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Foto: Nicky Bonne. Læs videre i artiklerne 

»Pulpal analgesi af underkæbens præmolarer 

og molarer«, side 196, »Gabestokken er en 

realitet«, side 226, og »Alle tandklinikker skal 

kvalitetssikres«, side 232.
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Analgesi af underkæbens tænder søges normalt opnå- 

 et ved blokade af n. alv. inf. (1,2) eller ved at lægge  

 et depot af analgesivæske mere perifert. Det kan 

fx være intraligamentært i parodontalspalten (3-5) eller in-

traossøst omkring radices (6,7).

Problemstilling

Fuldstændig smertefrihed ved behandling af underkæbens 

molarer og præmolarer opnås ikke altid. Wallace et al. fandt 

ved en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af 

The American Association of Endodontists at 84% af respon-

denterne havde problemer med at opnå tilstrækkelig anal-

gesi ved behandling af akut pulpitis i underkæbemolarer 

(8). En del af problemet er at en vellykket blokade af n. alv. 

inf. ikke er ensbetydende med pulpal analgesi (4,9-11) selv 

om lærebøger ofte giver indtryk af dette (1,2). Kriteriet for 

en vellykket blokade er unilateral analgesi af underlæben.

Blokaden opnås traditionelt ved at lægge et depot af 

analgesivæske tæt ved foramen mandibulare, hvor n. alv. 

inf. træder ind i canalis mandibulae. Depotet kan også læg-

ges ved collum mandibulae a.m. Gow-Gates (12) eller mel-

lem collum mandibulae og foramen mandibulare a.m. 

Akinosi (13). At anlægge en sufficient blokade kan være et 

problem i sig selv, men kan antagelig læres. Hyppigheden 

af fejlslagen blokade med manglende underlæbeanalgesi er 

operatørafhængig (14) og kan derfor give anledning til en 

del selvbebrejdelser hos tandlægen.

Verifikation
Pulpal analgesi kan verificeres på forskellige måder. I kli-

nikken kan kriteriet være at det er muligt at eksstirpere 

pulpa ved irreversibel akut pulpitis uden reaktion fra pa-

tienten. Et mindre invasivt kriterium er reaktionsløshed 

ved kuldepåvirkning med fx dichlordifluormethan eller is 

(3), og et reproducérbart og ikke-invasivt kriterium er re-

Pulpal analgesi 
af underkæbens 
præmolarer og 
molarer 
Jørgen Buchgreitz

En vellykket blokade af n. alv. inf. verificeres ved 

unilateral analgesi af underlæben. Blokaden vil som 

regel, nogle minutter efter at læbeanalgesi er in-

dtrådt, give en smertefrihed der er sufficient ved 

almindelig tandbehandling i underkæben. Men ved 

pulpitis-behandling af underkæbens præmolarer og 

molarer vil en vellykket blokade af n. alv. inf. i over 

halvdelen af tilfældene ikke give smertefrihed, selv 

efter at læbeanalgesi er indtrådt.

Når pulpal analgesi ikke er indtrådt, er det i 

klinikken almindeligt at gentage injektionen i håb 

om at den øgede mængde analgesivæske eller en lidt 

ændret placering af injektionsvæsken kan give pulpal 

analgesi. Dette hjælper ikke. En manglende pulpal 

analgesi er således ikke en operatørfejl hvis læbe-

analgesien er indtrådt.

Derimod kan den nødvendige pulpale analgesi 

opnås ved at lægge et supplerende depot af anal-

gesivæske mere perifert. Det kan være intraliga-

mentært i parodontalspalten eller intraossøst i det 

spongiøse væv ved radices.

Artiklen beskriver forskellige hjælpemidler og 

praktiske fremgangsmåder til opnåelse af dette. Hvis 

læbeanalgesi ikke kan opnås ved blokade, vil en intra-

ossøs injektion i langt de fleste tilfælde give en pulpal 

analgesi der er sufficient til såvel pulpitis-behandling 

som til restaurerende tandbehandling.

Faktaboks
•  Ved pulpitis-behandling af underkæbens molarer og 

præmolarer vil en vellykket blokade af n.alv.inf. sjæl-

dent give tilstrækkelig smertefrihed trods læbeanal-

gesi. Det er ikke en operatørfejl. 

•  En supplerende ligamentær injektion eller intraossøs 

injektion kan give den nødvendige pulpale analgesi.

•  Ved fejlslagen blokade kan intraossøs injektion give 

den nødvendige pulpale analgesi.
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aktionsløshed ved elektrisk stimulation. Dette sidste krite-

rium for en vellykket analgesi kan defineres mere præcist 

som manglende reaktion på to på hinanden følgende mak-

simale stimuli af et bestemt fabrikat af pulpatestere, hvor 

stimulus gentages fx hvert andet minut inden for en time 

(9,15).

Supplerende injektion
Når læbeanalgesi er opnået ved blokade af n.alv.inf., ses 

det hos op til 81% af patienterne med irreversibel pulpitis 

at pulpal analgesi ikke indtræffer (16). Da er det i klinik-

ken meget almindeligt i den situation at anlægge en blo-

kade mere. Enten med den hensigt at ramme mere præcist 

eller ud fra den betragtning at mere injektionsvæske er 

nødvendig. Hannan et al. (15) anlagde blokade på 40 patien-

ter på traditionel vis og ved et senere besøg blokade på de 

samme patienter efter en metode, hvor placeringen af de-

potet var vejledt af ultralyd og dermed mere præcis. Alle 

40 patienter opnåede læbeanalgesi ved begge besøg. Mht. 

pulpal analgesi målt ved elektrisk stimulation var der in-

gen signifikant forskel. Når der først er læbeanalgesi, men 

pulpal analgesi mangler, hjælper en mere præcis anbrin-

gelse af depotet ikke.

Nusstein et al. (16) undersøgte om mængden af analgesi-

væske havde indflydelse på vellykketheden. I alt 462 pa-

tienter fik anlagt blokade med enten 1,8 ml lidocain/epine-

phrin eller med 3,6 ml lidocain/epinephrin. Kontrol med 

elektrisk stimulation af pulpal analgesi viste ingen signifi-

kant forskel på virkningen af de anvendte mængder (17). 

Vreeland et al. (18) fordoblede såvel mængden af injektions-

væske som koncentrationen af lidokain og fandt ingen sig-

nifikant forskel på hyppigheden af pulpal analgesi. En øg-

ning af injektionsmængden synes derfor ikke at have virk-

ning på hyppigheden af pulpal analgesi.

Når metoden med en supplerende injektion alligevel har 

fået en vis udbredelse, skyldes det antagelig at pulpal anal-

gesi, opnået ved blokade af n.alv.inf., er forsinket i forhold 

til injektionstidspunktet.

Efter blokade af n. alv. inf. vil læbeanalgesi almindelig-

vis finde sted i løbet af 5-7 min. Pulpal analgesi vil almin-

deligvis være yderligere forsinket og finde sted efter 10-15 

min., men hos 20-25% af patienterne vil pulpal analgesi 

først indtræde efter 15 min. Denne forsinkelse kan være 

årsag til at det er almindeligt i klinikken at give en injek-

tion mere ved tilsyneladende fejlslagen pulpal analgesi 

selvom læbeanalgesi er indtrådt. Den tid der går med sup-

plerende injektion, vil i en del tilfælde give den første in-

jektion mulighed for at slå an. Hvis der er opnået læbe-

analgesi, er hyppigheden af pulpal analgesi ikke operatør-

afhængig og uafhængig af hvilken væske og koncentration 

der er anvendt.

intraligamentær anæstesi

For at opnå den nødvendige analgesi af underkæbens mola-

rer og præmolarer kan man anbringe et depot af analgesi-

væske dybt i parodontalspalten ved at føre kanylen aksialt 

langs rodoverfladen. Man tilstræber at en del analgesivæske 

siver ned i det spongiøse knoglevæv, og proceduren kræver 

derfor en del tid og et betydeligt tryk. Det tilstrækkelige 

tryk opnås ved at anvende specielle sprøjter med mekanisk 

udveksling. Det store tryk medfører en potentiel risiko for 

parodontale skader og ofte en del postoperativt ubehag.

I stedet for at øge trykket mekanisk kan dette styres 

elektronisk (the Wand ol.). Herved er det ikke nødvendigt 

med helt så stort tryk, men samtidig øges tidsforbruget.

Berlin et al. (5) anvendte The Wand som primær injektion 

på 51 patienter. Injektionsvæsken blev appliceret mesialt 

og distalt dybt i parodontalspalten. Hos 75% blev opnået 

pulpal analgesi.

intraossøs analgesi

Intraossøs analgesi kan udføres på forskellig vis. I princip-

pet bores et hul i gingiva og lamina dura ud for approksi-

malrummet således at analgesivæsken kan deponeres i det 

spongiøse knoglevæv ud for radix af den pågældende tand. 

Den analgetiske virkning indtræder øjeblikkeligt (9).

Normalt anlægges den intraossøse injektion bukkalt for 

den aktuelle tand. Men ved anden og tredje molar er den 

bukkale lamina dura af og til så massiv at det kan være 

vanskeligt at perforere lamina dura og trænge ind til det 

spongiøse væv. Til gengæld er det her ofte muligt at gen-

Fig. 1. Stabident-systemet med den hvide perforator, en 
hvid beskyttelseshætte og den kalibrerede kanyle.

Fig. 1. The Stabident system with the white perforator, a white cap 
for protection and the calibrated hypodermic meedle.
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nemtrænge den okklusale del af proc. alv. distalt for den 

aktuelle tand.

Ved intraossøs analgesi kan pulpal analgesi opnås i 88-

98% af de tilfælde hvor læbeanalgesi, men ikke pulpal 

analgesi, var opnået ved blokade af n. alv. inf. (7,9,10,16).

Bivirkninger
Umiddelbart efter intraossøs analgesi med lidocain og epi-

nephrin mærker en del patienter forøget puls og hjerteslag. 

Dette er forbigående og uden betydning hos sunde patien-

ter (19).

Ved anvendelse af mepivacain uden vasokonstriktor ses 

ingen forandringer i hjerterytmen, og mepivacain uden va-

sokonstriktor (Carboprylin® dental, Scandonest®) kan 

derfor anvendes ved behandling af patienter med svagt 

hjerte (11,20).

Praktisk fremgangsmåde
I praksis kan intraossøs analgesi udføres på forskellig vis.

Stabident – Med Stabident systemet (Fairfax) benyttes en 

perforator monteret i vinkelstykke til at bore hul gennem 

Fig. 3. X-tip systemet på plads efter perforation af den bukkale 
gingiva.

Fig. 3. The X-tip system in position after perforation of the gingival tissue.

A

B
Fig. 2. X-tip-systemet samlet (A) og adskilt (B).

Fig. 2. The X-tip system connected (A) and disconnected (B).

Fig. 5. X-tip placeret mere okklusalt på processus alveolaris.

Fig. 5. X-tip in a more occlusal position on the alveolar ridge.

Fig. 4. Røntgenbillede visende X-tips placering i det spongiøse 
knoglevæv.

Fig. 4. Radiograph showing the position of the X-tip in the cancellous bone.
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gingiva og lamina dura ind i det spongiøse knoglevæv (Fig. 

1). Perforatoren fjernes, og en kalibreret kanyle føres gen-

nem hullet i gingiva og lamina dura, hvorefter depotet an-

bringes i det spongiøse knoglevæv. Den analgetiske virk-

ning optræder øjeblikkelig.

Ulempen ved dette system er at der kun skal ske en rin-

ge forskydning af gingiva i forhold til lamina dura før det 

er vanskeligt at finde det hul i lamina dura som perforato-

ren har frembragt. Dette kan også være et problem ved 

stramt bundet gingiva.

