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Colgate introducerer nu aminfluorid i Danmark. Aminfluorid (olaflur) er en særlig organisk 
fluorforbindelse, som blev udviklet i tæt samarbejde med forskere fra det odontologiske 
institut ved Zürich Universitet i Schweiz. Den er veldokumenteret og anerkendt af tandlæger 
og tandplejere i Europa som en effektiv og mild fluorformel til forebyggelse af caries. 

Målrettet effektiv langtidsvirkning
I modsætning til traditionelle uorganiske fluorforbindelser, som distribueres vilkårligt i mund-
hulen, har aminfluorid egenskaber som gør, at det fordeler sig direkte på tandoverfladerne, 
hvor det danner en homogen beskyttende fluoridhinde. Resultatet er langvarig beskyttelse 
mod caries, hvor den konstante tilstedeværelse af fluorid øger tændernes modstandskraft 
over for syreangreb og fremmer remineraliseringen af begyndende cariesangreb. 

Skummer mildt og naturligt
Aminfluorid er opbygget som et tensid og skummer let i sig selv. Derfor er Colgate Fluor 
Active ikke tilsat skummemiddel, men skummer naturligt og mildt. Fluor Active indeholder 
heller ikke konserveringsmidler.

Referencer  
1. Attin, T.; Hellwig, E., J Clin Dent 7 (1996), 6-8. Salivary fluoride content after toothbrushing with a sodium fluoride and an amine fluoride dentifrice followed by different 
mouthrinsing procedures. 2. Cahen et al., Community Dent Oral Epidemiol 10 (1982), 238-241. Comparative unsupervised clinical trial on caries inhibition effect of 
monofluorophosphate and amine fluoride dentifrices after 3 years in Strasbourg, France. 3. Klimek et al., (1998) Oralprophylaxe 20(4): 192-196. Fluoride uptake in dental enamel 
following the use of NaF and amine fluoride toothpastes – an in situ study. 4. Madléna et al. Caries Res 36 (2002), 142-146.  Effects of amine fluoride toothpaste and gel in high 
risk groups of Hungarian adolescents. 5. Petersson LG. internal report (2002). Investigation on the enamel remineralising potential of elmex® anti-caries toothpaste and elmex® 
anti-caries dental rinse in vitro. 8.Tóth et al., (1998) Caries Res; 32: 275 Abstract #26. Effect of different fluoride-containing toothpastes on human dental enamel in vitro. 9. 
Schmid,H., Chemie der Aminfluoride, Dtsch Zahnärtzt, 38, 1983, Sonderheft 1.

Det overfladeaktive aminfluorid 
ledes direkte til tandoverfladen.

Hele tandoverfladen dækkes af 
en homogen aminfluorid-hinde. 

Skematisk tegning af organisk 
aminfluorid. (a) Neutral kulbrinte-
gruppe, (b) Positiv amingruppe, 
(c) Negative fluorid ioner.

a b c

En NY aktiv og mild 
fluorformel i Danmark
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Temanummer: Oral Health Promotion
  Editorial for Nordic theme issue 2008 – Oral Health Promotion

  Poulsen S, Hausen H. Oral helse – et individuelt eller offentligt anliggende?

  Holst D. Den orale helses sosiale determinanter – er oral helse fortsatt 

skjevt fordelt?
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  Petersen PE, Åstrøm AN. Principper og strategier for sundhedsfremme i det 
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  Reit C, Tveit AB, Holmstrup P. Etiske aspekter i tandlægens arbejdsfelt

 Orientering:
 Brodam W. Cochranereview: Implantater i en eller to seancer?

 Leder:
 Efteruddannelse skal være obligatorisk

 Klinikejere ansætter gerne nyuddannede under ny turnusordning

 Kort nyt

 Flere patientgrupper føler sig svigtet
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 Offentligt ansatte: Tillidsrepræsentant – noget for dig?

 Etik – til debat! Arbejdsskade eller forsikringssvig?

 Kvalitetssikret forskning i Sjögren-medicin

 Regler: Tilskud ved ansættelse af voksenelever

 Ændringer for brug af små og store dentalrøntgenapparater
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 Vigtigt at vide

  Navne

 Kalender

  Kollegiale henvisninger

  Tandlægeforeningens krisehjælp

  Stillinger

Køb og salg

  Leverandørhenvisninger

Det er ikke nok bare 
at kræve, at de ny-
uddannede arbejder 
med både børn og 
voksne. Jeg tror, at 
en mentorordning 
vil være en god idé.
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Foto: Jeppe Carlsen. Læs videre i temaet »Oral 

Health Promotion«, side 5-49, samt i artiklerne 

»Danskernes tandstatus kortlægges«, side 62, og 

»Det hvide smil sælger stadig«, side 64.

DANISH DENTAL JOURNAL

NR. 1, JANUAR 2008, ÅRG. 112

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 Tandlæge bladet. 
Det betyder at de holdninger der kommer til udtryk i Tandlæge bladets artik-
ler og debatindlæg, ikke nødvendigvis er de samme som Tandlægeforenin-
gens holdninger.
Tandlægebladets artikler i kategorierne faglige artikler og faglig orientering  
redigeres ud fra sundhedsvidenskabelige kriterier. Artiklerne i kategorien 
tandlæge og samfund redigeres ud fra journalistiske principper om aktualitet, 
relevans og fairness. Det betyder at en person der som part i en sag bliver 
kritiseret i et debatindlæg eller en journalistisk artikel bragt under rubrikken 
tandlæge og samfund, 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 har økonomiske interesser i produkter som 
omtales i artiklerne, eller har modtaget støtte fra producenter eller firmaer i 
forbindelse med udarbejdelsen af artiklerne, skal dette oplyses.

Redaktionen
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NobelGuide™

NobelGuide™

opnå større rentabilitet via 
optimeret isætning af implantater

Øg din andel af det hurtigt voksende marked for tandimplantater. 
Få mere at vide om ledige NobelGuide™-kurser på www.nobelbiocare.com

Du kan bruge NobelGuide™ til at planlægge og forudsige hvert eneste aspekt af flapless-
implantatbehandlinger ved hjælp af enten CT-scanning eller gipsbaserede modeller. Derefter
fremstilles der en kirurgisk skabelon, der guider dig gennem forudsigelige kirurgiske flapless-
indgreb med øget sikkerhed. Med NobelGuide™:

NYHED! Du kan nu planlægge og udføre transplantatfrie procedurer med 
®
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Kun det bedste
er godt nok

Cresco giver mulighed for at arbejde direkte 

på implantatniveau i stedet for komplicerede 

og dyre vinklede abutments.

Derudover er de åbenlyse fordele ved Cresco fri-

heden til at kunne anvende alle implantatsystem-

er sammen med Cresco og perfekte spændingsfrie 

implantatbroer hver gang. Cresco giver en hidtil 

uset fordel ved den enestående mulighed for at 

vinkle skruehullerne.  

Til dato har det væ-

sentligste argument 

mod skruebaserede 

implantatbroer været 

hensynet til det 

æstetiske resultat. 

Ved at anvende Cresco 

kan skruehullerne vinkles netop for at kompen-

sere for mindre hensigtsmæssige placeringer af 

implantaterne. Dette giver tandlægen den nød-

vendige fl eksibilitet til at opnå optimale æstetiske 

skruede løsninger.

Ud over perfekte spændingsfri skruebaserede im-

plantatbroer giver Cresco i tillæg følgende fordele:

·  Uafhængighed af bestemte implantatsystemer 

eller materialer.

·  Præcisering der giver den perfekte passive 

pasform

C
O

PS
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Esbjerg Dentallaboratorium er med 30 ansatte et full-service laboratorium med kompetencer inden for alle discipliner og 

eget Cercon Smart anlæg. Siden 2000 har vi haft et tæt samarbejde med Tandlægehøjskolen i København.

www.esbjergdental.dk

CrescoTM

●  Cresco implantatbro 3-14 led på skruede 
løsninger til 1500,- kr. pr. led.*

●  Enkelttands MK kroner på implantat (uanset implantatsystem) 
inklusiv blødvævsmodel til kun 999,- kr.*

Introtilbud

*Begge priser er eksklusiv implantatdele og ædelmetal og gælder fra 10. januar til 10. februar 2008
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N ordic countries have a long tradition in the provi- 

 sion of preventively oriented comprehensive oral  

 health services. The decrease in dental caries 

among children is well known world wide and elderly 

people of today have less missing teeth than their prede-

cessors. Despite the improvements, oral diseases such as 

dental caries and periodontal disease continue to be major 

public health problems and can impair oral health-related 

quality of life of many people. The Nordic welfare states 

face several challenges in the promotion of oral health. In-

equalities seen as social gradient in oral health, oral care 

habits and in the use of services still exist. Oral health of 

children seems no longer to improve and is strongly polar-

ized. Current provision of care for the elderly is insuffi-

cient. The food culture has changed seen for example as 

increased and more frequent consumption of candies and 

soft drinks. Many of the countries have difficulties in 

maintaining the welfare services and meeting the needs of 

the people in the present conditions. Local authorities have 

tried to tackle the crisis that includes the shortage of man-

power and the increasing costs of care. Thus, novel ap-

proaches for health promotion are called for both within 

the health system in general and in the clinical practice.

The core principles of health promotion as established 

in the Ottawa Charter by WHO already in 1986 call for 

identifying and positively affecting the determinants of 

health. These determinants or root causes are social and 

economic factors such as income, education, profession, 

working conditions that determine health status. These in 

turn can affect risk factors such as smoking, alcohol con-

sumption, eating habits and hygiene. Health promotion in-

cludes work in several fields. We need to enable people to 

increase control over their health and its determinants by 

developing personal skills, embracing community action, 

and fostering appropriate public policies, health services 

and supportive environments. Within oral health promo-

tion these would mean for example advocating legislation 

and taxation that favour healthy choices, creating support-

ive school environments where children are not exposed 

to unhealthy temptations, and supporting the patients by 

providing information and education on health, and en-

hancing their life skills. Reorienting health services also 

requires increased attention to health research, which 

should in turn be reflected as changes in professional edu-

cation and training. Besides focusing on oral health we 

should acknowledge the common risk factor approach and 

join our forces with other professionals in health, educa-

tion and culture in promoting health.

The Bangkok Charter in 2005 gave a new direction to 

health promotion highlighting the changing context of 

global health and the health effects of globalization such 

as widening inequities, rapid urbanization and the degra-

dation of environments. Many of these affect also oral 

health . The promotion of health, as declared in the Bang-

kok Charter by WHO, is the process of enabling people to 

increase their control over their health and its determi-

nants and thereby to improve their health. The Bangkok 

Charter calls for policy coherence, investment and part-

nering across governments, international organizations, 

civil society and the private sector to work towards health 

promotion. Strong political actions, broad participation 

and sustained advocacy are needed from all sectors.  

In Nordic countries, dentists as the highest experts should 

be committed to working towards complying with these 

tasks of health promotion. Dentists should act as advocates 

of oral health at local, regional, national and international 

level; enable the people they work with to build capacity for 

example in health literacy; and mediate in building partner-

ship and alliances with different communities and organisa-

tions. The two numbers of the special issue present both 

theoretical considerations and practical examples for clini-

cal practice of the wide concept of promotion of oral health.

Satu Lahti
Finnish Dental Journal

Finnish Dental Society Apollonia

Christina Mörk
Swedish Dental Journal

Sweden

Gudrun Sangnes
The Norwegian  

Dental Journal 

Norway

Nils-Erik Fiehn
Danish Dental Journal

Denmark
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Formålet med denne artikel er at belyse orale hel- 

 bredsproblemer i et bredere perspektiv end det, vi 

 almindeligvis anvender, når vi beskriver fx caries 

eller marginal parodontitis hos vore patienter eller i be-

folkningen. Vi vil forsøge at udvide perspektivet på to 

måder: Dels vil vi gøre rede for, at orale helbredsproble-

mer ikke kun omfatter caries, marginal parodontitis og 

andre orale sygdomstilstande, men at patienternes vurde-

ring af deres egen orale helse (det, der på engelsk benæv-

nes non-clinical outcomes) i dag anses for mindst lige så 

vigtig som fravær af tandsygdom. Derudover vil vi søge 

at illustrere, hvorledes årsager til orale helbredsproble-

mer skal søges ikke kun tæt på, hvor den aktuelle syg-

domslæsion observeres, men også i fx individets bag-

grund og levevilkår. Med dette som udgangspunkt vil vi 

argumentere for, at orale helbredsproblemer ikke kun er 

et individuelt anliggende, men også et kollektivt, offent-

ligt anliggende.

En forståelse af begrebet oral helse må tage sit udgangs-

punkt i definitionen af generel sundhed, som der findes 

flere af (1). WHO’s definition fra 1948 af sundhed som en 

tilstand af »complete physical, mental and social well-

being and not merely the absence of disease and infirmity« 

(2) kendes sikkert af de fleste sundhedsarbejdere, men er 

efterhånden blevet erstattet af andre definitioner, der fx 
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Fig. 1. Oral helse, tandsundhed og behandlingsbehov.
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betoner individets evne til at leve »a social and productive 

life«. Såvel WHO’s oprindelige definition af sundhed som 

de senere lægger klart vægt på andre aspekter af sundhed, 

end de rent somatiske. Det samme gør sig gældende i den 

beskrivelse af oral sundhed, som fremgår af »WHO 2003 

report on oral health« (3), hvor der lægges vægt på det oro-

faciale kompleks’ betydning for mange af vore funktioner 

og for god oral helse som en determinant for god livskvali-

tet.

Oral helse bør, som det fremgår af Fig. 1, forstås som et 

bredere begreb end det ofte anvendte begreb tandsund-

hed. Tandsundhed forstås ofte som fravær af sygdomstil-

stande i tænder eller mundhule – tilmed ofte som fravær af 

behandlingskrævende sygdomstilstande i tænder og 

mundhule – og inkluderer derfor ikke automatisk patien-

ternes egen vurdering af deres orale tilstand og den effekt, 

denne har på deres orale helse. I de senere år er der udvik-

let en række instrumenter til at måle fx »oral health related 

quality of life« hos både børn og voksne. Disse instrumen-

ter er primært udviklet til forskningsformål, men har også 

vist sig anvendelige i det kliniske arbejde med fx patienter 

med sjældne sygdomme, der manifesterer sig i mundhule 

og tænder (4). Det er i den sammenhæng vigtigt at erindre, 

at individets egenopfattelse af tandsættet, den sociale ac-

cept af tænder og tandforhold og betydningen af æstetiske 

forhold er stærkt afhængig af normer i det samfund, indi-

videt lever i.

En forståelse af årsagsforhold er nødvendig for at overskue, 

hvilke interventionsmuligheder der kunne tages i anven-

delse over for et givet helbredsproblem, og dermed belyse, 

om problemet kan angribes individuelt eller kollektivt. I 

epidemiologien defineres en årsag som en faktor, der på-

virker risikoen for sygdom (5), og man anvender ofte det 

såkaldte årsagsnet for at forstå sygdom (6). Ifølge denne 

forståelse kan årsager udspille sig på mange niveauer. Den-

ne forståelsesmodel er for nylig anvendt til at strukturere 

vor viden om årsagerne til caries (7), og vi har i Fig. 2 søgt 

at illustrere, hvorledes et alvorligt oralt helseproblem som 

rapid caries hos småbørn (eng.: early childhood caries) kan 

forstås som resultatet af faktorer på mange niveauer (8):

  På tandens overflade findes et komplekst biologisk sam-

spil mellem angrebsfaktorer og resistensfaktorer, der re-

sulterer i syreproduktion og pH-fald i plakken, som kan 

lede til en carieslæsion.

 På det familiemæssige plan finder der et samspil sted 

mellem forældre og børn, som betinger, hvorledes fx 

kostvaner og tandbørstevaner udvikler sig (9). Dette 

samspil påvirkes af en række forskellige faktorer, bl.a. 

barnets generelle helbred og trivsel, i denne illustration 

hyppige øre-næse-hals-infektioner.

 På det samfundsmæssige plan påvirker en lang række 

faktorer familiens og barnets levevilkår og har dermed 

HYPPIGE
ØRE-, NÆSE-, HALS-

INFE TIONER

DÅRLIG
SØVN

TRÆTHED HOS
FORÆLDRENE

SUKKERSØDET
MEDICIN

DIET

HOSTPLAQUE

SUKKER I
SUTTEFLASKE

DÅRLIG
TANDBØRSTNING

NEDSAT
SALIVSEKRETION

HOST

DIET

PLAQUE

HOST

DIET

PLAQUE

K

Fig. 2. Årsagsnettet anvendt 
til at illustrere, hvorledes et 
generelt helbredsproblem 
som hyppige øre-næse-
hals-infektioner kan forstås 
som en årsag til opståen af 
rapid caries hos småbørn: 
hyppige øre-næse-hals-
infektioner, som i sig selv 
har en række samfundsbe-
stemte årsager i familien 
og dens levevilkår (angivet 
ved pilene helt til venstre i 
figuren), medfører ændret 
samspil i familien omkring 
forebyggende tandpleje, 
som dernæst påvirker de 
biologiske årsagsfaktorer, 
der indgår i et komplekst 
samspil på tandoverfladen.
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Oral Helse

betydning for individets helbred (10). Disse faktorer er 

ikke inddraget i Fig. 2.

Denne måde at forstå helbredsproblemernes årsagsforhold på 

har givet anledning til at betegne årsagsfaktorer som hen-

holdsvis »upstream«- eller »downstream«-årsagsfaktorer, af-

hængigt af hvor langt i årsagsnettet de er placeret fra det sted, 

hvor sygdomsudfaldet observeres. Udtrykkene er hentet fra 

en metafor, hvor forurening af en flod (»upstream«) pga. et 

udslip af giftige kemikalier resulterer i et helbredsproblem 

længere nede ad floden (»downstream«), hvor man derfor 

prøver at rense den forurenede flod, medens det måske var 

mere rationelt at stoppe udslippet af kemikalier længere oppe 

ad floden. Overføres begreberne til årsagsnettet for rapid ca-

ries i det primære tandsæt, som illustreret i Fig. 2, er 

»upstream«-faktorer fx småbørnsfamiliers levevilkår (bar-

selsregler, pasningsmuligheder etc.), som har indflydelse på 

småbørns generelle helbred, medens »downstream«-faktorer 

fx er tandbørstevaner og valg af sukkerfri medicin.

Med risiko for en oversimplificering kan man sige, at 

»upstream«-faktorer ofte reguleres af samfundet gennem 

love, regler og sundhedsordninger, medens »downstream«-

faktorer først og fremmest er underlagt individets kontrol. 

Det er vigtigt at erindre sig, at uanset på hvilket niveau en 

faktor er placeret i årsagsnettet, så er den en årsag, altså en 

faktor, der kan påvirke risikoen for sygdom. Som klinikere 

har vi en tendens til at koncentrere os om de årsager, der 

findes tæt på det sted, hvor vi observerer resultatet af syg-

domsprocessen, fx en carieslæsion, for dernæst at interve-

nere over for disse årsagsfaktorer ved fx at fluorbehandle 

og ordinere intensiveret tandbørstning med fluorholdig 

tandpasta. Dette er for så vidt hensigtsmæssigt nok, men 

det bør ikke fjerne vor opmærksomhed fra det, vi har kaldt 

»upstream«-faktorer. Inden for vort eget område kunne et 

eksempel på at eliminere sådanne »upstream«-faktorer 

være at arbejde for at få fjernet sodavandsmaskinerne fra 

kantinerne mhp. at forebygge caries og erosioner – altså et 

praktisk eksempel på, hvorledes man kan fremme de sun-

de valg for befolkningen (11). Efter vor opfattelse er en så-

dan indsats også et professionelt ansvar, vi har.

Epidemiologiske data giver os mulighed for at forstå syg-

domsmønstret på befolkningsniveau, herunder få indsigt i, 

hvorledes de orale helbredsproblemer fordeler sig i en be-

folkning. De nordiske lande adskiller sig her fra en række 

andre lande ved at have relativt omfattende og systemati-

ske epidemiologiske informationer om orale helbredsfæ-

nomener til rådighed, først og fremmest for børn og unge, 

men for voksenbefolkningen foreligger der efterhånden 

også en del data af survey-typen.

Et fælles træk ved disse data er, at de viser en tydelig æn-

dring af fordelingen af sygdom. Fig. 3 er baseret på den 

danske Sundhedsstyrelses odontologiske register og viser 

et typisk billede af ændringen i sygdomsforekomsten i en 

befolkningsgruppe: Over en næsten 20-årig periode er 

sygdomsforekomsten faldet markant, og fordelingen har 

forskudt sig til venstre, således at andelen af børn med 
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Fig. 3. Ændringer i for-
delingen af 15 år gamle 
danske børn efter DMFS 
fra 1988 til 2006 (Kilde: 
Sundhedsstyrelsen, Kø-
benhavn, 2007).
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DMFS = 0 er steget fra 12 % i 1988 til 45 % i 2006. Det er 

imidlertid vigtigt at lægge mærke til, at andelen af børn 

med høje DMFS-værdier også er faldet. I sin bog om fore-

byggende strategier understreger Rose (12), at den såkaldte 

populations-strategi vil resultere i, at den samlede forde-

ling forskydes mod venstre. Det er netop det, der ses i fig. 

3, og de observerede ændringer kunne derfor meget vel 

forklares ved, at risikofaktorerne er reduceret for hele be-

folkningen. Hvis dette er korrekt, stemmer det ikke med 

den af standen ofte fremførte påstand, at man har satset på 

en individuel forebyggende indsats. Den samme ændring 

er set blandt voksne i Finland, hvor forekomsten af tand-

løshed og forekomsten af caries er faldet i alle alders- og 

uddannelsesgrupper (13). Alligevel ville de fleste af os sik-

kert fortolke en ændring i sygdomsforekomsten som den, 

der er illustreret i Fig. 3 som en ændring i fordelingen af ri-

sikofaktorer, således at nogle individer har en betydeligt 

højere risiko end andre. Denne konklusion er imidlertid 

ikke holdbar, da venstreforskydningen udelukkende kan 

være resultatet af den underliggende statistiske fordeling, 

sygdommen fordeler sig efter. På trods heraf har sådanne 

ændringer i fordelingen givet anledning til, at man har 

lanceret forslag om en højrisikostrategi, hvor særligt inten-

sive forebyggende tiltag sættes ind over for individer med 

en høj risiko for at udvikle sygdom. En sådan strategi hvi-

ler på flere forudsætninger. Dels forudsætter den, at syg-

domsforekomsten er tilstrækkeligt skævt fordelt, hvilket 

næppe er tilfældet (14). Derudover hviler den på den anta-

gelse, at man kan identificere individer med høj risiko ved 

screening, hvilket ikke synes at være muligt (15), samt at 

en særlig intensiv forebyggelsesindsats skulle have en ef-

fekt på individer, der screener positivt, hvilket heller ikke 

synes at kunne påvises (16).

Vort syn på forebyggelse af caries i dag kan opsummeres 

i følgende punkter

 De ændringer, vi har set i de seneste tiår, skyldes formo-

dentlig en – utilsigtet – populationsstrategi. Denne bør 

vedligeholdes og videreudvikles, og der bør lægges vægt 

på sundhedsfremme (11). Det er i hovedsagen et offent-

ligt eller kollektivt anliggende.

 Højrisikostrategien bør sættes ind over for sygdomsud-

viklingen hos de individer, hvor der klinisk diagnostice-

res initiale carieslæsioner. Målet er her at forebygge, at 

initiale carieslæsioner progredierer til kavitetsdannelse. 

Det er i hovedsagen en klinisk intervention, der kan be-

skrives som sekundær profylakse, hvor progression af 

allerede tilstedeværende sygdomslæsioner søges mod-

virket. Det er i hovedsagen et individuelt anliggende 

mellem patient og behandler.

Titlen på denne artikel er formuleret som et spørgsmål, og 

vi håber, det af teksten har fremgået, at vort svar ikke er et 

enten-eller, men et både-og: Løsning af orale helbredspro-

blemer kræver såvel en individuel indsats som en indsats 

fra det kollektive, fra samfundet.

Oral health problems and diseases: an individual or a public con-
cern?
As in some of the Nordic countries the concept of oral 

health has only recently been introduced in the dental 

journals, the conceptual difference between oral and den-

tal health is discussed with special reference to what has 

been called non-clinical outcomes, such as oral health re-

lated quality of life. We note that causes of dental diseases 

can be close to the clinical outcome (»downstream«) or 

further away in the causal web (»upstream«). It is empha-

sized that we need interventions addressing both types of 

causes. The marked change towards polarization of dis-

ease is illustrated using data for dental caries, but at the 

same time we challenge the utility of the high-risk ap-

proach as the only strategy for controlling dental caries.

We conclude that oral health is both an individual and a 

public concern.
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For 35 år siden var nesten halvparten av skolebarnas 

 tenner i de nordiske land ødelagt av karies, reparert 

 med fylling eller trukket ut (1,2). Nå bærer kun 1-2 

tenner per barn spor av karies og behandling. På begyn-

nelsen av 1970-tallet var ca. hver sjette voksen (ca. 17 %) i 

Norden helt tannløs. Etter årtusenskiftet er ca. hver 33. 

voksen tannløs (ca 3 %) (3,4). Det betyr en økning på ca. 2,4 

millioner personer med egne tenner. Så store forandringer 

over kort tid ses sjeldent i folkehelsearbeidet. I denne ar-

tikkelen skal den orale helsens sosiale determinanter knyt-

tes opp mot de store tannhelseendringene i de siste decen-

nier. Mange undersøkelser støtter følgende sitat (5,6): »So-

cial inequality in oral health appears to be universal, even 

in countries with a long tradition of oral health promotion, 

preventive oral care, outreach dental health services and 

high utilization rates« (7). Ved å knytte diskusjonen om 

sosiale determinanter for oral helse til tannhelseendrin-

ger, blir problemstillingen mer dynamisk. Er tannhelse-

bedringen de senere år kommet alle til gode? I den grad 

det var ulikhet i oral helse før, opprettholdes ulikheten, 

bevares den eller forsterkes den?  Forskere, klinikere og 

leg folk kan lett observere at sosiale forskjeller fortsatt av-

speiles i munnen på folk. Det er derfor aktuelt å spørre om 

det går et sosialt skille i befolkningen mellom dem som 

nyter godt av og dem som ikke nyter godt av den generelle 

bedringen i oral helse. Er forskjellene i tannhelse like sto-

re?  Blir det flere heldige og færre uheldige?

Begrepene forskjell og ulikhet brukes i vanlig språk ofte 

om hverandre. I faglig sammenheng er det en forskjell. På 

engelsk har hvert av begrepene »difference« og »inequali-

ty« en entydig betydning. »Difference« betegner en verdi-

nøytral forskjell, men »inequality-equality«-dimensjonen 

betegner en forskjell som er funnet sosialt og politisk uak-

septabel (8, 9). Forskjeller mellom folk er nødvendigvis 

ulikheter, og heller ikke alle sosiale forskjeller er sosiale 

ulikheter. Selv om det er sosiale forskjeller i ferie- og kles-

valg og kinobesøk, foreligger det ikke nødvendigvis en 

ulikhet. En statistisk signifikant sammenheng mellom 

sosial bakgrunn og en helsevariabel avgjør etter forfatte-

rens vurdering ikke om det foreligger sosial ulikhet. I den-

ne presentasjonen vil begrepet sosial forskjell bli brukt til 

beskrivelse av sammenhenger. Begrepet sosial ulikhet blir 

brukt ved vurdering av funn.

Det er ikke likegyldig hvilket begrep for oral helse som 

brukes. I fagspråket dekker begrepet tannhelse noe mer 

enn tannsykdom (10,11). Oral helse brukes i den inter-

nasjonale litteraturen mer overordnet om subjektive opp-

levelser av tenner og av tygge-, smile-, svelge- og tale-

funksjon. I begrepet oral helserelatert livskvalitet inklude-
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res også betydningen av den orale helse for menneskers 

livskvalitet. I studier av sosiale determinanter brukes of-

test enkle mål for tannstatus og tannsykdom. Det er usik-

kert om funnene i disse studier kan generaliseres også til 

dimensjoner av den orale helse. I denne artikkelen dekker 

begrepet tannstatus tannløshet og antall tenner, tannsyk-

dom omfatter bl.a. karies og periodontititt, og tannhelse er 

folks subjektive oppfattning av forhold i munnhulen. 

Sosiale determinanters sammenheng med periodontitt vil 

bli meget sparsomt omtalt, og det henvises til en nyere 

gjennomgang (12).

Formålet med dette arbeidet er 1) å gi en kort oversikt 

over kunnskapen om hvordan sosiale determinanter hen-

ger sammen med oral helse, 2) å peke på den prinsipielle 

forskjellen mellom årsaker til en sykdom og årsaker som 

medvirker til forekomsten av en sykdom i en befolkning, 

samt 3) å diskutere hvorfor kunnskap om sosiale årsaker 

er helt avgjørende for hvordan helse kan fremmes og syk-

dommer kan forebygges.

Det er gammelt nytt at sosiale forhold avspeiler seg i syk-

dom og helse. Skjev fordeling av sosiale ressurser medfø-

rer skjev fordeling av sykdom og helse. Tidlige tannhelse-

undersøkelser rundt 1900-tallet og utredninger om tann-

helsetjenesten på 1930- og 1940-tallet pekte på høy syk-

domsforekomst særlig i ubemidlede familier (13,14). Det 

dominerende fokus var mangel på behandlingstilbud langs 

geografiske og sosiale skillelinjer (15). Frem til nylig har 

det vært større interesse for å analysere sosiale og økono-

miske barrierer for tannbehandling enn årsaker til at noen 

sosiale grupper hadde høyere sykdomsforekomst enn an-

dre.

Samme året som Lov om Børnetandpleje trådte i kraft i 

Danmark, foretok Holst (1) en kartlegging av karies og 

gingivititt blant skolebarn med og uten skoletannpleie. 

Sykdomsforekomsten var høyere i lav- enn i høystatus-

gruppen uavhengig av om de hadde hatt skoletannpleie i 

skoletiden. Statistikk fra de offentlige tannhelsetjenestene 

gikk fra slutten av 1970-tallet over fra å være behandlings-

statistikk til også å omfatte opplysninger om tannstatus og 

tannhelse. Med fullt utbygget offentlig tannhelsetjeneste i 

de nordiske land og årlige nasjonale tannhelsestatistikker, 

ble det tatt få initiativ til supplerende undersøkelser av 

barns og unges tannhelse. Tannhelsestatistikken fra de 

nordiske land har dokumentert bedringen i tannhelse re-

latert til barnas alder og bosted. Enkelte regionale tannhel-

seundersøkelser blant førskolebarn viser at barn med inn-

vandrerbakgrunn og barn med foreldre som har kort ut-

danning har mer karies enn andre barn (16,17).

Et interessant spørsmål er i hvilken grad den nordiske 

tannhelsetjenestemodellen har medvirket til mindre sosia-

le forskjeller både i barns og voksnes tannhelse enn man 

ellers ville kunne forvente. Bredt anlagte studier av sosiale 

determinanter og oral helse i de nordiske barnebefolknin-

ger finns imidlertid ikke. Det er trolig flere grunner til det. 

En grunn er at det ikke har vært tillatt å registrere forel-

dres sosiale status i tannpleiens journaler. En annen grunn 

synes å være at den offentlige tannhelsetjenestes tilbud til 

barn og unge har vært antatt å ha en utjevnende effekt på 

den ulikheten barn er bærere av fra hjem, miljø og sam-

funn (18).

Spørsmålet om sosiale determinanter har derfor ikke 

vært oppfattet som relevant så lenge barn og unge har hatt 

tilbud fra den offentlige tannpleie. En tidsserie-studie av 

rekrutter i Danmark fra 1972 til 1999 bygget fra starten på 

hypotesen om den offentlige tannpleies utjevnende effekt 

(19). Likevel var det relativt stor forskjell mellom de sosiale 

grupper både i 1972 og i 1993, og tannhelseforbedringen 

fra 1972 til 1993 var den samme uavhengig av sosial status. 

En norsk undersøkelse blant unge voksne i 23-24-årsalde-

ren viste at tannhelseforbedringen fra 1983 til 1994 var 

større blant unge voksne med lang enn med kort utdan-

ning (20). Om det er et uttrykk for at forbedringsprosesser 

leder til ulikhet, eller om den økte forskjellen skyldes at 

forbedringsprosessen går langsommere i lav enn i høy sta-

tus gruppen, står åpent.

