienter. Samtidig mener Morten Grauballe, 
at projektet er et eksempel på, at munden på-
virker hele kroppen, og dermed kan ses som 
et forsvar for, at tandlæger i højere grad bør 
inkluderes i det generelle sundhedsarbejde, 
og henviser i den forbindelse til en stor ameri-
kansk undersøgelse, der peger på, at patienter 
med blødende tandkød også bør undersøges 
for diabetes. 
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NYTTEDYR. Morten Grauballe har modtaget 33.750 kr. fra Tandlægeforeningens Konto 
for Odontologisk Forskning (KOF) til at indkøbe rotter med diabetes type 2 til sit ph.d.-
projekt, hvor han skal undersøge sammenhængen mellem diabetes og parodontitis.
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Sidste frist for indlevering af stof til 

 kalenderen i Tandlægebladet nr. 9 2010: 

Deadline: 1. juli 2010

Udkommer: 4. august 2010

Sidste frist for indlevering af stof til 

 kalenderen i Tandlægebladet nr. 10 2009: 

Deadline: 10. august 2010

Udkommer: 25. 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
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)

Medlemsmøde, Region 

Hovedstaden (København)

Dato: 16.8.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen 
Kursusgivere: Susanne Andersen,  
Joakim Lilholt, Ole Marker og  
Claus Jørgensen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Medlemsmøde, Region Sjælland 

(Ringsted)

Dato: 17.8.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen 
Kursusgivere: Susanne Andersen,  
Joakim Lilholt, Ole Marker og  
Claus Jørgensen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

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)

Medlemsmøde, Region Midtjylland 

(Viborg)

Dato: 18.8.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen 
Kursusgivere: Susanne Andersen,  
Joakim Lilholt, Ole Marker og  
Claus Jørgensen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Medlemsmøde, Region Syddanmark 

(Middelfart)

Dato: 23.8.10, kl.18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen 
Kursusgivere: Susanne Andersen,  
Joakim Lilholt, Ole Marker og  
Claus Jørgensen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Medlemsmøde, Region Nordjylland 

(Aalborg)

Dato: 25.8.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen 
Kursusgivere: Susanne Andersen,  
Joakim Lilholt, Ole Marker og  
Claus Jørgensen
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Dansk Parodontologisk  

Selskabs årsmøde

Periodontitis: Are the bacteria  
necessarily bad?
Dato: 27.-28.8.10
Sted: Hindsgavl Slot, Middelfart
Forelæsere: Prof. Phil Marsh,  
Dr. Iva Stamatova, Prof. Marc Quirynen.
Sprog: Engelsk
Info: www.periodont.dk

KALENDER

Brasilien – FDI World Dental 

Association

Dato: 28. august – 12. september
Arrangør: Tandlægeforeningen i samar-
bejde med OurWorld
Kontakt: efteruddannelse@tdl.dk eller 
tilmeld på cwj@ourworld.dk

SEPTEMBER

Scandinavian Society of 

Periodontology (conference)

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

Parodontalbehandling – 

hvordan bliver den optimal? 

Dato: 2.9.10, kl. 18.00-21.30
Arrangør: TandlægeCenter Bagsværd
Kursusholder: Anne Havemose-Poulsen, 
Tandlæge, ph.d.
Sted: Bagsværd Implantatklinik
Pris: 900,-
Info: tlf: 44 98 34 20,  
program: www.bonering.dk

SOP – Selskabet 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

Infomøde om kvalitetsstyring 

(Århus)

Dato: 6.9.10, kl. 17.30-20.00
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Marianne Uhre og  
Peter Trudslev
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk
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Kvalitetsstyringsforløb efterår 

2010 (Slagelse)

Dato: 7.9.10, kl. 10-18 og 8.9.10, kl. 
9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen 
Kursusgivere: Marianne Uhre og  
Peter Trudslev
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Autisme

Dato: 10.9.2010 kl. 9.30-15.00
Fredericia Messecenter
Arrangør: NFH
Info: www.nfh-danmark.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

Fokus – Protetik til hverdag (Vejle)

Dato: 15.9.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen og 
Plandent
Kursusgivere: Lars Nygaard og Carsten 
Daugaard
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  el-
ler www.tdlnet.dk

Personalejura fra A-Z (Billund)