X-tip – Med X-tip systemet (Maillefer) er perforatoren omgi-

vet af et rør med påsat krave (Fig. 2-5). Perforatoren med rør 

bores gennem gingiva og lamina dura. Når perforatoren 

fjernes, bliver røret siddende, sikret af kraven. Gennem rø-

ret føres en kalibreret injektionskanyle, og et depot af anal-

gesivæske kan anbringes i det spongiøse knoglevæv.

X-tip kan anvendes både gennem fast og løst bundet gin-

giva. Dette kan fx have betydning ved parodontal destruk-

tion af den alveolære knogle.

Hyppigheden af vellykket pulpal analgesi er ens for Sta-

bident og X-tip, men som nævnt kan anvendelsen af Stabi-

dent kompliceres af tekniske problemer ved lokalisering af 

lamina dura-perforationen. Postoperativt ubehag er af 

samme karakter og grad for de to systemer (21).

Intraflow – Intraflow (Pro-Dex MicroMotors) er et tredje sy-

stem der for nyligt er blevet udviklet til en brugbar form. 

Det består af et vinkelstykke der drives med trykluft via 

airrotorkoblingen. Perforatorkanylen og en carpule mon-

teres i vinkelstykket. Når perforatoren er boret gennem 

gingiva og lamina dura, bliver injektionsvæsken af vinkel-

stykket trykket gennem perforatoren ind i det spongiøse 

knoglevæv. Proceduren tager få sekunder, og analgesivirk-

ningen indtræder øjeblikkeligt.

En ulempe er at det er vanskeligt at gentage proceduren 

hvis man skulle have behov for at tilføre mere injektions-

væske.

English summary

Pulpal analgesia of mandibular premolars and molars
Dental treatment of the lower molars and premolars often 

requires an inferior alveolar nerve block to give freedom 

of pain. A successful inferior alveolar nerve block is nor-

mally verified by a unilateral numbness of the lower lip.

It is a well-known clinical problem that a successful infe-

rior alveolar nerve block does not give a predictable anal-

gesia profound enough for the treatment of teeth with in-

flamed pulps.

To achieve a more profound pulpal analgesia it is very 

common to repeat the injection. But neither a greater vol-

ume of liquid nor a more precise placement of the depot 

will be a help if the numbness of the lip has occurred. This 

means that it is not a fault of the operator that a sufficient 

pulpal analgesia is absent if there is a numbness of the lip.

By using electric pulp tests and thermal tests it has been 

verified that the nessesary pulpal analgesia can be achieved 

by placing a depot of analgesic solution in the periodontal 

ligament or directly in the cancellous bone around the 

roots of the teeth.

The periodontal ligament injection has been known for 

many years, and with new computer-assisted technology it 

is more predictable and longer lasting. The intraosseous 

injection gives an immediate onset of a pulpal analgesia in 

more than 90% of the cases. This paper presents a practical 

way to administer different systems made for intraosseous 

injection.
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Til forskellige erhverv er knyttet forskellige er- 

 hvervsrisici. En høj erhvervsbetinget dødsrisiko 

 er knyttet til virksomhed i forbindelse med fiske-

ri, transport og bygningsindustri, og en tilsvarende lav ri-

siko ses hos personer der er beskæftiget med indendørs og 

især bogligt arbejde. Omvendt er der til mange erhverv 

med lav dødsrisiko knyttet en højere risiko for nedslid-

ningsskader og psykiske skader.

I tandlægeerhvervet forekommer dels nedslidningsska-

der og udvikling af kroniske lidelser, dels skader med en 

fysisk, kemisk eller infektiøs årsag. De specifikke erhvervs-

relaterede akutte skader omfatter først og fremmest stik- 

og snitlæsioner lokaliseret til fingre og hænder ved om-

gang med spidse og skarpe instrumenter. Samtidig optræ-

der øjenskader der kan opstå akut (fysiske og kemiske 

traumer), være semipermanente og recidiverende (infek-

tioner), og i visse tilfælde kroniske (allergene og strålings-

betingede skader).

Formålet med nærværende artikel var at belyse arten, 

hyppigheden og alvorligheden af erhvervsrelaterede øjen-

skader hos tandlæger og omstændighederne ved deres op-

ståen, samt at diskutere forebyggende foranstaltninger.

Årsager

Erhvervsrelaterede øjenskader hos tandlæger kan inddeles 

efter årsag.

Fysisk betingede skader
En stor hovedgruppe af skader skyldes traumatisk beska-

digelse som følge af at øjet rammes af fremmedlegemer (fx 

partikler af amalgam, metal, akryl, bonding-legemer, ce-

ment, tandsubstans, tandsten samt partikler fra pudsemid-

ler). Risikoen er især knyttet til procedurer med brug af 

roterende instrumenter hvor partikler med stor kraft kan 

slynges bort fra arbejdsemnet og ramme øjet.

Tandlægen er i sit daglige arbejde i konstant risiko for 

sådanne skader. Lejlighedsvis indtræffer også mere usæd-

vanlige situationer hvor et øjentraume fx skyldes glassplin-

ter fra en knust carpule eller fra et fraktureret håndinstru-

ment (1). Der er også rapporteret om øjenskader som følge 

af at en kofferdamklamme »springer af« (2).

Kemiske betingede skader
En anden type af skader opstår ved at øjet rammes af væ-

sker (fx desinfektionsmidler (brintoverilte, persyreforbin-

delser, aldehyder, formokresol, mv.), lakker, injektionsvæ-

sker, mundskyllemidler, fluoropløsninger, olier og opløs-

ningsmidler (acetone, ether, fosforsyre, kloroform, mono-

mer mv.)). Virkningen er her overvejende kemisk. Denne 

Erhvervsrelaterede 
øjenskader  
hos tandlæger
En oversigt

Ib Sewerin

Er det farligt at være tandlæge?

I tandlægeerhvervet optræder helbredsskader 

der udvikles langsomt og gradvis. Det gælder ned

slidningsskader i form af fx muskuloskeletale skader. 

Det gælder ligeledes psykisk nedbrydning og ud

brændthed. Andre skader er fx vibrationsskader og 

udvikling af allergi over for dentalmaterialer.

Samtidig forekommer skader af mere akut karak

ter som bygger på traumatisk betingede hændelser 

eller på smitte og akut sygdomsudvikling i forbin

delse med erhvervsudøvelsen. 

Til den sidstnævnte gruppe hører øjenskader. I 

nærværende artikel belyses art, årsager, hyppighed, 

og følger af denne form for skader hos tandlæger, og 

forebyggende foranstaltninger gennemgås. 
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type skader forekommer ved utilsigtede sprøjt af det på-

gældende kemikalium eller stof, samt i situationer hvor 

tandlægen ved uagtsomhed fx gnider sig i øjet mens fing-

rene er kontamineret med den fremmede væske.

Infektiøst betingede skader
En tredje type skader omfatter situationer hvor mikroor-

ganismer eller smitstof rammer øjet og resulterer i en in-

fektiøst betinget reaktion. Mediet kan være blod, pus eller 

spyt, og øjet kan rammes af irritamentet dels igennem 

aerosoler (forstøvning ved fx simpel præparation eller 

skylning med brug af trykluft), dels ved sprøjt og stænk 

(3). Schnetler (4) undersøgte hyppigheden af blodstænk på 

beskyttelsesbriller ved kirurgiske behandlinger og fandt 

at de forekom ved 12% af tilfældene.

Resultatet af sprøjt og stænk kan typisk blive infektioner 

i form af conjunctivitis eller keratitis.

Conjunctivitis – Denne lidelse er den hyppigste øjensygdom 

overhovedet (5) og kan skyldes infektion med såvel bakte-

rier (herunder chlamydier) som vira.

Den herpetiske conjunctivitis bygger på en specifik in-

fektion med herpes simplex-virus (5,6). Mellem 20% og 

40% af befolkningen har tilbagevendende orolabiale her-

pes-infektioner (7).

Tandlæger kan smittes ved kontakt med herpes-sår hos 

en patient, herunder børn med herpetisk gingivostomati-

tis, men smitte kan også overføres via patientens spyt uden 

at der foreligger kliniske manifestationer på herpes-infek-

tion. Ved en herpetisk conjunctivitis kan der samtidig op-

træde herpes-elementer på øjenlågshuden (5).

Keratitis – Denne lidelse kan ligeledes opstå som følge af 

infektion med bakterier, vira, og svampe. Under normale 

omstændigheder er cornea vel beskyttet mod bakteriel in-

fektion bl.a. gennem den baktericide tårefilm. Hvis der 

imidlertid opstår en defekt i epitelet (fx fra en fysisk betin-

get læsion), kan der ske en invasion af patogene bakterier 

(8). Hos ældre er risikoen for bakteriel keratit forøget pga. 

en fysiologisk nedsat tåreproduktion (9).

Ligeledes kan cornea angribes af herpes simplex-virus, 

resulterende i tilstanden keratitis dendritica. Denne til-

stand er karakteriseret ved en dendritisk udbredelse af 

epiteliale blærer indeholdende virus der efter bristning re-

sulterer i ulcerationer (8).

Recidiver af denne keratitis-form er hyppige, og infek-

tionerne kan reaktiveres ved påvirkninger af sollys, tem-

peraturforhøjelse, stress, menstruation mv. (8), og progre-

dierende synsnedsættelse kan følge (5,10).

Allergisk betingede skader
Allergiske kontaktdermatitter, som er hyppigt forekom-

mende blandt tandplejepersonel, kan foruden hudsympto-

mer også omfatte respiratoriske symptomer og øjensym-

ptomer. Lindström et al. (11) beskrev et tilfælde hos en 47-

årig kvindelig tandlæge hvor diverse test for methakrylat-

allergi kunne provokere conjunctivitis.

Strålingsbetingede skader
Polymerisationslamper udsender lys i intervallet ca. 380-

520 nm, dvs. i den blå del af lysspektret (12,13). Det anses 

for sandsynligt at lys fra polymerisationslamper kan med-

føre nethindeskader og medvirke til udvikling af degene-

rative processer i øjet samt katarakt (14,15), men da disse 

skader også udvikles hos personer som ikke udsættes for 

denne specifikke form for stråling, udvikles kronisk og i 

øvrigt er aldersrelaterede, er det vanskeligt at fastslå risi-

koen for og hyppigheden af skader i forbindelse med tand-

lægearbejde.

Laserlys fra lamper tilhørende klasse IIIb og klasse IV 

(ANSI standard), som er de almindeligt brugte i odontolo-

gisk sammenhæng, kan medføre umiddelbare og alvorlige 

øjenskader (16).

Termisk betingede skader
En sjældnere type af øjenskader i tandlægepraksis omfat-

ter termisk betingede skader i form af forbrændinger (fx 

fra bunsenbrændere, smeltede materialer) og skoldninger 

(fx fra autoklaver) (17).

Hyppighed

Arbejdsskader generelt
Incidensen af arbejdsskader blandt tandlæger er særdeles 

lav. If. Arbejdstilsynets statistikker forekom i perioden 

2001-2005 39 arbejdsskader der klassificeredes som ulykker 
per 10.000 beskæftigede blandt praktiserende læger, tand-

læger og fysioterapeuter, der tilsammen udgør ca. 69.000 

personer. Denne incidens var den laveste blandt 49 bran-

chegrupper (18). Ledskader var langt den hypigst forekom-

mende arbejdsskade.

Hyppigheden af arbejdsskader der klassificeredes som 

arbejdsbetingede lidelser (dvs. kroniske tilstande) var lige-

ledes ringe og udgjorde 29 tilfælde per 10.000 beskæftige-

de (18). I denne gruppe var lidelser i bevægeapparatet også 

langt de hyppigste.

Øjenskader
Litteraturen – I Tabel 1 er anført resultaterne af en række 

undersøgelser af hyppigheden af traumatisk betingede er-
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Øjenskader

hvervsrelaterede øjenskader hos tandlæger. Hyppigheden 

varierer mellem 28% og 61%. I Roberts-Harry et al.s materia-

le (20) rapporterede 28% af tandlægerne at de havde ople-

vet øjenskader i løbet af det seneste år, og i Al Wazzans et 
al.s materiale (21) havde 12% oplevet øjenskader i løbet af 

den seneste måned.