I den voksne befolkning har det vært anvendt forskjelli-

ge mål for sosial status i studier av sosiale determinanter 

og oral helse, for eksempel inntekt, utdanning, bosted, 

sentralitet, og arbeid. Alle tverrsnittsstudier bekrefter at 

det er sammenheng mellom de fleste sosiale indikatorer og 

oral helse (6). Det er relativt få studier av tannhelsen i den 

voksne befolkning som har et stort generaliseringspoten-

sial, og få er foretatt på flere tidspunkter. England og Wales 

hadde stor tannløshet i slutten av 1960-årene. Mellom 1968 

og 1998 minsket tannløsheten fra 27 % til 7 % i de øverste 

sosiale grupper og fra 46 % til 22 % i de laveste (20). Det 

gjennomsnittlige antall friske tenner økte fra 12,1 til 15,7 i 

de øverste sosiale grupper og fra 14,0 til 15,7 i de laveste 

sosiale grupper (20). I den fjerde nasjonale tyske tannhel-

seundersøkelsen i 2005 var gjennomsnittlig DMFT 12,9 i 

den høyeste og 15,6 i den laveste sosiale gruppen. I den 

første undersøkelsen i 1989 var de tilsvarende tall 16,5 og 

16,1. I England og Wales er fallet i tannløshet like stort i 

høy- og lavstatus-gruppene, mens forbedringen i DMFT 
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Oral helse - sosiale determinanter

fortrinnsvis har kommet høystatus-befolkningen til gode i 

Tyskland. Nordiske studier viser en stor nedgang i tannløs-

het og økning i antall tenner i den voksne befolknings 

tannhelse (3,21,22). I alle tre studier var forbedringen størst 

i laveste sosiale grupper. I en norsk studie basert på fire 

nasjonale datasett er sosiale forskjeller i tannløshet og 
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Figur 1. Tannløshet i den 
voksne befolkning etter 
år og inntektskvintiler. 
Den øverste kurven er 
inntektskvintilen med 
lavest inntekt, og den 
nederste kurven kvintilen 
med høyest inntekt (Holst 
2007).
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Figur 2. Prosentandelen 
av den voksne befolkning 
som har funksjonelt tann-
sett etter år og inntekts-
kvintiler. Den øverste kur-
ven er inntektskvintilen 
med høyest inntekt, og 
den nederste kurven kvin-
tilen med lavest inntekt 
(Holst 2007).
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funksjonelt tannsett (> 20tenner) analysert fra 1975 til 2002 

(18). Figur 1 viser andelen tannløse etter inntekt fra 1975 

til 2002. Figur 2 viser utviklingen fra 1985 i prosentande-

len av den voksne befolkning som har et funksjonelt tann-

sett (> 20tenner) relatert til inntekt. Materialene ble inndelt 

i 20 % kvintiler, slik at den øverste inntektskvintil (80–100 

%) er de 20 % som har høyest inntekt hvert av årene. Deret-

ter følger 60-79 %, 40-59 %, 20-39 % og 0-20 % kvintilene; 

0-20 % kvintilen omfatter de 20 % av utvalget som hadde 

lavest inntekt. Både figur 1 og 2 viser at inntektsulikheten 

i de anvendte indikatorer for tannhelse er redusert betyde-

lig over tid i den voksne befolkning, og at forbedringen er 

kommet lavstatus-gruppene mest til gode. Det er fortsatt 

sosiale forskjeller i tannhelse. Men om disse forskjellene 

skal tolkes som ulikheter og om disse er av et sånt omfang 

at det trengs tiltak, kan diskuteres.

Det er ikke lett å få et klart og entydig bilde av de sosiale 

determinantenes betydning for klinisk tannstatus. Dette 

skyldes at gjennomsnittlig antall karierte tenner/flater 

(DT/S) i tverrsnittsstudier vel så mye er et uttrykk for ti-

den siden siste tannlegebehandling som et uttrykk for ka-

riestilvekst. At personer med lav sosial status har flere 

DT/S enn personer med høy status, forteller derfor like 

mye om sosiale determinanter for tannbehandling. Forhol-

det mellom reparerte og ekstraherte tenner er også tvety-

dig. Flere reparerte tenner/tannflater (FT/S) enn ekstraher-

te tenner over tid er ikke kun et uttrykk for endring i syk-

dommens alvorlighet, men er også et speil av bedre tann-

legedekning og endring i behandlingskriterier. De fleste 

studier finner statistisk signifikante sammenhenger mel-

lom sosiale og kliniske indikatorer i den forventede ret-

ning (5,23). DMF-indekset uttrykker både sosialt betinget 

sykdom og sosialt betinget behandling som gir betydelige 

fortolkningsvanskeligheter.

De fleste studier av sammenhengen mellom sosiale forhold 

og tannsykdom og tannhelse er deskriptive i den forstand 

at de kvantifiserer forskjeller mellom sosiale grupper. I 

liten grad studeres mekanismene bak sammenhengene, 

dvs. spesifiserer gjennom hvilke andre faktorer de sosiale 

determinanter virker (24,25). I internasjonal litteratur er 

det stort sett enighet om at ingen enkelt forklaring i seg 

selv er tilstrekkelig (25,26). Sammenhengen mellom helse 

og sosiale forhold er forankret i et komplekst samspill mel-

lom flere faktorer som henger sammen i kjedete forløp. For 

å forenkle kompleksiteten deles disse samspill i flere for-

klaringer i den internasjonale litteraturen (9,26,27): Sam-

menhengen mellom sosial status og sykdom og helse går 

gjennom materielle faktorer, helseatferd og livsstil, opp-

vekstvilkår og livsløp, psykososiale faktorer og helsetjene-

stens organisering og finansiering.

Materiell levestandard omfatter folks økonomiske mu-

ligheter for å velge mat, klær, bolig og andre goder. Det er 

grunn til å tro at de sosiale forskjellene i materiell stan-

dard var av større betydning tidligere. Store grupper i be-

folkningen er nå løftet ut av fattigdom, og har adgang til de 

vanlige nødvendighetsgoder. Tverrsnittsstudier viser like-

vel fortsatt at det er flere tannløse og færre med gunstig 

tannhelseatferd blant dem som har lav inntekt og kort ut-

danning enn blant dem som har høy inntekt og lang ut-

danning (3,18). En forklaring er at fattigdom også er et rela-

tivt begrep. Lav inntekt fører ofte til en livsstil som får hel-

sekonsekvenser. Det er derfor ikke inntekten i seg selv, 

men de verdier og valg knyttet til den sosiale gruppen som 

er determinantene. Oppdagelsen av at ulikhetene besto 

også etter at den tradisjonelle fattigdommen forsvant, har 

dreidd oppmerksomheten mot andre teorier.

Helseatferd og livsstil er viktige sosiale determinanter i 

den grad de er knyttet systematisk til posisjon i sosiale hie-

rarkier. Sammenhengen fremkommer hvis en større andel 

med lav enn med høy sosial status f.eks. røyker og ikke er 

fysisk aktive. Helseatferd og livsstil omfatter i denne for-

bindelse mange typer valg, fra amming, spesifikke valg av 

kosthold og nytelsesmidler, fysisk aktivitet og hygiene og 

munnhygiene. Det er to hypoteser i denne forskningen 

som er interessante: 1) I den ene betraktes livsstil og helse-

atferd som individers uavhengige valg. Helseatferd og livs-

stil måles som attributter til individene og tolkningen av 

resultatene, og konklusjonene relateres til andre egenska-

per ved individene. 2) Den andre forskningsretningen be-

trakter individenes valg som et resultat av sosiale ramme-

betingelser. Individenes valg er begrenset av ernæringspo-

litikk og priser samt av kulturelle tradisjoner i det sosiale 

nærmiljø. For å kunne studere de sosiale rammebetingel-

senes innflytelse på de individuelle valgene må rammebe-

tingelsene måles som egenskaper ved de nærsamfunn som 

inngår i en studie. Med utgangspunkt i hypotese 2, fant 

Sanders et al. (28) tydelig sammenheng mellom munnhygi-

eneatferd og forskjellige tannhelseresultater. Når den 

sosiale status ble trukket inn i analysen, forsvant betyd-

ningen av munnhygieneatferden. Munnhygieneatferden 

var ikke det som forklarte forskjeller i tannstatus mellom 

sosiale grupper. Nasjonale og lokale forhold vil påvirke sli-
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ke resultater, men slike studier er viktige bl.a. for å vite 

hvor politiske tiltak skal settes inn. For å skille forklarin-

ger på flere nivåer (biologi, individ, samfunn) må det an-

vendes flernivåanalyse.

Forklaringer i denne kategorien vektlegger betydningen 

av at grunnlaget for god helse i voksen alder legges både 

før fødselen og i de første leveårene (29). Sosiale variasjo-

ner i oppvekstvilkår er forbundet med sosiale forskjeller i 

helse senere i livet. Det er et område med økende forsk-

ningsaktivitet, men hvor kunnskapen er begrenset. Denne 

forskningen er krevende fordi den forutsetter tilgang til 

data om sosial posisjon og oral helse i livsløpet. Flere tverr-

snittsstudier har vist at sosial status viser størst effekt på 

tannstatus i den eldste delen av befolkningen (23). Dette 

funnet kan tolkes som om kreftene som ligger i forskjellig 

sosial status er sterkere i høy enn i lav alder. En alternativ 

forklaring kan være at tverrsnittstudier som omfatter 

voksne i alle aldre også omfatter voksne i flere fødselsko-

horter. De eldste tilhører kanskje en kohort som i helse-

livsløpet hadde vanskeligere helsebetingelser. En tredje 

forklaring er at det ikke-reversible DMF-indekset kumule-

rer effektene over livsløpet, og derfor fremstår forskjellen 

større i høy alder.

I dette perspektivet legges det vekt på at mennesker befin-

ner seg i sosiale sammenhenger som kan ha kognitive (er-

kjennelsesmessige) og emosjonelle (følelsesmessige) virk-

ninger på organismens biologiske og fysiske tilstand. Et 

kjent eksempel innen odontologien er at stress kan utløse 

gingivititt og stomatititt (30). Stress utløses ikke automatisk 

av spesifikke livshendelser og livssituasjoner, men kanskje i 

større grad av forholdet mellom de krav og utfordringer en 

stilles overfor og de ressurser en har til rådighet for å møte 

påkjenningen. Denne hypotesen er basert på funn som vi-

ser at jo større inntekstforskjellene er i et samfunn, desto 

større forskjeller blir det i sykdomsforekomst i de sosiale 

grupper (26). En del av hypotesen tilsier at sykdoms- og hel-

sekonsekvensene kan beskrives som en gradient, dvs. de 

øker trinnvis nedover i det sosiale hierarkiet. Mekanismen 

antas å være at en lavere plassering på en inntekts- eller 

sosial rangstige medfører en økende underlegenhetsfølelse 

eller et stress som knyttes til sosialt mindreverd og eksklu-

sjon, manglende selvrespekt og følelse av forakt fra omgi-

velsene på høyere trinn på stigen. Sosialt stress over lengre 

tid antas også å ha en psykososial effekt på flere biologiske 

prosesser som leder til økt disposisjon for sykdom (26). Gra-

dienthypotesen er gjenstand for mye debatt i europeiske 

forskningsmiljøer. En engelsk litteraturoversikt konklude-

rer at forekomsten av periodontitt reflekterer et sosialt møn-

ster og at det er grunn til å anta at sosiale hierarkier og indi-

viders mestring av livets sosiale hendelser påvirker immun-

systemet og periodontitt (12). Inntektsforskjellen i figur 1 og 

2 danner et gradientmønster hvor personer i den høyeste 

inntektskvintil atskiller seg systematisk fra personene i nest 

høyeste kvintil. Den nest høyeste inntektskvartil atskiller 

seg systematisk fra den tredjehøyest kvartil etc. Det er usik-

kert hvilke mekanismer som forklarer den sosiale gradien-

ten som er vist i figur 1 og 2.

Velferdsstatens betydning knyttes til de universelle prin-

Nærmiljø
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økonomiske forhold,

skole, arbeid, kultur Ç
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Figur 3. En skisse for tann-
helsen i en befolkning.
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sipper som et virkemiddel til utjevning av ulikhet. Den 

nordiske tannpleiemodell med sitt gratis, universelle, opp-

søkende, forebyggende behandlingstilbud til barn og un-

ge, og bruk av tannhelseforsikring for voksne, har vært be-

traktet som et viktig redskap til å redusere forekomsten av 

tannsykdommer og til å skape mer likhet i tannhelseresul-

tat. Nasjonale programmer er metodisk vanskelig å evalu-

ere, da det ofte ikke er noe å sammenligne med. Det er 

derfor fortsatt usikkert om eller i hvilken grad tannpleien 

for både barn og voksne vedlikeholder, forminsker eller 

forsterker latente sosiale ulikheter i befolkningen.

Gjennom livsløpet er studier av tannhelse og av bruk av 

tannhelsetjenester vevet inn i hverandre. De fleste modeller 

for oral helse inkluderer tannhelsetjenesten (Figur 3) (7,31). 

Figur 3 tar utgangspunkt i de samfunnsbetingete determi-

nanter som for eksempel. bruttonasjonalprodukt (BNP) og 

helsepolitikk. I skissen er tannhelsetjenestens nasjonale or-

ganisering og finansiering (boks 1) vurdert som en sam-

funnsmessig rammebetingelse for utforming av tannpleie-

tilbudet. Det skilles i modellen mellom samfunns- og nær-

miljødeterminanter. Innen rammen av samfunnets ramme-

betingelser gir nærmiljøet (boks 2) både muligheter og van-

skeligheter for å bevare god tannhelse.  Faktisk etterspørsel 

etter tannhelsetjenester er et middel til å fremme tannhel-

sen og behandle oppstått sykdom (boks 4). Bruk av tannhel-

setjenesten er den enkeltes valg gitt de ytre rammebetingel-

ser på lik linje med helseatferd (boks 3). Forskjeller mellom 

individer i biologisk konstitusjon medvirker til variasjon i 

det endelige orale helseresultatet (boks 6). Teoretiske mo-

deller for tannhelse er vanskelige å studere empirisk fordi 

sykdom og behandling ofte registreres i samme indeks og 

ikke hver for seg. DMF-indekset for voksne er mer et ut-

trykk for behandling enn for sykdomsforekomst. Tannhel-

setjenestens tilgjengelighet og arbeidsmåter får gjennom 

bruken av dette indekset en stor betydning for oppfattelsen 

av den orale helse i befolkningen.

En samlet vurdering av sammenhengen mellom sosiale 

determinanter og sykdom og helse tilsier at det er flere for-

klaringer. Sanders et al. (24) anser den materielle forklarin-

gen som relevant for folk med inntekter i den lavere del av 

en inntektsskala, fordi de oftere opplever at de ikke har 

råd til å kjøpe den sunneste maten eller nødvendig tann-

behandling. Folk i den øvre delen av inntektshierarkiet 

har ikke de samme materielle hindringer. Forklaringer 

knyttet til livsstil og psykososialt stress er mer relevante 

for de velutdannete med god inntekt.

Ja, i høyeste grad, men det er lang tradisjon for kun å be-

trakte klinisk biologiske faktorer i munnhulen som årsa-

ker til kariesutvikling og progresjon. Dette er viktig fordi 

helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak kun vir-

ker når de er forankret i årsaker. Tradisjonelt er faktorer 

som sosial organisering og tilhørighet, inntektsfordeling 

og personlige ressurser, holdning og kunnskaper kun 

medvirkende faktorer og ikke årsaker fordi de ikke i seg 

selv kan forårsake karies. Holst (10) har argumentert for at 

det er nødvendig å skille mellom årsaker til karies og årsa-

ker til en gitt kariesforekomst. Hvor mye karies individer i 

et samfunn utvikler, henger sammen med sluttresultatet 

av de sosiale prosesser og de utløste syreangrep på tanno-

verflaten. Jo flere angrep per dag, jo mer karies blir det 

over tid. Nærmiljøets skolepolitikk, lokalplaner og allmen-

ne aktiviteter påvirker individenes valg. Menneskers hand-

linger er også påvirket av i hvilken grad storsamfunnet 

leg ger til rette for å kunne treffe hensiktsmessige valg. Det 

dreier seg om priser og avgifter, tilsetting av fluor i drikke-

vann og tannkrem, informasjon om gode helsevaner og 

andre folkehelsetiltak. Folkehelsearbeidets kjerne er å 

identifisere helsefremmende og sykdomsskapende forhold 

på alle relevante nivåer i et samfunn og å forstå årsakssam-

spillet mellom dem. Det omfatter også klinisk arbeid som 

logisk nok konsentrerer seg om enkeltindividet. I klinik-

ken blir pasienten ofte gjort ansvarlig for utilstrekkelige 

tannhelsevaner uten at tannhelsepersonellet ser i hvilken 

sammenheng disse skal forstås.

Sosiale determinanters sammenheng med sykdom og 

helse må forstås som et sosialt kjedet forløp fra politikk til 

dental biofilm. Sosiale determinanter opererer på tvers av 

faggrenser og organisering av helsetjenesten. Det gjelder 

årsaker som kosthold, stress, selvkontroll, alminnelig hy-

giene, alkoholkonsum og røykevaner, fysisk aktivitet og 

skader og ulykker som både trigger genetisk disposisjon 

og fører til mange forskjellige sykdommer (32). Tenk bare 

på noe så enkelt som håndvask. Etter de store polioepide-

miene på 1950-tallet lærte befolkningene å vaske hender i 

forbindelse med toalettbesøk og måltider. God hygiene er 

grunnlaget for en god folkehelse. Det er derfor mye å opp-

nå i tverrfaglige strategier. I en tverrfaglig fellesstrategi slår 

både helsetjenesten og mottakeren flere fluer i en smekk, 

samtidig som aktivitetene kan forberedes og utarbeides i 

et faglig fellesskap, som gir et bedre resultat.

Det finnes marginale sosiale grupper som har store pro-

blemer med tennene sine som med flere andre sider av 

hverdagslivet. Det er trolig et trekk ved vestlige samfunn i 

begynnelsen av det 21. århundret at noen mennesker ikke 

henger med og får langvarige problemer. Det skjer tilsyne-

latende uavhengig av valg av reform i helsevesenet. Eller 
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sagt på en annen måte: Reformers strukturer sikter oftest 

mot det store flertallet i en befolkning. Få om noen refor-

mer i helsevesenet fanger opp både de store gruppene og 

de marginaliserte. Hjelpen til de svakeste må komme i 

form av solidarisk og humanitær innsats på andre premis-

ser. Spørsmålet om omfanget av sosial ulikhet er ennå util-

strekkelig belyst. Ulikheten i tannhelse målt i tannløshet 

og et funksjonelt tannsett, er redusert vesentlig de siste 30 

år. Hvorvidt vi kan vente samme utvikling for mer klini-

ske indikatorer er ennå usikkert. Det er ikke umulig at an-

dre indikatorer, som er knyttet til estetisk oppfattelse av 

oral helse, blir viktigere for befolkningen. Resultater av 

studier av ulikhet i oral helse vil derfor avhenge av hva 

som måles. Velstandutviklingen har nesten avskaffet tann-

løshet, men nye forventninger til den orale helsens kvalitet 

kan skape nye skjevfordelinger.

Social determinants of oral health – Do social inequalities still 
exist?
Social inequality appears to be universal, even in coun-

tries with a long tradition of oral health promotion (Chen 

1995). The purpose of this paper is to relate recent knowl-

edge about the social determinants of oral health to the 

process of improving oral health in many European coun-

tries. There have been few studies of social determinants 

and children’s oral health in the Nordic countries. It has 

probably been assumed that universal coverage of public 

dental care has evened out social differences in oral health. 

In adult populations national studies have shown marked 

improvement in dental status indicators. This improve-

ment has been greatest in low status groups. In a Norwe-

gian study from 1975 to 2002 that included four cross-sec-

tional materials the results showed that the distribution of 

persons in five income quintiles related to edentulousness 

and that functional dentition can be described by a gradi-

ent. The mechanisms of how social determinants relate to 

oral health are not, however, well understood. In interna-

tional literature the explanations are related to material re-

sources, health behaviour and lifestyle, psycho-social 

stress factors, and organisation of dental care. Measure-

ment of dental status, such as the DMF index, poses addi-

tional problems. The DMF index measures both disease 

occurrence and its treatment, and it is difficult to disentan-

gle the social determinants of disease from the social pat-

tern of utilization of dental care. Promotion of oral health 

and prevention of oral diseases must be based on knowl-

edge of the causes of both. Social determinants are causes 

of disease occurrence in a population.
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För de allra flesta personer i Norden har kostvanorna 

 förändrats markant inom en relativt kort tidsperi- 

 od. För såväl barn, ungdomar, vuxna och äldre 

innebär det förändrade kostmönstret ofta en ökad risk för 

kostrelaterade sjukdomar som övervikt, diabetes och ka-

ries. Det grundläggande synsättet på orsakerna till olika 

medicinska och orala sjukdomar, där kosten är en avgö-

rande etiologisk faktor, har dock i stort sett inte förändrats 

under samma tidsperiod. Kostens betydelse för uppkom-

sten av både karies och erosioner är väl känd. Under sena-

re år har betydelsen av variationer i kostintaget mellan oli-

ka individer uppmärksammats. I dag har vi kunskap om 

olika faktorer som styr mat- och konsumtionsvanor hos 

den enskilda individen, men helhetsbilden saknas.

Trots den tillgängliga kunskapen är det ofta svårt för 

tandvårdspersonal att få enskilda patienter att göra de 

kostförändringar som kan minska risken för orala sjukdo-

mar. Inte minst svårt upplevs det att få till varaktiga för-

ändringar.

Mat har på 2000-talet blivit ett mycket mer komplext 

begrepp än det var för bara 50 år sedan. Även dagens pa-

tienter är mer komplexa; ålder, etniskt ursprung, sjukdo-

mar och livsstil gör att kostvanorna varierar stort mellan 

olika personer. För att lyckas få till stånd permanenta 

kostförändringar hos individer som uppvisar tecken på 

sjukdom är det viktigt att vårdgivaren har goda kunska-

per om faktorer som direkt och indirekt påverkar födo-

ämnesvalet hos den enskilda individen; det vill säga det 

är viktigt att förstå vilken betydelse mat har i männi skors 

dagliga liv.

De senaste årtiondena har kunskapen kring olika födo- 

och näringsämnens betydelse i relation till hälsa och olika 

kostrelaterade sjukdomar ökat. Betydelsen av ett högt fett-

intag, men ännu högre grad intaget av socker och socker-

haltiga produkter, har under senare år satts i relation till 

uppkomsten av kostrelaterade sjukdomar [1]. Fokus har le-

gat på uppkomsten av övervikt och fetma som ju utgör en 

riskfaktor för till exempel diabetes och hjärt-kärlsjukdom. 

Även om vissa studier visat på ett samband mellan högt in-

tag av sockerrika produkter och övervikt finns det andra 

som visar att en kolhydratrik kost kan vara effektiv för 

viktreduktion. Detta förklaras framför allt av att kolhydra-

ter innehåller färre kalorier än fett per viktenhet. Diskus-

sioner pågår om ett högt intag av sockerarter ska betraktas 

som en riskfaktor för diabetes och hjärt-kärlsjukdom [1].

När det gäller den orala hälsan har kosten i första hand 

diskuterats i relation till kariessjukdomen. Under senare år 
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har dock även kostens betydelse för utvecklingen av den-

tala erosionsskador uppmärksammats allt mer. Olika me-

kanismer i relation till kostens innehåll styr uppkomsten 

av skador. Nedbrytbara kolhydrater är en orsaksfaktor för 

uppkomsten av karies medan sura födoämnen utgör en 

risk för dental erosion. Samtidigt kan många livsmedel (till 

exempel sötade drycker och frukt) utgöra en risk för såväl 

karies som erosionsskador.

För individen kan ett frekvent intag utgöra risk; det vill 

säga ett begränsat intag av sockerhaltiga eller sura produk-

ter innebär låg risk för skada medan en ökad intagsfrek-

vens gynnar utvecklingen av karies respektive erosions-

skador. Olika trender i det moderna samhällets måltids-

mönster kan ytterligare påverka uppkomsten av orala 

sjukdomar i negativ riktning; till exempel individens val 

av livsmedel samt det faktum att föda i dag är så lättill-

gänglig.

Riskfaktorer för karies
Under årens lopp har försök gjorts att relatera sockerinta-

get till förekomsten av kariesskador men det har visat sig 

svårt att se ett tydligt samband. En förklaring är att vi i 

dag, tack vare ett högt fluorskydd, kan klara en högre be-

lastning av socker innan en skada utvecklas [2]. En annan 

förklaring är variationerna i intagsmängd och intagsmöns-

ter mellan olika individer. Att den genomsnittliga socker-

mängden (cirka 40 kg/person och år) konsumeras på 

många olika sätt betyder också att genomslagskraften kan 

variera. Studier visar dock att de bägge faktorerna följs åt; 

intag av en större mängd socker innebär att intagsfrekven-

sen ökar.

Jämfört med exempelvis fluortandkrämen anses allmän-

na kostråd inte ha haft någon större inverkan på den 

minskning av karies som skett sedan mitten av det förra 

seklet. Det bör dock betonas att kariogen föda utgör en or-

saksfaktor till karies.

Nedbrytbara kolhydrater är en grundläggande riskfak-

tor för uppkomsten av karies. Kolhydraterna metaboliseras 

av kariogena mikroorganismer i den dentala biofilmen och 

det bildas organiska syror som kan påverka tandytan och 

orsaka demineralisation. Sackaros har en speciell roll i 

processen; förutom att den orsakar en kraftig syraproduk-

tion blir sackaros substrat för så kallade lösliga och olösli-

ga polysackarider vilket i sin tur gynnar plackbildningen 

[3, 4].

Glukos, fruktos och laktos anses samtliga ha en lägre 

kariesframkallande förmåga. Den kariesframkallande för-

mågan hos stärkelse varierar främst beroende på hur födo-

ämnet bearbetats innan det konsumeras. En kraftigt bear-

betad produkt bryts ner snabbare i munhålan än en obear-

betad [5]. Utöver variationer i kolhydratinnehåll finns det 

en rad andra egenskaper hos våra födoämnen, till exempel 

vilken mängd/koncentration som intas, dess konsistens 

och dess innehåll av skyddande ämnen, som alla kan på-

verka risken för att utveckla skada. Dessa anses dock vara 

av underordnad betydelse jämfört med individrelaterade 

faktorer.

Av de individrelaterade faktorerna är intagsfrekvensen 

av störst intresse och kan vara avgörande för om en skada 

ska uppstå eller inte. En hög intagsfrekvens betyder att den 

totala tiden för demineralisation ökar och att perioderna 

för remineralisation blir kortare.

Oralt clearance (förmågan att transportera bort födoäm-

nen och dess nedbrytningsprodukter) kan också förklara 

varför vissa personer lättare utvecklar skada än andra. 

Oralt clearance är starkt korrelerad till mängden saliv. Hos 

äldre individer går processen långsammare; äldre uppvi-

sar i högre utsträckning muntorrhet samt har ofta en sänkt 

muskeltonus och försämrad oral motorik.

Kostens betydelse för erosionsskador
Erosions- eller frätskador är också vanligt hos personer 

som besväras av sura uppstötningar eller hos personer 

med frekventa kräkningar. Dagens kosthållning har dock 

medfört en allt högre konsumtion av sura födoämnen med 

naturligt lågt pH som innebär en ökad risk för erosion. In-

tresset riktas framför allt mot läsk och juice. I Sverige kon-

sumerades år 2002 i genomsnitt 115 liter söta drycker per 

person, varav cirka 94 liter var läsk [6]. Det finns även en 

rad andra födoämnen som kan orsaka erosionsskador [7]. 

Framför allt sura frukter, till exempel apelsin och clemen-

tin, kan med sitt naturliga innehåll av syror resultera i ero-

sionsskador om de konsumeras frekvent. Även vinäger, 

syrligt godis och vissa sportdrycker kan vara skadliga. 

Också när det gäller erosionsskador har individrelaterade 

faktorer stor betydelse. Både intagsfrekvens samt variatio-

ner i salivmängd och salivsammansättning har visats vara 

avgörande för om en skada ska uppstå eller inte [8, 9].

För både karies och erosionsskador kan även till synes 

små variationer i intagsmönstret ha stor påverkan på ris-

ken för skada. Som exempel resulterar en dryck i ett mer 

uttalat pH-fall om den hålls kvar länge i munhålan innan 

den sväljs jämfört med om den sväljs ner snabbt [10].

Även om det finns variationer i de kostrekommendatio-

ner som ges till individer för att minska förekomsten av 

orala sjukdomar har samtliga nordiska länder länge varit 

föregångare inom området. Här började man tidigt att ge 

rekommendationer i syfte att minska kariesförekomsten. 
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Några exempel är kampanjen för lördagsgodis samt re-

kommendationer om begränsad intagsfrekvens och an-

vändning av invertsocker. Det råder inte heller någon tve-

kan om att de nordiska länderna varit föregångare när det 

gäller användningen av xylitol och andra sockerersätt-

ningsmedel.

Matvanor
Matvanorna har förändrats radikalt de senaste hundra 

åren; energi-, fett- och proteinintaget har ökat medan kol-

hydratintaget har minskat [11, 12]. De förändringar som 

skett anses för det mesta negativa ur ett hälsoperspektiv 

men det finns även positiva aspekter. Först under modern 

tid har frukt och grönsaker blivit tillgängliga för gemene 

man [11, 13]. Det har medfört ett stabilare vitamin- och mi-

neralintag.

Även när det gäller matvanor har det skett en rad posi-

tiva förändringar om man ser till ett kortare tidsperspek-

tiv. Frukt- och grönsakskonsumtionen har ökat betydligt 

från 1960-talet och konsumtionen av mättat fett (det vill 

säga smörkonsumtionen) har minskat till förmån för en-

kelomättat fett [12–14]. I Danmark var exempelvis den år-

liga konsumtionen av grönsaker 40 kg per person och år 

1955. I början av 2000-talet hade den stigit till 70 kg per 

person och år. Liknande siffror ses för övriga nordiska län-

der. I en jämförelse av resultatet från kostundersökningar 

som gjorts under slutet av 1990-talet i Danmark, Finland, 

Norge, Island respektive Sverige skiljer sig inte kostvanor-

na nämnvärt åt [15]. I den här artikeln hänvisas därför 

främst till svenska kostvanor.

Trots de positiva förändringar som skett äter dagens 

konsumenter inte i enlighet med de nordiska näringsre-

kommendationerna (NNR) [16] (faktaruta 1). I dessa ges 

anvisningar om hur fördelningen mellan de tre energigi-

vande näringsämnena bör vara (kolhydrater, protein och 

fett) uttryckt i E% (energiprocent). Dessutom rekommen-

deras vuxna minst 30 minuters fysisk aktivitet per dag 

med måttlig eller intensiv intensitet utöver det man nor-

malt rör sig på en dag.

För att hjälpa konsumenterna att hitta de hälsosammare 

alternativen (både vid matinköp och vid besök på restau-

rang) har livsmedelsverket i Sverige tagit fram symbolen 

»Nyckelhålet«. Livsmedel märkta med nyckelhålet är mag-

rare samt innehåller mindre socker och salt men mer fibrer 

än andra livsmedel av samma typ [17]. Nyckelhålet är dock 

en frivillig märkning.

Enligt en rapport från Folkhälsoinstitutet 2005 finns det 

flera dåliga inslag i den svenska befolkningens matvanor: 

De flesta äter för lite kostfibrer, 80 procent äter för mycket 

fett, det äts för hög andel mättat fett och för mycket raffine-

rat socker. Från 1980–2002 fyrdubblades konsumtionen av 

tårtor och bakelser och läskedryckskonsumtionen tre-

dubblades. Däremot minskade konsumtionen av rent sock-

er (figur 1).

Det förändrade intagsmönstret från rent socker till pro-

dukter med högt sockerinnehåll har gjort det svårare att 

utreda orsakerna till karies och att ge rekommendationer 

för att förebygga sjukdom. Kostintaget varierar dessutom 

mellan olika populationer. I norra Sverige äter till exempel 

befolkningen mer potatis och fett men mindre frukt och 

grönt.

Ett flertal studier har också visat att kvinnor äter mer 

hälsosamt än män, att äldre äter mer kostfibrer och yngre 

mer socker [15]. Studier visar också att lågutbildade har 

sämre matvanor än högutbildade (framför allt män). Perso-

ner med invandrarbakgrund äter störst andel frukt och 

grönt [18].