Dato: 22.09.10, kl. 17.30-21.00
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Jannie Arge, Isabel 
Brandt Jensen og Sten Modvig
Info: www.tandlaegeforeningen.dk 
eller www.tdlnet.dk

Årets praktiske gang på klinikken 

(København)

Dato: 23.9.10, kl. 12-17.30
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Isabel Brandt Jensen og 
Ole Marker
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  el-
ler www.tdlnet.dk

Systematisk parodontologi, modul 

III (København)

Dato: 24.9.10, kl. 13-19 og  
25.9.10, kl. 9-15
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Palle Holmstrup o.a.
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  el-
ler www.tdlnet.dk

Kandidataften (København)

Dato: 27.9.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Isabel Brandt Jensen,  
Ole Marker, Christian Carpentier og 
Mette Juel Berg
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Årets praktiske gang på klinikken 

(Middelfart)

Dato: 28.9.10, kl. 12-17.30
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Isabel Brandt Jensen og 
Ole Marker
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

Fokus – Protetik til hverdag 

(Aalborg)

Dato: 29.9.10, kl. 18-22
Arrangør: Tandlægeforeningen  
og Plandent
Kursusgivere: Lars Nygaard og  
Carsten Daugaard
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

OKTOBER

Årets praktiske gang på klinikken 

(Århus)

Dato: 5.10.10, kl. 12-17.30
Arrangør: Tandlægeforeningen
Kursusgivere: Isabel Brandt Jensen  
og Ole Marker
Info: www.tandlaegeforeningen.dk  
eller www.tdlnet.dk

KURSER UDBUDT KOMMERCIELT: 2010

2010
 

AUGUST

2-afteners praktisk arbejdskursus – 

implantater

Dato: 18. og 25.8.2010, kl. 17.30-21.30
Sted: Bagsværd Implantatklinik
Arrangør: Tandlæge Henrik Gutte Koch
Info: tlf. 44 98 34 20, program: 
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

Parodontalbehandling –  

Hvordan bliver den optimal?

dato: 2.9.2010, kl. 18.00-21.30
Arrangør: TandlægeCenter Bagsværd
Kursusgiver: Tandlæge, ph.d. Anne 
Havemose-Poulsen
Sted: TandlægeCenter Bagsværd
Info: Tlf: 44 98 34 20,  
program: www.bonering.dk

Gå-hjem møde: Tandklinikken som 

en moderne virksomhed

Dato: 8.9.2010, kl. 17.30-20.00
Arrangør: TandlægeCenter Bagsværd
Kursusholder: Tandlæge  
Henrik Gutte Koch
Sted: TandlægeCenter Bagsværd
Info: tlf: 44 98 34 20,
program: www.bonering.dk

Implantatkirurgi 1

Dato: 8.9.10
Sted: Tinglev



TANDLÆGEBLADET 2010�·�114�·�NR. 8

SERVICE
KALENDER

663

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

Tandplejerkursus i implantologi

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

Gå-hjem møde: Tandimplantologi 
i almen praksis
Dato: 16.09.2010, kl. 17.30-20.00
Arrangør: TandlægeCenter Bagsværd
Kursusholder: Tandlæge  
Henrik Gutte Koch
Sted: TandlægeCenter Bagsværd
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

Implantologi og protetik

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

Implantatkirurgi 1

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

Teoretisk kursus i protetisk 

implantologi

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

The South African Dental 

Association 

International Dental Exhibition & 

Congress

Dato: 29.10-1.11.10
Arrangør: ICC Durban South Africa
Info: www.kogstravels.se

Lokal knogleopbygning 

i forbindelse med 

implantatbehandling

Dato: 30.10.2010
Arrangør: Straumann Danmark
Kursusgivere: Nino Fernandes og  
Lars Pallesen
Info: Straumann Danmark,  
tlf. 46 16 06 66 eller  
info.dk@straumann.com
www.straumann.dk

NOVEMBER

Implantatkirurgi 2. Operer din egen 

patient under supervision

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

Avanceret knogleopbygning og 

implantatbehandling

Dato: 10.-11.11.10
Sted: København, Rigshospitalet
Forelæsere: Overtdl., spec.tdl., phd. 
Thomas Kofod, overtdl., spec.tdl.  
Simon Storgaard Jensen, overtdl., spec.
tdl., dr.odont. Poul Vedtofte, overtdl., 
spectdl., phD, dr.odont.  
Søren Hillerup, overtdl., spec.tdl., phd., 
Ole Schwartz
Info: www.nobelbiocare.com/education