Porter et al. (17) rapporterede for en otteårig periode på 

Bristol Dental Hospital at der blandt ca. 300 ansatte og stu-

derende forekom 33 tilfælde af akutte, traumatisk betingde 

øjenskader. De udgjorde 11% af det totale antal erhvervsre-

laterede skader. 

I Tabel 2 er anført resultaterne af undersøgelser af fore-

komsten af conjunctivitis hos tandlæger. Procenten af 

tandlæger som if. forskellige undersøgelser har erfaring 

med conjunctivitis, varierer mellem 8% og 43%.

Lönnroth & Shahvanaz (23) undersøgte hyppigheden af 

dels selvrapporteret, dels lægediagnosticeret conjunctivi-

tis hos 587 svenske tandlæger og 585 matchede kontrol-

personer. Hos mandlige og kvindelige tandlæger konstate-

redes en selvrapporteret hyppighed af conjunctivitis på 

hvv. 16% og 18%. Denne hyppighed var signifikant højere 

end de tilsvarende hyppigheder hos kontrolgrupperne på 

1,3% og 3,3% (P < 0,0001). Undersøgelsen udstraktes sene-

re til den samlede tandlægestand i hele Sverige, hvor der 

konstateredes tilsvarende prævalenser (24)

Selvom det er vanskeligt at bevise en årsagssammen-

hæng mellem øjensymptomerne og patientbehandling, er 

det nærliggende at antage at en stor del af tilfældene er er-

hvervsrelaterede.

I en undersøgelse af herpetiske øjeninfektioner fandt 

Rowe et al. (25) en hyppighed af herpetisk keratitis hos 

tandlæger på 1,9%. Denne hyppighed var lidt lavere end 

hos en matchet kontrolgruppe, og forfatterne konkludere-

de at tandlægers risiko for herpetisk keratitis ikke er for-

højet. Dette er i modsætning til forekomsten af herpetiske 

fingerinfektioner (herpetic whitlow) som forekommer signi-

fikant hyppigere hos tandlæger (6,26).

Arbejdstilsynet – I perioden 1996-2005 anmeldtes fem ar-

bejdsskader der klassificeredes som ulykker, og som omfat-

Tabel 1. Hyppighed af tandlæger som if. tidligere undersøgelser har oplevet erhvervsrelaterede øjenskader som følge af traumer med fremmedlegemer.

Forfatter(e) Antal undersøgte tandlæger Sted Andel i % med oplevede tilfælde

Stokes (19) 30 New Zealand 60%

Roberts-Harry et al. (20)  102 Nordl. London 28%*

Sims et al. (1) **  241 United Kingdom 38%

Al Wazzan et al. (21) 91 Saudi Arabien 61%

Farrier et al. (22) 138 South Wales 33%

 * Inden for det seneste år

 ** Ortodontisk praksis

Tabel 2. Hyppighed af tandlæger som if. tidligere undersøgelser har oplevet tilfælde af (formentlig) erhvervsrelateret conjunctivitis.

Forfatter(e) Antal undersøgte tandlæger Sted Andel i % med oplevede tilfælde

Stokes (19) 30 New Zealand 20%

Roberts-Harry et al. (20)  102 Nordl. London  8%*

Lönnroth & Shahvanaz (23) 178 mænd Nordsverige 16%

 125 kvinder Nordsverige 18% 

Lönnroth & Shahvanaz (24) 2.349 mænd Hele Sverige 16% 

 1.945 kvinder Hele Sverige 23% 

Al Wazzan et al. (21) 91 Saudi Arabien 61%

 * Inden for det seneste år
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tede øjnene, blandt tandlæger (personlig meddelelse: Nan-
na Brandorff, Arbejdstilsynet; 2006). Ulykkerne forekom i 

praksis og betegnedes som »akut/kortvarig kontakt med 

farlige stoffer«. Der foreligger ikke yderligere detaljer. Det 

bemærkes at kun arbejdsulykker der medfører mere end 

én dags uarbejdsdygtighed, skal anmeldes.

I perioden 1996-2005 anmeldtes tre tilfælde af arbejds-

betingede øjenskader der klassificeredes som lidelser (per-

sonlig meddelelse: Nanna Brandorff, Arbejdstilsynet; 2006). 

Diagnoserne omfattede keratitis, conjunctivitis og prolap-

sus corporis vitrei. Der foreligger ikke nærmere oplysnin-

ger om øvrige omstændigheder.

DTFs Tryghedsordninger – En gennemgang af anmeldte øjen-

skader til DTFs Tryghedsordninger i perioden 1998-2005 

viste 19 anmeldelser fra praktiserende tandlæger med sy-

gesikringsomsætning (personlig meddelelse: Lena Hede-
gaard, DTFs Tryghedsordninger; 2006). Ingen af skaderne 

var erhvervsrelaterede. Registreringen omfatter kun ska-

der som har bestået i mindst 20 dage, dvs. at skader med 

forbigående symptomer ikke er medregnet.

Tandlægeskolen i København – Statistik over registrerede ar-

bejdsskader blandt tandlægestuderende og ansatte tand-

læger ved Odontologisk Institut, Københavns Universitet, 

viste at der i perioden 1991-2006 blev anmeldt seks beska-

digelser af øjnene (27, personlig meddelelse: Bo Schubert, 
Tandlægeskolen, KU; 2006). I fem tilfælde var der tale om 

kemisk betingede skader og i ét tilfælde om risiko for in-

fektion (Tabel 3). Der foreligger ikke yderligere oplysnin-

ger, og det formodes at ingen af beskadigelserne har haft 

varige følger.

Alvorlighed

Fysiske skader
En række skader er af forbigående karakter og medfører ik-

ke væsentlige symptomer, men visse kræver dog lægebe-

handling. I forskellige undersøgelser er oplyst at tandlæger 

som ramtes af fysiske traumer måtte søge lægebehandling i 

hhv. 7% (20), 10% (21), 13% (1) og 59% (22) af tilfældene. Ro-
berts-Harry et al. (20) fandt at blandt 102 udspurgte tandlæger 

havde i alt 23 oplevet på et eller andet tidspunkt at måtte 

søge øjenlæge. I mange tilfælde resulterede traumet i en en-

gangsbehandling, men i visse tilfælde fulgte længerevaren-

de behandling. I Roberts-Harry et al.s materiale (20) omfat-

tende 27 tandlæger som måtte søge lægehjælp, var ét tilfæl-

de af skleral ardannelse og gentagne recidiver af inflamma-

tion som krævede langvarig behandling hos oftalmolog.

Der foreligger enkelte kasuistikker om alvorlige følger af 

fysisk betingede øjenskader. En amerikansk tandlæge ram-

tes ved arbejde med turbinebor af traumer mod begge øjne 

der medførte at linsen måtte fjernes, og der måtte udføres 

cornea-transplantation. Det lykkedes ikke at at genoprette 

normalt syn; tandlægen måtte efterfølgende anvende spe-

cialbriller og klassificeredes som blind (2).

En 32-årig amerikansk tandlæge oplevede at et bor frak-

turerede og ramte øjet. Resultatet var katarakt og fjernelse 

af linsen (28).

I en opgørelse foretaget af American Dental Associations’s 
Bureau of Economic Research and Statistics fra 1970’erne er re-

fereret tre tilfælde af tab af synet hos tandlæger i forbin-

delse med deres erhverv (2).

Conjunctivitis
Conjunctivitis er en ret godartet lidelse, som i mange til-

fælde helbredes spontant. I en en del tilfælde er lægeordi-

neret lokalbehandling dog nødvendig (9). Al Wazzan et al. 
(21) fandt at 36% af de tandlæger som afficeredes med con-

junctivits, måtte søge læge. 

Lönnroth & Shahnavaz (24) konstaterede at hhv. 0,6% af 

mandlige og 1,4% af kvindelige tandlæger i Sverige havde 

oplevet at måtte lade sig sygemelde pga. af formentlig er-

hvervsrelateret conjunctivitis.

Som en komplikation kan der udvikles en akut purulent 

conjunctivitis, fx som følge af stafylokokinfektion. Ube-

handlet er der stor risiko for at infektionen vil brede sig til 

det andet øje i løbet af få dage (9).

Conjunctivitis kan også vise stor tendens til recidivering 

Tabel 3. Anmeldte arbejdsskader omfattende øjnene, hvor der ikke 
blev anvendt øjenbeskyttelse, blandt tandlæger og tandlægestude-
rende på Odontologisk Institut, Københavns Universitet, i perioden 
1991-2006.

År Hændelse

1998  Ved skylning af rodkanal gik kanylespids af under 

tryk, og væsken ramte øjet.

1999  Ved ætsning af tand sprøjtedes fosforsyre i øjet.

2000  En sprøjte »eksploderede«, og »syre«? sprøjtede op i 

øjet.

2001  Ved rodbehandling på fantomtand sprøjtede fosfor-

syregel tilbage og ramte øjet.

2001  Ved indlæg af kamferklorfenolvædet vatpellet og 

brug af luftblæser blæstes væsken op i øjet.

2003  Ved skylning af dry socket med fysiologisk saltvand 

sprøjtede væske fra alveolen op i øjet. 
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med gradvis synsnedsættelse til følge, og risikoen for 

blindhed hævdes at eksistere (7,29).

Herpetisk keratitis
Ligesom kronisk conjunctivitis rummer også herpetiske 

øjeninfektioner en risiko for forringet syn, evt. førende til 

blindhed (29).

Behandling

Ved fysiske og kemiske traumer kan omgående behand-

ling medvirke til at reducere den skadelige virkning. 

Ved stænk i øjne med irritative kemikalier, pus eller 

blod skal der straks skylles med rigeligt øjenskyllevæske 

eller vand, gerne isotonisk saltvand (0,9%). Efter uheld 

med syre-/basestænk skylles i mindst 15 min. (30).

Forebyggende foranstaltninger

Der foreligger i litteraturen en lang række anbefalinger af 

hjælpemidler, foranstaltninger og arbejdsrutiner der kan 

medvirke til at forebygge øjenskader ved dagligt tandlæ-

gearbejde.

Det synes generelt udbredt at tandlæger meget systema-

tisk anvender beskyttelsesbriller eller skærm ved brug af 

lyshærdende lamper samt ved anvendelse af laserlys. Trods 

mangfoldige anbefalinger anvendes beskyttelse af øjnene 

over for fysiske og kemiske traumer imidlertid langt fra af 

alle tandlæger. 

Der sker også kun en langsom udvikling. Gibson et al. (31) 

sammenlignede brugen af øjenbeskyttelse i Britisk Colum-

bia i 1987 og i 1993, og procenten af tandlæger som beskyt-

tede øjenene, steg kun fra 88% til 92%. I en tilsvarende un-

dersøgelse fra Nordvestengland steg procenten fra 62% til 

68% fra 1990 til 1993 (32).

Praksis
Procentdelen af praktiserende tandlæger som if. forskelli-

Tabel 4. Tandlægers anvendelse af øjenbeskyttelse if. tidligere undersøgelser. Tandlæger som anvender almindelige briller, er medregnet i de fleste 
undersøgelser. I en del undersøgelser var anvendelsen ikke konstant, men kun lejlighedsvis.

 Materiale  Type

Forfatter(e) n Sted Anvender øjenbeskytt. Alm. briller Visir Spec. briller

Sarli & Holloway (33) 107  Manchester 44% ? ? ?

Bezan & Bezan (34) 140  Oklahoma, USA 91% ? ? ?

Stokes (19) 30  New Zealand 67% 47% ? 20% 

Roberts-Harry et al. (20) 102  Nordl. London 82% 69% 1% 26%

Sims et al. (1)* 241  United Kingdom 67% 67% ? ?