Barns matvanor
Barn är en speciellt utsatt grupp och precis som övriga be-

folkningen konsumerar barn för lite grönsaker samt för 

mycket socker och mättat fett [18]. Barn och tonåringar 

med invandrarbakgrund har generellt sett sämre matva-

nor än de med svensk bakgrund. Barn med invandrarbak-

grund konsumerar till exempel mer standardmjölk och 

snabbmat. Däremot äter ungdomar med invandrarbak-

grund mer frukt och grönt. Grönsakskonsumtionen är hö-

An
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l k
ilo

Indirekt sockerintag
(bakverk, godis, sötsaker)

Direkt sockerintag
(strösocker, bitsocker, sirap)

Figur 1. Förändret intag av direkt (till exempel strösocker, 
bitsocker, sirap) och indirekt (bakverk, godis, sötsaker) 
socker i förhållande till det totala sockerintaget per person 
och år 1960–2007.
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gre bland barn i områden med bättre socioekonomiska 

förutsättningar [19].

Den mest markanta förändringen i barns kostvanor är 

dock den kraftiga ökningen av läsk- och godiskonsumtio-

nen under perioden 1985–2002 [18]. Ofta etableras ett högt 

sockerintag redan i unga år.

Måltidsmönster
I slutet av 1990-talet gjordes en studie av nordiska medbor-

gares ätvanor och måltidsmönster [20]. Fler än 1 000 perso-

ner över 15 år i Danmark, Finland, Norge och Sverige fick 

besvara en rad frågor om måltidsvanor och måltidsmönster. 

Trots de likheter som finns mellan de nordiska kulturerna 

sågs också klara skillnader. Likheterna bestod i att de flesta 

(mer än 90 procent) åt frukost (danska: morgenmad) där 

bröd var den vanligaste komponenten. I Sverige bestod 

vanligtvis frukosten av fler komponenter än i övriga län-

der; exempelvis frukostflingor och yoghurt. I Finland och 

Danmark var det vanligare att äta söta bakverk till frukost.

I Sverige och Finland lagas ofta två varma måltider på 

vardagar (lunch och middag) medan man i Norge och Dan-

mark endast lagar varm mat på kvällen. Vid lunch (danska: 

frokost) åt norrmännen »smörgåspacke« och danskarna 

»smørrebrød«. Middagen var därför betydligt mer »helig« 

som samlingspunkt för familjen i Danmark och Norge.

Kött var den vanligaste ingrediensen i de lagade målti-

derna i samtliga fyra länder både på veckodagar (måndag–

lördag) och på söndagar. I Danmark och Finland var det 

vanligare att servera grönsaker som huvudkomponent i 

varma måltider, och i Danmark respektive Norge servera-

des rotfrukter oftare som tillbehör medan sallad gjord på 

salladsblad, gurka och tomater var vanligare i Sverige och 

Finland. Antalet måltider per dag var i Danmark, Finland 

och Sverige 3,9 och i Norge 3,7. De flesta nordbor åt minst 

tre måltider per dag och mycket få åt fler än sex gånger per 

dag. På söndagarna var måltiderna färre.

De nordiska länderna har olika system för skolmåltider. 

I Sverige och Finland serveras lagade skolluncher medan 

skolbarn i Danmark och Norge har medhavd »matpakke«, 

oftast smörgåsar. Det finns inga entydiga slutsatser om vil-

ket system som är bäst ur hälsosynpunkt. I Danmark och i 

Norge pågår dock diskussioner om att införa gemensamma 

skolmåltider i syfte att stävja den ökande övervikten hos 

barn och ungdomar [21].

I Sverige har ett flertal undersökningar visat att det kan 

uppstå problem kring skollunchen. I exempelvis årskurs 5 

äter en majoritet av barnen (90 %) både frukost och mid-

dag medan nästan en fjärdedel av barnen hoppar över 

skolmåltiden på grund av att de inte tycker om den [22]. 

När skollunchen inte lockar får en kiosk i närheten eller 

skolcafeterian ofta stilla hungern och sötsuget (beroende 

på om barnen har fickpengar eller inte).

Utvecklingen oroar många föräldrar [23]. Föräldrar till 

barn mellan 4 och 15 år angav i en enkät att de var oroade 

över barnens godis - och läskkonsumtion. De ansåg att go-

dis och läsk borde förbjudas i skolan men samtidigt gav de 

barnen fickpengar utan att sätta upp regler för vad de fick 

använda pengarna till. Föräldrarna drog också slutsatsen 

att deras barn har för stor makt över vad de äter.

I en studie av Ström [24] rapporterades att barn i åldrar-

na 10–15 år i första hand åt hemma eller hos en kamrat om 

de hoppade över skollunchen. I andra hand gick de till 

skolcafeterian eller en närliggande butik. En studie av Jäl-

minger et al [19] omfattade 400 barn i årskurs 3 i Stock-

holms län. I den visade det sig att barnen åt tre huvudmål-

tider per dag. Studien visade också att övervikt var starkt 

kopplad till sämre socioekonomiska förhållanden. Det var 

också vanligare att barn i resurssvaga områden hoppade 

över en måltid eller åt snabbmat som kvällsmål. Barn åt 

också i högre utsträckning sina måltider ensamma utan 

sällskap av en vuxen.

Resultaten stödjer studier som lyfter fram skillnader i 

socioekonomiska faktorer mellan barn och ungdomar med 

få respektive många kariesskador och pekar på komplexi-

teten kring sambandet mellan kost och karies.
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En jämförelse kan göras med hur barn i England och 

Nordirland äter och hur de funderar kring mat [25]. I en 

studie rapporterade barn att de brukade äta frukost på var-

dagarna men att de ofta hoppade över frukosten på hel-

gerna. Under helgerna åt de oftare även mellan huvudmå-

len. De flesta brukade äta tillsammans med familjen. En-

ligt barnen serverades de mest ohälsosamma måltiderna i 

skolkafeterian/skolmatsalen. De angav också att den främ-

sta orsaken till att de inte åt hälsosam mat var smaken och 

hur maten presenterades, vilket återigen bekräftar att des-

sa faktorer har stor betydelse för barns lust att äta den mat 

som serveras.

Måltidsmönster bland barn och vuxna har också att gö-

ra med genus. Kvinnor i alla åldrar (speciellt unga flickor) 

är mer bekymrade över sitt utseende än män. Unga flickor 

hoppar ofta över måltider (främst frukost och lunch) med 

argumentet att de inte vill äta för att gå upp i vikt eller på 

grund av att de får äckelkänslor inför viss mat [26]. I de 

flesta kulturer finns en uttalad norm; goda matvanor inne-

bär att äta tillsammans, något som visat sig mer betydelse-

fullt för kvinnor än för män. Att dela en måltid är slut-

punkten i en lång kedja som består av planering, inköp, 

tillredning, matlagning, servering och allt arbete efter 

måltiden. Därför blir matlagningen en lika viktig social 

händelse som gemenskapen vid bordet; det vill säga, att 

laga mat förkroppsligar i samma utsträckning som målti-

den vår syn på konstruktionen och befästandet av familjen 

[27]. Eftersom familjen anses vara den grupp i samhället 

som är mest etablerad, mest symbolisk och idealiserad när 

det gäller gemenskap [28] blir matlagning, matbordet och 

måltiden det främsta tecknet på familjesammanhållning.

Det finns de som menar att den gemensamma måltiden 

är hotad. Ätandet har blivit för individualiserat och oförut-

sägbart vilket lett till motsatsen till gastronomi; gastroano-

mali (ätande utan regler) och till en uppsjö av olika dietre-

gimer [29]. Samtidigt rapporterar människor att de fortfa-

rande äter tillsammans och att den måltid man oftast sam-

las till är middagen [20, 22].

Studier visar också att tonåringar som äter tillsammans 

med familjen oftast äter bättre näringsmässigt, det vill säga 

mer grönsaker, frukt och fiberrika spannmål. De dricker 

också mindre läsk jämfört med tonåringar som inte deltar i 

familjemåltider [30]. Ungdomars inställning till hälsosam 

mat och hälsosamma matvanor var associerad med föräld-

rar/vuxna och att äta hemma. Däremot förknippar de snabb-

mat med vänskap, nöjen och sociala sammanhang [31].

Vi lever i ett utpräglat konsumtionssamhälle där utbud, 

valfrihet och identitet är viktiga styrmekanismer för våra 

val av livsmedel och måltidsvanor (figur 2). I slutet av 

1800-talet när Sverige gick från att vara ett jordbruksland 

till ett industrisamhälle förändrades också förutsättning-

arna för att föda familjen. Självhushållet, där man tog vara 

på det mesta som naturen och jorden gav, byttes mot indu-

striarbetarhushållets kortsiktiga matförsörjning med färsk 

»köpemat« och en flora av hel- och halvfabrikat [11].

Förr styrde hungern i större utsträckning de dagliga 

matvanorna. Vi fick (utan större valfrihet) äta det som var 

tillgängligt i ett variationsfattigt måltidsutbud. I dag fres-

tas vi dygnet runt av ett gigantiskt livsmedelsutbud som 

bland annat resulterat i så kallad »grazing«; småätande i 

alla situationer och vid alla tidpunkter på dygnet [32].

Identiteten är viktig för många i det postmoderna kon-

sumtionssamhället [32]. Hälsa är viktig för de flesta, men 

andra meningsbärande faktorer kan i en specifik situation 

spela större roll för vårt förhållningssätt till mat och målti-

der: Mat är gemenskap, mat ska smaka gott, skänka njut-

ning, vara ekologiskt producerad, variationsrik, fräsch, 

modern och så vidare.

Trots diskussionerna om det individualiserade samhäl-

lets betydelse för identitetsskapande och nya beteenden 

spelar familjen och gruppen fortfarande en viktig roll för 

människors val av livsmedel och hur de förhåller sig till 

mat [32]. Kostrådgivning måste utgå från den enskilda pa-

tientens hälsostatus och behov.

Vi kan se fyra viktiga drivkrafter bakom det moderna 

konsumtionssamhällets utveckling av smaker och matva-

nor: 1) nymodigheter kontra tradition, 2) hälsa kontra njut-

ning, 3) hushållning kontra lyx och 4) bekvämlighet kon-

tra omsorg. Utan den kunskapen blir det svårt att kunna 

ge realistiska råd.

Nymodigheter kontra tradition
I historiskt perspektiv har utbudet av livsmedel i butiker-

na ökat gigantiskt. Vid 1800-talets slut var en arbetarfamilj 

hänvisad till handelsboden för inköp av mat och hushålls-

saker. De kunde då välja på cirka 50 olika livsmedel samt 

ett 50-tal artiklar för rengöring och övriga produkter till 

hemmet [11]. I dag har en stormarknad cirka 25 000 artik-

lar och en vanlig livsmedelsbutik cirka 7 000 artiklar [33].

I västvärlden har utbudet av nya livsmedel och nya sma-

ker ökat i takt med konsumtionssamhällets utveckling. I 

stort sett 24 timmar om dygnet utsätts vi för frestelsen att 

pröva nya och etablerade smaker (mat och livsmedel). Mat 

och livsmedel exponeras överallt; från bensinmacken och 

bokhandeln till där vi handlar möbler och i snabbmat-

stånd på gator och torg. Att känna kravet på sig att ständigt 
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smaka olika livsmedel kan medföra problem. Vi får svårt 

att välja mat och känner frustration, osäkerhet och en stän-

dig retning av hunger- och mättnadskänslor.

Den ökade tillgängligheten innebär också att intagsfrek-

vensen ökar. Vi kan få mat i de flesta miljöer och nya for-

mer av förpackningar gör att vi kan äta i andra samman-

hang än tidigare generationer. Vid en kostutredning kan 

det vara svårt att få klarhet i intagsfrekvensen eftersom 

konsumtionen av en enskild produkt kan variera både vad 

gäller antalet intagstillfällen och mängd vid varje intag.

Den moderna maten med alla nya smaker och ingredi-

enser (exempelvis det asiatiska köket) framställs ofta som 

mer hälsosam än den traditionella husmanskosten. Det 

stämmer dock inte alltid [13]. Beroende på hur tillagning-

en skett kan den »nya« maten innehålla betydligt mer fett 

än husmanskosten.

I dagens konsumtionssamhälle är därför strävan efter 

att återskapa olika kulturers matvanor och rätter lika van-

lig som införandet av nya maträtter. Ett exempel är att man 

i Sverige gett ut svenska landskapskokböcker, ett annat ex-

empel är Nordiska rådet och Nordiska ministerrådets sats-

ning på att konstruera och marknadsföra nordisk mat i ett 

gemensamt nordiskt projekt. Bland förslagen på nordisk 

mat hittar vi strömmingsflundra, frikadeller, pølser, karel-

ska piroger och räksoppa som alla kan karakteriseras som 

traditionell nordisk husmanskost.

Hälsa kontra njutning
Den mest framträdande trenden i dag är hälsotrenden. Så 

kallade »Functional foods« som sägs förebygga sjukdomar 

blir allt mer vanligt, liksom ekologiskt producerad mat 

som säljs med hjälp av både miljö- och hälsoargument [34]. 

I dag diskuteras Functional foods inte enbart ur allmän-

medicinsk synpunkt.

Vissa födoämnen, till exempel ost, mjölk och te, samt 

livsmedelskomponenter som kakao och fibrer lyfts fram 

även ur tandhälsosynpunkt, framför tack vare deras anti-

kariogena effekt [35]. Samtidigt som livsmedelsindustrin 

massproducerar hel- och halvfabrikat och tillsätter olika 

slags tillsatser för att maten ska hålla längre efterfrågar 

konsumenterna »naturlig mat« [32].

Men människor vill också kunna njuta av mat och unna 

sig lyx och extravaganta måltider. »Den kalkylerande he-

donismen« har blivit ett sätt att pendla mellan discipline-

rat ätande och möjligheten att få tillåta sig frosseri och 

njutningar. Både att njuta konstant eller att hålla fast vid 

ett överdrivet hälsosamt ätande kan dock medföra ätstör-

ningar i större eller mindre grad.

Hushållning kontra lyx
Svenska konsumenter lägger cirka 20 procent av den totala 

inkomsten på mat; en betydligt mindre andel jämfört med 

i slutet av 1800-talet [11].

I konsumtionssamhället konkurrerar inte bara maten 

om vårt intresse. Vi köper stapelvaror i billighetsaffärer 

och nischprodukter som lyxkaffe och specialgjorda ostar i 

små butiker med exklusiv prägel.

I dag är det inte bara våra traditionella storhelger som får 

oss att köpa »något extra«. Det finns ständigt tillfällen för 

firande som motiverar oss till lyxigare konsumtion.

Bekvämlighet kontra omsorg
Färdiglagad mat är räddningen för många familjer i var-

dagslivet. Snabbmatsrestaurangerna blir allt fler och utbu-

det allt mer likriktat. McDonalds ökade etableringen av 

hamburgerrestauranger i Europa med 76 procent åren 

1996–2001 och vissa spår en likartad utveckling av snabb-

matskedjor här som den som skett i USA [34].

 FÖDOINTAG OCH ENERGIFÖRDELNING I GÅRDAGENS, DAGENS  OCH MORGONDAGENS SAMHÄLLE

I GÅR I DAG I MORGON

■ Begränsat utbud ■ Obegränsat utbud ■ Stort utbud (mat/färdigmat) 
■ Begränsad tillgänglighet ■ Obegränsad tillgänglighet ■ Obegränsad tillgänglighet
■ Obalans mellan energi- ■ Obalans mellan energi- ■ Mat beställs via dator och
intag och fysisk aktivitet intag och fysisk aktivitet intelligenta kylskåp,
=risk för svält =risk för övervikt leverans till dörren
 och välfärdssjukdomar ■ Mat=dryck?
■ Energifördelning: ■ Energifördelning: ■ Energifördelning:
kunde vara bra ofördelaktig Stor skillnad i hälsa
  i befolkningen

 Protein  Fett  Kolhydrater

Hälsinge socken
1880-talet

»Riksmaten«
1997–98

68 % 50 % ?
?

?

16 %

34 %

12 %

20 %

?

?

Figur 2. Karakteristika för födointag och energifördelning i gårdagens (i går), dagens (i dag) och morgondagens samhälle (i mor-
gon). Fritt efter Lundmark och Fjellström (38).
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I Sverige har ensamhushållen fördubblats de senaste 20 

åren. I dag lever cirka 2 miljoner svenskar ensamma och 

det är i ensamhushållen vi oftast hittar de bekväma mat-

lösningarna [36]. Singelmänniskor fattar oftast beslut om 

sina inköp i butiken och köper små förpackningar. Små-

barnsfamiljer storhandlar oftare och planerar i större ut-

sträckning sina matinköp.

Många barnfamiljer och även många i den äldre genera-

tionen försöker hålla fast vid att laga mat från grunden 

[27]. Försäljningssiffrorna talar dock sitt tydliga språk. I 

dag väljer barnfamiljer i större utsträckning hel- och halv-

fabrikat.

Matkultur är utan tvekan inlärt. Det är inom kulturen vi 

lär oss vad som är mat, på vilket sätt vi bör producera vår 

mat, tillaga, äta den och hur måltider fungerar i olika sam-

manhang. Det är inom kulturens ideologi, diskurs och 

normsystem vi konstruerar bilden av mat och måltider. 

Därför är det väsentligt att känna till »matens kulturella 

kunskapssystem« [37]. På så sätt kan vi bättre förstå hur 

människor på ett medvetet och omedvetet sätt systema-

tiskt kategoriserar och delar in omvärlden och vad som 

styr dem i deras livsmedels- och måltidsval.

Cuisine – kök
Ett viktigt kulturellt kunskapssystem är en kulturs speci-

fika cuisine; det vill säga kök. Inom en kultur lär man sig 

vad som anses vara mat, hur man skaffar den, kombinerar 

olika livsmedel till rätter och måltider samt hur man tilla-

gar en specifik maträtt med rätt tillbehör.

I dagens konsumtionssamhälle kommer maten från bu-

tiken och det är inte nödvändigt att lära sig kombinera oli-

ka livsmedel till måltider eftersom det går att köpa färdiga 

måltider. Smaken är därför en viktig faktor, speciellt för 

den yngre generationen [21, 24]. De lär sig mer om vad som 

är gott eller inte gott än om livsmedel som associeras med 

en specifik kultur. De globala snabbmatsrätterna tacos, 

hamburgare och pizza är exempel på mat som smakar gott 

för många barn i Norden.

Matens och måltidernas sociala arena
Ett annat av matens kulturella kunskapssystem är »matens 

och måltidernas sociala arena« [37]. Med detta avses hur vi 

beter oss, agerar och värderar mat och måltider i relation 

till andra människor i olika sammanhang. Vi lär oss tidigt 

regler för hur, vad, när, med vem och var man äter, samt 

vad det betyder. De här reglerna är outtalade och införli-

vas i vårt beteende och våra värderingar, men de kan ock-

så förändras över tid. Vi anser att vissa måltider bör ätas 

tillsammans med familjen, till exempel julaftonens jul-

bord, medan andra, som nyårsaftonens supé, går utmärkt 

att äta på restaurang. Vi står inte och äter framför den öpp-

na kylskåpsdörren utan sitter ned vid bordet, men vi kan 

stå och äta vid en öppen eld på fisketuren. Inom det nord-

iska kulturområdet äter vi med kniv och gaffel, men stop-

par inte kniven i munnen. I snabbmatstemplen behöver 

man dock inte skämmas om man äter med fingrarna.

Allt fler måltider och mat förknippas med informella 

regler [32]. Frågan är vad det kan ge för effekt på konsum-

tionen? I dag är det lätt att få i sig mat snabbt och ofta om 

man väljer fingermat och mat som inte kräver att man äter 

med bestick. En annan effekt av snabbmat anses vara fa-

miljemåltidens sönderfall [29]. I dag kan familjemedlem-

marna själva, när som helst på dagen, lätt göra i ordning en 

maträtt genom att värma den i mikrovågsugnen, eller när 

som helst på dygnet äta på McDonalds. Frågan är om da-

gens unga generation socialiseras in i ett samhälle som 

frånsagt sig den gemensamma måltiden [29]? Nordiska 

barn anser dock fortfarande att en lugn måltidsmiljö och 

att kunna äta tillsammans är viktigt [21].

Den förbjudna maten
Det tredje av matens kulturella kunskapssystem som tas 

upp här lär oss vad som anses vara »den förbjuda maten« 

[37]. Det betyder att vi lär oss de förbud och restriktioner 

vi omgärdar maten med. Viss mat anses av vissa männi-

skor vara tabu eller förbjuden att äta i specifika samman-

hang.

Förr var mattabun vanligt inom den folkliga kulturen el-

ler knutet till den religiösa världen. I dag kan den tabube-

lagda maten snarare kopplas till det moderna konsum-

tionssamhällets riskkalkylering [37].

Barn lär sig tidigt vad som anses vara bra respektive »då-

lig« (tabubelagd) mat. Nordiska barn klassificerar frukt, 

grönsaker, grovt bröd och andra fiberrika cerealier samt 

mjölk som bra livsmedel, medan chips, godis, kakor, pizza, 

hamburgare, korv och läsk representerar den dåliga maten 

[21]. Barnen förknippar den ohälsosamma maten med helg 

och fest (speciellt när det inte finns tid att laga mat) medan 

den hälsosamma maten är sådan mat som man äter till var-

dags. De tydliga regler (exempelvis »bara på helgen och till 

fest«) som tidigare gällde för till exempel läsk och godis 

(lördagsgodis) har dock suddats ut. Dagens barn konsume-

rar läsk och godis när och var som helst.

Matens symbolism
»Matens symbolism« är ännu ett viktigt kulturellt kun-
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skapssystem vi bör lära oss mer om [37]. I alla kulturer 

används koder och symboler som uttryck för identitet 

och tillhörighet. I dag har symboler och identitetsska-

pande blivit ett av människans viktigaste trygghetssy-

stem. Vi använder viss mat för att visa att vi är svenskar; 

speciellt om vi är i ett annat land. Barn lär sig att viss 

mat hör till barndomens smakrepertoar medan äldre 

förväntas tycka om annan mat och andra måltidssitua-

tioner.

I vårt samhälle är till exempel att lära sig tycka om kaffe 

ett kulturellt uttryck för att upptas i vuxenvärlden. Vem 

tycker om kaffe som barn? Unga pojkar tycker att det är 

»coolt« att dricka coca-cola, däremot inte att dricka mjölk 

eller Ramlösa. Meningen med mat, och uppfattningen att 

viss mat symboliserar något specifikt, utvecklas ofta ge-

nom praktisk användning över en längre tid.

Matens diskurs
»Matens diskurs« är det kulturella kunskapssystem [37] 

som inbegriper de begrepp och uttryck som används för 

att illustrera den mening vi lägger i maten och måltiderna. 

Gastronomi, smak, kvalitet och njutning är begrepp som i 

vissa sammanhang signalerar en positiv mening av mat 

men i andra en negativ. Nutrition kan i vissa sammanhang 

signalera en negativ känsla men i andra sammanhang få en 

positiv mening.

Ett annat exempel är begreppet »naturlig mat« som för 

vissa kan betyda motsatsen till massproducerad industriell 

mat och därmed ha en positiv mening, medan det för 

andra kan innebära naturligt giftig mat, vilket är ett nega-

tivt fenomen. Det är med andra ord viktigt att kunna förstå 

och analysera orden, språket och begreppen i deras res-

pektive sammanhang.

Mat och genus
Ännu ett kulturellt kunskapssystem är »mat och genus«. 

Redan från barnsben lär vi oss att konstruera meningen 

med maten ur ett genusperspektiv. Viss mat anses vara 

kvinnlig, annan manlig. Män och kött är en lika själv-

klar kombination som kvinnor och grönsaker [27]. Var-

för har vi till exempel skapat bilden av den hälsosamma, 

bantande kvinnan som lagar mat till vardags som kon-

trast till den obekymrade mannen som äter med god ap-

tit och som inte ställer sig framför grytorna förrän till 

helgen?

Vid kostrådgivning är det även viktigt att ha kunskap 

om vem i familjekonstellationen som står för matinköp 

och matlagning. Kunskaper om matens kulturella kun-

Tabell 1. Checklista vid kostanalys och kostrådgivning.

Frågor Anamnes Att tänka på vid kostrådgivning

Vad? Fast födoämne – vätska Hur sker bearbetning i munnen?

Hur ofta?  Frekvens svårbedömd faktor!

När? Dagtid - nattetid - Strukturerat eller ostrukturerat måltidsmönster?

 Vid huvudmål - vid mellanmål - snacks

Hur? Snabbt – långsamt Ätteknik

Var? Hemmet – skolan – arbetsplatsen -  En stor del av intagen sker utanför hemmet.

 på stan – i bilen

Varför? Värderingar – vana – identitet – Tradition, kultur, socioekonomi
 aptit – njutning –tröst – kostnad

Ålder? Barn- ungdom – vuxen – äldre Stora variationer i kostintag i förhållande till ålder.

Fysisk aktivitet? Hög - låg Säkra tillräckligt energiinnehåll

Vem ansvarar för Patient – anhörig – annan Vem bör få rådgivning?
inköp/matlagning? 

Medicinskt status? Frisk – sjuk Är kostförändring möjlig eller är den en del av en
  medicinsk behandling?

Social situation? Stabil – instabil Är en kostförändring realistisk i dagsläget?

Hälsomedvetande? Högt – lågt Kan hälsomedvetenhet påverkas?
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skapssystem behövs för att kunna guida, hjälpa och stötta 

människan i konsumtionssamhällets djungel av livsmedel 

och att kunna hjälpa dem att tolka experternas flöde av råd 

och rekommendationer om mat.

Den moderna människan bombarderas av kostråd och re-

cept i kokböcker och matprogram, utbudet av livsmedel 

ökar och vi översköljs av hälsorekommendationer och an-

visningar om hur vi bör äta för att uppnå ett långt och 

friskt liv. För den enskilda individen är det inte lätt att sät-

ta ihop en kost som fungerar i vardagen utfrån all informa-

tion. Kostråd kan dessutom inte diskuteras separat utan 

måste ställas i relation till en rad andra faktorer, framför 

allt fysisk aktivitet. För vårdgivare inom medicinen och 

odontologin är det viktigt att ha kunskap om samtliga fak-

torer som påverkar individens kostintag. För att ha bättre 

förutsättningar för att lyckas med en kostförändring hos 

patienten bör man som vårdgivare bland annat ställa frå-

gorna; vad, hur ofta, när, hur var och varför en produkt 

konsumeras (tabell 1).

Changes in dietary patterns – a Nordic perspective
How does changes in dietary patterns and consumption habits af-
fect oral health?

Consumption behaviour has, for most individuals in the 

Nordic countries, changed dramatically during a rather 

short period of time. For a large number of persons in all 

age groups these changes have resulted in an increased 

risk for dietary-related diseases such as obesity, diabetes, 

dental caries and dental erosion. Although the Nordic re-

commendations concerning nutrition are given in order to 

help individuals maintain good health, eating behaviour 

varies considerably from one individual to another. The 

changing practice of eating has shifted during the last 100 

years, and in the 21st century food can basically be bought 

and consumed anywhere at any time. The complex rela-

tionships between factors such as different ways of provi-

ding and consuming foods, household organization and 

social relationships are all important and influence this 

process. When individual food intake is evaluated in order 

to reduce the risk for dietary-related disease, the evaluator 

must be aware of all the factors. It is important to ask not 

only what is consumed, but also how often, when, how, 

where and why.
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Igennem de seneste år er der gradvist vokset nye prin- 

 cipper for forebyggelse og sundhedsfremme frem, der 

 bygger på et bredt sundhedsbegreb. Det enkelte men-

neskes sundhed udformes i et dynamisk samspil mellem 

arv, livsstil, levekår og sundhedsvæsenets indsats. De nye 

begreber er i praksis slået igennem ud fra erkendelse skabt 

i den fremvoksende folkesundhedsvidenskab og interna-

tionale organisationer såsom Verdenssundhedsorganisa-

tionen WHO (1-4). WHO har præsenteret strategier for 

sundhed og sygdomskontrol i det 21. århundrede (5,6), og i 

de nordiske lande har vi parallelt hermed fået nationale 

folkesundhedspro grammer, der betoner betydningen af 

sundhedsfremme og forebyggelse.

I Tabel 1-2 findes et skema over de hyppigst anvendte 

begreber i forebyggelses- og sundhedsarbejdet i dag. Disse 

begreber er ofte skabt i international sammenhæng og fin-

der forskellig anvendelse på nationalt plan. I den nordiske 

velfærdsmodel har vore lande i en lang periode vedkendt 

sig levekårenes betydning for sundheden og omsorgen for 

de svagest stillede befolkningsgrupper i samfundet. Des-

uden har der været tale om en solidarisk finansieringsmo-

del via skatter, så hjælpeindsatsen i social- og sundheds-

sektoren afhænger af menneskers behov snarere end af 

pengepungens tykkelse. Tandplejesystemerne i Norden er 

alligevel en vigtig undtagelse for dette princip, idet egen-

betaling især for voksenbefolkningen stadig spiller en stor 

rolle for befolkningernes udnyttelse af tandplejesystemet.

Internationalt set er sundhedsfremmebegrebet kontro-

versielt, både forskningsmæssigt, fagligt og politisk. Den 

umiddelbare betydning af sundhedsfremme er blot frem-

me af sundhed. Det sidste led i ordet volder ikke de store 

problemer, hvorimod det første led – sundhed – kommer 

til at afspejle meningsforskellene i de forskellige opfattel-

ser af sundhedsbegrebet. 

WHO formulerede ved organisationens grundlæggelse i 

1948 en kort sundhedsdefinition: »Sundhed er ikke blot 

fravær af sygdom og svagelighed, men også en tilstand 

med fuldstændig fysisk, social og psykisk velbefindende« 

(7). WHO’s sundhedsdefinition har til i dag præget den 

professionelle og politiske sundhedsdebat, men med for-

skellige tyngdepunkter i definitionen. Definitionen inde-

holder to vigtige dimensioner:

1. En fraværsdimension i form af fravær af tegn på syg-

dom og svagelighed.

2. En tilstedeværelsesdimension i form af tilstedeværelse 

af funktion og livskvalitet.
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Tabel 1. Definitioner af nogle vigtige forebyggelsesbegreber

Begreb Indhold

 1. Forebyggelse Den foranstaltning eller proces, hvorved et bestemt uønsket fænomen forhindres, hæmmes el-
ler reduceres.

 2. Primær forebyggelse Indsats for at mindske risikoen for, at sygdom overhovedet optræder, eller
  Indsats for at forbedre livskvalitet, at ændre sociale institutioner og at hjælpe samfundet til at 

tolerere større tilpasningsvariationer.
  Inden for miljøområdet: indsats rettet mod primærkilden til forurening.
 Sekundær forebyggelse Indsats for at finde symptomer og sygdomme i tidlige stadier for derved at afkorte sygdoms-

forløb eller medvirke til bedre prognose, eller 
  Indsats for at hjælpe enkeltpersoner eller familier med at mindske påvirkningen af stress og 

for at hjælpe med at forudse problemer for sårbare dele af befolkningen.
 Tertiær forebyggelse Indsats for at forhindre tilbagefald af sygdom og for at forhindre kroniske tilstande, herunder 

funktionsnedsættelse pga. sygdom. Forebyggelsesbegrebet udvides i retning af revalidering – 
kaldes af nogle for god, tidlig behandlingsindsats.  Ligger som regel uden for det traditionelle 
forebyggelsesbegreb. Inden for miljøområdet: rettet mod at styrke modstandskraften hos den 
enkelte.

 3. Generel forebyggelse Rettet mod brede områder.
 Specifik forebyggelse Rettet mod enkelt-årsager eller mod specifikke sygdomme.

 4. Risikoorienteret forebyggelse Tankegangen er at finde risikofaktorer, en risikoprofil eller risikosituationer, og derefter mind-
ske eller fjerne risikoen. Kan inddeles efter indsatsniveau, fx

  Risiko-individ
  Risiko-familie
  Risiko-miljø
  Risiko-planlægning

 5. Årsagsspecifik forebyggelse Går på den eller de specifikke årsagskomponenter, som søges fjernet/påvirket.
 Fysisk forebyggelse Rettet mod fysisk årsag.
 Kemisk forebyggelse Rettet mod kemisk årsag.
 Psykisk forebyggelse Rettet mod psykiske årsager.
 Social forebyggelse Rettet mod sociale årsager.

 6. Massestrategi Forebyggelsesindsatsen rettes mod alle i befolkningen.
 Højrisikostrategi Forebyggelsesindsatsen rettes mod personer med særlige risikofaktorer eller med særlig høj 

risiko på en given risikofaktor. 

 7. Screening Enhver aktivitet, som ved hjælp af en enkelt undersøgelse i en formodet rask befolkning skil-
ler personer ud til nærmere undersøgelse. Indgår i helbredskontrol, i folkeundersøgelser, i 
masseundersøgelser (må ikke forveksles med case-finding, som bygger på, at en person selv 
henvender sig med et problem, som endnu ikke er klart formuleret).