Avanceret kirurgi og 

knogleopbygning

Dato:13.11.10
Sted: Odense
Forelæser: Specialtdl. Espen Aagaard
Arrangør: Nobel Biocare Danmark A/S
Info: www.nobelbiocare.com/education
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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

664 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
Narkose tilbydes
– 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 
 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
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

Tandlæge- &  
Implantat-klinikken
Simon Schlosser/ 
Svend Fægteborg
Østergade 18,4., 1100 København K
Implantatkirurgi og protetik
www.klinikinfo.dk 

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
Implantatbehandling samt knog-
leopbygning med membran.
Rekonstruktiv knogle- og
blødtvævskirurgi. Behandling  
af periimplantitis.
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

666 SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER
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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

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
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

SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER

667
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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

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

668 SERVICE
KOLLEGIALE HENVISNINGER
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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

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

669
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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

:   )
670 SERVICE

TANDLÆGEFORENINGENS KRISEHJÆLP



SPECIALTANDLÆGE SØGES
Tand-, mund- og kæbekirurgi

-til lejlighedsvis aflastning af vores kirurgiske 

team i stort tandlægecenter og det´s implan-

tatklinik. Vi er en henvisningspraksis i Bagsværd, 

som i stigende grad får flere henvisninger til såvel 

traditionel kirurgi og til vores implantatklinik. Du skal 

således være indstillet på – i samarbejde med klinik-

kens indehaver – at foretage diverse knogleopbyg-

ninger og implantatopgaver efter moderne principper. 

Vi forestiller os at du er hospitalsansat, og gerne vil 

påtage dig supplerende opgaver i privat regi, efter 

klinikkens behov og nærmere aftale. Vi opererer også 

i fuld narkose, i samarbejde med erfaren anæstesiolog. 

Klinikken er inde i en spændende udvikling med øgede 

aktiviteter, kurser og undervisning, samt mange nye 

patienter fra såvel henvisninger og direkte søgning. 

Læs nærmere på vore hjemmesider: bonering.dk

og tandimplant.dk.

Henvendelse til klinikchef og indehaver, tandlæge Henrik 

Gutte Koch på mail: henrik@gutte.dk eller telefon 26 72 09 99.

TANDLÆGE
C E N T E R

BAGSVÆRD
Bagsværd Hovedgade 99

2880 Bagsværd
Telefon 4498 3420
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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. Brugt-

børsen kr. 22,50 pr. spaltemm. 

Farvetillæg 10% + moms. Bureau-

provision ydes ikke for annoncer 

indrykket gennem bureau.

Billetmrk.-annoncer: Ekspeditions-

gebyr kr. 375,- + moms.

Stillingsopslag i udlandet modta-

ges ikke under billetmrk.

Sidste frist for indrykning af rubrik-

annoncer:

Annoncer til TB 9: 19/7

udkommer 4/8

Annoncer til TB 10: 9/8 

udkommer 25/8

Stillinger som slås op i Tandlæge-

bladet, skal kunne søges på bag-

grund af annonceteksten i bladet 

– altså uden at man skal søge 

oplysninger andre steder. Kravet 

til stillingsopslag er at annoncen 

indeholder:

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

mindsteprisen, hvad der svarer til 

betalingen for 110 mm, når der 

henvises til en hjemmeside på 

internettet.

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

giveren har pligt til at underrette 

lønmodtagerne om vilkårene for 

ansættelsesforholdet. Ved brug af 

Tandlægeforeningens standard-

kontrakter er der sikkerhed for at 

lovens betingelser opfyldes.

Ved behov for råd eller juridisk 

vejledning opfordrer Tand-

lægeforeningen parterne til at 

rette henvendelse til Tand læ-

geforeningens sekretariat inden 

kontrakten underskrives.