Treasure & Treasure (35) 773  New Zealand 66% ? ? ?

Bentley & Sarli (32) 312  Nordvestengland 68% ? ? ?

Gibson et al. (31) 750  British Columbia 92% ? ? ?

Lange et al. (36) 201  Brisbane 92%  ? ? ?

Skaug et al. (37) 1.250  Norge 82% ? ? ?

Allsopp et al. (38) 122  Midtengland 75% ? ? ?

Lönnroth & Shavanaz (24) 2.349 mænd Sverige 77% 52% 22% 22% **

 1.945 kvinder Sverige 87% 43% 33% 20% **

Davis & BeGole (39)* 140  Illinois, USA 95% ? ? ?

Bancescu et al. (40) 89  Rumænien 85% ? 20% ?

McCarthy et al. (41) 4.017  Canada 70-100% ? ? ?

Pigadas & Avery (42) 249 *** United Kingdom  94%   47% 43%

Leggat et al. (43) 178  Thailand 100% ?  80% ?

Öztürk et al. (44) 574  Tyrkiet 80% ? ? ?

Farrier et al. (22) 138  South Wales 87% 58% 17% 21%

 * Ortodontisk praksis 

 ** 4% anvendte en kombination af visir og briller

 *** Hospitalsansatte
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ge undersøgelser anvender øjenbeskyttelse over for fysi-

ske og kemiske traumer ved patientbehandling varierer 

mellem 44% og 100% (Tabel 4). Det skal understreges at ta-

bellen omfatter såvel konstant som sporadisk brug. I Leggat 
et al.s undersøgelse var det således kun 35% som anvendte 

øjenbeskyttelse konsekvent mens 65% anvendte den lejlig-

hedsvis.

I mange tilfælde er »beskyttelsen« resultatet af at tand-

lægen bærer briller af synsoptimerende årsager. Kun ca. 

20-30% bærer specialbriller. Anvendelsen af visir er min-

dre hyppig og ses at variere stærkt (Tabel 4). Tandlæger i 

Thailand danner en undtagelse idet det er rapporteret at 

80% anvender visir (face shield) (43). Ligeledes er der blandt 

oralkirurger rapporteret om en udbredt anvendelse af visir 

(42).

Hyppigheden af brug af øjenbeskyttelse varierer inden 

for forskellige specialer Den gruppe af tandlæger som an-

vendte øjenbeskyttelse sjældnest, var ortodontister (45).

Almindelige briller og kontaktlinser – Mange tandlæger bærer 

briller eller kontaktlinser som led i synsoptimering/-korri-

gering. De opnår herved en vis umidddelbar øjenbeskyttel-

se. Adskillige observationer viser imidlertid at almindelige 

briller ikke yder nogen garanteret beskyttelse mod fysiske 

og især kemiske og infektiøst betingede øjenskader. Blandt 

27 tandlæger med øjenskader der medførte lægelig behand-

ling, bar seks tandlæger briller og to kontaktlinser (20).

Tandlægeskoler
Ved en rundspørge til 70 tandlægeskoler i USA og Canada 

i 1979 oplyste kun 38% at øjenbeskyttelse var påbudt de 

studerende ved klinisk arbejde (46).

I 1985 rettede Gregg & Davies (47) henvendelse til 10 cana-

diske tandlægeskoler vedr. regler for øjenskyttelse. Alle an-

befalede øjenbeskyttelse, enten mundtligt eller skriftligt 

ved såvel laboratoriemæssige som kliniske procedurer.

Ved en rundspørge til 14 tandlægeskoler i England i 

1991 svarede én at den ikke havde nogen politik vedr. 

øjenbeskyttelse, syv svarede at de anbefalede øjenbeskyt-

telse, og seks at øjenbeskyttelse var obligatorisk for de stu-

derende (20).

Ulemper ved øjenbeskyttelse
Der er opregnet forskellige ulemper ved brug af øjenbe-

skyttelse mod fysiske og kemiske traumer (38,48). De kan 

virke dramatiserende og skabe utryghed hos patienterne, 

idet de giver indtryk af at tandbehandling er farlig. Spe-

cielt kan de virke skræmmende på børn, og de kan virke 

negativt på patienter med tandlægeskræk. De kan være 

ubehagelige at bære for tandlægen, de kan forstyrre udsy-

net, og de kan endvidere være vanskelige at kombinere 

med almindelige briller og lupbriller. Jo mere tandlægens 

ansigt er tildækket, desto mere hindres nonverbal kom-

munikation mellem tandlæge og patient (48).

Glaros & Gadbury-Amyot (48) udførte et forsøg hvor de 

præsenterede 248 unge studerende for to billeder af en 

tandlæge visende: 1) et »nøgent« ansigt, og 2) et ansigt med 

pandeskygge, ansigtsmaske og beskyttelsesbriller. For-

søgspersonerne var inddelt i to grupper: 1) high-fear-pa-

tienter og 2) low-fear-patienter. Den beskyttelsesklædte 

tandlæge vurderedes negativt i forhold til den neutrale, og 

signifikant mere negativt i high-fear-gruppen.

I to amerikanske undersøgelser af patienternes holdnin-

ger til at tandlægen bærer beskyttelsesbriller svarede hhv. 

43% og 27% at de fandt det i orden, mens hhv. 47% og 71% 

var ligeglade (49,50).

Treasure & Treasure (35) analyserede begrundelserne for 

at 34% af new zealandske tandlæger ikke anvendte øjenbe-

skyttelse. Den hyppigst anførte begrundelse var at den var 

upraktisk eller unødvendig. Kun ganske få angav som 

grund at patienterne ikke brød sig om det.

Forordninger og anbefalinger

Brug af øjenbeskyttelse
Brugen af øjenbeskyttelse under patientbehandling anbe-

fales bredt i litteraturen (51).

I februar 2003 udstedte British Dental Association (citeret 

efter (22)) flg. anbefaling vedr. øjenbeskyttelse (52): 

»Operators and close support clinical staff must protect theirlinical staff must protect their 
eyes against foreign objects, splatter and aerosols that may arise 
during operative dentistry: 

During scaling, (manual and ultrasonic)
Using rotary instruments
Cutting and use of wires
Cleaning instruments.«

Tilsvarende publicerede American Dental Association i 2003 

(citeret efter (22)) flg. anbefaling (53):

»Protective eyewear with solid side shields or a face shield should 
be worn by dental health care personnel during procedures and 
patient-care activities to generate splashes or sprays of blood or 
body fluids.«

I anbefalingerne fra Dansk Standard (54) om infektionshy-

giejne på tandklinikker anføres under »Personlige værnemid-
ler« at »Egnede personlige værnemidler, fx handsker, mundbind og 
beskyttelsesbriller skal være til rådighed.«

I publikationen »Klinisk hygiejne på tandklinikker. Vej-

ledning i principper og procedurer« (30), der er udarbejdet 

i fællesskab mellem tandlægeskolerne i København og År-
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hus og Dansk Tandlægeforening, anføres om beskyttelses-

briller: »For at beskytte øjnene mod dråbesmitte, fremmedlegemer 
og syrestænk skal beskyttelsesbriller (øjenværn) anvendes ved al 
form for tandbehandling og øvrigt arbejde på klinikken, hvor der 
kan forekomme stænk eller sprøjt med væskedråber, fx saliva eller 
blod, eller med partikler, fx dentalmaterialer.« Til forebyggelse 

af luftbåren smitte anbefales brug af bl.a. briller (p. 8).

Statens Serum Institut anbefaler brug af beskyttelsesbril-

ler og visir ved behandling af patienter med MRSA ved ri-

siko for stænk eller sprøjt med blod, pus, sekret eller eks-

kret (55).

Typer af øjenbeskyttelse

Det er fra mange sider fremhævet at almindelige briller 

Fig. 1. Eksempler på øjenbeskyttelsesmidler. A: Visir med fuld dækning af ansigtet og med øvre aflukning mod panden (op-d-op 
face shield (Opp-d-op Inc., Roseville, Calif., USA)). B: Visir med fuld dækning af ansigtet men uden øvre aflukning (Vista-Tec ultra 
light (Polydentia, Schweiz)). C: Brille med superior beskyttelseskant som kan anvendes oven på almindelig brille (Solar Shield 
(Dioptics Inc., Calif., USA)). D: Enkel »brille« med udskiftelig skærm som kan anvendes oven på almindelig brille (Eye Wear (Den-
tal Disposables Int., USA)). E: Velsiddende brille med mindre øvre afskærmningskant, som dog vanskeligt kan anvendes sammen 
med almindelig brille (Spirit Clear (Crosstex Int., Hauppauge, New York, USA)). F: Velsiddende brille uden øvre kant, som dog 
vanskeligt kan anvendes sammen med almindelig brille (Élan Gold (Crosstex Int., Hauppauge, New York, USA)). Foto: Henrik 
Nielsen.

Fig. 1. Examples of eye protections. A: Face shield with full coverage of the face and with upper closure against the forehead (op-d-op face shield 
(Opp-d-op Inc., Roseville, Calif., USA)). B: Face shield with full coverage of the face but without upper closure (Vista-Tec ultra light (Polydentia, 
Schweiz)). C: Goggles with superior horizontal fold which can be used in combination with glasses (Eye Wear (Dental Disposables Int., USA)). D: 
Simple »goggles« with exchangeable shield which can be used in combination with glasses (Eye Wear (Dental Disposables Int., USA)). E: Well-
fitting goggles with minor upper protective fold which cannot be used in combination with glasses (Spirit Clear (Crosstex Int., Hauppauge, New 
York, USA)). F: Well-fitting goggles without upper protective fold which cannot be used in combination with glasses (Élan Gold (Crosstex Int., 
Hauppauge, New York, USA)). Photo: Henrik Nielsen.

A B C

D E F
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kun yder en begrænset øjenbeskyttelse. Over for fysiske 

traumer anses det for vigtigt at der findes en afskærmning 

i siderne, hvorfor specialbriller med sideskjold anbefales. 

Da aerosoler fylder hele luftrummet omkring tandlægen, 

fås den maksimale beskyttelse ved brug af visir med afluk-

ning mod panden så ansigtet er fuldt tildækket.

I Fig. 1 vises eksempler på øjenbeskyttelse. Der ses ek-

sempler på visirer med og uden øvre aflukning mod pan-

den (A,B) samt briller (C-F). Alle de viste brilletyper har 

sideafskærmning. Visse kan anvendes sammen med al-

mindelige briller (C,D), og andre ikke (E,F). Visiret i Fig. A 

koster 331 kr. inkl. tre ansigtsskærme, og visiret i Fig. B ko-

ster 450 kr. inkl. 10 ansigtsskærme. Brillen i Fig. C koster 

212 kr. for et sæt på 10 holdere og 20 skærme. Prisen for 

brillerne i Fig. D,E og F varierer mellem 134 kr. og 169 kr. 

Alle priser er inkl. moms.

krav og ønsker til øjenbeskyttelse

Lönnroth & Shahvanaz (56) gennemførte i 2001 en stor un-

dersøgelse blandt svenske tandlæger hvor de spurgte om 

disses ønsker og krav til øjenbeskyttelse. I alt 4.293 sven-

ske tandlæger besvarede 31 spørgsmål om beskyttelses-

briller. Respondenterne tillagde det stor betydning at øj-

nene beskyttedes mod fysiske skader. Endvidere måtte be-

skyttelsesmidlet ikke dugge, det skulle være resistent over 

for ridser og skrammer, let at rengøre, og det skulle være 

komfortabelt og let at bære; derudover skulle udsynet væ-

re godt. Æstetiske og emotionelle hensyn omfattede at be-

skyttelsesmidlet ikke skulle »virke fremmedgørende«, 

»virke mærkeligt«, »skræmme børn« osv.