 Massescreening Omfatter hele befolkningsgrupper.
 Selektiv screening Omfatter udvalgte risikogrupper med formodet eller kendt høj risiko.

 8. Opsøgende virksomhed Forebyggelse baseret på, at den professionelle – som regel væk fra sit kontor eller sin konsul-
tation – opsøger de personer og grupper, som nu eller senere forventes at få problemer eller 
sygdom.

 9. Bred forebyggelse Ved bred forebyggelse sættes ind over for flere led i en årsagskæde eller i flere samfundssekto-
rer samtidig.

 Snæver forebyggelse Kun en enkelt faktor i årsagskæden har interesse, erkendelsesmæssigt og med hensyn til ind-
sats.

10. Aktiviserende forebyggelse Her er idéen, at folk selv er eller bliver aktive for at ændre levekår eller livsstil i sundheds-
fremmende retning. Folk skal selv foretage sig noget for at opnå forebyggelsen og har – til dels 
– selv ansvaret for indsatsen.

 Passiviserende forebyggelse Initiativ og ansvar er i det væsentligste overladt til den professionelle, som også afstikker løs-
ninger og handlemuligheder.
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I årtier har fraværsdimensionen været fremherskende i 

sundhedsvidenskab og i sundhedsvæsenets praksis. Dette 

afspejler 1950’ernes og 1960’ernes markante udvikling af 

behandlingsteknologi. Også i tandplejesystemet har der i 

høj grad været fokus på instrumentelle løsninger af tand- 

og mundhulens sygdomme, og det har længe givet anled-

ning til et rent biomedicinsk sundhedsbegreb. I de senere 

år har tilstedeværelsen af livskvalitet imidlertid fået større 

opmærksomhed, og sundhedsfremme med dette perspek-

tiv vinder indpas ikke mindst i kraft af øget forskningsba-

seret erkendelse i samfundsmedicinsk og samfundsodon-

tologisk forskning. Begrebet livskvalitet er komplekst, men 

omfatter især dimensioner såsom funktion, smerteerfa-

ring, psykologisk status samt sociale relationer (8). Med 

det bredere, moderne sundhedsbegreb er det ej heller til-

strækkeligt alene at interessere sig for forebyggelse af syg-

dom gennem traditionelle medicinske løsninger (fx gen-

nem klinisk fluorforebyggelse af caries), det er også vigtigt 

at holde raske mennesker raske gennem populationsorien-

teret sundhedsfremme. De vidtrækkende sundhedsfrem-

metiltag ligger uden for sundhedsvæsenet og knytter sig 

især til uddannelse, samfundsøkonomi, fordelingspolitik, 

miljøpolitik, fødevarekontrol og ernæring samt bolig- og 

arbejdsmiljøpolitik. Sundhedsarbejdet kræver hermed og-

så en tværsektoriel og tværfaglig indsats, og i nyere tid har 

både videnskab og praksis omkring folkesundheden til-

trukket faggrupper uden for den biomedicinske verden, 

især sociologer, psykologer, økonomer, ingeniører, bioke-

mikere og biologer.

I 1986 udformedes i Ottawa, Canada, et uhyre vigtigt in-

ternationalt charter om »Health promotion« (9). Dette 

charter var initieret af WHO og introducerer et nyt over-

ordnet begreb om sundhedsfremme. Begrebet ligger i for-

længelse af idéerne bag WHO’s politik om »Sundhed for 

alle år 2000«. Sundhedsfremme er defineret som en proces, 

der sætter mennesker i stand til at øge kontrollen over 

sundhedsdeterminanter. Denne proces har ikke alene fo-

kus på handlinger, der styrker enkeltindividets færdighe-

der og evner, men har også en politisk og social dimension 

orienteret mod sociale, miljømæssige og økonomiske be-

tingelser for sundhed. Ottawa-charteret fremhæver fem 

grundlæggende strategier for sundhed, og disse har alle 

slået igennem i det nordiske sundhedsarbejde i dag:

Tabel 2. Definition af begreberne sundhedsfremme og empowerment

1. Sundhedsfremme Sprogligt: Fremme, forøgelse, højnelse af sundheden 

  1. WHO glossary (1998)
  Sundhedsfremme (health promotion) er en proces, der sætter mennesker i stand til at øge 

kontrollen over og forbedre deres sundhed. Sundhedsfremme er en omfattende social og 

politisk proces, der ikke kun omfatter handlinger, der rettes mod en styrkelse af individers 

færdigheder og evner, men også omfatter handlinger med henblik på at ændre sociale, mil-

jømæssige og økonomiske betingelser for at afbøde virkningen på befolkningens og indivi-

ders sundhed. Sundhedsfremme er den proces, der sætter folk i stand til at øge kontrollen 

over sundhedens determinanter for derved at øge deres sundhed.

2.  Empowerment (magtmobilisering) 1. WHO glossary (1998)
  Inden for sundhedsfremme er empowerment en proces, hvorigennem folk får større kon-

trol over beslutninger og handlinger, som påvirker deres liv. Der skelnes mellem individuel 

empowerment og lokalsamfunds empowerment. Den individuelle refererer primært til in-

dividets evne til at træffe beslutninger og til at have kontrol over sit eget liv. Den lokalsam-

fundsmæssige handler om individer, der handler kollektivt for at få større indflydelse på og 

kontrol over sundhedens determinanter og livskvaliteten i dens lokalsamfund.

  2. EU Public Health glossary
  En proces, hvor individer og grupper handler for at få kontrol over deres liv og derigennem 

større kontrol over beslutninger og handlinger, som påvirker deres sundhed gennem æn-

dringer af deres sociale og politiske omgivelser. Deres selvværd øges, deres kritiske sans, 

deres beslutningsevne og deres evne til at handle forbedres. Selv mennesker med ringe 

evner, eller som befinder sig i vaklende situationer, får styrke og ressourcer. Man kan ikke 

»producere« en empowermentproces, kun fremme den.
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Ottawa Charter er siden 1986 fulgt op på globale konferen-

cer og senest ved Bangkok-konferencen i 2005 (10), der sat-

te fokus på implementering af sundhedsfremmeprogram-

mer gennem partnerskab mellem politikere, sundhedsad-

ministratorer og sundhedsprofessionelle. Videreudvikling 

af sundhedsfremme for oral sundhed er også fulgt op med 

den såkaldte Liverpool Declaration i 2005 (www.who.int/

oral_health). 

De internationale udviklingstendenser, der især er af in-

teresse for de nordiske lande, knytter sig til WHO’s sund-

hedsstrategier og EU’s politik på sundhedsområdet. Ele-

menter af disse internationale strategier kan spores i de 

nationale strategier for sundhed. De nordiske lande har al-

le tilsluttet sig WHO’s nye strategi for sundhed i Europa i 

det 21. århundrede (5), der hviler på de overordnede hen-

sigter om at fremme og beskytte menneskers sundhed li-

vet igennem samt at mindske udbredelsen af de vigtigste 

sygdomme og lindre den lidelse, de forårsager. De grund-

læggende værdier i denne politik er: a) sundhed som en 

menneskerettighed, b) sundhedsmæssige rettigheder og 

aktiv solidaritet mellem indbyggere i alle lande samt c) 

menneskers og lokalsamfundets deltagelse og ansvar for 

udvikling af sundhed. WHO har opstillet 21 mål for Euro-

pas »Sundhed i det 21. århundrede«, og disse er vist i over-

sigtsform i Tabel 3. Der satses på bedre sundhed og fore-

byggelse af sygdom gennem intervention over for risiko-

faktorer, multisektorielle strategier, en resultatorienteret 

sundhedssektor og aktiv styring af forandringer. Dette 

Tabel 3. Oversigt over målene i WHO’s Europa-sundhedsstrategi i det 21. århundrede (5)

Sikring af retfærdighed på sundhedsområdet gennem aktiv solidaritet

 Mål 1: Sundhedsmæssig solidaritet i den europæiske region gennem reduktion af kløften i sundhed mellem lande

 Mål 2: Retfærdighed på sundhedsområdet gennem reduktion af sundhedskløften mellem socioøkonomiske grupper i 

alle lande

Bedre sundhed for de 870 millioner mennesker i den europæiske region

 Mål 3: En sund start på livet

 Mål 4: Unges sundhed

 Mål 5: Sund aldring

Forebyggelse og kontrol af sygdomme og tilskadekomst

 Mål 6: Forbedring af den psykiske sundhed

 Mål 7: Reduktion af smitsomme sygdomme

 Mål 8: Reduktion af ikke-smitsomme sygdomme

 Mål 9: Reduktion af tilskadekomst som følge af vold og ulykker

Multisektorielle strategier for skabelse af bæredygtig sundhed

 Mål 10: Et sundt og sikkert fysisk miljø

 Mål 11: Sundere levevis

 Mål 12: Reduktion af skadevirkninger af alkohol, narkotika og tobak

 Mål 13: Sundhedsskabende omgivelser

 Mål 14: Multisektorielt ansvar for sundhed

En resultatorienteret sundhedssektor

 Mål 15: En integreret sundhedssektor

 Mål 16: Kvalitetsorienteret ledelse

 Mål 17: Finansiering af sundhedstjenesten og tildeling af ressourcer

 Mål 18: Udvikling af menneskelige ressourcer til sundhedssektoren

Styrelse af forandringer, der skal føre til sundhed

 Mål 19: Sundhedsforskning og -viden

 Mål 20: Mobilisering af sundhedspartnere

 Mål 21:  Politik og strategier for Sundhed for Alle
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skal føre til bedre sundhed og livskvalitet for Europas 870 

millioner mennesker. Der er naturligvis flere af disse mål-

sætninger, der er vigtige også for oral sundhed, men især 

Mål 8 påkalder sig interesse, idet vi her finder en specifik 

målsætning (Mål 8.5) om oral sundhed for år 2020 hos 6- 

og 12-årige børn:

»By the year 2020, at least 80 % of children aged 6 years 

should be free of caries, and 12-year-old children should 

have on average no more than 1.5 Decayed, Missing or 

Filled  teeth.«

Folkesundhedsprogrammer 2003-2008 for EU-landene 

er mindre vidtrækkende, idet både sundhedsvæsen og 

sundhedspolitik ikke er genstand for harmonisering og 

fælles lovgivning. Programmernes overordnede mål er at 

satse på højnelse af oplysning og viden om sundhed, ud-

vikling af beredskab over for sundhedsrisici og at fokusere 

på sundhedens determinanter, fx livsstil, levekår og miljø. 

Medlemslandene tilskyndes til at indføre monitorerings- 

og sundhedsinformationssystemer, og der pågår for nær-

værende også et europæisk udviklingsarbejde for etable-

ring af odontologiske informationssystemer.

Mundhulen er en naturlig del af menneskets krop. 

Mundsundheden er derfor også en integreret del af generel 

sundhed og essentiel for menneskers livskvalitet. God 

mundsundhed og et funktionelt tandsæt sætter mennesker i 

stand til at spise, tygge og nyde en række fødeemner, og 

munden er ligeledes en vigtig forudsætning for velvære, 

kommunikation og deltagelse i det sociale liv. Figur 1 viser 

centrale dimensioner af begrebet livskvalitet vedrørende 

oral sundhed. Disse dimensioner har stor betydning for det 

moderne brede sundhedsbegreb og derfor også for inter-

vention og evaluering af odontologiske sundhedsfremme-

programmer. Overalt i verden har orale sygdomme imidler-

tid en negativ virkning på livskvaliteten i form af smerte, 

ubehag, søvnløshed, begrænset tyggefunktion, nedsat spyt- 

og synkefunktion og eventuel påfølgende dårlig ernærings-

tilstand. I industrilande er tand- og mundsundheden gene-

relt set forbedret gennem de sidste 30 år, hvorimod syg-

domsbyrden nu er voksende i en række udviklingslande (6). 

I industrilande såvel som i udviklingslande er begge syg-

domsmønstre klart relateret til den sociale, økonomiske og 

politiske udvikling, som samtidig har resulteret i ændrede 

risikoprofiler med hensyn til livsstil, kost, tobaksforbrug og 

alkoholvaner. I industrilandene spiller opbygningen af 

tandplejesystemer også ind, især udnyttelsen af et forebyg-

gende tandplejetilbud og udviklingen af egen omsorg har 

spillet en rolle for den »epidemiologiske transition« og kon-

trollen over orale sygdomme.

Uanset om vi taler om industrilande eller udviklingslan-

de, gælder det imidlertid, at den sociale ulighed i samfun-

dene også omfatter ulighed i oral sundhed. Hvad enten 

måleindikatorerne er kliniske registreringer af oral sund-

Funktion:

* Tygning og

synkning

* Tale

Psykologiske 

aspekter:

* Udseende

* Selvværd

Sociale aspekter

* Intime forhold

* Kommunikation

* Social interaktion

Smerte/ubehag

* Akut

* Kronisk

Livskvalitet 

relateret til 

oral sundhed

OHRQOLs bestanddele/komponenterOHRQOLs bestanddele/komponenter

Figur 1. Centrale kompo-
nenter af begrebet livs-
kvalitet i relation til oral 
sundhed (8).
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hed/sygdom eller subjektive indikatorer for sundhedstil-

stand, oplevet behov for behandling eller mål for livskvali-

tet, er det godtgjort, at oral sundhedstilstand og livskvali-

tet er relateret til social klasse, arbejdsstilling, indkomst, 

uddannelse og i nogle tilfælde urbaniseringsgrad (11). Det-

te systematiske billede understreger dermed de sociale de-

terminanter i oral sundhed.

Ottawa Charteret (9) fremhæver sundhedspolitik og sund-

hedspædagogik som vigtige hovedstrategier for sundhed 

og understreger især behovene for indsats på fem områder 

i fremtidens sundhedsfremme:

1) Udviklingen af en national politik for sundhed, der ind-

drager alle relevante sektorer og ikke kun sundheds-

sektoren.

2) Tilvejebringelse af sundhedsfremmende/støttende mil-

jøer og afklaring af muligheder for ændringer og inter-

vention frem mod sundhed.

3) Udvikling af sundhedsfremmende adfærd og livsstil; 

ikke blot ved at bibringe folk information, men desuden 

ved at stimulere forståelsen af personlige, sociale og po-

litiske færdigheder, der vil sætte mennesker i stand til 

at agere kollektivt for sundhedsfremme. Ved såkaldt 

»empowerment« sigtes der mod at give mennesker – in-

dividuelt eller kollektivt – kontrol over faktorer, der har 

betydning for sundheden (jf. Tabel 2).

4) At styrke lokalsamfundets aktion ved at fremme sund-

hedsorienterede beslutninger, planlægning og imple-

mentering af konkrete, effektive aktiviteter for bedre 

sundhed. 

5) Reorientering af sundhedstjenesten fra et primært fo-

kus på klinisk behandlingsintervention mod større 

vægt på sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme.

Ud over sundhedssektoren omfatter de for oral sundhed 

mest betydningsfulde andre sektorer bl.a. fødevareindu-

strien, tobaksindustrien samt distributions- og forbrugs-

sektoren. I de moderne samfund påhviler der fødevarepro-

ducenter et stort ansvar også for oral sundhed, dels så der 

fremstilles varer, der ikke er sundhedsskadelige, dels ved 

at deklarere og mærke varer, så forbrugerne i konsumled-

det bibringes viden om eventuelle sundhedsmæssige kon-

sekvenser. Desuden er det vigtigt, at der sikres kvalitetssy-

stemer for kontrol med varer i henhold til myndigheds-

krav og borgerinteresser. Effektiv begrænsning i forbruget 

af sukkerholdige produkter – inkl. slik, sodavand og andet 

skjult sukker – vil erfaringsmæssigt ofte give anledning til 

konfliktsituationer mellem industriinteresser og forbru-

gerinteresser vedrørende sundhed. WHO har netop udar-

bejdet en global strategi for kost og ernæring, der fokuse-

rer på, hvordan man i medlemslande kan tackle sådanne 

potentielle konflikter og derved styrke det sundhedsfrem-

mende arbejde (www.who.int/dietphysicalactivity/en).

Flere industrilande har i dag en politik og lovgivning for 

tandpleje, der traditionelt er rettet mod struktur og admini-

stration af et behandlingsorienteret tandplejesystem. Gene-

relt set er den nationale tandplejepolitik i vid udstrækning 

isoleret fra sundheds- og sociallovgivning i øvrigt. I de nor-

diske lande har vi dog i de senere år set en udvikling frem 

mod integration af tandplejelovgivning i generel sundheds-

lovgivning. Mange industrilande mangler stadig en lovgiv-

ning og direktiver, der målretter arbejdet for bedre oral 

sundhed, dette til trods for WHO’s anbefalinger om et re-

sultatorienteret sundhedsvæsen. Udfordringerne for en lov-

givning om oral sundhedsfremme knytter sig i høj grad og-

så til integration af arbejdet for reduktion af risikofaktorer i 

relation til usund kost, tobak, alkohol og livsstilsfaktorer. 

Ved et integreret sundhedsarbejde er der mulighed for mere 

effektivt at udnytte vor viden om relationen oral sundhed 

– generel sundhed og at applicere »common risk factors ap-

proaches« (6,12) (Figur 2).

I lighed med kost- og fødevareproblemer må tobakskon-

trol nødvendigvis tackles på tværs af landegrænser. WHO 

har nyligt etableret den såkaldte Framework Convention for 

Control of Tobacco (www.who.int/tobacco/en) som en slags 

international lov. I maj måned 2003 vedtog det såkaldte 

World Health Assembly at styrke den sundhedsfremmende 

indsats over for tobaksrelaterede sygdomme ved at pålægge 

medlemslandene, at der indføres stærk kontrol for redukti-

on af tobaksforbruget, hvorved denne risikofaktor ultima-

tivt elimineres. Sundhedsprofessionerne, herunder tandple-

jepersonale, spiller også en afgørende rolle her (13,14).

Etablering af fluorprogrammer er yderligere et godt ek-

sempel på sundhedsfremmetiltag, der hviler på politiske 

initiativer og lovgivningsgrundlag. Vandfluoridering, salt-

fluoridering, mælkefluoridering og brug af fluortandpasta 

er globalt set veldokumenterede værktøjer i folkesundheds-

arbejdet (15) og anbefales entydigt af WHO (15,16). I de nor-

diske lande har automatiske fluorprogrammer på nær bru-

gen af fluortandpasta imidlertid ikke vundet indpas, især af 

politiske grunde, idet mange mennesker antages at blive fra-

taget individuelle valgmuligheder, eller også fordi opbyg-

ningen af avanceret tandplejeservice med regelmæssige 

tandlægebesøg har virket for patientrelateret klinisk appli-

kation af fluor varetaget af sundhedspersonale. 

Overalt i verden er den sundhedsfremmende skole et vig-
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tigt folkesundhedsinitiativ over for børnepopulationen. 

WHO har lanceret en national strategi, fordi skolen har 

vist sig at være et ideelt støttende miljø for børnesundhed 

(»setting for health«) (17). Den sundhedsfremmende skole 

inddrager både børn og lærere, familie og lokalsamfund 

samt skolens fysiske miljø. Skolen kan dels stimulere ud-

viklingen af sund livsstil, dels sikre sunde miljøbetingel-

ser fx ved sanitære faciliteter med rent vand for god hygi-

ejne, dels etablere skolebespisning med sund kost for god 

ernæringstilstand, og som led heri kan den også formidle 

administration af fluor gennem fx vand- og mælkefluori-

dering og brug af fluortandpasta for oral hygiejne. Tand-

plejen kan hensigtsmæssigt integreres i skolesundhedsar-

bejdet, og WHO har udarbejdet vejledninger herfor (18). I 

de nordiske lande har skolen allerede i mange år haft cen-

tral placering i sundhedsfremme for børn, men der er sta-

dig udfordringer fx i tobaksforebyggelsen og i arbejdet 

med at få sodavandsautomater ud af skolerne til gavn også 

for oral sundhed. 

Der er positive erfaringer fra etablering af integrerede 

skoletandplejeprogrammer, der omfatter sundhedsfrem-

me, men også forebyggelse og behandling af orale sygdom-

me (19,20). Den sundhedsfremmende skole med engage-

ment af skolelærere vinder nu også frem i udviklingslande 

(21), hvor skolen primært bruges som platform for sund-

hedsfremme og pædagogik, fluorforebyggelse, undersø-

gelser og screening for behandling andetsteds, fordi res-

sourcerne er begrænsede.

Principperne fra den sundhedsfremmende skole har i øv-

rigt også vist sig at have relevans for nye målgrupper i tand-

pleje, fx over for ældrebefolkningen. Et dansk program med 

kommunal tandpleje for alderspensionister (22) har således 

vist gode resultater for udviklingen af sund livsstil, viden og 

positive holdninger for tandpleje, egen omsorg og øget livs-

kvalitet. Parallelt hermed kan arbejdspladser eller industri-

er tjene som »setting for health« for opnåelse af oral sund-

hed og intervention mod arbejdsmiljørelaterede sygdomme 

i mundhulen. Sådanne erfaringer på tandplejeområdet er 

tillige indhøstet i nordiske lande (23-25).

Sundhedspædagogik har i årtier været en central kompo-

nent i det sundhedsfremmende arbejde overalt i verden. 

Lidt forenklet kan man sige, at udviklingen inden for sund-

hedsfremme og sygdomsforebyggelse er gået fra oplysnings-

arbejde via videns- og holdningspåvirkning mod et mere 

holistisk mobiliseringsperspektiv (»empowerment«) for in-

divid, gruppe og lokalsamfund (26). Det vil som regel være 

nødvendigt at vælge forskellige virkemidler for at nå frem til 

et effektivt og funktionelt sundhedsprogram. I det følgende 
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gives nogle eksempler på teorier om adfærd, der har været 

anvendt som basis for sundhedspædagogisk praksis.

En teori bygger på grundlæggende antagelser om et fæ-

nomen (her: adfærd) og kan forstås som et kort, der kan 

give et forenklet oversigtsbillede af virkeligheden. Forhol-

det mellem teori og virkelighed kan sammenlignes med 

kort og terræn. Selvom et kort ikke kan give alle detaljer 

om terrænet, er det et nyttigt hjælpemiddel for orientering. 

God viden og forståelse af faktorer, som regulerer adfærd 

og sundhed, er vigtigt for planlægning af sundhedspæda-

gogik som komponent i folkesundhedsprogrammer. I det 

tidlige arbejde omkring sundhedsfremme og primær syg-

domsforebyggelse havde man stor tiltro til formidling af 

information som kilde til adfærdsændring. Man antog fx, 

at sundhedsoplysning vil øge viden om risici, som da igen 

vil bidrage til forandring af holdninger og adfærd hos 

modtageren af budskaber. Denne række af årsag-virk-

nings-forhold er kendt som KAP-modellen (Knowledge, 

Attitude and Practice) (27). Modellens antagelser har ligget 

bag megen sundhedsoplysning på tandplejeområdet, ikke 

mindst masseoplysningskampagner. I dag ved vi, at årsag-

skæden for adfærdsændring er mere kompleks, og at der 

kun er begrænset direkte sammenhæng mellem viden og 

adfærd. Det vidensniveau, en person har om sammenhæn-

gen mellem sukker og caries, behøver ikke at korrespon-

dere med holdningen eller adfærden vedrørende sukker-

indtagelse. KAP-modellen er individorienteret og tager ik-

ke hensyn til faktorer, der knytter sig til individets situati-

on og sociale miljø, og som samtidig kan have afgørende 

betydning for adfærdsændring (11). 

Mange forskellige forhold ligger til grund for den varia-

tion, vi ser i menneskers sundhedsadfærd; det gælder so-

ciale, miljø- og samfundsmæssige faktorer og individuelle 

faktorer såsom personlighed, oplevede normer og hold-

ninger. I den socialpsykologiske model bruges holdninger 

ofte i betydningen tilbøjelighed til handling, og et eksem-

pel herpå er den såkaldte »Health Belief model« (28). Tesen 

er, at en person vil udvise forebyggelsesadfærd (fx stoppe 

rygning eller reducere sukkerindtaget) ud fra en afvejning 

af alvorlighedsgraden af den tilstand, man ønsker at undgå 

(oral sygdom), sandsynligheden for at pådrage sig sygdom-

men (modtagelighed) og den gevinst, man opnår ved den 

forebyggende handling. I sundhedspædagogisk praksis 

skal man således i oplysningen satse på at påvirke disse tre 

»omdrejningspunkter«. Kritikken mod denne model har 

været, at den forenkler det komplekse samspil i forståelsen 

af, hvordan det sociale miljø indvirker på sundheds- og 

forebyggelsesadfærden.

Normative teorier om sundhedsadfærd som fx Teorien 

om Planlagt Adfærd (29) lægger hovedvægten på indivi-

dets relation til såkaldte »betydningsfulde andre«. Subjek-

tive normer er adfærdsstyrende, ved at individet gerne sø-

ger at handle i overensstemmelse med, hvad det tror, an-

dre mennesker mener er rigtigt/forkert. De »betydnings-

fulde andre« kan være forældre, venner eller autoritetsper-

soner. Ud over socialt pres kan sundhedsadfærden også 

forklares ved mestringsforventning; brugen af tandtråd 

kan hvile på individets fornemmelse af at være i stand til 

at udføre den sundhedsrelevante handling. Den norske 

undersøgelse »Voksen i år 2000« (30) viste fx, at blandt 

15-årige var beslutningen om brug af tandtråd stærkt asso-

cieret til socialt pres (subjektive normer) og til de unges 

forventning om at mestre denne adfærd. Teorien har også 

været nyttig, når det gælder at forklare mødres intention 

om at reducere indtagelse af slik blandt småbørn (31). Den 

har imidlertid vist sig i mindre grad at bidrage til viden 

om, hvordan adfærd kan ændres eller forklare virkningen 

af sundhedspædagogiske programmer.

Sociale kognitive læringsteorier (32) er en videreudvik-

ling af de normative teorier, og de forsøger at forstå, hvor-

dan situations- og miljøfaktorer påvirker ændringspoten-

tialet for sundhedsadfærd. Sammenlignet med de to først-

nævnte teorier (»Health Belief«-modellen og »Teorien om 

Planlagt Adfærd«) har social kognitiv læringsteori i større 

grad været vejledende i sundhedspædagogiske program-

mer. Her fokuseres på rollemodeller, og hvordan adfærd 

læres ved at observere andre menneskers handlinger. I un-

dersøgelsen »Voksen i år 2000« (30) blev der fundet klare 

sammenhænge mellem unge og forældres brug af tandtråd 

og indtagelse af sukkerfrit mineralvand, og forældres støt-

te og kontrol havde positiv virkning med hensyn til unges 

tandpleje. En vigtig observation var imidlertid, at unges 

tandplejeadfærd ikke blot afhænger af, hvad forældrene si-

ger er rigtigt/forkert, men hvad forældre som rollemodel-

ler gør for at tage vare på egen tandsundhed. Rollemodel-

tesen peger således på vigtigheden af at satse på de ”betyd-

ningsfulde andre” eller det sociale netværk i den sund-

hedspædagogiske praksis.

Igennem årene er der rejst megen kritik mod de forskellige 

teorier om sundhedsadfærd. I et sociologisk perspektiv er 

de omtalte teorier således reduktionistiske, fordi de grund-

læggende søger at forklare sociale fænomener ud fra indivi-

duel-psykologiske eller social-psykologiske antagelser (11). I 

en sociologisk forståelsesramme lægges derimod vægt på 

strukturelle betingelser og muligheder, der knytter sig til 

materielle levekår, uddannelsesfaktorer og kultur.
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Den sociologiske kritik af de psykologiske teorier om 

sundhedsadfærd går også på, at disse nemt fører til »victim 

blaming« (11,33). Sociologiske tilgange til sundhedspæda-

gogik fremhæver således vigtigheden af at fremme men-

neskers handlemuligheder, at øge menneskers (den enkel-

te og fællesskabets) beslutningskompetencer og mulighe-

der for at få kontrol over helbredstruende miljøforhold og 

livsstil samt øget social deltagelse. I angelsaksisk termino-

logi går denne proces under betegnelsen »empowerment«. 

Dette perspektiv satser således i høj grad på de bagvedlig-

gende årsagsfaktorer i forhold til proksimale, modificerba-

re adfærdsfaktorer (»causes of the causes«).

Ottawa Charter 1986 (9) fremhæver betydningen af, at 

sundhedsvæsenet orienteres effektivt mod sundhed. An-

svaret for, at sundhedsfremmeperspektivet opnås, påhvi-

ler både individer/patienter, lokalsamfundsgrupper, sund-

hedspersonale, serviceinstitutioner, sundhedsadministra-

torer og beslutningstagere. Det er nødvendigt for opnåel-

sen af bedre sundhed, at sundhedsfremme opprioriteres, 

idet sundhedseffekten af det traditionelle sundhedsvæsen 

i realiteten er begrænset til sygdomskontrol gennem kli-

nisk behandling. Det gælder i vid udstrækning også på 

tandplejeområdet. En ny national dansk undersøgelse af 

oral sundhed hos voksne (34) viser fx, at personer med re-

gelmæssige tandlægebesøg havde samme gennemsnitlige 

carieserfaring som personer, der uregelmæssigt søgte 

tandlæge. Mængden af ubehandlet caries var derimod sig-

nifikant lavere for regelmæssige sammenlignet med perso-

ner med uregelmæssige tandlægebesøg. 

Det er nødvendigt for fremtidens sundhedsvæsen, inkl. 

tandplejen, bedre at møde befolkningens behov på lokalt 

niveau og at lægge større vægt på at hjælpe mennesker til at 

udvikle og bevare en sund livsstil for herved at opnå sund-

hed. Allerede i 1978 lancerede WHO et vigtigt princip for 

organisation af sundhedsarbejdet; den såkaldte Alma-Ata 

Declaration (2) understreger betydningen af, at alle menne-

sker får primært sundhedstilbud i form af basal diagnostik, 

essentiel behandling, forebyggelse, omsorg og fremme af 

sundheden. Dette primære sundhedsarbejde må baseres på 

opsøgende arbejde. I globalt perspektiv er udfordringerne 

også på tandplejeområdet stadig ganske store. I mange ud-

viklingslande er primær odontologisk sundhedstjeneste 

langtfra udviklet bl.a. i kraft af mangel på tandplejeperso-

nale og primære sundhedsarbejdere. Størstedelen af men-

nesker med symptomer på orale sygdomme er her henvist 

til radikal nødbehandling (oftest tandudtrækning) eller kul-

turelt betinget alternativ behandling (35). Dette er ikke si-

tuationen i de fleste industrilande, hvor i første omgang be-

handlende tandpleje er mere tilgængelig. Det gælder imid-

lertid både for industrilande og udviklingslande, at udnyt-

telsen af tandplejetilbud er stærkt afhængig af social status. 

Et privat tandplejetilbud kombineret med stor økonomisk 

barriere gør, at store dele af de socialt og økonomisk dårligt 

stillede befolkningsgrupper ikke er dækket af regelmæssig 

tandpleje eller ikke modtager optimal behandling eller fore-

byggende tandpleje. I udviklingslandene og visse industri-

lande er der desuden stor forskel med hensyn til by og land 

(36), både i forekomst af oral sygdom og i udnyttelsen af 

tandplejetilbud.

De nordiske lande har præsteret gode fremskridt dels i 

lige, populationsdækkende børnetandpleje, dels i reorien-

tering af offentlig tandpleje for børn og unge mod sundhed 

frem for behandling af sygdom alene. Nyere nordiske un-

dersøgelser (37,38) har vist, at relativt megen tid i tandple-

jearbejdet går til forebyggelse og bevarelse af sundhed, og 

også tandlægers/tandplejeres metodevalg går i retning 

mod sundhedsfremme. Knap så mange fremskridt er gjort 

for tandplejeservice til voksenbefolkningen. Til trods for 

gode forsøg på at styrke det kliniske forebyggende arbejde 

er ydelsesprofilen her stadig i overvejende grad orienteret 

mod behandlingstiltag. Endog avancerede protetiske be-

handlinger samt implantater for erstatning af tænder, der 

er mistede som følge af caries eller parodontal sygdom, har 

stor bevågenhed blandt tandlæger.

Folkesundhedsprogrammer inkl. sundhedsfremme skal 

evalueres ligesom andre interventioner på sundhedsområ-

det. Dels vil evalueringer bringe viden om programeffek-

ter og disses årsager og virkemekanismer, dels kan resulta-

ter fra evalueringer kvalificere planlægning og justering af 

programmer, dels kan udveksling af erfaringer bidrage til 

udbredelsen af gode programmer på tværs af nationale el-

ler internationale grænser og forhindre, at man gentager 

fejl eller uheldig problemløsning.