STILLINGSANNONCER

STILLINGER TILBYDES

Privat ansættelse

Nyoprettet tandlæge- 
stilling i Frederikshavn
Vi søger en tandlægeassistent 
til nyoprettet stilling 25-30 
timer ugentligt under fleksible 
rammer. Tiltrædelse medio 
august eller senere. Erfaring 
og mod på ledelse m.h.p. 
kompagniskab ingen hindring.
Vores klinik er grundlagt for 
3 år siden i byens markante 
gamle apotekerbygning, og et 
dedikeret koncept har resulte-
ret i en temmelig stor tilgang 
af patienter, som vi behøver 
din assistance til at håndtere.
Klinikken er selvfølgelig læk-
kert indrettet med nyt/digitalt 
udstyr – du kan læse om den 
samt vore behandlingstilbud på 
hjemmesiden. Vi er i en spæn-
dende udvikling på adskillige 
fronter, men fagligt skal vores 
forkærlighed for kosmetisk 
tandpleje understreges, og du 
skal være parat til at rejse langt 
i efteruddannelsens tegn! Vi ser 
frem til at modtage din ansøg-
ning inden 1/7.
Team Løvetand
v/ Tandlæge Torben Qvist og 
Tandplejer Kristina Friis
Jernbanegade 2A
9900 Frederikshavn
Tlf.: 98 40 99 33/ 
aften 24 46 15 01

De Hjemløses Tandklinik
De Hjemløses Tandklinik på 
Mændenes Hjem i Istedgade 
har udvidet med en ny tand-
klinik på Kofoeds Skole på 
Amager. Derfor er der brug for 
flere frivillige tandlæger, der vil 
gøre en forskel for de hjemløses 
trængte tænder. Er du interes-
seret, kan du melde dig eller 
få mere information hos de 
ledende klinikassistenter,  
Jytte på tlf. 23 47 87 31 eller 
Kate på 21 67 89 31.
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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:

Almen tandlæge

et arbejde med hjerne og hjerte

Regional Specialtandpleje, Regionshosp. Viborg

Vi søger snarest en tandlæge med erfaring med de 
behandlingsformer, der kendes fra privat praksis. 
Stillingen er i udgangspunktet på fuldtid, men kan 
deles i to halvtidsstillinger. 
Den regionale specialtandpleje (RSP) udfører 
specialiseret tandpleje til borgere med fysiske eller 
psykiske handicap herunder tandbehandling i ge-
nerel anæstesi. Har du de rette kvalifikationer, kan 
vi tilbyde en løn, der matcher privat praksis. 
Vi yder god introduktion til fagområdet herunder 
anæstesibehandling. 
Ansøgningsfrist den 14. juli 2010.  

midtjob
.dk

slagelse.dk

Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge straffeattest.

Overtandlæge
Tandplejen

Er du Modig og Tydelig, med de rette Kompetencer og 
samtidig kan skabe Glæde i virksomheden, er det dig, vi 
efterspørger til et job som overtandlæge pr. 1. oktober 
2010. 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at 
kontakte centerchef Anders Skare på tlf. 5857 3157 eller 
3068 4655. Du kan også rekvirere virksomhedsaftalen,  
se mere om tandplejen og læs hele stillingsopslaget på 
www.slagelse.dk. 

Din ansøgning vedlagt CV og relevante bilag mærket 
”Overtandlæge” sendes til Slagelse Kommunes, Center for 
Børn, Unge og Familie, Torvegade 24, 4200 Slagelse eller 
via mail til boernogunge@slagelse.dk. 

Ansøgningsfristen er den 9. august 2010. Vi forventer at 
afholde ansættelsessamtaler i uge 33 – 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.

Vil du vide mere om  

stillingsannoncer?

Kontakt ak@tdl.dk

ANNONCER
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 STILLINGER

Klinikleder/tandlæge 

Spændende stilling i Regionstandplejen
Du får ansvar for driften af klinikken og deltager i den 
samlede ledergruppe. Du bliver leder for en håndfuld 
dygtige medarbejdere i teamet og får tæt kontakt til 
alle fagområder i en stærk gruppe, der tæller både fast-
ansatte og konsulen ter.  
Den regionale tandpleje i Region Syd danmark har sam-
let alle tandlægefaglige opgaver i én enhed fordelt på  
4 adresser med hovedsæde i Esbjerg. Læs mere på 
www.regionsyddanmark.dk/tandpleje

Vi søger en positiv og udadvendt person, der har gode  
samarbejds- og kommunikationsevner samt lyst til at  
arbejde med specialiseret tandpleje. 
Regionstandplejens opgaver består bl.a. af behandling 
af psykisk udviklingshæmmede m.fl. Andre opgaver 
omfatter bl.a. behandlingsangste børn i narkose, kirurgi, 
krone-/broarbejde, visitationer til tilskudsbehandling og 
kvalitetskontroller på implantatbehandlinger.