Diskussion

Erhvervsrelaterede øjenskader er hyppigt anledning til 

henvendelse på skadestuer. I en undersøgelse fra Esbjerg 

udgjorde de 2,5% af samtlige henvendelser (57). I 65% af 

tilfældene havde patienterne ikke båret øjenbeskyttelse, 

og i 34% af tilfældene til trods for at det var påbudt.

Tandlægens arbejde med instrumenter der roterer ved 

høje hastigheder, arbejde i aerosoler med inficeret indhold, 

omgang med ætsende midler og kontakt med inficerede 

vævsprodukter indebærer en latent risiko for øjenskader, 

som under uheldige omstændigheder kan få alvorlige føl-

ger. Tandlæger der ikke anvender øjenbeskyttelse, lever 

med opfattelsen af at alvorligere øjenskader er noget »der 

rammer naboen«.

Hyppigheden af alvorlige og varige beskadigelser af øj-

nene i forbindelse med tandlægearbejde er ganske vist 

særdeles lav. På den anden side kan mange tandlæger op-

lyse om jævnlige tilfælde af øjentraumer, og if. litteraturen 

må tandlæger i en del tilfælde søge lægehjælp. Desuden vi-

ser undersøgelser en signifikant højere forekomst af con-

junctivits hos tandlæger end hos den øvrige befolkning.

Der foreligger ikke data for tandlægers beskyttelse af øj-

nene mod strålingsbetingede skader, men det er opfattel-

sen at tandlægerne er omhyggelige med disse former for 

beskyttelse. Tandlægers anvendelse af beskyttelsesmidler 

over for mekaniske, kemiske og infektiøse traumer er 

imidlertid ikke generel, og en del tandlæger udsætter sig 

for en risiko for skader der elles let kunne undgås.

Tak
Lektor, ph.d. Tove Larsen, Afd. for Odontologisk Mikrobiologi, 

Odontologisk Institut, Københanvs Universitet, takkes for indle-

dende drøftelser, gennemsyn af manuskriptet og kommentarer 
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De i Fig. 1 viste øjenbeskyttelsesmidler er venligst stillet til rå-

dighed af Fa. DanDental, Jydekrogen 16, 2625 Vallensbæk, Fa. 
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kes.

English summary

Occupational eye injuries among dentists. A survey
Occupational damages to dentists’ eyes may originate from 

different sources: 1) psysical (solid foreign objects reaching 

the eye from procedures with rotating objects), 2) chemical 

Faktaboks
•  Tandlæger er i deres erhverv udsat for øjenskader og 

-sygdomme som kan skyldes

1) fysiske traumer (fremmedlegemer)

2) kemiske traumer

3) infektiøse traumer

4) stråling

5) allergi

6) termiske traumer. 

•  Et stort antal tandlæger har erfaring med øjenskader 

fra årsagerne 1), 2) og 3), som i en del tilfælde medfø-

rer behov for lægehjælp. Varige og alvorlige skader i 

form af blindhed forekommer men er uhyre sjældne.

•  Tandlæger lider imidlertid statistisk hyppigere end 

normalbefolkningen af conjunctivitis, og en relation 

til erhvervet er sandsynlig. 

•  Beskyttelse af øjnene mod fysiske, kemiske og infek-

tiøse traumer ved tandlægearbejde anbefales af auto-

riteter.
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(drugs, desinfectants etc. splashing into the eyes), 3) in-

fectious (splashes from infected blood, saliva, pus), 4) ra-

diation-induced (polymerisation lamps, lasers etc.), 5) al-

lergenic (monomer etc.) and 6) thermical (burns, scald-

ings).

A large number of dentists report of traumatic damages, 

often necessitating medical treatment, but serious conse-

quences are rare. However, conjunctivitis is significantly 

more frequent among dentists than among members of the 

general population.

Eye protection during use of polymerisation lamps and 

laser equipment are generally accepted by the dental pro-

fession. Proctection against physical and chemical sources 

is only partly in use, although it is recommended by au-

thorities and dental schools.

Many dentists wear ordinary glasses which offer some 

protection, but only a minority wear protective glasses, 

goggles or face shields specifically for protective purposes 

against solid objects and splashes. However, protection is 

recommended, first of all for protection against conjuncti-

vitis, but also for prevention of a traumatic accident, al-

though the risk is extremely low.
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FRA REDAKTIONEN

 T andlægebladets faglig-videnskabelige sektion var i 

2006, som det har været tilfældet i de senere år, op-

delt i to hovedafsnit.

Det første afsnit (»Faglige artikler«) omfatter egentlig 

fagvidenskabelige artikler, dvs. arbejder som er baseret på 

videnskabelige principper og som bygger på dokumenta-

tion. De fordeler sig i tre grupper:

• Originalartikler:
  Eksperimentelle, epidemiologiske, eller pro- og retro-

spektive undersøgelser som er opbygget med beskrivel-

se af materiale og metoder, efterfulgt af resultopgørelser, 

evt. statistisk bearbejdning, diskussion og konklusioner, 

og de rummer henvisninger til tidligere undersøgelser 

og arbejder i form af en litteraturliste.

• Kasuistikker:

  Beskrivelser af sygdomsbilleder, patientforløb eller -be-

handlinger samt diskussion og referencer til foreliggen-

de litteratur om emnet.

• Oversigtsartikler:

  Gennemgang af et fagligt emne, overvejende på basis af 

litteraturstudier.

Rapport vedr. Tandlægebladets  
faglig-videnskabelige sektion 2006
Redaktionen modtog i 2006 113 faglig-videnskabelige bidrag i form af artikler, referater, korrespondancer mv.  

samt 40 boganmeldelser

Ib Sewerin

Tabel 1. Antal manuskripter indsendt til Tandlægebladets faglig-videnskabelige sektion i 2006 fordelt efter emneområde og efter manuskripternes 
status ultimo 2006. De tilsvarende tal for 2005 er anført i parentes.

 Indsendt Publiceret Afvist/trukket Ventende
   tilbage til 2007

Faglige artikler 30 (47) 32 (62) 4 (2) 9 (15)

Faglig orientering
 Autoreferater af doktor-, MPH- og 

    ph.d.-afhandlinger 1 (4) 2 (3) 0 (0) 0 (1)

 Faglige møder 8 (4) 10 (0) 0 (0) 2 (4)

 Fra redaktionen 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0)

 Fra tandlægeskolerne 2 (6) 2 (5) 2 (0) 0 (2)

 Internationale publikationer 2 (3) 3 (2) 0 (0) 0 (1)

 Kommentarer 10 (4) 11 (3) 0 (0) 0 (1)

 Korrespondancer 9 (8) 13 (4) 0 (0) 0 (4)

 Orientering 12 (11) 14 (7) 0 (2) 2 (4)

 Ph.d.-projekter 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (0)

 Spørg NIOM 5 (4) 3 (4) 0 (0) 2 (0)

 Spørg Tandlægebladet 1 (2) 1 (1) 1 (0) 0 (0)

 Internationalt forskningsnyt 27 (35) 24 (24) 0 (0) 19 (16)
 WHO-rapporter 3 (3) 6 (0) 0 (0) 0 (3)

I alt  113 (134) 124 (118) 7 (4) 34 (52)
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Det andet afsnit (»Faglig orientering«) rummer faglige 

artikler af mindre formel art, fx beskrivelse af kliniske 

metoder og teknikker. Dette afsnit rummer desuden en 

række rubrikker af orienterende art, fx »Faglige mø-

der«, »Spørg Tandlægebladet« og »Autoreferater« af 

doktor- og ph.d.-afhandlinger. I rubrikken »Korrespon-

dancer« optages indlæg i form af spørgsmål og kom-

mentarer til faglig-videnskabelige artikler (mens 

spørgsmål og kommentarer vedr. fagpolitiske spørgs-

mål henhører under rubrikken »Debat« i DTF-sektio-

nen).

Gennem boganmeldelserne holdes kollegerne løbende 

orienteret om udvikling og fremskridt inden for det odon-

tologiske fagområde på grundlag af faglitteraturen. Som i 

professor J.J. Pindborgs tid som redaktør inkluderes lejlig-

hedsvis anmeldelser af bredere kulturel og sproglig art. 

Boganmeldelserne skrives på opfordring af redaktionen, 

og anmeldelser uden opfordring kræver forudgående af-

tale.

tilgangen af fagligt stof i 2006

Tandlægebladet havde i 2006 en stabil tilgang af fagligt stof. 

Tilgangen kan svinge fra år til år; i de sidste fire år har til-

gangen varieret mellem 94 og 155 manuskripter.

Faglige artikler
I 2006 indleveredes 30 faglig-videnskabelige manuskripter 

hvoraf fire afvistes/blev trukket tilbage (Tabel 1).

I løbet af året publiceredes i alt 32 artikler, hvoraf 15 var 

ventende fra 2005. Ved årsskiftet ventede ni manuskripter 

indleveret i 2006 på publikation i 2007 (Tabel 2).

Faglig orientering
Til sektionen »Faglig orientering« modtoges i 2006 83 

manuskripter (Tabel 2). Fra 2005 var 37 manuskripter 

ventende. Det samlede antal publicerede artikler i 2006 

androg 92, og ved årsskiftet ventede 25 manuskripter 

på publikation i 2007, idet tre var afvist/trukket tilba-

ge.

Boganmeldelser
I 2006 modtog redaktionen 40 boganmeldelser (Tabel 2). 

Fra 2005 var 54 anmeldelser ventende. Der publiceredes i 

alt 78 anmeldelser, og der var således ved årsskiftet 16 ma-

nuskripter ventende på publikation i 2007.

temanumre

I lighed med tidligere år blev der i 2006 udgivet et nordisk 

temanummer.

Nr. 1 og 2 omhandlede emnet »Basalbiologi. Temanum-

rene omfattede ni artikler. Hvervet som redaktionel koor-

dinator går på omgang mellem de nordiske tidsskriftre-

daktører, og temanumrene om »Basalbiologi« redigeredes 

af Tandläkartidningens redaktør, professor, odont.dr. Björn 
Klinge. Det danske medlem af redaktionsudvalget var pro-

fessor, dr.odont. Erik Dabelsteen.
 

Konsulenter

Alle faglig-videnskabelige artikler på dansk afsluttes med 

et engelsk resumé, ligesom figurtekster forsynes med en-

gelske undertekster. I lighed med tidligere år har fru Lisa 
Wermus, Fa. Medialog, i 2006 fungeret som engelsksproglig 

konsulent og korrekturlæser.

Artikler der vedrører emner som ligger uden for fagre-

daktionens kompetenceområde, sendes til udtalelse hos 

fagkyndige konsulenter. Spørgsmål der indsendes til ru-

brikken »Spørg Tandlægebladet«, sendes til besvarelse af 

fagkyndige kolleger.

Redaktionen ønsker at takke alle som i årets løb i denne 

forbindelse har ydet Tandlægebladet faglig bistand.

Tabel 2. Fordelingen af modtagne, afviste og publicerede manuskripter og boganmeldelser i 2006 samt af ventende manuskripter og boganmeldelser 
ved udgangen af hhv. 2005 og 2006. De tilsvarende tal for 2004 og 2005 er vist i parentes.

 Faglige artikler Faglig orientering Boganmeldelser

Modtaget i 2006 30 (47) 83 (87) 40 (69)

Ventende til 2007 9 (15) 25 (37) 16 (54)

Afvist/trukket tilbage 4 ( 2) 3 ( 2) 0 ( 0)

Publiceret fra 2006 18 (30) 55 (48) 24 (15)

Ventende fra 2005 14 (32) 37 ( 8) 54 (35)

Publiceret i alt i 2006 32 (62) 92 (56) 78 (50)
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ophavsret og sekundære publikationer

Tandlægebladet følger de internationale regler for publikati-

on af videnskabelige artikler (Vancouver-reglerne). Det er 

et grundprincip at forfattere ikke kan publicere samme ar-

tikel i flere videnskabelige tidsskrifter. Alle artikler der 

publiceres i Tandlægebladet, er derfor, som i andre seriøse 

videnskabelige tidsskrifter, originale arbejder. Det publi-

cerende tidsskrift har ophavsretten.