Evaluering af populationsorienterende sundhedspro-

grammer kan kun sjældent følge principperne for evalue-

ring af kliniske behandlingsmetoder. Det gælder specielt 

principperne for det klinisk randomiserede forsøg (RCT), 

hvor deltagere tilordnes eksperiment- og kontrolgruppe 

efter lodtrækning (randomisering). Den intensive kontrol 

over forsøgsbetingelser og en beskeden studiepopulation 

giver gode muligheder for at kontrollere sløringsfaktorer 

(confounders). I relation til evaluering af populationsinter-

ventioner må vurderinger af sundhedsprogrammer imid-

lertid oftest foretages som såkaldte »community trials«, 
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hvor et quasi-eksperimentelt design anvendes for at måle 

populationsændringer over tid i et eksperimentprogram 

og et sammenligningsprogram. I målinger af effekten af et 

skolesundhedspædagogisk program vil det direkte være 

en metodefejl at anvende en RCT-model, idet man jo ud-

nytter den sociale »setting« i en skoleklasse som pædago-

gisk enhed og dermed ikke kan udvælge børn efter tilfæl-

dighedsprincip. Her må man således snarere udvælge sko-

ler for eksperiment i ét geografisk område og sammenligne 

med tilsvarende skoler i et andet område, hvorefter virk-

ningen af potentielle confounders da må godtgøres og ju-

steres. Også design med cluster-randomisering kan være 

hensigtsmæssige, hvorved skoler randomiseres til eksperi-

mentprogram respektivt sammenligningsgruppe for efter-

følgende statistisk analyse af effekten (39).

I litteraturen er der gjort forsøg på at vurdere erfarin-

gerne fra sundhedspædagogik ud fra RCT-modellen (40,41). 

Evalueringer gennemført i henhold til denne snævre mo-

del viser umiddelbart begrænset positiv effekt af sund-

hedspædagogik, hvilket primært hænger sammen med 

den irrelevante udvælgelsesprocedure af disse studier. 

Som nævnt ovenstående er RCT-modellen sjældent rele-

vant for populationsorienterede sundhedsprogrammer. 

I visse situationer har man end ikke adgang til at foreta-

ge sammenligninger mellem eksperiment og et sammen-

ligningsprogram, men programeffekten må sandsynliggø-

res ud fra tidsserieanalyser af status i populationer før og 

efter intervention. Her må man så gennem kompliceret sta-

tistisk analyse (multivariat analyse) søge at få kontrol med 

potentielle sløringsfaktorer. Tidsserieanalyser har fx været 

anvendt til evaluering af effekten af massemediekampag-

ner i Norge for udvikling af viden og sundhedsadfærd i re-

lation til parodontal sygdom (42). Budskabet formidlet af 

tandlæger om, at parodontale sygdomme forebygges gen-

nem forbedret mundhygiejne, gav over tid bedre viden hos 

undersøgelsespopulationen efter kampagnen. I en nyere 

svensk evalueringsundersøgelse af unge mennesker (43) 

viste det sig muligt på basis af et intensivt sundhedspæda-

gogisk program at ændre personlige tandplejevaner og 

indtagelsen af søde sager på kort sigt (tre år) samt at bevare 

ændringer i viden om tandpleje over 10 år. I modsætning 

hertil fremgår det af en ny norsk undersøgelse af skole-

børn, at intervention for fremme af indtagelse af frugt og 

grøntsager ikke gav positive resultater til trods for stor op-

bakning fra lærerside (39).

WHO har i de seneste år styrket arbejdet for at sikre sy-

stematisk evaluering af sundhedsfremme. I 2003 afholdt 

WHO en konference om evaluering af programmer for oral 

sundhed (44), og her blev det understreget, at der er behov 

for udvikling af nye alternativer til RCT for vurdering af 

effekten af sundhedsfremme og integreret forebyggelse af 

orale sygdomme på lokalsamfundsniveau og i nationale 

programmer. Især blev betydningen af værktøjer for pro-

cesevaluering fremhævet.

Principles and strategies for promotion of health in the 21st century
Over the past two decades new principles and strategies 

for promotion of health have emerged, primarily due to 

consolidation of public health science and international 

health organizations such as the World Health Organiza-

tion. The expanded concept of health, including quality of 

life dimensions, in addition to the biomedical characteris-

tics of disease and illness, have stimulated the develop-

ment of national health policies that incorporate social de-

terminants of health. The evidence for oral health promo-

tion has been growing markedly over the past three de-

cades, and the challenges for translation of knowledge into 

action programmes are great. Oral health promotion com-

prises initiatives at the policy level as regards the food and 

tobacco industries, for example, water and safety sanita-

tions, and effective use of fluoride for prevention of dental 

caries. Healthy settings for health promotion such as school 

health programmes are important for promoting health 

and healthy lifestyles of children and youth. Health educa-

tion is a key element in health promotion and requires 

sound planning based on theories of health-related beha-

viour. Finally, reorientation of health services towards 

health promotion and disease prevention is sorely needed 

around the globe, even in the Nordic countries where some 

improvements in quality health care have been shown in 

recent years.

This report emphasizes how the basic principles and 

strategies in health promotion apply to promotion of oral 

health. Evaluation of community oral health programmes 

based on systematic information about cost-effectiveness 

and processes is valuable for sharing experiences in oral 

health promotion across countries. The integrated ap-

proach to oral health within health promotion and chronic 

disease prevention, as suggested by the WHO Global Oral 

Health Programme, is discussed.
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Etiske spørgsmål har altid trængt sig på i sundheds- 

 sektoren, og bedømt på antal artikler i skandinavi- 

 ske tandlægetidsskrifter i de sidste 10 år har etik-

ken fået betydelig bevågenhed i odontologien (1-15). Etik-

ken har naturligvis også en klar berettigelse i et temanum-

mer om fremme af sundhed i munden, og i denne artikel 

vil vi forsøge at beskrive enkelte aktuelle etiske problem-

stillinger, om end løsninger ikke altid er lige for.

Det er sædvanligvis vanskeligt at skelne mellem etik 

og moral, men undertiden forsøges en skelnen. Som Inge 

Lønning (16) udtrykker det i sin artikel »Odontologisk 

etik – findes den?«: »Hvis problemet er, at vi i en given 

sammenhæng ikke ved, hvad der er rigtigt og forkert, har 

vi et etisk problem. Hvis problemet er, at vi ikke handler 

eller er villige til at handle i overensstemmelse med det, 

vi ved, er rigtigt, har vi et moralsk problem.« Indholdet i 

begreberne etik og moral har ofte været diskuteret i litte-

raturen, men ved et ejendommeligt sammentræf opdager 

den ene af denne artikels forfattere i skrivende stund, at 

der i dagbladet Politiken netop denne dag, den 21. april, 

er en udmærket artikel med overskriften: »Etik eller mo-

ral« (17). I artiklen belyses de to begreber af en medarbej-

der ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Henrik 

Andersson. Det fremgår heraf, at »etik kommer af old-

græsk ethos, moral af latin mos (genitiv: moris). Grundbe-

tydningen af ethos og mos er den samme, nemlig sædvane, 

så allerede her kan vi have en forklaring på, at ordene 

kan bruges med samme betydning. I dansk er ordet moral 
meget ældre end etik. Moral (eller morale som det hed 

indtil ca. 1750) er hjemlet første gang så tidligt som 1555. 

Etik kom først ind i dansk lidt ind i 1800-tallet« … »etik og 

etisk er vundet frem på bekostning af moral og moralsk. At 

etik i dag har større prestige end moral, fremgår bl.a. af det 

faktum, at veletablerede gloser, der betegner gældende 

normer inden for noget så jordnært som arbejde, forret-

ning og handel – arbejdsmoral, forretningsmoral, handelsmo-
ral – nu får konkurrence fra sammensætninger som ar-
bejdsetik, forretningsetik, handelsetik.« »Moral udviklede om-

kring år 1800 en betydning, som etik aldrig har haft eller 

fået, nemlig evne til at holde sine handlinger og tanker i 

overensstemmelse med gældende normer; livsførelse, 

tænkemåde (specielt mht. det seksuelle), der tilfredsstil-

ler gældende normer.« Mon ikke situationen for de to ord 

er nogenlunde den samme på de andre nordiske sprog? I 

det efterfølgende bliver der således ikke skelnet klart 

mellem betegnelserne etik og moral.

Etikken stiller det største af alle spørgsmål, det om, hvor-
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dan vi bør leve vort liv, om, hvordan vi skal forholde os til 

vore medmennesker. Specielt i denne sammenhæng: Hvor-

dan skal vi som tandlæger forholde os til vore patienter og 

til vore kolleger? Hvad karakteriserer den gode tandlæge? 

Hvad kendetegner en moralsk rigtig handling? Hvad me-

ner man, når man siger, at »ud fra en moralsk synsvinkel 

er handlingen forkert«? Spørgsmål af denne type har na-

turligvis fulgt mennesker igennem alle årene, men det er 

først i den senere tid, at der er opstået et behov for at kun-

ne begrunde etiske ræsonnementer på en ikke-religiøs 

baggrund.

Dostojevskij lader en af sine romanfigurer i »Brødrene 

Karamazov« sige: »Hvis Gud er død, så er alt tilladt!« Hvor-

dan skal normer kunne etableres og motiveres uden en 

fast målestok? Er etiske diskussioner overhovedet me-

ningsfyldte uden en absolut dømmende instans? Her kan 

vi bare nævne et af den moderne ikke-religiøse etiks 

grundproblemer: legitimiteten! På hvilken sandhedsbag-

grund kan vi give ros eller ris af menneskers handlinger? 

Problemet bliver tydeligt, når vi betragter de åbenbare for-

skelle i værdier og menneskesyn, som findes mellem indi-

vider i de stadigt mere multikulturelle skandinaviske lan-

de. En tandlæge må i dag være parat til at føre og forstå 

moralske ræsonnementer på tværs af kulturgrænser, men 

en definitiv og alment accepteret etisk målestok for at løse 

problemerne er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Den kliniske hverdag vil trods alt kræve af os, at vi 

foretager moralsk stillingtagen, som skal synes velover-

vejet og relevant. Et forsøg på at strukturere den medi-

cinsk etiske refleksion blev givet af Beauchamp & 

Childress (18), som i 1979 præsenterede de såkaldte fire 

principper, snarere at betragte som fire grupper af prin-

cipper. Deres forslag, som har vundet stor udbredelse, in-

debærer, at en etisk refleksion tager sit udgangspunkt i 

iagttagelse af respekt for autonomi (respekt for individets 

beslutningstagende kompetence), godhedsprincippet (at 

afbalancere nytte imod risici og omkostninger), ikke-ska-

de-princippet (at undgå at forårsage skader) og princippet 

om retfærdighed (at fordele nytte, resurser, risici og om-

kostninger retfærdigt). En moralsk konflikt kan herefter 

defineres som en situation, hvor to eller flere af disse 

principper kommer til at stå over for hinanden. I lang tid 

anså man godhedsprincippet for at være det vigtigste. 

Man mente, at tandlægen eller lægen havde den største 

viden om, hvordan patienten skulle behandles og derfor 

burde optræde som patientens »bonus pater« (paternalis-

me). Større diskussioner med patienten var ikke nødven-

dige. I dag er situationen anderledes. Patienterne kræver 

at blive involveret i de medicinske beslutninger. Man 

kunne se den medicinsk-etiske udvikling som en rejse fra 

udtalt paternalisme til patientautonomi.

I dag mener mange, at det måske vigtigste etiske princip er 

at respektere individets autonomi. Et antal nye problemer 

er derfor opstået. Hvordan håndterer man situationer, hvor 

patientens ønsker går på tværs af tandlægens opfattelse af, 

hvad der bedst tjener individets orale sundhed? Hvordan 

handler man, når patientens evne til autonomi er begræn-

set eller helt fraværende? Hvordan beskytter man indivi-

der med reduceret autonomi? Evnen til at tage autonome 

beslutninger kan påvirkes på mange måder. Selv hos en 

person, der er fuldt ud i stand til at træffe beslutninger, 

kan evnen i visse tilfælde være begrænset. Et eksempel på 

dette kan være en person med tandlægeskræk i behand-

lingsstolen eller et individ med akutte tandproblemer, som 

skal tage beslutning om, hvorvidt den aktuelle tand skal 

bevares eller ikke. 

At befinde sig i en fremmed kultur uden at kunne tale 

eller forstå deres sprog og måder er en anden anledning 

til, at et beslutningsdygtigt individ forhindres i at agere 

autonomt. Socialt udsatte individer har ofte svært ved at 

hævde deres autonomi og nås sjældent af det organisere-

de tandsundhedssystem, men er henvist til besøg ved 

akutte problemer og tandekstraktioner. Autonomien kan 

selvfølgelig også være permanent nedsat eller helt sat ud 

af spillet som ved demenssygdomme. I behandlingen af 

børn og unge mennesker møder man særlige problemstil-

linger. Ud fra en juridisk synsvinkel er autonomien kob-

let til en persons alder. Ud fra en praktisk synsvinkel er 

det imidlertid indlysende, at mange individer kan og bør 

tillades at træffe helt selvstændige beslutninger, før de er 

fyldt 18 år. Normalt kan forældrene betragtes som udset 

til at give udtryk for deres børns vilje. Det bliver imidler-

tid problematisk, hvor tandlægen får mistanke om, at 

denne funktion misbruges eller slet ikke udføres. Af 

ovenstående problempræsentation fremgår det, at det kan 

være nyttigt at skelne mellem autonome personer og 

autonome beslutninger. Et individ kan altså forhindres i 

at udøve sin autonomi ved enten ikke at være i stand til 

det, eller ved at situationen medfører begrænsninger for 

at kunne hævde den.

Den øgede vægt på patientautonomi kan ses i den ændre-

de fortolkning af det »informerede samtykke«. Begrebet 

startede i 1950’erne som en reaktion på de forfærdelige 

fakta, som afsløredes under Nürnberg-retssagerne, og 
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Etik

indledningsvis påpegedes frem for alt behandlerens eller 

forskerens pligt til at give patienten omhyggelig informa-

tion. I de senere år er fokus rettet mod patientens forstå-

else og samtykke. »Autonomi« er blevet fortolket på for-

skellige måder. En bredt accepteret måde at analysere be-

grebet på foreslår, at en person handler autonomt, hvis 

hun/han gennemfører sin handling og tager sit valg 1. fri-

villigt, 2. med indsigt og 3. uden uvedkommende påvirk-

ninger. Det første af disse tre vilkår er uproblematisk, en 

handling foretages enten frivilligt eller ufrivilligt. De to 

andre vilkår opfyldes i virkeligheden sjældent fuldt ud, 

men i forskelligt omfang. Handlinger kan således betrag-

tes som et forløb fra fuldt autonome til helt ikke-autono-

me. For eksempel kan børn og ældre besidde forskellig 

evne til forståelse og mulighed for at handle frivilligt. In-

den for tand- og sygepleje kan man næppe tænke sig, at 

en patient kan opnå fuldstændig forståelse eller vælge 

helt uden påvirkninger. Rent praktisk er dette dog ikke et 

større problem. Forståelse og uafhængighed i en medi-

cinsk situation behøver næppe at overstige, hvad der er 

nødvendigt i andre væsentlige sammenhænge, som fx for 

at kunne foretage en investering, købe et hus eller vælge 

en uddannelse. Beslutningerne skal være åbenbart auto-

nome, men ikke nødvendigvis fuldt ud autonome. Man 

kan således af gode grunde antage, at patienter sædvan-

ligvis ønsker at blive informeret om deres odontologiske 

tilstand og eventuelle behandlingsmuligheder, men at en 

del patienter ikke vil deltage aktivt i at træffe den egent-

lige beslutning. Frem for alt gælder dette måske ældre 

mennesker og dem, som er meget syge. Et rimeligt forsvar 

for autonomibegrebet er her at understrege at patienten 

har ret til at deltage i beslutningen, men ikke pligt.

At forsvare individers autonomi i livets begyndelse og 

afslutning byder på særlige problemer. I dag er det ikke 

usædvanligt, at der oprettes såkaldte livstestamenter, et 

dokument, hvor et individ, der er rask og frisk, giver in-

struktioner om, hvordan hun/han ønsker at blive be-

handlet, hvis evnen til at tage beslutninger mistes. Man 

kan på denne måde forberede sig på en eventuel svær de-

mens eller den pleje, man ønsker ved livets afslutning. 

Selv inden for tandpleje kan man være nødt til at tage 

stilling til et sådant dokument. En person kan fx udtryk-

ke ønske om, at tandsundheden skal opretholdes, selv om 

man senere skulle modsætte sig tandpleje eller -behand-

linger. Hvis livstestamentet skal følges, kan tandplejeper-

sonalet blive stillet over for vanskelige situationer. I hvil-

ket omfang er det på sin plads at bruge tvang? Et livste-

stamente er ikke juridisk bindende, og det er klart, at vi 

aldrig sikkert kan forudsige, hvordan vi oplever en situa-

tion, som vi ikke har været i. Idéen om et livstestamente 

forudsætter også en opfattelse af, at jeget og den person-

lige identitet ikke ændres i tidens løb. Man kan dog un-

dre sig over, om ikke en person, der rammes af demens, 

ændrer sig så meget, at der egentlig er tale om to forskel-

lige personer. Et centralt spørgsmål bliver det da, om per-

son 1 har ret til på forhånd at give direktiver, eller hvor-

dan person 2 skal behandles?

Respekten for børns autonomi handler for en stor dels 

vedkommende om, i hvilken udstrækning de kan forstå og 

tilegne sig information. Allerede fra toårsalderen bør bar-

net informeres om, hvad der skal ske, og fra 12-års-alderen 

kræver respekten, at tandlægen også får barnets samtykke 

til de foreslåede tiltag. Der kan naturligvis opstå situatio-

ner, hvor forældre og barn ikke er enige om, hvilke tand-

behandlinger der er fornuftige. I en sådan konflikt er tand-

lægens opfattelse af, hvad der tjener tandsundheden bedst, 

af stor betydning, men det er vigtigt at vide, at indtil bar-

net er blevet myndigt, har forældrene altid ret til at få ind-

sigt i journaloplysningerne.

Det er klart, at patientens meninger og ønsker kan komme 

i konflikt med tandlægens mening om, hvad der er bedst 

for tandsundheden. I sådanne situationer er det væsentligt 

at have gennemtænkt og ført en diskussion om, hvilke 

værdier der frem for alt bør forsvares. Hvad er meningen 

med professionen? Hvilke værdier skal den fremhæve og 

stå vagt om? Er princippet om at respektere patientens 

autonomi af større vigtighed end fx godhedsprincippet? Et 

interessant forsøg på at rangordne netop tandplejens vær-

dier er gjort af Ozar & Sokol (19). Man identificerer seks 

centrale værdier og ordner dem på følgende måde: 1) pa-

tientens liv og almensundhed, 2) patientens tandsundhed, 

3) patientens autonomi, 4) tandlægens behandlingsfilosofi, 

5) æstetiske værdier og 6) effektiviteten i anvendelse af re-

surser.

Accepterer man Ozar & Sokols (19) forslag, er det tyde-

ligt, og for de fleste indlysende, at en tandlæge, som giver 

et behandlingsforslag, som, uanset hvor godt det tilgode-

ser den orale sundhed, medfører en betydelig risiko for pa-

tientens almentilstand, handler uetisk. Tandlægens om-

sorg for den orale sundhed, mener forfatterne, bør da over-

ordnes respekten for patientens autonomi. Situationen kan 

opstå, hvis man ved ikke at følge patientens ønske, om fx 

ekstraktion af en tand uden en biomedicinsk diagnose, 

tror, at man tilgodeser patientens almene velbefindende. 

Det kan i sådanne tilfælde være fristende og langt lettere 

for tandlægen at acceptere patientens vilje med henvisning 
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til, at han tager sin beslutning ud fra en større værdi, det 

almene velbefindende, end tandsundheden. I en sådan 

sammenhæng er det vigtigt at forstå, at enhver medicinsk 

profession kun er fokuseret på visse aspekter af det almene 

velbefindende, og at det er i disse aspekter, at den særlige 

kompetence ligger. Det synes altså rimeligt ikke at se re-

spekten for autonomi som det altovervejende princip i 

Beauchamp & Childress’ (18) forslag, men som et princip 

på samme niveau som de tre andre. I tilfælde af konflikt er 

det ikke altid netop det, som skal prioriteres.

Tandlægens mulighed for gennem det informerede sam-

tykke at påvirke patientens accept af en given behandling 

kan resultere i behandlinger, der ikke tjener patientens 

tarv. Det kan komme til udtryk ved overbehandling, hvil-

ket betyder, at patienten får udført en behandling, han 

egentlig ikke har brug for eller ikke umiddelbart er inte-

resseret i at modtage. I nogle tilfælde kan det således virke 

indlysende, at tandlægen kan tænkes at ville overbehand-

le for at opnå personlig økonomisk vinding. Dette er na-

turligvis i klar modstrid med de alment gyldige etiske reg-

ler for tandlæger.

Når det gælder operativ cariesbehandling, er sporene ef-

ter tandlægens indgreb lette at dokumentere. Med fokus 

på tandlægers grådige indgreb på tandsubstans og penge 

rejste en amerikansk journalist gennem 28 forskellige sta-

ter i USA og opsøgte 50 tandlæger (20). Han fortalte tand-

lægerne, at han netop var flyttet til den aktuelle stat, at han 

ville have ordnet sine tænder, men ikke var specielt opta-

get af æstetik, at han var færdigbehandlet hos sin tidligere 

tandlæge for mindre end et år siden, og at han havde en 

forsikring, som dækkede udgifter til behandlingen. Den 

sigende titel på artiklen »How Dentists Rip Us Off« siger 

vel alt om den opfattelse, journalisten havde om tandlæger 

efter sin rundtur. Fire måneder, 50.000 miles og 50 under-

søgelser senere konkluderer han, at det at gå til tandlæge 

ikke er noget at grine af. »Dentistry is a stunningly inexact 

science.« Han skriver i oversættelse: »Nogle foreslog be-

handling for bare 500 USD, mens andre mente, at jeg behø-

vede behandling for 10, 20, ja op til 50 gange det beløb. Og 

alle kan jo ikke have haft ret.« Det hører med til historien, 

at journalisten havde været hos uafhængige »eksperter«, 

før han påbegyndte sin rejse, og de mente, at hans behand-

lingsbehov var begrænset til en ny krone og to fyldninger 

eller omvendt. Det karakteristiske var, at når journalisten 

opsøgte tandlæger i de store byer, på de dyre adresser, blev 

der foreslået mange og dyre restaureringer, hvor porcelæn 

og æstetik havde hovedfokus. Af en repræsentant for den 

amerikanske tandlægeforening fik han at vide, at det var 

en god idé at få en »second opinion« ved større tandlæge-

arbejder. Som Ecenbarger (20) siger: »Jeg fik 50 opfattelser, 

og jeg blev ikke beroliget.« I denne historie kan en stor del 

af overbehandlingen nok forklares med dårlig arbejdsmo-

ral, men ikke den hele. Og selvfølgelig er der i USA, som i 

mange andre lande, forskellig opfattelse af, hvad der er 

sygdom, og hvor der er behov for operativ behandling.

Lignende historier kender vi, også i Skandinavien, fra 

mange avisartikler og tv-udsendelser, men det er sjældent, 

at variationerne i behandlingsforslagene er så store, for ik-

ke at sige i så høje prislag. Et andet godt eksempel på, hvor 

forskelligt tandlæger kan se på behandling, er dokumente-

ret af Elderton og Nuttall (21) i 1983. 18 personer opsøgte 

15 tandlæger for at få en undersøgelse og et behandlings-

forslag med prisoverslag. I modsætning til de amerikanske 

tandlæger var disse vidende om, at de deltog i en undersø-

gelse. Man må derfor gå ud fra, at de ikke havde noget øko-

nomisk motiv knyttet til behandlingsforslagene. Patienter-

ne, som i dette tilfælde var unge tandlægestuderende, hav-

de i gennemsnit ikke noget stort behandlingsbehov, men 

variationen i behandlingsforslagene var også her ganske 

stor. Udgifterne ved den behandling, der indebar flest ope-

rative indgreb, var 4-5 gange højere end den med færrest 

indgreb. I artiklen fokuseres der på, at årsagerne til varia-

tionerne findes i holdningen til operativ behandling kon-

tra forebyggende indsats. Det vil med andre ord sige varia-

tioner i behandlingskriterierne for operativ cariesbehand-

ling. Ifølge alment gyldige etiske regler for skandinaviske 

tandlæger skal en tandlæge udføre sit arbejde, som det 

ifølge videnskab og erfaring er ønskeligt, og tandlægen 

skal vedligeholde og opdatere sine kundskaber. 

At revidere sine behandlingskriterier i henhold til de æn-

dringer, der er sket med hensyn til cariesprævalens og æn-

dringer i cariesbilledet, kan derfor siges ikke blot at være en 

faglig, men også en etisk problemstilling. Inden for enhver 

profession har man pligt til at holde sig opdateret med de 

metoder og procedurer, som er gældende. Uddannelsesste-

derne skal til enhver tid sørge for, at undervisningen er 

forskningsbaseret, og at de kliniske rutiner, som indgår i 

undervisningen, tager udgangspunkt i det sygdomsbillede, 

man ser i befolkningen. Tandlæger må gennem kurser og 

videnskabelig litteratur holde sig ajour med de retningslin-

jer og kliniske rutiner, som til enhver tid er gældende. Vi 

ved, at der er store forskelle på tandlæger, og at der er sket 

en betydelig ændring i behandlingskriterierne i de seneste 

tiår (22). Eksempelvis angiver tandlæger forskellige kriterier 

for operativ cariesterapi, præpareringsteknik og fyldnings-

materialer for samme patienttilfælde (23-25). Ligeledes var 
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der mange tandlæger, som i 1995 rapporterede, at de an-

vendte behandlingskriterier, der var almindelige i 1980’erne 

(23,26). Dette skyldes som oftest, at nogle tandlæger ikke 

har ændret deres måde at behandle caries på, siden de blev 

uddannet, men det kan næppe udelukkes, at nogle bruger 

det som en bevidst strategi for at øge omsætningen.

Cariesdiagnostik er baseret på metoder, som er behæftet 

med fejl og usikkerhed som ved alle diagnostiske test. 

Dette gælder, hvad enten man bruger traditionelle klini-

ske og røntgenologiske metoder eller mere moderne me-

toder som fx laserdiagnostik. Den type fejldiagnoser, som 

er lette at spore, og som er tandlægers skræk, er at overse 

et cariesangreb, som er så dybt, at det helt klart kræver 

fyldningsterapi, og som uden behandling fører til en pul-

painfektion og rodfyldning inden for kort tid. Dette, som 

kaldes underdiagnostik, er et fænomen, der forekommer 

i større eller mindre grad afhængigt af operatørens kom-

petence, adfærd og sygdomsforekomsten i det patientma-

teriale, som tandlægen arbejder med. En anden type fejl, 

som kaldes overdiagnostik, hvor der konstateres caries 

på flader, som er intakte, forekommer også i større og 

mindre grad på baggrund af de samme faktorer. Når fyld-

ninger bliver lavet på grundlag af sådanne fejldiagnoser, 

er beviset borte og »fejlen« er vanskeligere at opdage. Det 

er måske grunden til, at tandlæger ikke er så fokuseret på 

sådanne fejl sammenlignet med fænomenet »at overse ca-

ries«. Inden for vores professionelle etik bør det være ob-

ligatorisk at vide noget om sin tendens til overdiagnostik 

og underdiagnostik og vurdere »omkostningerne« ved 

begge typer af fejl. Et eksempel: En tandlæge blev be-

skyldt for underbehandling, fordi han havde overset en 

del carieslæsioner. Hans stilling var truet, og der kom en 

retssag, hvor underbehandlingen var en del af sagskom-

plekset. En af forfatterne til denne artikel var sagkyndig 

og skulle sammen med andre vurdere tandlægens fejl-

procent i forhold til de andre tandlæger, som arbejdede i 

samme distrikt med tilsvarende patientmateriale. De sag-

kyndige fremlagde et materiale, hvor både under- og 

overbehandling var repræsenteret. Det viste sig, at den 

aktuelle tandlæge ikke havde højere fejlprocent end de 

andre, men han havde større grad af underbehandling 

end af overbehandling. For mange af de andre var det 

omvendt. Konsekvenserne af begge typer »fejl« blev vur-

deret. Den aktuelle tandlæge blev samlet set ikke vurde-

ret dårligere end de andre. Fokus havde været på under-

behandlingen, og ingen havde faktisk tidligere vurderet 

mulige overbehandlinger.

Værdien af at beholde en frisk ubehandlet flade kontra 

ulempen ved at få udsat fyldningsterapien, indtil carieslæ-

sionen er nær pulpa, er sjældent emne for diskussion. Det 

er værdien af at undgå fyldninger ved at give interceptiv 

cariesbehandling, dvs. instruktion i plakfjernelse og lokal 

fluorbehandling af små læsioner, frem for fyldningsterapi 

heller ikke. Vi ved, at alternativet til den reparative caries-

behandling, altså forebyggelse og interceptiv cariesbe-

handling, virker, men der har kun været begrænset fokus 

på at beregne de omkostninger, der er ved at standse ud-

viklingen af caries og dermed undgå operative indgreb. En 

undtagelse er det ikke-operative cariesprogram, som blev 

gennemført i Nexø i Danmark (27). Men heller ikke her har 

man beregnet omkostningerne og effekten i et livsper-

spektiv. I en svensk undersøgelse fra 2003 (28) fandt man 

ud af, at det kostede 334 SEK pr. år for hver »sparet« flade, 

når man anvendte et forebyggende program, som inklude-

rede brug af Duraphat®. Omkostningerne blev beregnet i 

et treårs perspektiv. Varigheden af en fyldning og af en 

frisk tandflade blev ikke medtaget i beregningen. I regne-

stykket blev en ubehandlet tandflade vurderet til samme 

værdi som en fyldt flade, og disse resultater blev heller ik-

ke vurderet i et langt livsperspektiv.

De omkostningsberegninger, som foretages, afspejler ik-

ke, hvordan mennesker eller samfundet vurderer værdien 

af at have en frisk tandflade kontra en fyldning. Dette er en 

interessant etisk problemstilling.

Det er vigtigt at vurdere, om effekten af forebyggelse og 

interceptiv behandling faktisk kan have længere varighed 

end fyldninger, som vi ved kan være begyndelsen til repa-

rationernes onde cirkel. Det at vælge fyldninger i stedet for 

ikke-operativ behandling af caries er derfor et etisk dilem-

ma, som ikke kun bør være en del af den enkelte klinikers 

hverdag, men i højeste grad bør præge den offentlige tand-

behandlings strategi over for børn og unge.

Det er ofte vanskeligt at håndtere den situation, hvor vi som 

tandlæger konstaterer tegn på, at en kollega har overtrådt 

de professionelle normer, fx som følge af over- eller under-

behandling. Skal vi gøre patienten opmærksom på det? Skal 

vi involvere tandlægeforeningen eller klagesystemet? Un-

der hvilken form skal vi reagere, anonymt eller ikke?

Det er altid væsentligt at forhøre sig hos tandlægen, der 

har stået for den behandling, hvis resultat kan drages i 

tvivl, og der findes i nogle tandlægeforeningers etiske og 

kollegiale regler bestemmelser om, at den behandlende 
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tandlæge skal kontaktes, før der indgives klage. På en ny-

ligt afholdt temadiskussion om etik og tandlæger blev be-

rettigelsen af denne bestemmelse imidlertid draget i tvivl, 

fordi den kan medvirke til, at klager tilbageholdes. Der 

blev således advokeret for anonymt angiveri (»whistleblow-

ing«), som middel til at få sagerne frem i lyset. Dette rejser 

imidlertid et andet etisk problem: Ønsker vi at leve i et 

samfund, hvor anonyme angivere på grundlag af mistanke 

kan få betydelig indflydelse på vort professionelle liv og 

dermed på hele vor dagligdag.