Den ideelle kandidat har en solid faglig erfaring og er 
uddannet tandlæge. Du har gerne en bred almen-medi-
cinsk viden. Du er selvstændig, rummelig og fleksibel 
og ønsker at bidrage med po si tiv udvikling af arbejds-
miljø og service  orientering. Som person har du lyst til 
hightech tandpleje og du har ønske om fortsat faglig 
udvikling. Du arbejder måske i dag i en lignende stilling. 
Alternativt er du ansat i den kommunale tandpleje eller 
i det private med lyst til at bringe dine kompetencer i 
spil i et anderledes og meget udfordrende miljø. 
 

Vi tilbyder 
-  Et arbejde med spændende patientgrupper
-  Et arbejde med store tandlægefaglige udfordringer
-  Mulighed for at arbejde med varierede opgaver i Den 

Regionale Tandpleje
-  Nyindrettede klinikker med alt nødvendigt udstyr, 

også til kirurgi og narkose
-  God kollegial støtte og opbakning.

Arbejdsstedet er Esbjerg.

Hvis du ønsker yderligere information er du meget 
velkommen til uforpligtende at kontakte Centerchef 
Ólrunn Nielsen på tlf. 76 12 72 70, mobil 30 57 72 70 
eller via olrunn.nielsen@regionsyddanmark.dk

Send din ansøgning til:
Region Syddanmark, Regionstandplejen, 
Sundhedshuset Sct. Joseph, Nørregade 63A,  
6700 Esbjerg, att.: Ólrunn Nielsen.  

Alternativt kan du sende din ansøgning via regions-
tandplejen@regionsyd danmark.dk

Ansøgningen mærkes ’Klinikleder’, og du må meget 
gerne skrive, hvor du har set jobannoncen.

Send din ansøgning så hurtigt som mu ligt. Tiltrædelse 
snarest, men vi venter gerne på den rette kandidat.

Damhaven 12 . 7100 Vejle
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KØB OG SALG

Husk at fortælle det til 
tandlægeforeningen …

Jobskifte kan bl.a. betyde, at dit 

kontingent ændres, at Tandlæge-

bladet skal sendes til en ny 

adresse, og at du er dækket af 

nye overenskomster. Husk derfor 

at meddele Tandlæge foreningen, 

når du skifter job.

...  når du skifter job

Ring på 70 25 77 11, send en mail til tdl@tdl.dk, eller ret selv oplysningerne på TDLNET.  

Blot klik på dit navn på forsiden, og du vil blive bragt videre til dine personlige oplysninger.

Klinik i Kbh. K til salg
Pga. sygdom sælges 3/4 af vel-
fungerende og moderne klinik  
i Kbh. K snarest. 3-4 klinikrum, 
tpl. og ass, omsætn. ca. 5 mio. 
Skriv lidt om dig selv til  
klinik@hotmail.dk

København city
Enmandspraksis beliggende  
nær Nørreport Station sælges  
(billig husleje). Klinikken frem-
står pæn, funktionel og velholdt, 
med et patientgrundlag tilpasset 
3 arbejdsdage. Overdragelses-
dato ca. april 2011.  
Billet mrk. 740 
Modtager TB’s annonceafdeling

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

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
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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



TANDLÆGEBLADET 2010�·�114�·�NR. 8

 SERVICE 677
 LEVERANDØRHENVISNINGER

Sjælland

SPECIALLABORATORIUM

for
tandregulering

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

Tlf. 46 32 09 69

Midtjylland

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

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

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

Fugl

Fyn

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

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

lidt friskere - lidt hurtigere

Dynamic - over alle grænser

Tlf.  75 62 44 33

Fax 75 60 20 33

� Metal keramik

� Procera - medlem af Procera netværk

� Empress  - Inlay/Onlay/Kroner

� Guldarbejde - Marylandbroer

� Attachment - alternative special attachments

� Implantater - „Licens“

� Proteser - alternative acryler - vinyl

� Regulering

� Bidskinner

� Sportsskinner

Kippervig 7 - 8700 Horsens

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

Stillingsannoncer  

i farver bliver set …

HYGIEJNE

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

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

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

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
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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

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

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

Vil du vide mere om  

stillingsannoncer?