Som en særregel kan artikler der er publiceret i interna-

tionale tidsskrifter, efter aftale publiceres som sekundære 

publikationer i nationale tidsskrifter. Det sker derfor jævn-

ligt at artikler af klinisk interesse, som af danske forfattere 

er publiceret i internationale tidsskrifter, efterfølgende 

publiceres på dansk i Tandlægebladet. I sådanne tilfælde vil 

det altid af en fodnote fremgå at artiklen er baseret på en 

tidligere publiceret artikel, og i hvilket tidsskrift publika-

tionen er sket.

Fremtiden

Nordiske temanumre
Når nærværende rapport publiceres, er der i 2007 allere-

de udgivet et nordisk temanummer omhandlende emnet 

»Ortodonti« (nr. 1). Temanumrene planlægges af et re-

daktionsudvalg der tæller medlemmer fra de fire nordi-

ske lande. Den danske repræsentant i redaktionsudvalget 

vedr. temanummeret 2006 var professor, dr.odont. Birte 
Melsen, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet. Den 

redaktionelle koordinering, som går på skift mellem de 

nordiske redaktioner, blev varetaget af den faglige redak-

tør af Den norske tannlegeforenings tidende, lic.odont. Gudrun 
Sangnes.

Temaet for de nordiske temanumre til udgivelse i 2008 

er »Oral Health Promotion«. I redaktionsudvalget er Dan-

mark repræsenteret ved lektor, dr.odont. Ellen V.G. Frand-
sen, Århus. Koordinerende redaktør er redaktøren af Fin-
lands Tandläkartidning, Sisko Honkala.

Produktion af et temanummer tager et par år, inkl. ned-

sættelse af redaktionsudvalg, aftaler med forfattere, manu-

skriptudarbejdelse, redigering og trykning. Der er derfor 

allerede forberedelser i gang mht. et temanummer til udgi-

velse i 2009 om »Billeddannende teknikker«. Den danske 

repræsentant i redaktionsudvalget er professor, dr.odont. 

Ann Wenzel, Århus. Det koordinerende redaktionelle an-

svar påhviler efter tur Danmark.

Mhp. publikation i 2010 er planlagt et temanummer om 

»Implantologi«.

Nationale temanumre
Til udgivelse i 2007 er planlagt et temanummer omhand-

lende »Tandagenesi«. Faglig koordinator er overtandlæge, 

dr.odont. Søren Schou.

Øvrige tiltag
I 2007 vil serien »Spørg NIOM« fortsætte, og der er i sam-

råd med NIOM planlagt publikation af tre artikler.

I 2004 genoptog Tandlægebladet en systematisk publika-

tion af tidsskriftreferater/ internationalt forskningsnyt, og 

der publiceredes i 2006 24 referater af internationalt publi-

cerede artikler om praktisk-kliniske emner.

Yderligere startede i 2004 en løbende orientering om in-

ternationalt publicerede artikler af danske forfattere eller 

med danskere som medforfattere, og i 2006 publiceredes 

tre lister omfattende i alt 164 publikationer.

Redaktionen

Docent, dr.odont. Ib Sewerin fortsatte i 2006 som ansvarsha-

vende og faglig-videnskabelig redaktør, og fagredaktionen 

bestod som hidtil af lektor, tandlæge Preben Hørsted Bind-
slev, Århus, professor, dr.odont. Palle Holmstrup, Køben-

havn, og professor, dr.odont. Flemming Isidor, Århus.

opfordring

Fagredaktionen er fuldt ud klar over kollegernes ønsker 

om faglige artikler i Tandlægebladet der omhandler prak-

tisk-kliniske emner. Praktiserende kolleger er derfor me-

get velkomne til at indsende faglige bidrag fra den kliniske 

hverdag, fx i form af kasuistikker og praktiske anvisnin-

ger, og fagredaktionen ser også gerne debat om faglige 

spørgsmål i form af korrespondanceindlæg.
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I  en artikel i Tandlægebladet i forår 2006 opfordrede tand- 

 lægerne Rikka Poulsen og Else Baden-Jensen fra Århus til 

at der blev dannet en netværksgruppe med interesse for at 

arbejde med tandlægeskræk. Vi har nu afholdt to møder i 

den oprettede gruppe.

Indtil videre er vi en gruppe på otte personer: én tand-

lægestuderende, to børnetandlæger, én tandlægeassistent 

og fire klinikindehavere. Vore navne er: Trine H. Madsen, 
Katja Kirk, Henriette Falkenberg, Else Baden-Jensen, Rikka Poul-
sen, Else Borup, Eva Alsberg og Helle N. Jansen. På trods af vort 

lille antal er vi alligevel meget bredt repræsenteret både 

fagligt og geografisk. Alle møder op med forskellige erfa-

ringer inden for behandling af tandlægeskræk.

Vi har på møderne bl.a. hørt et foredrag om dufte. Først 

en historisk gennemgang af forskellige dufte og deres an-

vendelse. Derefter en demonstration af hvordan dufte i 

dag anvendes industrielt, fx tilsættes dufte til børnetøj og 

bøger.

De fire repræsenterede private klinikker er efterfølgen-

de startet med at afprøve rengøringsmidler tilsat dufte som 

er fremstillet specielt mhp. at nedbringe den velkendte og 

for mange ubehagelige tandlægeklinikduft.

Desuden har gruppen påbegyndt at besøge hinandens 

klinikker og udveksle erfaringer om hvordan vi hver især 

håndterer angste patienter. Formålet er at vi får udvidet 

den vifte af muligheder vi hver især har for at hjælpe de 

mennesker der lider af tandlægeskræk.

Visionerne for gruppens arbejde fremover er:

•  at synliggøre det aktuelle behov for behandling af odon-

tofobi-patienter, dels over for tandlægestanden som hel-

hed, dels i befolkningen generelt. Undersøgelser har vist 

at ca. 40% af befolkningen lider af odontofobi i større el-

ler mindre grad der resulterer i at de ikke går regelmæs-

sigt til tandlæge,

•  at facilitere og orientere om efteruddannelseskurser i 

ind- og udland for odontofobi-interesserede tandlæger. I 

Norge er de fx kommet langt i forskningen af tandlæge-

skræk, og hvert år afholdes flere seminarer i deres Odon-

tofobi-forening.

•  at arbejde for offentligt tilskud til behandling af tandlæ-

geskræk hos børn og voksne.

Skulle nogen have fået lyst til at træde ind i netværksgrup-

pen, til at dele erfaringer og komme med forslag til forbed-

ringer af vilkårene for denne del af vore patienter, er I vel-

komne til vort næste møde fredag den 26. jan. 2007 på Jysk 

Tandpleje Center kl. 10.00, www.jysketandplejecenter.dk.

Katja Kirk og

Helle N. Jansen

Resumé fra Odontofobi-netværksgruppen

Faglige mødeR



Masser af råstyrke.
Uden at tænderne 
får tæv.

Listerine misfarver ikke tænderne selv ved daglig 
brug gennem lang tid1-6. Listerine ændrer heller 
ikke bakteriebalancen i mundfloraen og bevirker 
ikke, at der opstår resistente bakteriestammer7.
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kommentar

Vedr. garantiregler for fast protetik  
(»10-års-reglen«)

I  forbindelse med Symposiet i Aalborg om »Protetik«, 

 blev den gammelkendte »10-års-regel« for fast protetik 

nævnt.

Det er vigtigt at slå fast at denne »regel« ikke har været 

benyttet de sidste syv år. Reglen var egentlig rimelig sim-

pel: Fast protetik skulle holde i mindst 10 år, og gjorde det 

ikke det, skulle patienten have en kompensation. Hvis et 

arbejde gik tabt syv år efter fremstilling, skulle patienten 

have 3/10 tilbagebetalt.

Tandlægeforeningen drøftede i begyndelsen af 1990’er-

ne denne regel, og man var enige om denne regels urime-

lighed. Man kom også til at betale tilbage, selv om der ikke 

kunne påvises mangler ved arbejdet.

Vi var også klar over at det var en regel som tandlægerne 

selv havde indført – hvornår fortaber sig i det uvisse – og 

at vi så selv måtte tage initiativ til at fjerne den.

En drøftelse i Landstandlægenævnet i 1999 førte til at 

denne regel blev fjernet.

Nu holder vi os til princippet: Fejl eller ikke fejl, og såle-

des at sagerne bliver vurderet individuelt.

Dvs. at hvis der ikke kan påvises fejl og mangler, så er 

det i princippet ligegyldigt hvilken alder arbejdet har.

Denne beslutning betyder sammen med den nugælden-

de bestemmelse i Tandlægeoverenskomstens § 40, stk. 5, 

hvorefter der gælder en absolut femårig forældelsesfrist, at 

vi ikke har nogen garantiregel overhovedet, og at vi ikke 

vurderer arbejder der er mere end fem år gamle.

Til gengæld kan vi idømme fuld tilbagebetaling hvis der 

inden femårsfristen kan konstateres mangler fra starten, 

naturligvis i øvrigt forudsat, at toårsreglen i § 40, stk. 5 er 

overholdt.

Vi er vidende om at købeloven ikke dækker fast prote-

tik.

Dvs. at der ikke er specielle regler for det første halve år, 

men vi har heller aldrig haft sager med den alder, og det 

opfatter vi sådan at den danske tandlægestand har styr på 

denne specielle situation, og det sætter vi pris på. Det bety-

der også at en stiftkrone der fx mistes efter 1½ år, evt. fordi 

roden frakturerer, vil blive kendt honorarværdig hvis der 

ikke kan påvises fejl eller mangler.

Dette var forholdene omkring ophævelsen af 10-års- 

reglen.

Ud over den ovennævnte forældelsesregel i Tandlæge-

overenskomsten findes som bekendt andre forældelsesreg-

ler.

Af speciel interesse for tandlæger vil vi pege på den for-

ældelsesregel der gælder for Dansk Tandlægeforenings Pa-

tientskadeforsikring. Krav der er omfattet af forsikringen, 

skal således være anmeldt til Patientskadeforsikringen se-

nest fem år efter at den erstatningsberettigede har fået eller 

burde have fået kendskab til skaden, idet forældelse dog 

indtræder senest 10 år efter den dag skaden er forårsaget.

Vedr. vor forsikring gælder at i tilfælde af patientskade 

kombineret med ikke-honorarværdigt arbejde kan forsik-

ringen kræve tilbagebetaling af honorar, og da op til 10 år 

efter arbejdets aflevering.

Vor forsikring dækker 10 år efter praksisophør, men der 

er altså ikke dækning for tilbagebetalingskrav vedr. ikke-

honorarværdigt arbejde.

Hvis følgerne af skaden først viser sig efter 10-års-fri-

stens udløb, er kravet således forældet, men patienten kan 

så rejse krav ved domstolene efter almindelige erstatnings-

retlige regler, forudsat at kravet ikke er forældet efter de 

normale forældelsesregler, dvs. 1908-forældelsesloven og 

Danske Lovs 5-14-4.

Hvis en sag indbringes for Patientklagenævnet af Sund-

hedsstyrelsen (dvs. sager om grove overtrædelser af tand-

lægeloven) er reglen om fem års forældelse ophævet. Sund-

hedsstyrelsen behandler dog ikke sager mod sundheds-

personer der er ophørt med at praktisere.

På vegne af Landstandlægenævnet

Jens Helsted, Bjarne Simonsen og Hans Chr. Hagh
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— more bone more rapidly
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— a strong and stable fit

Connective Contour™

— increased soft tissue contact zone and volume 
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Europa er rykket tættere på. Det mærker vi på kli-

nikkerne hvor vi har patienter der overvejer at blive 

behandlet i udlandet – og patienter der kommer 

hjem efter at have prøvet det. Vi mærker også et 

mere nærværende 

Europa i DTF. Det 

er ikke noget nyt 

at vi som forening 

deltager i interna-

tionalt samarbej-

de. Men det er nyt 

at temaerne for 

samarbejdet er blevet så konkrete som de er nu. Det 

er temaer såsom blegning, amalgam og tandbe-

handling på tværs af landegrænser.