Allerede for mange år siden blev spørgsmålet om whist-

leblowing diskuteret i American Dental Journal (29) og i 

British Dental Journal (30). Der har i mange år været og er 

i et vist omfang stadig i de fleste professioner en trang til 

beskyttelse af professionen og dens udøvere og dermed 

modvilje mod at eksponere kollegers fejltrin. Indbygget i 

de fleste er også et betydeligt ubehag ved at træde frem 

med noget sådant. Konsekvensen af en professions- og 

kollegabeskyttende adfærd er imidlertid, at patienter ef-

terlades som tabere, og på langt sigt kan hverken patien-

ter, samfund eller profession være tjent med dette. Der 

bør derfor findes en form, hvorved dårlig eller fejlagtig 

behandling kan eksponeres af kolleger. Der er mange 

hensyn at tænke på, fordi en række for sagen irrelevante 

forhold kan påvirke situationen. Udsigten til at vinde en 

patient fra en kollega kan tænkes at fremme tilbøjelighe-

den til at nedgøre kollegaens arbejde. Det er som bekendt 

ikke vanskeligt at hævde sig på andres bekostning, og i 

markedssituationen er der ikke tvivl om, at en sådan ad-

færd får et vist spillerum. Modsatrettede kræfter af lige så 

irrelevant karakter er dog også i spil. Hvis den kritisable 

behandling er udført af en kollega og ven i byen, vil til-

skyndelsen til at eksponere behandlingen dæmpes bl.a. 

med udsigten til at blive stemplet som illoyal og måske 

miste en ven. Kommer problemet helt tæt på i den situa-

tion, hvor det kritisable arbejde er udført af en kollega i 

klinikfællesskabet, måske endda af ens chef, er der indly-

sende grunde til, at mange vil holde sig tilbage. Deri er 

der intet specielt for tandlæger. Der er ikke så mange, der 

stiller sig frem og med udsigt til repressalier kritiserer 

den overordnede. Situationen kan være tilsvarende for 

henvisningstandlæger, herunder specialtandlæger, der 

som grundlag for deres levevej modtager patienter til be-

handling. Hvis der i denne sammenhæng konstateres kri-

tisable forhold, kan udsigten til at miste fremtidige hen-

visninger dæmpe tilbøjeligheden til at eksponere kolle-

gers fejltrin.

Der er grund til at holde sig for øje, at hensynet til den 

enkelte patient for den professionelle udøver af tandlæge-

gerningen bør være overordnet i forhold til de ovenfor 

nævnte aspekter. Som tandlæge bør man oplyse en patient 

om sine egne fejltagelser, og man kan derfor spørge, hvor-

for man så skulle skjule kollegers fejl. Det er imidlertid 

spørgsmålet, om anonymt angiveri er den rette løsning. En 

anden mulighed er vel som det første at kontakte den be-

handlende tandlæge og derved få belyst baggrunden for 

den udførte behandling. Derved kan en del irrelevant kri-

tik formentlig bringes af vejen. Hvis kravet om at kontakte 

kollegaen, der står for kritik, holder kritikken tilbage, kan 

en proces med anonymt angiveri overvejes, men da bør 

man gøre sig klart, at en sådan procedure i de fleste tilfæl-

de er begrundet med begrænset mod og personlig integri-

tet, et forhold, som professionen kunne arbejde med ved at 

gøre det naturligt, at vi kontakter hinanden og taler sam-

men om disse forhold. Vanskeligt kan det naturligvis være, 

specielt hvis der er tale om mange gentagne fejltrin. Det 

bør vel også nævnes, at diagnostik og behandling ikke er 

sort-hvide størrelser, hvorfor forskellig opfattelse af faglig-

hed kan være grundlag for kritik af kolleger. Sådanne te-

maer er ofte urimelige at eksponere for patienter og for-

mentlig sjældent til gavn for nogen. Den tandlæge, der 

overvejer at kritisere en kollega over for en patient, bør 

derfor nøje overveje, om der alene er tale om fortolknings-

forskelle, der kan omfattes af de faglige normer, eller om 

der er tale om behandling helt uden for disse normer.

Tandlæger skal i dag være parat til at føre etiske/moralske 

diskussioner på tværs af kulturgrænser uden en accepteret 

etisk målestok. Udviklingen har i øvrigt ændret det etiske 

virkefelt fra tidligere tiders udtalte paternalisme til nuti-

dens fokusering på patientautonomi. Autonomi stiller 

imidlertid krav til patientens viden og forståelse, og ikke 

alle patienter har muligheder for at opfylde disse krav. Det 

gælder fx såvel for den sprogligt hæmmede som for den 

demente patient. Respekten for individets autonomi inde-

bærer også andre konflikter, specielt når patientens ønsker 

går på tværs af sundhedshensyn.

Forskellig fortolkning af faglige og individuelle forhold 

indebærer en naturlig variation i behandlingsforslag, en 

variation, der undertiden kan vise sig at være meget bety-

delig. Tandlægens mulighed for at påvirke behandlings-

valget kan dog indebære, at irrelevante forhold påvirker 

behandlingen, og som resultat kan over- eller underbe-

handling tænkes at opstå.

I tilfælde, hvor vi opdager, at kolleger ikke lever op til de 

faglige normer, er det vigtigt at medvirke til forbedring af 

de berørte patienters situation. Det bør ske ved direkte 
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kontakt til den pågældende kollega, men ikke i alle situa-

tioner er dette lige let.

Ethical aspects in Dentistry
Ethical issues are increasingly being debated in Nordic den-

tal journals, presumably because of increasing concern by 

society. Moreover, the complexity of ethical problems in 

daily dental practice has increased due to the growing mul-

ticultural composition of the Nordic populations. This ethi-

cal reflection is based on the basic principles of respecting 

the autonomy of the patient, judging benefit as opposed to 

risk, not causing harm, and acting in accordance with com-

mon justice. A major current issue is respect for the autono-

my of the patient, which includes the informed consent of 

the patient as the background of treatment choice. This ob-

viously includes a number of problems, for instance, related 

to patients, children or the mentally retarded, who are una-

ble to make their own decisions. Another problem arises 

when the patient’s opinion is in conflict with the dentist’s 

professional view. Conflicting basic principles are common 

when judgements include one aspect that is considered to 

be more important than the other aspects. The dentist’s pos-

sible influence on the patient’s choice of treatment may re-

sult in treatments that are not the most favourable ones for 

the patient. Thus, the perspective of economic benefits for 

the dentist may play a role in the dentist’s counselling of the 

patient and result in over-treatment. The handling of offenc-

es against professional standards is another ethical issue, 

and recent discussions include »whistle blowing« as a meth-

od of exposing offenders. However, anonymous informa-

tion about a colleagues’ professional misconduct includes 

major ethical concerns, and the most obvious solution for 

elucidating the problem is direct contact with the colleague.
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I mplantater kan indsættes, så de penetrerer slimhinden  

 i helingsperioden ved anvendelse af en 1-faset proce-

dure. Implantater kan imidlertid også indsættes, så de er 

dækket af slimhinden i helingsperioden. Denne metode 

involverer en ekstra kirurgisk procedure, hvor implantatet 

blotlægges efter helingsperioden. Metoden kaldes 2-faset, 

og den blev oprindeligt beskrevet af Brånemark.

En netop publiceret Cochraneoversigtsartikel har søgt 

efter undersøgelser, som har sammenlignet disse to princi-

pielt forskellige metoder til indsættelse af implantater. Re-

viewet konkluderer, at implantatoverlevelsen er ens for de 

to metoder, men Cochranereviewerne understreger, at 

konklusionen er draget på grundlag af kun to egnede un-

dersøgelser med i alt 45 patienter og 100 implantater. For-

fatterne efterlyser flere studier med et større antal patien-

ter og et større antal implantater.

Tandlægebladet har bedt professor Søren Schou fra 

Tandlægeskolen i Århus om at kommentere reviewet. 

– Det er et vanskeligt område, idet oversigten ser bort 

fra et meget stort antal undersøgelser, siger han.

Søren Schou påpeger, at der er lavet et meget stort antal 

undersøgelser af henholdsvis 1-faset og 2-faset procedure 

ved implantatindsættelse. Oversigten involverer imidler-

tid udelukkende randomiserede, kontrollerede undersø-

gelser, og det betyder, at man som nævnt ser bort fra et 

meget stort antal undersøgelser. 

– Det er rigtigt, at der kun er publiceret to undersøgel-

ser, som direkte har sammenlignet overlevelsen af implan-

tater ved anvendelse af henholdsvis en 1- og 2-faset proce-

dure, men det betyder ikke, at vi ikke ved noget om dette 

område, understreger Søren Schou. 

De undersøgelser, som er foretaget af enten 1-faset eller 

2-faset procedure, og som ikke er inkluderet i Cochrane-

oversigten, viser, at begge procedurer generelt er karakte-

riseret ved en høj implantatoverlevelse. 

– Det, vi imidlertid mangler viden om, er, hvornår den 

ene metode bør foretrækkes frem for den anden. Vi kan 

ikke, på et videnskabeligt grundlag, give anbefalinger om, 

hvornår den ene eller den anden metode generelt skal bru-

ges, erkender Søren Schou.

Implantater i en  
eller to seancer?

Cochranereview
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Jeg tror, at alle medlemmer af Tandlægeforeningen 

kan blive enige om, at det er vigtigt at gå på efterud-

dannelse. Fra den 1. januar 2009 vil det ikke alene 

være vigtigt, at man som medlem af foreningen ef-

teruddanner sig. Det vil være nødvendigt.

Tandlægeforeningens repræsentantskab har be-

sluttet, at det fra 2009 skal være obligatorisk for alle 

erhvervsaktive medlemmer at 

gennemføre mindst 50 timers 

efteruddannelse i løbet af to år 

– altså 25 timer i gennemsnit 

om året. Deltagelse i efterud-

dannelse bliver et af de kvali-

tetskrav, som man skal opfylde, 

hvis man vil være medlem af 

Tandlægeforeningen.

Baggrunden for, at vi indfø-

rer obligatorisk efteruddannel-

se, er ikke, at vi som stand har et problem. Det har vi 

ikke. Tværtimod er langt de fleste gode til at holde 

sig opdateret. Nu skal vi have de sidste hjulpet i gang. 

Vi mener det seriøst, når vi siger, at vi som stand er 

parate til at leve op til de forventninger, som vores 

patienter med rette kan have til os.

Beslutningen om obligatorisk efteruddannelse har 

allerede vakt genklang ude i Europa. Vi kommer til 

at være et skridt foran kollegerne i flere af vore nabo-

lande. Det kan vi godt tillade os at være stolte af. Jeg 

mener ikke, at vi nu skal til at klistre væggene i ven-

teværelset til med kursusbeviser, men det gør ikke 

noget, at patienterne kan orientere sig om, i hvor stor 

udstrækning klinikkens tandlæger og personale i 

øvrigt går på kursus. Kurserne skal naturligvis også 

registreres på TDLNET og evt. på sundhed.dk.

Jeg har hørt, at der især blandt de offentligt ansatte 

kolleger er nogen bekymring over de obligatoriske 

25 timers efteruddannelse i snit om året. De offent-

ligt ansatte kolleger frygter, at deres arbejdsgivere vil 

have svært ved at give de bevillinger, der skal til. Jeg 

mener ikke, at disse bekymringer skal få os til at gå 

på kompromis. Tværtimod mener jeg, at vi kan bruge 

beslutningen om obligatorisk efteruddannelse til at 

hjælpe vore offentligt ansatte kolleger til at få bedre 

aftaler om efteruddannelse ind i deres overenskom-

ster.

At man som tandlæge går på efteruddannelse, er 

og bør være en naturlig ting – uanset hvor man ar-

bejder.

Susanne Andersen, 
formand for Tandlægeforeningen

– At man som 
tandlæge går på 
efteruddannelse, 
er og bør være en 
naturlig ting 
– uanset hvor 
man arbejder
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Når et nyt hold tandlæger har over-

stået den sidste eksamen til sommer, 

skal de som de første ud at virke un-

der den nye bekendtgørelse, der 

skærper kravene til nyuddannede 

tandlæger. 

Jus er afskaffet til fordel for en tur-

nusordning, der indebærer et krav 

om, at man skal optjene 1.440 timer 

for at få »ret til selvstændigt virke«. 

Det nye er, at man ikke kan nøjes 

med at behandle enten børn eller 

voksne i perioden. Arbejder man i 

privat praksis, skal mindst 360 af ti-

merne optjenes ved at behandle bør-

nepatienter, og er man ansat på en 

kommunal klinik, skal man omvendt 

optjene mindst 360 timer i voksen-

tandplejen. Det skal ske inden for 

maks. fire år.

De studerende kan godt se menin-

gen med det nye krav, men de frygter, 

at det vil begrænse klinikejernes lyst 

til at ansætte dem.

– Det er fint at tvinge alsidigheden 

igennem, for det er vigtigt, at vi som 

tandlæger kan behandle både børn 

og voksne. Men vi er bange for, at det 

kommer til at stille os ringere end 

dem, der er blevet færdige i år, siger 

Kasper Vork, der er medlem af besty-

relsen i Odontologisk Forening ved 

Tandlægeskolen i København.

Også på Tandlægeskolen i Århus er 

der bekymring blandt de studerende. 

– Jeg synes, det er helt rimeligt, at 

vi skal behandle både børn og voks-

ne. Jeg mener bare ikke, det kan være 

rigtigt, at vi selv står med hele ansva-

ret for at finde ud af, hvordan vi løser 

det logistiske, siger Lasse Ørskov 

Hansen, der skal i gang med 10. se-

mester på Tandlægeskolen i Århus. 

Han mener, at man med den nye 

ordning forsøger at lave noget, der 

ligner lægernes turnus, hvilket han 

ikke er utilfreds med. Det bør bare 

bakkes op af initiativer, der sikrer, at 

der er de nødvendige stillinger, me-

ner han. 

– Prøv engang at forestille dig, at 

der ikke fandtes deciderede turnus-

stillinger inden for lægeområdet, og 

at det bare var op til de nyuddannede 

medicinere at finde ud af det selv, 

siger Lasse Ørskov Hansen. 

Noget tyder imidlertid på, at de stude-

rendes frygt – i alt fald til dels – er 

ubegrundet. Tandlægebladet har i 

samarbejde med Lasse Hansen spurgt 

45 klinikejere fordelt over hele landet 

om deres holdning til den nye turnus-

ordning. Af dem siger kun syv, at de 

ikke vil ansætte en nyuddannet, efter 

at kravene er ændret. 36 erklærer sig 

derimod positive over for muligheden.

Kasper Vork er glad for at høre, at 

et flertal af klinikejerne tilsyneladen-

de er positivt indstillede over for at 

ansætte ham og hans medstuderende, 

Klinikejere ansætter gerne 
nyuddannede under ny 
turnusordning
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når de om et halvt års tid er færdige 

på Tandlægeskolen. Men han er sta-

dig i tvivl om, hvorvidt der vil være 

stillinger nok til alle.

– Jeg har svært ved at forestille 

mig, at der er så mange kombinati-

onsstillinger, som der pludselig bliver 

behov for, når vores årgang bliver 

færdig, og så er det jo os, der står 

med problemet, siger han. 

Og netop kombinationsstillingerne 

bliver der tilsyneladende brug for. 

Den nye bekendtgørelse kan medføre 

logistiske udfordringer for de klinik-

Fakta

ker, der ansætter de nyuddannede 

tandlæger. For de private klinikkers 

vedkommende, kan man enten vælge 

at ansætte den nyuddannede i en 

deltidsstilling, så den pågældende 

samtidig kan optjene timer på en 

kommunal klinik eller vælge at give 

den ansatte orlov i tre måneder. 

Ser man på svarene fra de klini-

kejere, som Tandlægebladet har 

spurgt, er der ingen tvivl om, hvad 

der bliver løsningen. 32 af de 36, der 

vil overveje at ansætte en nyuddan-

net, vil gøre det i en kombinations-

stilling. Kun én vil foretrække at give 

den ansatte orlov. Resten ved det  

ikke.

Hos Sundhedsstyrelsen mener man 

ikke, at man burde have gjort mere 

for at sikre, at der var de nødvendige 

stillinger til de nyuddannede.

– Tandlægeforeningen og TNL har 

begge ytret ønske om, at de nyuddan-

nede tandlæger i turnus skal stifte 

bekendtskab med såvel voksentand-

pleje som børne- og ungdomstand-

pleje. Det vil derfor være gunstigt, at 

de som repræsentanter for tandlæger-

ne opfordrer deres medlemmer til at 

hjælpe med at løfte denne fælles op-

gave, siger tandlæge i Sundhedssty-

relsen Lene Vilstrup.

Tandlæge Bjørn Haulrig, der er 

Tandlægeforeningens repræsentant i 

arbejdsgruppen vedr. formaliseret 

turnusordning, er enig i, at tandlæ-

gerne har et medansvar for at få den 

nye turnusordning til at lykkes.

– Vi har gjort, hvad vi kunne, for at 

påvirke den nye bekendtgørelse til 

tandlægernes fordel. Bl.a. er det lyk-

kedes at indføre muligheden for dis-

pensation fra fireårsreglen, hvis 

man fx er ph.d.-studerende, siger 

Bjørn Haulrig.

Inden for den kommunale tandpleje 

ser man muligheder i den nye ordning. 

Også her foretrækker man delte stillin-

ger frem for at have en nyuddannet, 

der er på orlov fra sin stilling i privat 

praksis, ansat i tre måneder. Inge Marie 

Behrndtz, der er regionsleder i Odense 

Kommunale Tandpleje og formand for 

de kommunalt ansatte tandlægers for-

handlingsudvalg i Tand lægeforeningen 

(KATFU), mener, at det er vigtigt, at de 

nye tandlæger lærer noget om arbejdet 

i den kommunale tandpleje.

– Vi vil gerne have de nyuddanne-

de, hvis vi kan få dem på deltid. Det 

betyder selvfølgelig, at der bliver stor 
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Hvad mener du om  
den nye turnusordning?

Gitte Lundstrøm, klinikejer, Ringsted

Jan Ruben, klinikejer, København

Kirsten Thyø, overtandlæge,  
Frederikshavn Kommunale Tandpleje

r duuuuuuu oooooooommmmmmmm
rnusordning???????

, klinikejer, Ringsted

udskiftning, men det er vi vant til, 

siger Inge Marie Behrndtz.

Hun håber, at den nye ordning 

kan være med til at imødekomme 

de rekrutteringsproblemer, man 

oplever i mange kommuner.

– Man kan jo håbe, at nogle af 

de nyuddannede tandlæger, der al-

drig havde troet, at kommunal 

tandpleje var noget for dem, skif-

ter mening, når de er her. Det var 

sådan, jeg selv kom ind på en 

kommunal klinik. Alle kommer jo 

i alt fald til at prøve det af frem-

over, siger hun. 

Inge Marie Behrndtz kan dog 

frygte, at det kan komme til at 

knibe med ressourcerne til at op-

lære de nyuddannede tandlæger.

– Vi er presset på personaleres-

sourcerne i den kommunale tand-

pleje i forvejen, og det kræver me-

get at skulle håndtere mange nye 

medarbejdere, siger hun. 

Den nye turnus er muligvis kun 

første skridt på vej mod en ord-

ning med flere formaliserede krav 

til indholdet af turnusforløbet. I 

øjeblikket arbejder en gruppe un-

der Sundhedsstyrelsen på en mo-

del, der i fremtiden bl.a. kan kom-

me til at indebære obligatorisk 

kursusforløb, formaliserede udvik-

lingssamtaler og brug af logbog.

Tandlægeforeningen, TNL, 

Kommunernes Landsforening, 

Danske Regioner, Ministeriet for 

Sundhed og Forebyggelse og de to 

tandlægeskoler er repræsenteret i 

udvalget.

Vælger man at lægge mere ind-

hold ind i tandlægernes turnusud-

dannelse, kan det imidlertid med-

føre udgifter, der skal findes en 

løsning på at finansiere. ■

[Voxpop]
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Så er årets opgørelse fra Tandlæ-

geforeningens Front Office klar. 

Den viser bl.a. en markant stig-

ning i antallet af henvendelser fra 

medlemmerne. 

I 2007 modtog Front Office 

således i gennemsnit 412 henven-

delser om ugen mod 351 i 2006.

Chef for Front Office Isabel 

Brandt Jensen vurderer, at det 

bl.a. skyldes nye overenskomster. 

– Mange af overenskomsterne 

er fornyet i år, og det mærker vi 

klart, ved at der er mange flere 

spørgsmål fra medlemmerne. 

Men også Sundhed.dk har afsted-

kommet en del henvendelser, 

forklarer hun.

Ud over at der altså er flere 

henvendelser end nogensinde, er 

samtalerne også blevet væsentlig 

længere. 

Et nyt svensk studie peger på, at dårlig mundhygiejne kan føre til 

lungeinflammation, som kan medvirke til for tidlig død. 

Fire af 10 ældre kan ikke selv varetage deres mundhygiejne, og de 

får ingen hjælp af plejepersonalet, skriver nyhedstjenesten på Karo-

linska Institutet i den forbindelse. 

Forklaringen, som de svenske forskere angiver, er, at svagelige 

ældre ved fejlsynkning kan sprede bakterier fra munden til lunger-

ne med lungeinflammation som resultat. 

Det svenske studie, der handler om ældres tandpleje, har fulgt 

personer, som er over 80 år gamle, og som bor på pleje- eller om-

sorgshjem.  

Studiet er blevet præsenteret af Inger Wårdh, postdoc ved  

Karolinska Institutet i Sverige.

En ny form for tandsmykke er blevet seneste hit blandt amerikanske un-

ge i hiphopmiljøet. Det kan bedst beskrives som en slags gitter af guld, 

platin eller andet metal, ofte med indlagte smykkesten. Gitrene fremstil-

les efter aftryk, så de kan sættes fast hen over de tænder, man ønsker at 

smykke.

Problemet med gitrene er, at de giver så stor cariesrisiko, at American 

Academy of Pediatric Dentistry i sit nyeste nummer har valgt at bringe en 

advarende artikel. 

Artiklen beskriver et tilfælde af følgerne af de store tandsmykker: vold-

somme cariesudbrud hos en ellers cariesfri teenager. I artiklen advares 

tandlæger, og især børnetandlæger, om den stigende popularitet af »tand-

gitrene«, som altså i høj grad kompromitterer tandhygiejnen.

Om dillen har ramt Danmark, vides ikke, men nu er I advaret!
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Endnu to af Tandlægeforeningens patientinformationsbrochurer er 

blevet revideret. Denne gang gælder det »Caries« og »Noget om at 

holde rent mellem tænderne« (som nu kun hedder »Hold rent mellem 

tænderne«).

Det er professor Svante Twetman og lektor Kim Ekstrand fra Tand-

lægeskolen i København, der i samarbejde med Tandlægeforeningen 

har stået for revideringen af de to brochurer.

»Caries« og »Hold rent mellem tænderne« har fået et helt nyt de-

sign, ligesom tekst og billeder har gennemgået en forandring.

Brochurerne indeholder nyttig og anvendelsesorienteret informa-

tion til patienter, der henholdsvis døjer med caries eller har brug for 

vejledning i god mundhygiejne.

Smerter i kæbe, tandpine og ondt i ørerne. Ikke lige 

det, mange forbinder med symptomer på en hjerte-kar-

sygdom, men det kan ikke desto mindre være tilfældet. 

Hjerte-kar-sygdomme udgør den største dødsårsag 

blandt danskerne, og som kvinde har man et ekstra pro-

blem i forhold til mændene. Kvinders symptomer er 

nemlig ofte meget forskellige fra mænds og typisk også 

mindre udtalte. Fx har kun hver tredje kvinde med blod-

prop smerter i brystet i forbindelse med hjerteanfald. 

Derfor kan kvinder være vanskelige at diagnosticere. 

Men smerte i tænder og kæbe kan altså sammen med 

bl.a. åndenød, hjertebanken, svimmelhed og kvalme 

være tegn på, at der er problemer med hjertet.

Det fortæller afdelingslæge og daglig leder af hjerte-

rehabiliteringsenheden på Bispebjerg Hospital, Mari-

anne Frederiksen i Dagens Medicin.

Tre ud af fire studerende har været ved tandlæge inden 

for det seneste år. Det viser en ny undersøgelse foreta-

get af Danske Studerendes Fællesråd, som har spurgt 

1.432 studerende om bl.a, hvor ofte de går til tandlæge. 

Umiddelbart et fint resultat, kunne man mene, men 

vender man den om, er der dog også en tredjedel af de 

adspurgte, som angiver, at manglende økonomisk for-

måen får dem til at udskyde eller aflyse turen i tandlæ-

gestolen. Det bekymrer Danske Studerendes Fællesråd.

Det skriver Nordjyske Stiftstidende.
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Tandlægebladet beskrev i nr. 14/2007, 

hvordan patienter med ektodermal 

dysplasi føler sig svigtet mht. tilskud 

til tandbehandling. 

På de to danske odontologiske vi-

dencentre genkender man problema-

tikken: Engangstilskud til meget store 

behandlinger giver patienterne svære 

økonomiske problemer, når tiden er 

inde til efterbehandling og reparatio-

ner, forklarer centerleder Hans Gjø-

rup fra Videncenteret i Århus.

– Det er desværre ikke kun patien-

ter med ektodermal dysplasi, der 

føler sig svigtet. Patienter med osteo-

genesis imperfecta, dentinogenesis 

imperfecta, amelogenesis imperfecta 

og med multiple aplasier har mindst 

lige så store odontologiske og tilhø-

rende økonomiske problemer, siger 

Hans Gjørup. 

Desuden er der en mindre gruppe 

patienter med vitamin D-resistent 

rakitis, der ikke har fået den nødven-

dige medicin. De har tilsvarende pro-

blemer.

Han og centerleder Jette Daugaard-

Jensen fra det Odontologiske Viden-

center i København ønsker, at regio-

nerne afsætter penge til, at patienterne 

kan få hele deres behandling udført i 

det specialiserede behandlingsmiljø 

omkring videncentrene. Pa ti en ter, 

som fx får indsat implantater i mun-

den, skal kunne få dem kontrolleret, 

efterbehandlet og repareret på samme 

vilkår som fx patienter, der får indsat 

implantater i hofterne, mener de to 

centerledere. Der er tale om højt spe-

cialiserede behandlinger, hvor even-

tuel udbedring af udført behandling 

eller mulig genbehandling må forven-

tes at være lige så specialiseret. 

– Vores patienter får problemer, når 

der med tiden opstår behov for efter-

behandling eller reparationer, for som 

det er i øjeblikket, har vi ikke hjem-

mel til at behandle dem igen. De skal 

selv betale – og det er der faktisk 

patienter, som ikke har råd til, påpe-

ger Hans Gjørup.

Før kommunalreformen oplevede 

flere af patienterne, ifølge Hans Gjø-

rup, at der var mulighed for en lidt 

lempeligere administration af regler 

og tilskud, måske fordi sagsbehand-

lingen foregik tæt på borgerne ude i 

kommunerne. Nu foregår det i regio-

nerne, og patienterne oplever, at de-

res muligheder for at få støtte til 

tandbehandling er forringet.

I dag må man på videncentrene 

sige til patienter, der typisk er 20-25 

år på behandlingstidspunktet: I får en 

god, dyr behandling, men I må regne 

med, at der skal repareres, og det 

bliver dyrt, så det må I spare op til.

– Før i tiden behandlede man pa-

tienterne mere enkelt med kroner, 

broer og proteser, og derfor var efter-

behandling og reparationer tilsvaren-

de mere enkle. I dag behandler vi 

patienterne med fx knogletransplan-

tationer og implantater, og det giver 

dem en rigtig god livskvalitet. Men 

det betyder også, at efterbehandling 

og reparationer er blevet betydeligt 

mere kompliceret, påpeger Jette 
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Daugaard-Jensen fra videncenteret i 

København.

Hans Gjørup og Jette Daugaard-Jen-

sen har på vegne af referencegruppen 

for videncentrene rettet henvendelse 

til Sundhedsministeriet om urimelig-

heden i, at de pågældende patient-

grupper kun har ret til en engangsbe-

handling. 

Svaret, de fik, var, at der ved etable-

ringen af den nye tandplejelov i 2001 

ikke blev afsat økonomi til mere. 

Tandlægebladet har på baggrund af 

artiklen om patienter med ektoder-

mal dysplasi spurgt den nye sund-

hedsminister, Jakob Axel Nielsen, om 

han vil revurdere Sundhedsministe-

riets tidligere svar. Det vil han ikke. I 

sit svar til Tandlægebladet skriver 

han: 

»En patient kan henvises flere gan-

ge til de odontologiske landsdels- og 

videnscentre, hvis der er behov for 

det. Dog anses f.eks. implantater for 

at være endelige, og reparation og 

udskiftning af tidligere bevilgede 

implantater er derfor ikke omfattet af 

tilbuddet. Når der er egenbetaling til 

bl.a. tandbehandling, er baggrunden, 

at vi er nødt til at foretage en priorite-

1108
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Eva Sørensen har ektodermal dyspla-
si, men mangler ingen tænder. Datte-
ren Mai på tre år kan være bærer, 
men hun viser ikke tegn på det. Søn-
nen Mads på 14 derimod har kun otte 
tænder, hvoraf de to er primære tæn-
der (mælketænder), og lillebror Mor-
ten på 11 år har ni tænder og to eller 
tre, som er på »standby«.

Alligevel ligger de to midtjyske 
drenge i den »gode ende«, for gen-
nemsnitligt mangler drenge med ek-
todermal dysplasi et sted imellem 14 
og 28 tænder.  

Mads og Mortens tænder kom frem 
som små spidser, der var så skarpe, at 
de kunne tygge igennem tungen, men 
nu er tænderne bygget op i plast, og 
det nyder drengene. De fik begge som 
seksårige proteser til erstatning for 

deres manglende tænder, men de er 
ikke så glade for at bruge dem. De 
har vænnet sig til at mangle tænder 
og behøver dem ikke for at tygge. 
Men tandlægen siger, at de har godt 
af at bruge dem, så deres mor presser 
lidt på. 

– Tandlægen siger, at det er vigtigt 
for kæbernes udvikling, at drengene 
bruger deres protese, så det gør de 
mest muligt, fortæller Eva Sørensen.

Dysplasien er kun én ud af flere føl-
ger af den genfejl, som Mads og Mor-
ten er født med, og med den alder 
drengene har, er de manglende tæn-
der faktisk ikke deres største pro-
blem. Lige for tiden er det værre at 
have problemer med temperaturregu-

leringen, som er et af syndromets 
andre symptomer. Det betyder fx, at 
de må spille fodbold med vand i sko-
ene og vand på tøjet og indimellem 
afbryde kampen for at køle håndled 
og hoved af under den kolde hane. 

Men tænderne vil give problemer. 
Det ved Eva Sørensen, som har to 
brødre med ektodermal dysplasi – de 
er hårdt ramt af tandproblemer, både 
funktionsmæssigt og økonomisk.

– Vi er glade for og trygge ved den 
behandling, drengene i øjeblikket får 
på Tandlægeskolen og på Videncen-
tret i Århus. Men det bekymrer os, 
hvordan det skal gå med tandbe-
handlingen, når de vokser op, og 
tænderne bliver en vigtig del af deres 
livskvalitet, siger Eva Sørensen.

Den samme bekymring har Ulla 
Steensen og hendes tre sønner: Klaus 
på 24 år og tvillingerne Andreas og 
Bo på 19 år, der også lider af ektoder-
mal dysplasi. Alle tre er vokset ud af 
børne- og ungdomstandplejealderen, 
og det betyder farvel til det system, 
som hidtil har passet deres tænder: 
Tandlægeskolens Afdeling for Pædo-
donti, hvor de har været glade for og 
trygge ved at gå. Nu skal de finde en 
tandlæge i privat praksis.

Det betyder også, at de selv skal til 
at betale for behandling. Én behand-
ling kan de få tilskud til fremover, 
resten skal foregå for egen regning, og 
det uanset om det kommer til at dreje 
sig om en behandling med aftagelig 
protetik eller om en af de helt store 

rekonstruktioner med kæbeopbyg-
ning, implantater, kroner og broer.  

Og det giver spekulationer. 
– Andreas har i alt fire tænder, Bo 

har to, og tandlægerne vil meget ger-
ne behandle dem begge med tænder, 
der sidder fast. Men min erfaring er, 
at store behandlinger også kan inde-
bære store omkostninger, fortæller 
Ulla Steensen. 

Ulla Steensen mangler selv en hel del 
tænder, og hun fik som 18-årig foreta-
get en stor rekonstruktion med broer 
og kroner. Det har fungeret udmær-
ket, men i dag giver det problemer. 

– De restaureringer, jeg fik foreta-
get for omkring 25 år siden, er ved at 
være slidt ned nu, selv om jeg har 

passet godt på dem, og det vil koste 
mange penge at rette op på skaderne 
– penge, som jeg ikke umiddelbart 
kan afse, fortæller Ulla Steensen.

Hendes tænder forfalder, og hun 
har ikke råd til at få dem repareret. 
Det har fået Bo og Andreas til at 
overveje tandlægernes planer om 
faste behandlingsløsninger. Storebror 
Klaus har allerede taget sin beslut-
ning: Han vil ikke presse på for at 
fremskynde en fast løsning – for han 
vil ikke risikere at skulle stå med 
uoverskuelige reparationsudgifter om 
en årrække. Og Andreas og Bo følger 
deres brors eksempel.