Kontakt ak@tdl.dk

ANNONCER
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Eurocard til
reduceret pris
Som medlem af Tandlæge 
foreningen kan du få
Eurocard Classic, 
Eurocard Guld og/eller 
Eurocard Corporate til en
særlig attraktiv pris.

Ring til  

om tilbudet.

Eurocard, H.J. Holst Vej 5,
2605 Brøndby, www.eurocard.dk

Tandlægeforeningen
på 70 25 77 11 og hør mere

Eurocard, Park Allé 292
2605 Brøndby, www.eurocard.dk

Revisionscentret
for læger og tandlæger

Revisorerne:

Minna Hartvig

Kaj T. Jensen

Vesterbrogade 69IIItv.

1620 København V

Tlf.  33 31 17 00

Fax 33 29 72 00

www.pwcglobal.com/dk

SERVICE
LEVERANDØRHENVISNINGER

679

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

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

Stillingsannoncer  

i farver bliver set …

Søger du en  
ny medarbejder?

– Gå ind på Dentaljob.dk  

og opret en jobannonce

Gør minus-tid  
på administration til  
plus-tid på patienterne

Brug shared service center, så får 
du væsentlige fordele:
•  Altid ajourført bogholderi
•  Rapportering til tiden
•  100 % tilstedeværelse
•  Synliggørelse af reelle 

omkostninger

Sole Business.dk 
Møllehaven 11 · 4040 Jyllinge
Tlf. 5576 5574 · www.solebusiness.dk

·  Fleksibel arbejdskraft 
til tandlægebranchen

·  Kvalitet til tiden
·  Konkurrencedygtige 
priser
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I næste nummer kan Tandlægebladet præsentere en 
nyhed i bladet. Fremover vil vi nemlig med 

mellemrum bringe internationale forskning-
sartikler, og vi starter med en artikel fra 

Journal of American Dental Association  
om præcision og stabilitet af alginat-
aftryksmaterialer.  
Læs mere i næste nummer.

Nyhed:  

Internationale  
forskningsartikler
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MUND-
HYGIEJNE
REDDER LIV

Skejby Sygehus har registreret færre 

tilfælde af ventilatorassocieret pneumoni 

efter at have integreret mundpleje i 

patientbehandlingen. 

Læs mere i Tandlægebladet nr. 9.

TANDLÆGEBLADET NR. 9 UDKOMMER DEN 4. AUGUST 2010

  



ROXOLID™
THE NEW “DNA” OF IMPLANT MATERIALS

ROXOLID™ – Exclusively designed to meet the needs of dental implantologists. 

Roxolid™ offers  Confidence when placing small diameter implants  Flexibility of 

having more treatment options  Designed to increase patients’ acceptance of implant treatment

Please contact us at 46 16 06 66. More information on www.straumann.com (info.dk@straumann.com)

... o
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!

Straumann® SLActive



Plandent Event 2010 
– tilmeld dig nu!
Vi byder Jer velkommen til en spændende Plandent Event. En 
underholdende og faglig dag for hele klinikken. Vi byder på 
messe, nyheder og foredrag med livsstilsekspert Henrik Byager 
og ernæringsekspert Christian Bitz samt underholdning med 
Jan Gintberg. Antallet af pladser til Plandent Event 2010 er 
begrænset, så ring allerede nu og meld klinikken til en festlig 
og faglig dag hos Tina-Maria på telefon 43 66 44 06 eller på 
email tina-maria.nassar@plandent.dk. 

Torsdag  14. oktober  Radisson Blu i Århus
Torsdag 28. oktober   Brøndby Stadion 
Torsdag 11. november    Fredericia Messecenter

 Plandent Event 2010 – Invitation

kendt fra Go’ Morgen Danmark på 
TV2

BITZ
ernæringsekspert

BYAGERlivsstilsekspert
og
GINTBERGkomiker
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NY TANDLÆGEOVERENSKOMST:  
TAGER FRA DE RASKE OG GIVER TIL DE SYGE

BLODSYGDOM KAN GIVE FORANDRINGER I KÆBEKNOGLEN

NYT KLAGESYSTEM SKAL GØRE DET NEMT AT KLAGE

TANDLÆGEFORENINGENS MEDLEMSBLAD DANISH DENTAL JOURNAL
JUNI 2010 ÅRGANG 114 
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