For tiden er EU i gang med at undersøge 

hvad sundhedsorganisationer i alle med-

lemslandene mener om sundhedsydelser på 

tværs af grænserne mellem de enkelte 

EU-lande.

Selv om EU nok mest har lægerne 

og sygehusvæsenet i tankerne, har 

DTF fundet det naturligt at sende 

høringssvar direkte til EU-Kommis-

sionen og at bidrage til et hørings-

svar fra Council of European Den-

tists, som er bindeled mellem de 

nationale tandlægeorganisationer 

og EU-systemet.

Vi mener at internationaliseringen 

er kommet for at blive. Der er patien-

ter der vælger at rejse til udlandet for 

at få tandbehandling. Det er de i deres 

gode ret til.

Men vi mener også at patienterne i dag 

drager udenlands på lykke og fromme. 

Der mangler lovgivning på europæisk niveau om 

klagemuligheder og patientskadeforsikring. Fra 

land til land har tandlægerne ikke det samme ud-

dannelsesniveau. Hvis en dansker opsøger en tand-

læge i Ungarn, kan det være svært for den ungarske 

tandlæge at indhente oplysninger om den danske 

patients medicinforbrug. Der mangler krav til tand-

lægernes kommunikationsevner og sproglige fær-

digheder. Der mangler information til patienterne 

om hvilke risici og ulemper der er ved behandling i 

udlandet. Og der er ingen fælles europæiske anbefa-

linger til sundhedspersoner om dokumentation for 

efteruddannelse. Alle disse områder skal der være 

styr på hvis DTF skal se mere positivt på et euro-

pæisk marked for tandplejeydelser.

Vi mener imidlertid ikke at det er godt i sig 

selv at patienter i Europa rejser rundt til tand-

læger på kryds og tværs af landegrænser. Hvis 

der var behandlinger der ikke kunne udfø-

res i Danmark, havde sagen været en 

anden. Men sådan er det jo ikke. De 

danske patienter rejser udenlands af én 

grund, nemlig prisen.

I DTF er vi modstandere af at patien-

ter shopper rundt fra tandlæge til 

tandlæge. Vi kan ikke forhindre no-

gen i at gøre det. Men vi mener lige-

som Forbrugerrådet at faste kontakt-

personer er godt for patienterne. Den 

bedste orale sundhed opnår patienter-

ne ved at gå regelmæssigt til undersø-

gelse og behandling hos den samme 

tandlæge. Og det kan være svært hvis der 

er flere hundrede kilometer mellem patient 

og tandlæge.

Den bedste orale sundhed 
opnår patienterne ved at 
gå regelmæssigt til under-
søgelse og behandling hos 
den samme tandlæge

Susanne Andersen, 
formand for DTF
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Den 1. juni 2005 måtte jeg kaste 

håndklædet i ringen og erkende at jeg 

pga. slidgigt i mine hænder måtte gå 

på halv tid. Dette blev besluttet i sam-

råd med læge og speciallæge. Derfor 

gik jeg til CODAN hvor jeg for mange 

år siden havde tegnet en sygedrifts-

tabsforsikring. Ingen problemer – 

CODAN accepterede situationen. Et 

år efter blev situationen revurderet, 

og tilstanden fundet stationær. Min 

revisor regnede ud i kroner og ører 

hvad jeg havde haft af driftstab, og 

CODAN betalte uden problemer. Men 

mit sygesikringstab kunne jeg ikke få 

dækket af Administrationsfonden, 

fordi »ifølge vedtægterne skal man have 

været syg mindst 20 dage i træk« før der 

kan udbetales erstatning. Nu kan 

man jo ikke kalde min sygdom akut 

på den måde eller sammenligne den 

med et brækket ben. Jeg kan faktisk 

dokumentere at jeg en uge før min 

sommerferie kun udførte tre helt 

uopsættelige behandlinger, og at jeg 

også to uger efter ferien var syg og 

ikke på klinikken. Er det en ordentlig 

eller rimelig behandling af et DTF-

medlem? Og svarer det til jeres egen 

»fantastiske« forklaring på de, if. jer 

selv, fænomenale ordninger I får i hus 

til medlemmerne?

Den nye forsikring kan jeg heldig-

vis ikke komme ind under da jeg jo 

allerede kører en sag efter gammel 

ordning hos PFA, som jeg heller al-

drig har haft nogen diskussion med. 

Men mit tab på sygesikringen og de 

130% jeg mener Administrationsfon-

den burde dække, kan jeg slå op i 

KRAK’s vejviser.

Jeg overvejer også kraftigt at melde 

mig ud af foreningen og må sige, som 

andre, at jeg ikke føler jeg nogensinde 

har fået noget som helst for mit kon-

tingent de få gange jeg har haft brug 

for DTF. Sørgeligt men sandt.

Karin Næsbøl 
Lyngbyvej 58

2100 København Ø

DTFs Tryghedsordninger kan natur-

ligvis ikke kommentere den konkrete 

situation i Tandlægebladet, men vi kan 

generelt oplyse at Tryghedsordnin-

gerne (tidligere Administrationsfon-

den) dækker 130% af sygesikrings-

omsætningen, dog under forudsæt-

ning af at betingelserne i vedtægterne 

er opfyldt. 

Vedtægternes § 5.A.2 lyder bl.a.: 

»Såfremt en tandlæge er erhvervsudygtig 
som følge af sygdom og/eller ulykke i mere 
end 20 på hinanden følgende hverdage 
(lørdage regnes ikke for hverdage), vil den-
ne i dagpengeydelser kunne få anvist et 
beløb pr. sygehverdag fra den 20. sygehver-
dag i maksimalt 1 år efter erhvervsudygtig-
hedens indtræden ...«

Vedtægterne kan læses i deres hel-

hed på vor hjemmeside 

www.dtftryghed.dk 

Dette betyder i praksis at tandlæ-

gen skal være helt sygemeldt i en pe-

riode på 20 dage før der kan blive tale 

om udbetaling af dagpenge fra Tryg-

hedsordningerne.

Mht. sygedriftstabsforsikringerne 
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HVORDAN KAN MAN STIMULERE FORNYET VÆKST 
AF VÆV OG SKABE MERE STABILITET?

Med Straumann® Emdogain PLUS-
en kombi-pakning med både 
Emdogain og Straumann® Bone 
Ceramic- til større defekter

 Stabiliserer
 Regenererer tabt væv
 Let at bruge

Få mere information på 
www.straumann.com/emdogainPLUS
Eller kontakt Lighthouse Medical.

Med Straumann® Emdogain PLUS har du løs-
ningen, i sammenhæng med PA-kirurgi, hvor 
mekanisk støtte og regeneration af forskellige 
vævstyper ønskes.
Emdogains stimulerende og forudsigelige 
regeneration af intraosseøse defekter er 
videnskabeligt dokumenteret

FORPLIGTET TIL AT GØRE MERE 
FOR DANSKE TANDLÆGER

Lighthouse Medical
Lighthouse Medical ApS · Stæremosen 56 · 3250 Gilleleje · Tlf. 48 28 56 46 
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er det som oftest således – der kan 

være lidt forskelle i betingelserne fra 

selskab til selskab – at det er privat-

omsætningen der forsikres. Dvs. at 

præmien beregnes ud fra denne, og 

sygesikringsomsætningen dækkes 

derfor ikke via denne type forsikring. 

Det er to forskellige måder at sikre 

sig på, som er uafhængige af hinan-

den, men som selvfølgelig kan sup-

plere hinanden.

Det er naturligvis ærgerligt hvis et 

medlem lider et uventet økonomisk 

tab pga. sygdom, men det er næsten 

umuligt at tage højde for alle situatio-

ner. 

Tryghedsordningernes vedtægter 

om udbetaling af dagpenge er tænkt 

som en hjælpende hånd til de med-

lemmer som slet ikke er i stand til at 

udføre deres arbejde i en længere 

periode pga. mere eller mindre akut 

sygemelding. 

Det er ikke muligt at anvende ord-

ningen som en form for supplerende 

dagpenge ved delvis sygdom uden en 

forudgående karensperiode, idet det-

te vil blive alt for omkostningskræ-

vende og vil betyde en væsentlig for-

højelse af den nuværende bidragspro-

cent.

Det er tillige mit indtryk at de 

mange medlemmer der hvert år mod-

tager udbetalinger fra os, er glade for 

den håndsrækning Tryghedsordnin-

gerne har mulighed for at yde.

Venlig hilsen
Annette Teglers,

Formand for DTFs Tryghedsordninger
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Læger, tandlæger og andre sundheds-

personer med tilsyns- og autorisati-

onssager får fremover sværere ved at 

holde lav profil. Det samme gælder 

dem som Patientklagenævnet har 

givet kritik. Nu kan man nemlig gå 

ind på både Sundhedsstyrelsens og 

Patientklagenævnets hjemmesider og 

finde lister over sundhedspersoner 

der efter myndighedernes vurdering 

har lavet grove eller gentagne over-

trædelser. 

På listerne, der også findes på 

sundhed.dk, figurerer kun de alvor-

lige sager. Det understreger tandlæge 

i Sundhedsstyrelsen Mette Halber-

stadt.

– Vi tager stilling på baggrund af 

de sager som vi får fra landets regi-

ons- og landstandlægenævn. Dem vi i 

henhold til lovgivningen offentliggør 

navnene på, har udvist alvorlig eller 

gentagen kritisabel virksomhed, siger 

hun.

Kan man komme på listen for en enkelt 
klagesag?

– Ja, hvis sagen er tilstrækkelig 

alvorlig. Og det er den fx hvis tand-

lægen har bragt patientsikkerheden i 

fare. Man bliver ikke hængt ud fordi 

man har lavet en dårlig bro eller en 

utæt fyldning. Det sker for alle tand-

læger på et eller andet tidspunkt.  

Kan du give et eksempel på en sag der 
kunne være alvorlig nok til at man som 
tandlæge ville komme under skærpet tilsyn?

– Det kunne fx være i tilfælde af 

grov negligering. Hvis en patient taber 

tænder fordi en tandlæge har overset 

fremskreden parodontose til trods for 

at patienten gentagne gange har gjort 

opmærksom på tydelige symptomer. 

Sådan en sag anser vi for meget alvor-

lig, siger Mette Halberstadt.    

Også Patientklagenævnet er begyndt 

at offentliggøre navnene på tandlæ-

ger der har fået påtale efter overtræ-

delse af sundhedsloven. Her er krite-

rierne at sagen enten skal være til-

strækkeligt alvorlig, eller at den på-

gældende tandlæge har fået tre påta-

ler inden for fem år. Det oplyser spe-

cialkonsulent i Patientklagenævnet 

Søren Stidsen.

Tandlæge Jens Helsted har siddet i 

Landstandlægenævnet og behandlet 

klagesager i 14 år. Han mener at det 

er i orden at myndighederne offent-

liggør lister over tandlæger der har 

lavet grove eller gentagne overtræ-

delser, »når det nu ikke kan være 

anderledes«, som han siger.

– Det er vel rimeligt nok at man 
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som patient kan få information mht. 

om en behandler har fået kritik af 

myndighederne, mener Jens Helsted.

Han vil ikke gå ind i de enkelte 

sager, men hans vurdering efter at 

have kigget både Sundhedsstyrelsens 

og Patientklagenævnets lister igen-

nem er klar: De sager som er offent-

liggjort, er alvorlige, og der er ikke 

umiddelbart nogen uretmæssige ud-

hængninger.

Flertallet af tandlæger kan derfor, 

if. Jens Helsted, tage det roligt.