– Vi kan jo ikke få garanti for, hvor 
længe løsninger med fx implantater 
kan holde, og vi må forudse, at det 
kan blive problematisk, når de ad åre 
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ring af sundhedsvæsenets samlede 

behandlingstilbud. Det har bl.a. bety-

det, at der for voksne er egenbetaling 

hos tandlægen. Tryghed i behandlin-

gen er sikret ved, at de praktiserende 

tandlæger kan få rådgivning hos de 

odontologiske videnscentre«.

Det svar er Hans Gjørup og Jette 

Daugaard-Jensen skuffede over. De 

påpeger, at implantatbehandling ikke 

nødvendigvis er en endelig behand-

ling – og engangsbehandling er ikke 

en sundhedsfagligt forsvarlig løsning.

Hvad økonomien angår, siger Jette 

Daugaard-Jensen og Hans Gjørup:

– Den patientgruppe, det drejer sig 

om, er så lille, at nødvendig tandlæ-

gelig specialbehandling af ”gruppen” 

ikke vælter de samlede sundheds-

budgetter, og det er fattigt, hvis sund-

hedsvæsenet inden for det tandpleje-

faglige område kun kan yde én be-

handling til handicappede menne-

sker.

Hvis politikerne ikke ønsker at 

bruge flere penge på det samlede 

tandplejeområde, mener de, at der 

burde ske en omfordeling af midler-

ne, så de mange med mindre alvor-

lige tandanomalier bliver mindre 

tilgodeset end de få med de virkelig 

svære tandanomalier. ■
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Hvor udbredt er parodontitis, og 

hvem får sygdommen? Hvor mange 

fyldninger har voksenbefolkningen? 

Og kan en spytprøve medvirke til at 

forudsige sygdom? 

Disse spørgsmål kommer man 

mange skridt tættere på at kunne 

besvare, når ca. 11.000 danskere om 

et års tid formentlig har været igen-

nem en bred oral undersøgelse, som 

kobles til den store landsdækkende 

helbredsundersøgelse KRAM. 

Det er Statens Institut for Folke-

sundhed, der udfører KRAM-under-

søgelsen (Kost, Rygning, Alkohol og 

Motion), der skal kortlægge dansker-

nes sundhedstilstand. 

KRAM-bussen, hvori undersøgel-

sen foretages, besøger 13 kommuner, 

der er udvalgt, så de er repræsenta-

tive for hele landet. Formålet er bl.a., 

at kommunerne får et grundlag, ud 

fra hvilket de kan planlægge den lo-

kale forebyggende indsats på sund-

hedsområdet.

I 2007 har KRAM-bussen været en 

måned i hhv. Aalborg, Sønderborg, 

Hillerød og Struer. Her har kommu-

nernes borgere fået tilbud om at del-

tage i undersøgelsen, der indbefatter 

et omfattende spørgeskema og et ef-

terfølgende besøg ved den store 

KRAM-bus, hvor deltagerne bl.a. får 

målt blodtryk, fedtprocent, lunge-

funktion, knoglemineralindhold og 

kondital.

Fra januar kører KRAM-bussen igen, 

og samtidig kobler to »tandbusser« 

sig på KRAM-følget. Det er nemlig 

lykkedes først at overbevise Statens 

Institut for Folkesundhed om, at 

tandsundheden skal undersøges, 

samtidig med at man tager tempera-

turen på den almene sundhed. Heref-

ter har man rejst de 5,5 mio. kr., der 

skal til for at gennemføre den odonto-

logiske undersøgelse.

Der lægges ud med en »pilotmå-

ned« i Næstved, hvor man skal samle 

erfaringer, der skal danne baggrund 

for resten af årets tandundersøgelser 

under KRAM-projektet. Den odonto-

logiske del foregår ved, at deltagerne 

efter at have gennemført KRAM-un-

dersøgelsen får tilbudt en oral under-

søgelse. Det foregår i to busser, der er 

indrettet med fuldt funktionsdygtige 

tandklinikker eventuelt suppleret 

med lejede kliniklokaler lokalt. Her 

skal tre tandplejere og tre klinikassi-

stenter foretage undersøgelserne. 

Resultaterne vil dels kunne bruges 

i forskningssammenhæng, dels vil 

det give et veldokumenteret funda-

ment for planlægningen af voksen-

tandplejen i privat praksis. Hvis man 

kender tandstatus, er det selvsagt 

nemmere at forudsige fremtidens 

behandlingsbehov.

Desuden giver koblingen til den 

»store« KRAM-undersøgelse mulig-

hed for at sammenholde generelle 

sygdomme og livsstilsfaktorer med 

sygdomme i munden.

De tre væsentligste områder, der skal 

undersøges, er parodontitis, caries og 

saliva. Palle Holmstrup medvirker i 

den faglige projektgruppe omkring 

den odontologiske undersøgelse kob-

let til KRAM, og han ser store per-

spektiver på parodontologiområdet.

– Dette er en helt enestående mu-

lighed for at få data om udbredelsen 

af parodontitis og ikke mindst om 

koblingen til den almene sundheds-

tilstand. Denne undersøgelse vil give 

os unik viden om, hvilke livsstilsfak-

torer og almene helsefaktorer der 

spiller sammen med parodontitis, 

siger Palle Holmstrup og understre-

ger, at der er tale om data, som man i 

høj grad mangler i dag.
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Svante Twetman, der også er med i 

den faglige projektgruppe, ser også på 

cariesområdet store muligheder.

– Den odontologiske undersøgelse 

koblet til KRAM kommer til at gøre os 

klogere på, hvilke risikofaktorer der 

spiller ind i forhold til udviklingen af 

caries. Denne undersøgelse får en af-

gørende betydning for forebyggelse i 

fremtiden, vurderer Svante Twetman.

Primus motorerne bag undersøgel-

sen er Nils-Erik Fiehn fra Tandlæge-

skolen i København, som er projekt-

koordinator på forskningsdelen, og 

odontologisk konsulent i Tandlæge-

foreningen Birthe Cortsen. Hun tager 

sig af den praktiske planlægning. ■
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I virkeligheden er det ikke længe 

siden, man lod tænder være tænder. 

På bedstemors tid var der ingen vide-

re pleje, og hvis noget var galt, hev 

man blot tanden ud. Kun de mest 

fremsynede kommuner, med Frede-

riksberg og Esbjerg i front, tilbød fra 

starten af forrige århundrede tandlæ-

gebesøg til skolebørn.

Først i 1950’erne begyndte tandpas-

taproducenterne for alvor at fortælle 

om tandpastaens lyksaligheder i 

kampen mod dårlig ånde og gule 

tænder: Tandpasta var en nem vej til 

et attraktivt ydre. Til det hvide smil 

og succes i livet. Det budskab kom i 

høj kurs i reklamerne, og i 1960’erne 

dukkede fluor op og dermed rekla-
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mernes i dag så udbredte videnskabe-

lige argumenter for at smøre en stribe 

på børsten to gange om dagen. 

Tandpastareklamernes historie 

fortælles som ovenfor på dvd’en 

»Forførende Reklamer – De bedste 

danske reklamefilm fra 1907 til i 

dag«.

»Mor, mor, han borede slet ikke«, 

hedder sekvensen, og filmen med 

den glade pige, der takket være Col-

gate i 1964 kunne overbringe det 

glade budskab, er også med. Sam-

men med en stribe andre pudsige 

tilbageblik på tiden, der gik. Dvd’en 

er fra serien »Danskernes egen histo-

rie«, produceret af reklamefirmaet 

Substanz.

Tandlægebladet har bedt adjunkt i 

samfundsodontologi Ulla Krustrup 

fra Tandlægeskolen i København              

og reklamemand Walther Jensen, der 

har 30 års erfaring med reklamefilm, 

om at se sekvensen igennem. På disse 

sider kommenterer de tre af de gamle 

film og en nutidig reklame.

For hvor meget er egentlig forandret i 

reklamernes budskab de sidste 50 år? 

Er der tale om »gammel pasta på nye 

tuber«?

– Jeg synes egentlig, at reklamerne 

slår på de samme ting i dag. Ligesom 

i de gamle reklamer handler det i dag 

mest om livsstil og det perfekte udse-

ende. Før slog man også på dårlig 

ånde, det gør man nok ikke så meget 

mere, siger Ulla Krustrup og fortsæt-

ter:

– Det hvide smil er stadig essentielt. 

Vi ser jo også, at folk i dag får bleget 

tænder i stor stil, og det hvide smil er 

også noget, mange tandlæger slår på. 

Men det hvide smil er jo ikke nødven-

digvis synonymt med sundhed. Jeg 

mener, at man skal undgå at lade det 

kosmetiske overskygge det sundheds-

faglige i klinikken, siger adjunkten.

Hun mener, at nogle tandlæger er 

gået for vidt i deres blegning af tæn-

der. Dermed lever de i virkeligheden 

videre på effekten af tandpastarekla-

merne og bevæger sig væk fra det 

tandlægefaglige. Men Ulla Krustrup 

erkender, at balancen kan være svær 

at finde for den enkelte tandlæge, 

fordi udseendet i dag betyder meget 

for folks psykiske velbefindende.

– Vi er i vores samfund meget fo-

kuseret på udseende. Vi går op i tøj, 

får lavet skønhedsoperationer og går 

til fitness. Det er noget med trends, 

og tendensen med hvide tænder har 

ikke ændret sig, siger Ulla Krustrup.

Ifølge hende har formen på reklamen 

ændret sig. Budskabet har ikke. Men 

det er reklamekonsulent Walther Jen-

sen kun delvist enig i. Han synes, at 

budskabet i reklamefilmene er blevet 

mere klinisk. I gamle dage fortalte 

man snarere en god historie. Der var 

fængende slogans som Colgates »en 

ring af selvtillid«, og det lykkedes at 

få slogan og fortælling til at slå et 

»brand«, en mærkevare, fast i forbru-

gerens bevidsthed.
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Hvor “sur” er du?Hvor “sur” er du?Hvor “sur” er du?
Hvad er syreskader?

Hvad kan du selv gøre?

Hvis du ofte spiser og drikker noget surt, kan det skade dine tænder. Dine tænders 
emalje består af kalk og når tandemaljen udsættes for syre, opløses (afkalkes) den 
– selv om du børster tænder hver dag. Det kaldes syreskader.

Det kan ske, hvis du spiser og drikker for meget syreholdigt udenfor måltiderne, fx 
cola, sodavand, light-produkter, energi-drikke og juice, som alle har en lav pH-værdi.

  Spar på dit forbrug af syreholdige drikkevarer mellem hovedmåltiderne.

  Drik vand, mælk, te eller kaffe hvis du bliver tørstig i mellem måltiderne. 

  Drik sodavand, samt saft og juice i store mundfulde og gerne med sugerør.

   Børst ikke tænder lige efter du har drukket
noget surt - skyl hellere med vand.

  Børst tænder med en blød børste og
tandpasta med lav slibeværdi.

Hvis du vil vide mere om syreskader, 
så spørg din tandlæge eller din tandplejer.

Du kan læse mere på www.zendium.dk

ZENDIUM Syreforsvar indeholder colostrum og casein, som hjælper 
med at modvirke syreskader på tandoverfl aden. Med et maksimalt 
indhold af fl uor (1450 ppm) reduceres endvidere risikoen for caries.

– I dag fokuserer reklamerne meget på de 

videnskabelige forklaringer på, hvorfor tandpa-

staen virker, som man siger, at den gør. Det gør 

det svært for forbrugeren at huske, hvad pro-

duktet egentlig hed, når man står foran hylder-

ne i supermarkedet, siger han og påpeger, at det 

jo ikke er meningen med reklamerne.

– Jeg synes egentlig, at man før i tiden var 

bedre til at slå et »brand« fast, og at man var 

bedre til at lave reklamer, der skilte sig ud, så 

der blev lagt mærke til dem, siger han. 

Samtidig er han irriteret over alle de hvide 

kitler, der optræder både i tandpastareklamer 

og andre reklamer for sæbe og kosmetik.

– Jeg synes, at de hvide kitler taler ned til 

mig, for jeg er et voksent menneske, der ikke vil 

belæres. Det virker meget bedre, når alminde-

lige personer optræder i reklamerne, siger han.

Hvis han er i tvivl om, hvilken tandpasta der 

er bedst, spørger han sin tandlæge:

– Så regner jeg da med, at tandlægen har sat 

sig ind i de videnskabelige ting, og at jeg bliver 

rådgivet til at bruge det fagligt set bedste pro-

dukt. Akkurat som jeg går ud fra, at hjertelægen 

giver mig den medicin, som er den bedste for 

mit hjerte. ■
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Vil du have mere medbestemmelse på din arbejdsplads? 

Og kunne du tænke dig at varetage dine egne og dine 

kollegers interesser over for ledelsen? Så skal du måske 

overveje at blive tillidsrepræsentant. 

Er du tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, kan du 

fremlægge forslag, henstillinger og klager fra medarbej-

derne over for ledelsen samt optage forhandling om loka-

le spørgsmål.

Du får mulighed for indflydelse på din og dine kolle-

gers hverdag – men det kan samtidig kræve en god por-

tion diplomatisk sans. Du skal på én gang loyalt varetage 

dine kollegers interesser over for ledelsen – og samtidig 

være lydhør over for ledelsens synspunkter. 
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En 37-årig mand henvender sig til 

sin tandlæge, fordi han oplever 

symptomer fra 6- ved tygning. 

Ved hjælp af fracfinder finder 

tandlægen en infraktion, og 

sølvamalgamfyldningen fjernes. 

Herefter ses infraktionen tydeligt, 

og tandlægen aftaler med patien-

ten, at der må en kronebehand-

ling til. Hun lægger i første om-

gang en midlertidig fyldning i 

tanden.

Patienten oplever at smerten 

forsvinder, og han skønner der-

for, at kronebehandlingen umid-

delbart er unødvendig. Han kon-

takter således ikke tandlægen 

igen før tre måneder senere, hvor 

han i forbindelse med en arbejds-

ulykke får et hårdt slag på kæben. 

Da han efterfølgende oplever 

smerter i 6-, henvender han sig på 

klinikken, og tandlægen konsta-

terer, at tanden er knækket.

Hun udfylder en forsikringsan-

meldelse for patienten med oplys-

ning om arbejdsskade og anbefa-

ler en kronebehandling.

Forsikringsselskabet afviser 

imidlertid at yde erstatning. Sel-

skabet har forelagt sagen for sin 

rådgivende tandlæge, og vedkom-

mendes vurdering er klar: Da der 

forud for den anmeldte skade var 

et bestående behandlingsbehov, 

kan der ikke tildeles erstatning.

Forsikringsselskabet indsender 

samtidig en klage over tandlægen 

til Tandlægeforeningen, da man 

mener, at hun bevidst har med-

virket til forsøg på forsikrings-

svig.

Tandlægen afviser anklagen. 

Hun kan ikke se, hvilken økono-

misk interesse hun skulle have i 

at anmelde skaden. Hun får jo 

under alle omstændigheder pen-

gene. Om det er fra patienten 

eller forsikringsselskabet, er for 

hende underordnet, forklarer 

hun i et brev til Tandlægefor-

eningen. ■

  Har tandlægen handlet uetisk?

  Hvad ville du gøre i denne situa-

tion?

  Er det rigtigt, når Tandlægefor-

eningens Etiske og Kollegiale 

Råd udtaler misbilligelse over for 

tandlægen?
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Lektor Anne Marie Lynge Pedersen 

fra Tandlægeskolen i København for-

sker i Sjögrens syndrom. 22 kvinder 

deltager for øjeblikket i et medicinsk 

forsøg med præparatet Rituximab, og 

selv om Anne Marie Lynge Pedersen 

tidligere har lavet kliniske forsøg, så 

er denne gang en ny udfordring. 

– Undersøgelsen med Rituximab er 

GCP-monitoreret, sådan som alle 

kliniske lægemiddelforsøg – også 

dem, der foretages af frie og uafhæn-

gige forskere – skal være efter en 

lovændring fra 1. maj 2004, fortæller 

Anne Marie Lynge Pedersen. 

GCP indebærer, at forskeren, ud 

over at indhente tilladelse fra Viden-

skabsetisk Komité, Datatilsynet og 

Lægemiddelstyrelsen, skal have sin 

projektbeskrivelse gennemset og un-

dersøgelsesdesignet bedømt af et 

GCP-panel, før undersøgelsen kan gå 

i gang. Opbevaring af data og meto-

der til afrapportering skal også god-

kendes, og det er dermed et omfat-

tende apparat, der sættes i gang.

– Når de indledende godkendelser 

er givet, får man initieringsbesøg af 

en såkaldt GCP-koordinator, som 

sikrer, at protokol, tilladelser, budget, 

finansiering, laboratorium mv. er i 

orden og klar til, at man kan gå i 

gang med undersøgelsen. Derefter 

aftaler man løbende såkaldte monito-

reringsbesøg, hvor bl.a. patientjour-

naler gennemgås, fortæller Anne Ma-

rie Lynge Pedersen. 

Hver patient forsynes med en CRF, en 

Case Report Form, dvs. en mappe, 

hvori alle relevante undersøgelsesre-

sultater indføres. Der udarbejdes end-

videre et dokument, som angiver, 

hvor de originale kildedata kan fin-

des, og Anne Marie Lynge Pedersen 

fører en »trial master file«, som inde-

holder alle for undersøgelsen relevan-

te dokumenter og korrespondance. 

Hun har i øvrigt en fast tilknyttet 

»kontaktperson«, en GCP-koordina-

tor, der hjælper og sikrer, at hun lø-

bende lever op til GCP-standarden. 

– Monitoreringen handler meget 

om patientinformation og registre-

ring og rapportering af evt. bivirk-

ninger ved medicinen, og det er godt 
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for patientsikkerheden, siger 

Anne Marie Lynge Pedersen, 

som indrømmer, at GCP oven i 

en travl hverdag kan være en 

ordentlig mundfuld. 

– Det er besværligt, men ge-

vinsten er o.k., mener hun, og 

hun påpeger, at der er den for-

del ved GCP, at det giver inter-

national »credibility«.

– Mange af begreberne i GCP 

er internationale, og god klinisk 

praksis er en international etisk 

og videnskabelig kvalitetsstan-

dard. Det betyder, at fx under-

søgelsen med Rituximab følger 

samme retningslinjer som i re-

sten af EU, i USA og i Japan. Det 

sikrer også, at mine undersøgel-

sesresultater er sammenligne-

lige med resultater fra tilsvaren-

de udenlandske undersøgelser. 

Endvidere er det nemmere at få 

publiceret data, når projektet er 

udført efter GCP-reglerne. 

Anne Marie Lynge Pedersen 

mener, at kliniske undersøgel-

ser med GCP får et kvalitets-

stempel. Hun mener, at GCP 

sætter en kvalitetsstandard for 

kliniske undersøgelser, og at 

det kun er et spørgsmål om tid, 

før al anden klinisk forskning 

også skal leve op til GCP-krave-

ne. ■

“Tror du på, at “danmark”s
medlemmer har fået 1,2
millioner tandfyldninger?”

“1,2 million!!! 
Det skal godt

nok gå kvikt. Må
tandlægen bruge

kviksølv?”

1,2 mio. fyldninger.
2,7 mio. tandrensninger 

og eftersyn.
Plus meget, meget mere.

Danmarks tandlæger og “danmark”s 2 millioner
medlemmer har sammen sat nye rekorder. På
medlemmernes vegne vil vi gerne sige tak for
vedligeholdelsen af alle 2 millioner smil.

sygeforsikring.dk
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Hvad er en voksenelev?
Personen skal være over 25 år. Man 

kan få tilskud, hvis ansættelsen sker 

inden for et fag, hvor der er akut 

mangel på arbejdskraft eller gode 

beskæftigelsesmuligheder. 

En virksomhed kan altid ansætte 

en voksenelev, men det er således 

ikke altid givet, at der kan gives 

tilskud. 

Hvis der gives tilskud i den på-

gældende region, betyder det, at 

man skal udbetale mindstelønnen 

for en klinikassistent under hele 

uddannelsen. 

For en voksenelev på klinikassi-

stentområdet betyder det, at man 

skal udbetale løntrin b1, som p.t. er 

på 17.800,- kr. 

Hvad får man refunderet?
Hvis der er indgået en aftale med et 

jobcenter om tilskud til voksenelev, 

vil man herfra få refunderet 35 kr. i 

timen i praktikperioderne i de første 

to et halvt år af uddannelsen. 

I skoleperioderne er der mulighed 

for at få tilskud fra AER (Arbejdsgi-

vernes Elevrefusion). 

Hvis der ikke kan gives tilskud, og eleven 
er over 25 år
Hvis der gives afslag på tilskud, kan 

man alligevel lave en uddannelses-

aftale med en elev, der er over 25 år. 

Eleven vil så være berettiget til den 

almindelige elevløn, som p.t. starter 

på 9.889,- kr. 

Hvis eleven kan dokumentere er-

hvervserfaring svarende til tre års 

fuldtidsbeskæftigelse – inden for et 

hvilket som helst område – skal der 

udbetales et månedligt tillæg på 840,- 

kr.

Hvilke regioner yder tilskud?
De fire beskæftigelsesregioner afgør, 

hvilke uddannelser der kan ydes 

tilskud til ud fra forholdene på det 

regionale arbejdsmarked. Disse li-

ster opdateres to gange årligt, nem-

lig ultimo juni og ultimo december. 

Listerne er endvidere mere om-

fangsrige end de mere kendte flaske-

halslister, hvorfor det er regionens 

lister, der er vejledende for en ar-

bejdsgiver, som ønsker en voksen-

elev, hvortil han kan få tilskud. 

Se, om din region giver tilskud til 

ansættelse af voksenelever på kli-

nikassistentområdet, på regionernes 

hjemmesider. Du kan linke dig di-

rekte videre til listerne via TDLNET.

Hvordan kommer du videre?
-

skole for at få din virksomhed 

godkendt som praktiksted. 

den pågældende. 

kontakte det nærmeste jobcenter 

og anmode om et ansøgningsske-

ma. Tal med jobcentret omkring 

det praktiske; er der frister, der 

skal overholdes?, hvordan udbeta-

les refusionen? etc.

-

fusion (AER) på tlf. 48 20 49 11 for 

at få tilsendt ansøgningsskema til 

elevrefusion.

Har du spørgsmål vedrørende vok-

senelever, kan du ringe til Tandlæ-

geforeningens Front Office på tlf.  

70 25 77 11. ■

Isabel Brandt Jensen/Ajlan Zulfer, 
Tandlægeforeningens Front Office
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Vedlagt Tandlægebladet er denne gang en mu-

semåtte med påtrykt logo fra Tandlægeforenin-

gens jobportal på nettet dentaljob.dk.

Portalen har i løbet af sit første år opnået vid 

udbredelse blandt alle grupper af medarbejde-

re inden for tandplejen, og der er formidlet 

mange job via portalen.

Med denne musemåtte er du altid kun et 

klik fra nye karrieremuligheder. 
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Marie Schleisner og Tage Lotz har  

ændret klinikadresse fra Elbagade 45, 

2. th., 2300 København S til Amager 

Tandklinik, Amagerbrogade 175,  

2300 København S pr. 1. januar 2008.

Mariann Lundgren Andersen hos  

Heidi Nielsen, 4200 Slagelse.

Pernille Hess, Skovlunde, 22. januar.

Daniel Taro Okuno, Charlottenlund, 

22. januar.

Karina Vexø, England, 2. februar.

Jette Bøgeskov Johnsen, Århus C,  

16. januar.

Birgit Graugaard Schmidt, Vejle,  

17. januar.

Lene Djernæs, Viby J., 18. januar.

Vibeke B. Andersen, Holbæk,  

21. januar.

Allan Chor, Hjørring, 24. januar.

Gert Lerche, Horsens, 30. januar.

Bent Ove Jørgensen, Augustenborg, 

14. januar.

Lars Bæk-Sørensen, Århus N,  

23. januar.

Frank Hougaard Jensen, Birkerød,  

30. januar.

Kai Braad, Randers, 3. februar.

Niels Thue Bloch, København NV,  

15. januar.

Claus Poulsen, Sorø, 26. januar.

Pernille Rudmose Bindesbøl har 

overtaget Steffen Schous klinik på 

adressen Skovvej 11, 8550 Ryom-

gård pr. 19. november 2007.

Anders Egemar har solgt sin klinik-

andel til Ole Michael Holst på 

adressen Enggårdsvej 1A, 4490  

Jerslev Sjælland pr. 1. januar 2008.

Heidi Nielsen har overtaget  

Mariann Lundgren Andersens  

klinik på adressen Smedegade 3,  

4200 Slagelse pr. 1. januar 2008.

Marie Mikkelsen har overtaget Leif 

Møller Jensens klinik på adressen  

Skomagergade 1, 9240 Nibe pr.  

1. januar 2008.

Charlotte Bern Hansen har indgået 

klinikfællesskab med Vibeke  

Madsen på adressen  

Hvidovrevej 139, 2650 Hvidovre  

pr. 1. januar 2008.

ØLGOD
CONSTRUCTION
mere end 25 års erfaring inden  
for dette specielle område. 
Vi projekterer klinikker ud fra Deres  
ønsker, med vores erfaring.
Vi projekterer alle former for klinikindret-
ning, hvad enten det drejer sig om 
nybyggeri, indretning i eks. bygning eller 
renovering af eks. klinik.
Kontakt os og aftal uforbindende møde, 
hvor Deres ønsker drøftes nærmere.

Klinik
byggeri

ARKITEKTFIRMA

www.oelgod-construction.dk
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Jens Erik Winther, Ryomgård,  

16. januar.

Kirsten Grodum, Aabenraa,  

19. januar.

Ellen Kallesøe, Brabrand, 14. januar.

Inga Margrethe Larsen, født 1924,  

kandidateksamen 1952.

Gerd Eva Alstrup Tryde, født 1925, 

kandidateksamen 1950.

Benny Trillingsgaard, født 1935,  

kandidateksamen 1961.

Anni Harder, født 1944,  

kandidateksamen 1969.

Kursusgiver: Karin Binner Becktor

Dato: 9.1.2008 kl. 17-21

Sted: Radisson SAS Limfjord Hotel, 

Ved Stranden 14-16

9000 Aalborg

Arrangør: Tandlægeforeningens  

Efteruddannelse og DanDental

Info: www.tandlaegeforeningen.dk og 

www.dandental.dk

Målgruppe: Tandlæger i privat praksis, 

der behandler børn

Dato: 11.-12.1.2008

Sted: Hotel Legoland i Billund

Arrangør: PTO´s børnetandplejeud-

valg 

Info og tilmelding: Gitte Lund, PTO´s 

sekretariat, tlf. 33 12 00 20 eller

e-mail: pto@pto.dk

Kursusgiver: Dorthe Berendt Madsen

Dato: 15.1.2008 kl. 18-22

Sted: DanDental, Jydekrogen 16,  

2625 Vallensbæk

Arrangør: Tandlægeforeningens  

Efteruddannelse og DanDental

Info: www.tandlaegeforeningen.dk  

og www.dandental.dk

Kursusgivere: Peter Marker og  

Henrik Rysgaard

Dato: 22.1.2008 kl. 17-21

Sted: Radisson SAS Limfjord Hotel, 

Ved Stranden 14-16, 9000 Aalborg

Arrangør: Tandlægeforeningens  

Efteruddannelse og DanDental

Info: www.tandlaegeforeningen.dk  

og www.dandental.dk

Dato: 24.1.2008, 6.3.2008, 27.3.2008, 

14.4.2008

Sted: Skodsborg Kurhotel & Spa, 

Skodsborg Strandvej 139, 2942 Skods-

borg

Arrangør: Teamovation

Info og tilmelding: Teamovation  

3020 4448, www.teamovation.dk

Hovedemne: Kæbeledsrøntgen

Dato: 25.1.2008 kl. 12.00–26.1.2008 kl. 

16.00.

Sted: Hotel Koldingfjord 

Arrangør: Dansk Selskab for Klinisk 

Oral Fysiologi

Info: www.dskof.dk 
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Dato: 14.3.2008

Sted: Svendborg

Arrangør: Astra Tech 

Info: Annemarie Boeberg

Tlf. 43 71 33 77, e-mail:  

annemarie.boeberg@astratech.com

Dato: 28.-29.3. og 24.-25.10.2008

Sted: København

Arrangør: Astra Tech 

Info: Annemarie Boeberg

Tlf. 43 71 33 77, e-mail:  

annemarie.boeberg@astratech.com

Kursusgiver: Lars Bjørndal

Dato: 3.4.2008 kl. 17-21

Sted: Radisson SAS Limfjord Hotel, 

Ved Stranden 14-16

9000 Aalborg

Arrangør: Tandlægeforeningens  

Efteruddannelse og DanDental

Info: www.tandlaegeforeningen.dk  

og www.dandental.dk

Dato: 5.4. og 25.10.2008

Sted: Aalborg

Arrangør: Astra Tech 

Info: Annemarie Boeberg

Tlf. 43 71 33 77, e-mail:  

annemarie.boeberg@astratech.com

Dato: 10.-12.4.2008

Sted. Bella Center, København 

Arrangør: Tandlægeforeningens  

Efteruddannelse

Kursusgivere: Peter Marker og Henrik 

Rysgaard

Dato: 26.2.2008 kl. 18-22

Sted: Trinity Hotel & Konferencecen-

ter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj,  

7000 Fredericia

Arrangør: Tandlægeforeningens  

Efteruddannelse og DanDental

Info: www.tandlaegeforeningen.dk  

og www.dandental.dk

Kursusgiver: Karin Binner Becktor

Dato: 27.2.2008 kl. 18-22

Sted: DanDental, Jydekrogen 16,  

2625 Vallensbæk

Arrangør: Tandlægeforeningens  

Efteruddannelse og DanDental

Info: www.tandlaegeforeningen.dk  

og www.dandental.dk

Dato: 29.2. og 9.4.2008 (to-dages  

kursus)

Sted: SKT-København, Nørre Alle 20, 

2200 København N

Arrangør: SKT-København

Info: www.skt.ku.dk eller  

sc@odont.ku.dk

Dato: 13.-14.3.2008

Sted: København

Arrangør: Astra Tech 

Info: Annemarie Boeberg

Tlf. 43 71 33 77, e-mail:  

annemarie.boeberg@astratech.com

Dato: 29.1. og 1.3.2008

Sted: Århus

Arrangør: Astra Tech 

Info: Annemarie Boeberg

Tlf. 43 71 33 77, e-mail:  

annemarie.boeberg@astratech.com

Kursusgiver: Dorthe Berendt Madsen

Dato: 31.1.2008 kl. 17-21

Sted: Radisson SAS Limfjord Hotel, 

Ved Stranden 14-16

9000 Aalborg

Arrangør: Tandlægeforeningens  

Efteruddannelse og DanDental

Info: www.tandlaegeforeningen.dk  

og www.dandental.dk

Kursusgiver: Dorthe Berendt Madsen

Dato: 6.2.2008 kl. 18-22

Sted: Trinity Hotel & Konference-

center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj,  

7000 Fredericia

Arrangør: Tandlægeforeningens  

Efteruddannelse og DanDental

Info: www.tandlaegeforeningen.dk  

og www.dandental.dk

4-dages-kursus med teori, praktik og 

opfølgning

Dato: 19.-21.2. og 12.3.2008 

Sted: SKT, Vennelyst Boulevard 9,  

Århus

Arrangør: SKT, Århus

Info: www.skt.au.dk (nyheder)
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Dato: 15.-17.5.2008

Sted: Intercontinental Hotel, Berlin, 

Germany 

Arrangør: Paragon-conventions

Info: www.paragon-conventions.com

Dato: 17.5.2008 i Århus

28.11.2008 i Albertsund

Arrangør: Astra Tech 

Info: Annemarie Boeberg

Tlf. 43 71 33 77, e-mail:  

annemarie.boeberg@astratech.com

Konference for klinikkens team

Dato: 29.5.2008

Sted: Trinity Hotel & Konferencecen-

ter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj,  

7000 Fredericia

Arrangør: Tandlægeforeningens  

Efteruddannelse

Info: www.tandlaegeforeningen.dk  

– klik på Efteruddannelse

Dato: 29.-30.8.2008

Sted: Albertslund

Arrangør: Astra Tech 

Info: Annemarie Boeberg

Tlf. 43 71 33 77, e-mail:  

annemarie.boeberg@astratech.com

4-dages-kursus med teori, praktik og 

opfølgning

Dato: 14.-16.4. og 14.5.2008

Sted: SKT, Vennelyst Boulevard 9,  

Århus

Arrangør: SKT, Århus

Info: www.skt.au.dk (nyheder)

Kursusgiver: Lars Bjørndal

Dato: 22.4.2008 kl. 18-22

Sted: DanDental, Jydekrogen 16,  

2625 Vallensbæk

Arrangør: Tandlægeforeningens  

Efteruddannelse og DanDental

Info: www.tandlaegeforeningen.dk  

og www.dandental.dk

Kursusgiver: Lars Bjørndal

Dato: 23.4.2008 kl. 18-22

Sted: Trinity Hotel & Konference-

center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj,  

7000 Fredericia

Arrangør: Tandlægeforeningens  

Efteruddannelse og DanDental

Info: www.tandlaegeforeningen.dk  

og www.dandental.dk

Dato: 25.-26.4.2008

Sted: København

Arrangør: Astra Tech 

Info: Annemarie Boeberg

Tlf. 43 71 33 77, e-mail: annemarie.

boeberg@astratech.com

Dato: 6.9. og 27.9.2008

Sted: København

Arrangør: Astra Tech 

Info: Annemarie Boeberg

Tlf. 43 71 33 77, e-mail:  

annemarie.boeberg@astratech.com

Dato: 12.9.2008

Sted: Svendborg

Arrangør: Astra Tech 

Info: Annemarie Boeberg

Tlf. 43 71 33 77, e-mail:  

annemarie.boeberg@astratech.com

Dato: 3.-4.10.2008

Sted: København

Arrangør: Astra Tech 

Info: Annemarie Boeberg

Tlf. 43 71 33 77, e-mail:  

annemarie.boeberg@astratech.com

Yderligere oplysninger kan indhentes  

hos Tina Andersen, Tandlægebladet, 

tlf. 33 48 77 33, ta@tdl.dk
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Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36

Pris: kr. 28,00 pr. mm + moms pr. gang. Annoncer tegnes 

for 15 numre (1 år ad gangen). Der faktureres for et halvt 

år ad gangen den 1. april og 1. oktober.

Tandlægeforeningen påtager sig ikke ansvaret for at kol-

leger der annoncerer under kollegiale henvisninger, be-

sidder de fornødne kvalifikationer.

Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt 

medlemmer af Tandlægeforeningen.

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.
Børnetandpleje.
Jan F. Thomsen
Peter Lindkvist
Poul Cappelørn
Anne Lauridsen
Birgitte Høgh
Solrun Joensen
Hanne Lindkvist
Jørgen Buchgreitz
Lars Bo Petersen

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
Frederiksgade 2, 3400 Hillerød
Tlf. 48 26 76 86, 48 26 07 68
Kirurgiafd. 48 24 14 29
E-mail:psh@psh-tand.dk
Bidfunktion, Blegning
Børnetandpleje, Implantologi
Keramik, Kirurgi
Laserbehandling m. Nd; YAG
Diode, Er:YAG, KTP
Mulighed for narkose
Oral Medicin
Panoramarøntgen
Parodontalbehandling
Protetik, Rodbehandling
Cecilie Frederiksen, tdl.
Bo Gravesen cand.odont.
Bjarne Frese, lic.odont.
Peter Steen Hansen, tdl.
www.PSH-tand.dk

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, PhD
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

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

Hans Jacobsen
Midtbyens Tandplejecenter
Jernbanevej 6
4270 Høng
Tlf. 29 43 91 49

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

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

PSH TandlægeCenter
Frederiksgade 2
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 07 68
www.psh-tand.dk

Forum tandlæge- 
& implantatcenter
Panorama og Tomografi 
H.C. Ørstedsvej 50C, st. 1879 F
Tlf. 38 34 42 22. Fri P

Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implan-
tater, 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

Tandlægeskolen
Afd. for Radiologi
Panorama-, kranie-, kæbeleds-
optagelser samt tomografi.
(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

Vestsjællands tandklinik
Tandlægerne Henrik Harmsen
Og John Hansen
Slotsgade 18
4200 Slagelse
Tlf: 58 52 46 34
info@vtand.dk
www.vtand.dk

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

Centrum Tandlægerne Odense
B&N Pade. Tlf. 66 126 226
Implantater, protetik, kirurgi.
www.kosmetisktandpleje.com

Erik Pedersen
Denteam, Østergade 47-49
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 15 76 Fax 62 61 18 74
Narkose – www.denteam.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
e-mail: kontakt@tandcenter.dk
www.tandcenter.dk

Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
ITI-system knogleopbygning

Steen Bjergegaard
Slotsgade 21, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Ortopan, Spiral-Tomo
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Aalborg Implantat Center
Kirurgi og/eller protetik
KIR. v/specialtdl. Thomas Jensen
PROT. Henny Byskov
 Michael Decker

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
Thomas Urban, spec.tdl.
Store Torv 18, 8000 C
www.tandborg.dk

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
LAB. PTL v/John Bak
Periimplantatitisbehandling
v/Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Implantatologi - kirurgi
Procera teknik
Protetiske rekonstruktioner
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
e-mail:
tandlaegehuset@implantater.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

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

Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Oral kirurgi. Implantatbeh.:
Astra, ITI, Nobel.
Protetik v. Morten Vind
Lisbeth Lomholt
elektronisk henv. på
www.tandklinikken-vejle.dk
Tlf. 75 82 10 89

Arne Børrild
Vester Voldgade 12, 2.
1552 København V
Kir.: v/Klaus Gotfredsen
Tlf. 33 11 88 56 Fax 33 32 20 71

Forum tandlæge-
& implantatcenter.
Tove Thrane og Peter Gade
H.C. Ørstedsvej 50C,st.1879F
Tlf. 38 34 42 22, Fri P

Jørgen Rostgaard
Ole Spanner
Nørre Søgade 41, 1370 Kbh. K
Tlf. 33 15 33 25/Fax 33 15 87 65
www.peblingetand.dk
Astra, ITI og Brånemark
Kirurgi og Protetik

Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
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

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

Klaus Gotfredsen 
Lægehusets Tand- og implan-
tatklinik
Lilleholm 56 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63
www.laegehuset-mosede.dk
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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
www.kic.nu
Protetik: Jan Bjerg Andersen
 Göran Urde
Kirurgi: Poul Kirketerp
 Morgan Olsson
Brånemark,
Replace
ITI
Astra

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
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240

Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
 Hovedvejen 158
 2600 Glostrup
 Tlf. 43 96 12 16
Holbæk Implantatcenter
 Smedelundsgade 18, 1.
 4300 Holbæk
 Tlf. 59 44 28 11

Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implan-
tater, 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

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 rekon-
struktion inkl. sinusløft.

Storstrøms
Implantat Center
Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70/Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi implantatbeh.

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

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

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

Tove Thrane og Peter Gade.
Alt udstyr kan medbringes
Tlf. 38 34 42 22
 

Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
TMT-kir. og Implant.beh.

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
Thomas Urban, spec.tdl.
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

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

Kirurgisk Henvisningspraksis
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf: 75 12 79 44
Oral Kirurgi og  
Implantatbehandling.

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

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

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

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

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

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

Poul Therkildsen
Viborgvej 3,
8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53 Fax 87 30 08 70.
Klinik for TMK-kirurgi og im-
plantater, 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

Ellen Savery
Lic.odont. c/o Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17,
2800 Lyngby,
Tlf. 45 87 10 60

Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
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

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

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

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

Morten Schiødt
Specialtandlæge, dr.odont.
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K. Tlf. 33 12 32 12
Kæbekirurgi og implantater

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

Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240

Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
 Hovedvejen 158
 2600 Glostrup
 Tlf. 43 96 12 16
Holbæk Implantatcenter
 Smedelundsgade 18, 1.
 4300 Holbæk
 Tlf. 59 44 28 11

Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70 Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi og implantatbeh.

Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implan-
tater, 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. 3834 0133
www.tandfalk.dk
Oral kirurgi og implantat-
behandling

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

Erik Pedersen
Denteam, Østergade 47-49
5600 Faaborg 
Tlf. 62 61 15 76 Fax 62 61 18 74

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

Aarhus, Tdl. i Borgporten
Guldborg, Kreiberg & Urban
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

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

Lissi Nielsen
Klinikhuset, Jernbanevej 12
Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 05 06 

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

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
www.kic.nu
Speciallæge i anæstesiologi
Hans Kristian Lauritsen

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

Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
Tandbehandling og kirurgi
på børn og voksne

Mogens Majland
c/o Lægehusets Tand-
og implantatklinik
Lilleholm 56, 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63  
www.jland.dk

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

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. 
tandbehandling, kirurgi og 
implantatbehandling i narkose.
Der er mulighed for at leje sig ind.

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

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

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

Allan Derry
Danmarksg. 3A, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 43 13 00 Fax 96 20 09 92
Specialtandlæge i ortodonti

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

Anne Grethe Terp
Nørgårdsallé 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
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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

Jette Korsgaard
I.C. Christensens Alle 1
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 64 00
Specialtandlæge i ortodonti

Klavs Fisker
Worsåesgade 10
7100 Vejle
Tlf. 75 83 96 77
www.kfisker.dk
Specialtandlæge i ortodonti

Lise Halkjær
Rosensgade 14
8000 Århus C.
Tlf. 86191711
kontakt@rosentand.dk
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

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

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

Asbjørn Palmberg
Valdemarsgade 20
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 66 50/40 14 54 70
Specialtandlæge i ortodonti

Bjørn Seidler
Sct. Bendts Gade 10, 1.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 34 44 Fax 57 67 34 45
Specialtandlæge i ortodonti

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.
33 14 03 01/33 93 03 38
www.tandretning.com
hto@tandretning.com
 
Jørn Perregaard
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@tandlaege.dk
www.tandregulering.dk

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

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

Bjarne Klausen
Kongensgade 89
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 70 45
parodont@esenet.dk
www.parodont.info

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

Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 79 44
Membranbehandling-
Parodontalbeh./mucogingival 
kirurgi

Kirsten Warrer
Sct. Clemens Torv 15
8000 Århus C
Tlf. 86 13 52 40

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

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

Gert Bjørndal-Mølgaard
Paradentoseklinikken
Hovedgaden 16 A
4270 Høng. Tlf 58 85 12 13
Behandling af refraktær
parodontitis med Regenerol®

www.paradentoseklinikken.dk

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

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

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

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

Peder Malling
Kultorvet 15, 1.
1175 København K
Tlf. 33 15 23 33 Fax 33 15 10 26

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

Søren Barsted
Vimmelskaftet 47, 2.
1161 København K
Tlf. 33 93 03 38

Steen Bjergegaard
Slotsgade 21
5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Fast og aftagelig, inkl. implan-
tatforankret protetik
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Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Inkl. attachmentprotetik

Arne Børrild
Vester Voldgade 12, 2.
1552 København V
Tlf. 33 11 88 56 Fax 33 32 20 71

H. Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17, 1.
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 10 60

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

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

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

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

Jørgen Buchgreitz

  3450 Allerød
  Tlf. 48 17 24 25 

  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

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

John Orloff
Klinikken Hausergården
Hauser Plads 20
1127 København K
Tlf. 33 15 15 34

Implantologi
eget keramisk dent.lab.
orloff@hauser.dk

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

Hjælp smilet på vej!
- Støt Tandsundhed Uden Grænser

Støt via bank: 

Reg. 5470 konto 7031304 eller send en mail til tug@tug-dk.org 

og få tilsendt et girokort. Husk at angive navn og adresse.

i Filippinerne et års forbrug 

af tandbørster og tandpasta.

40 børn 
For 100 kr. kan du give 
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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
Turpinsvej 2
2605 Brøndby
Tlf. 36 75 48 75
E-mail: sfp@ktf.dk

Hanne Bak-Jensen
Ribisvej 3
2970 Hørsholm
Tlf. 45 86 36 35

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

Allan Bo Svendsen
Skolegade 10, st.
4800 Nykøbing F
Tlf. 54 85 06 54

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

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

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

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

Finn Frederiksen
Postvænget 4
9440 Aabybro
Tlf. 98 24 23 23

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

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

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

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

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

PsykiatriFonden

Majken Søefeldt – 39 29 39 09

Peter Duval – 39 25 25 91

E-mail:

pfer@psykiatrifonden.dk

www.psykiatrifonden.dk

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

39 46 00 80

:  )
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Stil lin ger mær ket med O

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. 

Henvendelse: Anette Kofoed
 tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@tdl.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. 33,80 pr. spaltemm, stillin-
ger søges kr. 25,00 pr. spaltemm. Køb og salg kr. 25,50 
pr. spaltemm. Brugtbørsen kr. 22,00 pr. spaltemm. 
Farvetillæg 10% + moms. Bureauprovision ydes ikke for 
annoncer indrykket gennem bureau.

Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 375,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.

Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:

Annoncer til TB 02: 14/01 udkommer 30/01 

Annoncer til TB 03: 04/02 udkommer 20/02 

Annoncer til TB 04: 25/02 udkommer 12/03

Det er fastsat ved lov at arbejdsgiveren har pligt til at under-
rette lønmodtagerne om vilkårene for ansættelsesforholdet. 
Ved brug af Tandlægeforeningens standardkontrakter er der 
sikkerhed for at lovens betingelser opfyldes.
Ved behov for råd eller juridisk vejledning opfordrer Tand-
lægeforeningen parterne til at rette henvendelse til Tand læ-
geforeningens sekretariat inden kontrakten underskrives.

Stillinger som slås op i Tandlægebladet, skal kunne søges 
på baggrund af annonceteksten i bladet – altså uden at 
man skal søge oplysninger andre steder. Kravet til stil-
lingsopslag er at annoncen indeholder:

Kommunens navn/tjenestested – korrekt stillings-
betegnelse – ansættelsesvilkår – ansøgningsfrist.
For alle typer stillingsannoncer er mindsteprisen hvad der 
svarer til betalingen for 110 mm når der henvises til en 
hjemmeside på internettet.

Job på Bornholm

Tandlæge og eller tandplejer sø-

ges. Her er meget arbejde og for 

få hænder. Kontakt mig venligst 

på mail eller telefon for en mere 

detaljeret beskrivelse. Bornholm 

er ikke så langt væk, og stedet 

har stor herlighedsværdi.

Tandlæge Hanne Jørgensen Aps

Torvet 10 

3730 Nexø

Tlf 56292488

hannetand@mail.dk

Randers

Omhyggelig tandlægeassistent 

søges til travl praksis ca. 3 dage 

ugentlig. Skriftlig ansøgning se-

nest 20.1.07.

Tandlægerne i Centrum

Kirkegade 2, 2.sal, 

8900 Randers

Læs mere om jobbet og  
send din ansøgning online  
på www.gribskov.dk/job

Tandlæge 
FILIALKLINIKLEDER - 28 TIMER PR. UGE

Ansøgningsfrist:
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Vil du være tandlæge i
Skanderborg Kommune?
Vi har brug for 3-4 tandlæger (fuldtid og deltid). Tandplejen omfat-
ter 15.500 børn og unge, specialtandpleje for 110 patienter og 
omsorgstandpleje for 150.

Tandplejen har indført teamtandpleje med det formål at udnytte 
alle personalegruppers kompetencer optimalt. Ud over børne- og 
ungegruppen er der også mulighed for at arbejde med om-
sorgstandpleje og specialtandpleje.

Vi lægger vægt på:
- engagement 
- faglig kompetence og udvikling 
- samarbejdsevner

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst 
for tandlæger efter individuel aftale. Tiltrædelse efter aftale.

Vil du vide mere, kan du læse nærmere om stillingen på  
www.skanderborg.dk eller kontakte overtandlæge Hans Jørgen 
Bitsch, tlf. 8794 2828, e-mail: hans.joergen.bitsch@skanderborg.dk.

Send eller mail din ansøgning med relevante bilag til Skanderborg 
Kommunale Tandpleje, Møllegade 45, 8660 Skanderborg, så vi har 
den senest mandag den 14. januar 2008 kl. 12.00. Mailadresse: 
hans.joergen.bitsch@skanderborg.

Tandlæge/filialklinik-leder til
Tandplejen i Ballerup Kommune
Tandplejen i Ballerup søger pr. 1. januar 2008 eller snarest
derefter en tandlæge på fuld tid. Funktion som filialklinik-
leder vil evt. være en mulighed. 
Hos os får du brug for hele din tandlægeuddannelse i bredeste
forstand med tandpleje for børn, unge og ældre over 66 år.
Da vi er 20 tandlæger i alt i kommunen, får du rig mulighed
for kollegial sparring og faglig udvikling.
Hør mere: Bjarne Nørtov, tlf. 4477 3876.

Ansøgningsfrist: 18. januar 2008
Jobnummer: 08-004

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online

www.ballerup.dk/job

Søg dit nye job på www.ballerup.dk/job

Faxe Kommune 
søger overtandlæge
Da vor overtandlæge har søgt nye udfordringer, sø-
ger Faxe Kommune snarest en ny. Overtandlægejob-
bet vil hovedsageligt bestå af administration, men 
kan også omfatte patientbehandling.

Tandplejen ønsker en leder, som er:
Fagligt velfunderet.  Du skal kende kommunal • 
tandpleje indefra og være en dygtig faglig leder
Indstillet på samarbejde.  Det er en fordel, hvis du • 
har erfaring fra at arbejde i et ledelsesteam
God til at motivere og uddelegere. Det er vigtigt, • 
at du har en tilgang til ledelse, som involverer 
medarbejdernes evner og kompetencer
En god kommunikator.  Du skal befinde dig godt • 
sammen med børn og deres forældre

Tandplejen tilbyder:
Et engageret personaleteam, som består af 17 • 
klinikassistenter, 1 tandplejer, 8 tandlæger og 2 
specialtandlæger og som betjener ca. 8300 børn 
og unge og ca. 200 omsorgspatienter. Vores per-
sonale har loyalt og engageret medvirket til kom-
munesammenlægningen. Den nye overtandlæge 
kan være med til at påvirke sidste fase af denne 
udvikling.
Digitaliseret tandpleje. Vore 6 klinikker afslutter • 
omstillingen til elektroniske journaler (TM) i løbet 
af februar. Allerede nu tager samtlige klinikker 
digitale røntgenbilleder (Digora).

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende 
overenskomst og reglerne om Ny løn.

Yderligere oplysninger kan fås hos fungerende over-
tandlæge Bente Langkilde Sørensen på tlf. 5620 
3230 eller hos børne- og unge direktør Leif Christen-
sen på tlf. 5620 3957.

Send en ansøgning vedlagt CV til nedenstående 
adresse, så vi har den senest 25. januar 2008 med 
morgenposten eller i rådhusets postkasse inden kl. 
07.00. Mærk ansøgningen nr.: 379.

Ansøgning sendes til:

Faxe Kommune
Personaleafdelingen
Frederiksgade 9
4690 Haslev

E-mail: kommunen@faxekommune.dk
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TANDLÆGER TIL  
BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN
Børne- og Ungdomstandplejen

Københavns Kommunes Børne- og Ungdomstandpleje søger 
rutinerede tandlæger til ansættelse snarest muligt.

Det er en forudsætning, at man har lyst til at arbejde i et kli-
nikteam, hvor vi vægter faglighed og evnen til at arbejde med 
børn og unge højt. Endvidere skal man have ambitioner om at 
udvikle sig fagligt via daglig sparring og efteruddannelse. 

Vi kan herudover tilbyde
-

styrede og moderne klinikker

Kommunen leverer tandpleje til ca. 85.000 børn og unge fra 0 
til 17 år.

Vi er omtrent 300 ansatte fordelt på 37 tandklinikker og 2 
mobile enheder samt en central administration. Den generelle 
sektor er organiseret i 4 distrikter, som hver ledes af en 
distriktstandlæge. Desuden har vi 4 tandreguleringsklinikker.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for 
tandlæger og aftale om lokal løndannelse.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Tandplejens 
kontor, ekspeditionssekretær Else Bennedsen, tlf. 3530 3960.

Ansøgningsfrist  
23. januar 2008, kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt: 28. januar 2008

Ansøgning med kopi af eksamensbevis og andre relevante 
bilag stiles til overtandlæge Ruth Jacobsen og sendes til:

Børne- og Ungdomstandplejen
Henrik Pontoppidans Vej 8
2200 København N.
mrk. ”Tandlæge”
mail: but@buf.kk.dk

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource 
og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med 
deres særlige baggrund, personlighed og evner.

www.kk.dk/job

www.tdl-tryghed.dk
Hjemmet

39 46 00 80

:  )
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Til Horsens Kommunale Tandpleje søger snarest en tandlæge- 
vikar med arbejdstid 17½ time/uge. 

Tandplejen omfatter ca. 17.000 børn og unge og har 70 medar- 
bejdere fordelt på 8 klinikker. Stillingen er knyttet til klinikkerne i 
distrikt Gedved og kan på sigt blive faste.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst 
og aftale om lokalløn. 

Yderligere oplysninger kan fås hos overtandlæge Hanne Mohr, 
tlf 76 29 28 87 eller mail: buhmo@horsens.dk

Din ansøgning skal være modtaget senest den 31. januar 2008 
i Horsens Kommunale Tandpleje, Borgmesterbakken 26, 8700 
Horsens.

Afdelingstandlæge
Tandlægeskolen, Kliniksektionen.

Stillingen indebærer varetagelse af ledende funktioner samt 
undervisnings- og behandlingsopgaver i forbindelse med 
klinisk undervisning af tandlægestuderende inden for områ-
derne cariologi og endodonti. Stillingen omfatter tjeneste i 
skolens undervisningsperioder. 

Kvalifikationer
Ansøgningen må indeholde dokumentation for ajourført erfa-
ring med klinisk tandlægearbejde og undervisning samt evt. 
forskningserfaring.

Ansøgningsfrist
7. januar 2008. 

Opslaget i fuld ordlyd: www.ku.dk/led/stillinger

Yderligere oplysninger
overtandlæge Ulla Pallesen, 35 32 68 23 eller  
ul@odont.ku.dk.

Københavns Universitet er Danmarks ældste universitet, grundlagt 
1479. KU er med cirka 37.000 studerende og 7.500 medarbejdere det 
største universitet i Norden og - ifølge en international undersøgelse - 
det ottendebedste universitet i Europa. www.ku.dk
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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

Køb/salg klinikker

E-mail: bc@klinikborsen.dk
Web: www.klinikborsen.dk

Bente Carstensen
Dr. Tværgade 44, st.th.

1302 København K
Tlf. 70 20 69 79

Goodwillberegning

Rådgivning ved køb & salg,

generationsskifte m.v. 

Brønshøj 

Halvpart af praksis med 2 ejere. 

Sælger har en oms. på 1,7 mio. 

kr. på 840 patienter. Klinikken 

ligger i en andelslejlighed med 

lav husleje. Henv. Kurt Birk,  

5767 0637. 

Østfyn 

Andel af større praksis ved 

butikscenter. Andelen har 1.300 

patienter og oms. 2,9 mio. kr. 

Klinikken har edb-journaler og 

digital røntgen. Der er et højt 

overskud. Henv. Kurt Birk,  

5767 0637. 

Sønderjysk østkystby 

Centralt placeret klinik i Søn-

derjysk østkystby sælges under 

særdeles gunstige vilkår. To 

behandlingsrum med mulighed 

for udvidelse med ét mere. Om-

sætning ca. 2,5 mio. Patientantal 

ca. 1600. Lejede lokaler. Gode 

parkeringsmuligheder. 

Billetmrk. 693

Modtager TB's annonceafdeling.

Sælges 

Kirurgisk sug (Dameca) med 

rullevogn sælges. Kun brugt få 

gange (nypris 15.000,-) sælges 

for kr. 6.000,-. Ring 4586 2920. 

www.tdl-tryghed.dk
Klinikken

39 46 00 80

:  )
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Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
 Michael Lentz,  tlf. 33 48 77 35
 Mette Blak Olsen, tlf. 33 48 77 32

Pris: kr. 18,20 + moms pr. spaltemm. Farvetillæg + 10%. 
Standardannonce kr. 300,- pr. gang.

Advokater – Banker – Dental laboratorier – Hygiejne – 
Instrumenter –  Klinik- og kontorinventar – Klinikudstyr 
– Kompressorer – Rengøring – Revision – Service & repa-
ration – Tandplejemidler – Vikarservice – Øvrige 

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

Vi har mange års erfaring 
i fi nansiering af klinikker. 
Skal din være den næste ?

Ny klinik?

Kontakt Frank Finne

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

Ring til en af os!
...og få en snak om din

nuværende eller 
kommende praksis!

Karsten N
ielsen

Tlf. 9975
1289

U
ffe H

aubjerg
Tlf. 9975

1327

Torvet 1  /  6950 Ringkøbing
praksis@landbobanken.dk  /  www.landbobanken.dk/praksis

- de nemmeste penge
kan du tjene på fi nansieringen

FLÜGGE DENTAL

Vi skaber smil hver dag

★ IMPLANTATER ★ PROCERA ★ EMPRESS
Flügge Dental Aps · Købmagergade 5 · 1150 København K

Tlf. 33 15 17 80 · Fax 33 15 70 78

Det handler om mennesker – menneskers drømme og tryghed

Henning Jensen
hej@riba.dk
96 80 25 68

Mette Ostersen
mko@riba.dk
96 80 25 73

“Vi gi’r dig billige udlånsrenter, et 
stort branchekendskab og solid 
rådgivning”

Kontakt os og få klarhed!

Vi har kendskabet og ekspertisen – mød os på www.riba.dk

Søren Kristensen
sbk@riba.dk
96 80 25 69

Praksisfinansiering

www.tandlaege-
bladet.dk/dentalnyt

Din direkte online kontakt til 

fordelagtige dentalindkøb

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

Skal klinikken ha’ råd til Units 

og bor - så kom til Spar Nord

Spar Nord Århus
Jytte Blokager
Sønder Alle 11
8000  Århus C
Tlf. 87 30 31 97
Mail: jbl@sparnord.dk

Spar Nord København
Ann-Brigitt Meidahl
Rådhuspladsen 75
Postboks 423
1505  København V
Tlf. 33 30 87 18
Mail: abm@sparnord.dk

Spar Nord Odense
Lise Andersen
Fælledvej 1
5000  Odense
Tlf. 63 12 52 83
Mail: lid@sparnord.dk

Spar Nord Kolding
Ruth Falk Thomsen &
Bente Jakobsen
Vejlevej 135
6000  Kolding
Tlf. 76 32 50 70
Mail: bjc@sparnord.dk
Mail: rth@sparnord.dk

www.sparnord.dk
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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

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

Fugl

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

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S

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

Brånemark
SystemTM

HJØRRING DENTAL
LABORATORIUM ApS

JERNBANEGADE 22 � 9800 HJØRRING
TLF. 98 92 18 78

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

SPECIALLABORATORIUM
for

tandregulering

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

Tlf. 46 32 09 69

Dental Laboratorium ApS

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

MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk

E-mail: info@kroell-dental.dk

... Vi samler på tilfredse kunder 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

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

 
DanPars Dentallaboratorium
Nick Ghasemi   Tlf. 32957763
Metalkeramik. Implantater. 
Guld. Attachment. Aftagelig.
Liflandsgade 2, st.tv. 
2300 København S

Thorvaldsensvej 4
1871 Frederiksberg C
Telefon 35 39 00 76

Fax 35 36 18 48

Dental Laboratorium ApS

DENTALLABORATORIE ApS. 
Lyngby Hovedgade 27, 4. sal 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 4587 0123 
www.supradent.dk 

Stålet
Postboks 14
2880 Bagsværd
Tlf. 2961 7042 – tal med Søren

OR-Laboratorium
v/ Karina Pedersen
Århus N.
Tlf. 28114099
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Funktion • Ergonomi • Design • Økonomi 

www.bienair.com

Scanline
Svingarm til fladskærm 

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

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

Kolon køkken/klinik/reoler
Bordplader/hylder m.v.

www. Kolonskab.dk
tel. 46420800  Fax. 46420808

Klinik design- og miljø
Håndtering af stress-, kommunikations-
problemer, eller af det psykiske arbejdsmiljø. 
Klinik input med ny varm kulør, kunst, kort, 
lys m.v.
Foredrag, seminar eller direkte konsulentydelse.
Heidi Maria Schønberg, virksomhedskonsulent
Peter Reumert, arkitekt maa/billedkunstner

www.pwcglobal.com/dk

JTA DENTAL
salg & service ApS

- det handler om tillid

KaVo Specialisten

Udstyr
Rådgivning

Instrumenter
Klinikindretning

Røntgenautoriseret

Specialværksted for reparation af 
roterende instrumenter

Reparation af:
Heka   Planmeca   KaVo   m.m.

Sønderlundvej 2,  2730 Herlev
Telefon: 44 92 54 00

www.jtadental.dk
E-mail: jta@jtadental.dk

                                                                      

                                                                      

                     

- 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

Stamholmen 149 | 2650 Hvidovre | Denmark
Telefon: +45 3677 3677 | Fax: +45 3677 0144

Mail: revision@fransthomsen.dk

S t a t s a u t o r i s e r e t  R ev i s i o n s a k t i e s e l s k a b
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Eurocard til
reduceret pris
Som medlem af Dansk 
Tandlægeforening kan du 
få Eurocard Classic, 
Eurocard Guld og/eller 
Eurocard Corporate til en
særlig attraktiv pris.

Ring til DTF på 70 25 77 11
og hør mere om tilbudet.

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

Få bonus 
på sund fornuft

Få bonus når du handler
i ca. 4.000 forretninger
over hele landet.

www.forbrugsforeningen.dk

www.tandlaege-
bladet.dk/dentalnyt

Din direkte online kontakt til 
fordelagtige dentalindkøb

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

Et stærkt alternativ!

  Tlf. 87101930 · Fax 86423795 · 
proloen@proloen.dk · www.proloen.dk

TePe
– Dansk Tandprofylakse
Falkoner Allé 26 A,
2000 Frederiksberg
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

al.al.dk
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Colgate introducerer nu aminfluorid i Danmark. Aminfluorid (olaflur) er en særlig organisk 
fluorforbindelse, som blev udviklet i tæt samarbejde med forskere fra det odontologiske 
institut ved Zürich Universitet i Schweiz. Den er veldokumenteret og anerkendt af tandlæger 
og tandplejere i Europa som en effektiv og mild fluorformel til forebyggelse af caries. 

Målrettet effektiv langtidsvirkning
I modsætning til traditionelle uorganiske fluorforbindelser, som distribueres vilkårligt i mund-
hulen, har aminfluorid egenskaber som gør, at det fordeler sig direkte på tandoverfladerne, 
hvor det danner en homogen beskyttende fluoridhinde. Resultatet er langvarig beskyttelse 
mod caries, hvor den konstante tilstedeværelse af fluorid øger tændernes modstandskraft 
over for syreangreb og fremmer remineraliseringen af begyndende cariesangreb. 

Skummer mildt og naturligt
Aminfluorid er opbygget som et tensid og skummer let i sig selv. Derfor er Colgate Fluor 
Active ikke tilsat skummemiddel, men skummer naturligt og mildt. Fluor Active indeholder 
heller ikke konserveringsmidler.

Referencer  
1. Attin, T.; Hellwig, E., J Clin Dent 7 (1996), 6-8. Salivary fluoride content after toothbrushing with a sodium fluoride and an amine fluoride dentifrice followed by different 
mouthrinsing procedures. 2. Cahen et al., Community Dent Oral Epidemiol 10 (1982), 238-241. Comparative unsupervised clinical trial on caries inhibition effect of 
monofluorophosphate and amine fluoride dentifrices after 3 years in Strasbourg, France. 3. Klimek et al., (1998) Oralprophylaxe 20(4): 192-196. Fluoride uptake in dental enamel 
following the use of NaF and amine fluoride toothpastes – an in situ study. 4. Madléna et al. Caries Res 36 (2002), 142-146.  Effects of amine fluoride toothpaste and gel in high 
risk groups of Hungarian adolescents. 5. Petersson LG. internal report (2002). Investigation on the enamel remineralising potential of elmex® anti-caries toothpaste and elmex® 
anti-caries dental rinse in vitro. 8.Tóth et al., (1998) Caries Res; 32: 275 Abstract #26. Effect of different fluoride-containing toothpastes on human dental enamel in vitro. 9. 
Schmid,H., Chemie der Aminfluoride, Dtsch Zahnärtzt, 38, 1983, Sonderheft 1.

Det overfladeaktive aminfluorid 
ledes direkte til tandoverfladen.

Hele tandoverfladen dækkes af 
en homogen aminfluorid-hinde. 

Skematisk tegning af organisk 
aminfluorid. (a) Neutral kulbrinte-
gruppe, (b) Positiv amingruppe, 
(c) Negative fluorid ioner.

a b c

En NY aktiv og mild 
fluorformel i Danmark
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Tema: Oral Health Promotion

Danskernes  
tandstatus kortlægges

Tandpastareklamer:  
Det hvide smil sælger stadig
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