– Der har været nogen snak om at 

man skulle kunne blive hængt ud for 

simple journaliseringsfejl. Det er ikke 

tilfældet. Hvis man ender på listen 

pga. fejl i journalføringen, er det fordi 

fejlen har haft alvorlige konsekvenser 

for patienten, lyder Jens Helsteds vur-

dering.

Mette Halberstadt fra Sundhedssty-

relsen er enig.

– Mange opfatter fejl i journalførin-

gen som noget lidt uskyldigt. Men det 

kan i mange sammenhænge være 

temmelig alvorligt, siger Mette Hal-

berstadt. 

Indgåelse af forlig med den klagende 

patient giver ikke nogen garanti for at 

man ikke ender på listerne. Sagerne 

lander nemlig på myndighedernes 

bord selv om parterne har forliget sig.

– Hvis den samme tandlæge indgår 

det ene forlig efter det andet, vil vi i 

Sundhedsstyrelsen naturligvis under-

søge hvad der ligger bag, siger Mette 

Halberstadt. 

Formand for DTF Susanne Andersen 

er skeptisk over for de offentliggjorte 

lister. Hun mener ikke at de i deres 

nuværende form er til megen gavn for 

hverken patienter eller tandlæger. 

– Jeg har ikke noget imod at man 

udstiller brodne kar hvis der vel at 

mærke er tale om tandlæger der gang 

på gang afviser al kritik og bare fort-

sætter derudad. Men jeg synes det er 

mere interessant for både tandlæger 

og patienter at lave et kvalitetsløft 

ved at gå ind på et tidligere tidspunkt 

og hjælpe den tandlæge der laver fejl, 

frem for at hænge vedkommende ud, 

siger Susanne Andersen. 

Hun mener at det vil være bedst for 

alle parter hvis man kunne få kontakt 

til de pågældende tandlæger inden de 

endte på listen, og hun vil derfor ger-

ne i dialog med Sundhedsstyrelsen.

– I virkeligheden ville det jo være 

bedst for både tandlæger og patienter 

hvis vi i DTF fik mulighed for at hjæl-

pe tandlægen før vedkommendes 

navn blev offentliggjort på internet-

tet. Det kræver en tættere dialog med 

Sundhedsstyrelsen end vi har i dag, 

og det vil jeg arbejde for, siger Susan-

ne Andersen. 

Ubrugelig gabestok eller god patient-
information? Sig din mening i Dialogforum 
på medlemsnettet på DTFnet
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Myndighedernes lister over sund-

hedspersoner med mange eller grove 

klagesager er et ideelt værktøj for 

journalister på jagt efter en god histo-

rie. Og der vil komme endnu mere 

kritisk lys på læger, tandlæger og 

andre sundhedspersoner efter at li-

sterne nu bliver lagt offentligt frem. 

Det vurderer Troels Mylenberg, der 

er leder af Journalistuddannelserne 

på Syddansk Universitet.

– Den slags lister kan hjælpe jour-

nalister med at fi nde historier om 

dårlige læger og tandlæger. Og det vil 

de naturligvis gøre brug af. Som jour-

nalist er man jo i offentlighedens 

tjeneste, siger Troels Mylenberg. 

Konsekvensen bliver vel også uvægerligt at 
fl ere bliver hængt uretmæssigt ud?

– Jeg forstår godt den frygt fra fx 

tandlægernes side, men jeg mener 

den er ubegrundet. Journalister er 

uddannet til at vurdere om der er 

hold i en historie og ikke mindst i at 

fremstille den på en fair måde. De 

færreste er klar over hvor mange hi-

storier der hver dag bliver droppet 

rundt omkring på redaktionerne 

fordi journalistens research viser at 

den ikke havde hold i virkeligheden, 

siger Troels Mylenberg.

Han anerkender dog at der er en mu-

lig fare i at man som læge eller tand-

læge bliver så bange for at lave fejl at 

det går ud over kvaliteten i behand-

lingerne. 

– Ud fra et samfundsmæssigt syns-

punkt er der ingen der har interesse i 

at vi får kirurger der ryster på hæn-

derne af skræk for at lave fejl. Men 

det er en afvejning, for der bliver 

også nødt til at være et element af 

kontrol med sundhedspersoners ar-

bejde, siger Troels Mylenberg.

229
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Før i tiden var det yngre men-

nesker der gik til tandlæge, 

mens de ældre for de fl estes 

vedkommende blev hjemme. I 

dag er det lige omvendt.

I 1983 gik ni ud af ti 20-29-

årige danskere til tandlægen. I 

2004 var det tal faldet til seks 

ud af ti. I samme periode er de 

ældre til gengæld begyndt at 

komme på tandklinikkerne. I 

1983 gik tre ud af ti i alders-

gruppen 60-69 år til tandlæ-

gen. I 2004 var det syv ud af ti 

danskere i aldersgruppen.

Det viser tal fra Sygesikrin-

gen

Den svenske Nobel Direct-sag ruller videre. Før jul gav den svenske læge-

middelstyrelse Nobel Biocare besked om at fremlægge en plan for hvordan 

man vil imødegå de problemer med knogletab som professorerne Tomas 

Albrektsson og Lars Sennerby har påvist i forbindelse med Nobel Direct-

konceptet. Det skriver Tandläkartidningen.
Nobel Biocare afl everede i januar en plan som især fokuserer på at 

brugsanvisningen skal følges nøje. Planen kritiseres kraftigt af de to pro-

fessorer som påpeger at det øgede fæstetab er forekommet på implantater 

hvor Nobel Biocares manual er fulgt nøje.

Kritikken af Nobel Direct optrappes yderligere fordi Tomas Al brekts son 

og Lars Sennerby nu har 

fremlagt et studie som 

viser at Nobel Direct ikke 

alene medfører øget fæ-

stetab – implantaterne 

mistes også hyppigere: af 

477 undersøgte implanta-

ter mistedes 52.

Den svenske lægemid-

delstyrelse ventes at 

komme med svar ang. 

Nobel Direct i slutningen 

af februar. Du kan følge 

sagen på www.tandlaege-

bladet.dk, og Tandlæge-
bladet belyser sagen i 

dansk perspektiv i et 

kommende nummer.

Venstres sundhedspolitiske ordfører, Jørgen Winther, vil have tilskuddet til 

tandbehandling fl yttet fra almindelige tandlægebesøg til patienter med et 

stort behandlingsbehov. Det må imidlertid stå for Jørgen Winthers egen 

regning, mener partiets politiske ordfører Troels Lund Poulsen. Venstre har 

ingen planer om at hæve brugerbetalingen for nogen grupper, understreger 

han.

Jørgen Winther erkender at forslaget umiddelbart må droppes og henvi-

ser i stedet til den arbejdsgruppe der i øjeblikket diskuterer muligheden for 

tilskud til patienter med aggressiv parodontitis.
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Der er gentagne gange påvist sammenhæng mel-

lem parodontitis og hjertesygdom. Nu har ameri-

kanske forskere også vist sammenhæng imellem 

apikal parodontitis og hjerte-kar-sygdomme – i 

hvert tilfælde hos yngre mænd. 

En undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet J 

Dent Res har vist at mænd under 40 år med endo-

dontisk behandlede tænder tilsyneladende har 

større risiko for at udvikle hjertesygdom. Hos 

mænd over 40 år kan man ikke påvise en sam-

menhæng.

Ledende tandlæge ved SKT i Århus, Bo Danielsen, har udtalt 

sig til MetroXpress om den forventelige effekt af forskellige 

sødestoffer i tyggegummi på udviklingen af caries. 

– Det afgørende er at man udvikler en masse spyt, når 

man tygger på noget. Det er stoffer i spyttet og mængden af 

spyt der er med til at beskytte mod huller i tænderne, og så 

ser det ud til at være ligegyldigt om tyggegummiet indehol-

der den ene eller den anden form for sødestof, siger Bo Dani-

elsen til MetroXpress.

De tand-, mund- og kæbekirurgiske afdelinger i 

hovedstadsregionen skal if. den nye sygehusplan 

samles til én afdeling på Gentofte Hospital. Det vil 

medføre at afdelingerne i Hillerød, Glostrup og på 

Rigshospitalet nedlægges. Hospitalsplanen er sendt til 

høring og ventes vedtaget midt i maj.
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Det er politisk besluttet at alle sund-

hedsydelser som modtager offentligt 

tilskud, skal kvalitetssikres (akkredi-

teres). Hospitalsområdet er allerede i 

gang, og i løbet af de kommende år 

skal akkrediteringen bredes ud til 

resten af sundhedsvæsenet – heri-

blandt tandklinikker. 

If. indenrigs- og sundhedsminister 

Lars Løkke Rasmussen skal privat 

tandlægepraksis som modtager ydel-

ser fra Sygesikringen, omfattes af Den 

Danske Kvalitetsmodel.

– Kvalitetsmodellen er obligatorisk, 

og den skal principielt omfatte alle 

udbydere og leverandører af offent-

ligt finansierede sundhedsydelser, 

siger ministeren til Tandlægebladet.
Lars Løkke Rasmussen kan ikke 

fastsætte en tidsgrænse for hvornår 

private tandklinikker skal være ak-

krediteret efter modellen, men han 

forventer at alle offentlige sygehuse 

er akkrediteret inden udgangen af 

2008. Derefter kommer turen til pri-

mærsektoren og til tandklinikkerne. 

Kravet om certificering gælder altså 

alle klinikker som har overenskomst 

med Sygesikringen. Der er if. inden-

rigs- og sundhedsministeren endnu 

ikke taget stilling til om klinikker 

uden overenskomst vil være undtaget 

kravet.  

Peter Trudslev, som er DTF ś konsu-

lent i certificeringssager, mener at 

tandklinikker må belave sig på at 

kravet om kvalitetssikring vil blive 

aktuelt for branchen omkring 2010-

2012. 

Indtil i dag har to danske tandkli-

nikker i samarbejde med DTF og Pe-

ter Trudslev opnået ISO 9001-certifi-

cering. Ni andre er godt på vej, og i år 

har DTF og Peter Trudslev et stort 

certificeringsprogram i gang: 

– Vi er lige startet på at hjælpe de 

mere end 60 klinikker i dinTAND-

LÆGE-kæden igennem certificerings-

forløbet, fortæller Peter Trudslev. 

– Vi klæder dinTANDLÆGE-kli-

nikkerne på med både kurser og an-

dre aktiviteter, så de efter planen er 

klar til ISO 9001-certificering ved 

udgangen af 2007, siger han.

Men hvad skal man gøre hvis man står i 
en enkeltpraksis på Midtsjælland og ikke 
er medlem af dinTANDLÆGE? 

– Så skal man finde andre klinik-

ker i nærheden som også vil i gang 

med kvalitetsstyring, for samarbejde 

mellem flere klinikker gør arbejdet 

både lettere og billigere, fastslår Peter 

Trudslev. 

DTF ś kvalitetsstyringsmodel, sådan 

som man har arbejdet med den hidtil, 

fører frem til at klinikkerne kan få et 

ISO 9001-certifikat, som er bevis på 

at klinikken har en kvalitetsstyring 

der lever op til en række internatio-

nalt anerkendte krav. 

Kravet til den politisk bestemte 

kvalitetsstyring i sundhedsvæsenet er 

at man lever op til Den Danske Kvali-

tetsmodel.  Men de tandklinikker 

som allerede er ISO 9001-certificere-

de, vil if. Peter Trudslev ikke få pro-

blemer med også at leve op til en 

kommende udgave af Den Danske 

Kvalitetsmodel for tandklinikker.  

De specifikke krav til tandklinik-

ker er dog endnu ikke fastlagt. De 

skal forhandles, og til det arbejde er 

der afsat midler i Sygesikringsover-

enskomsten fra 2007.

I den kommende overenskomstperio-

de, som løber frem til 2010, er der 

afsat 500.000 kr. om året til udvalgs-

arbejde omkring kvalitetsstyring 
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mellem Danske Regioner og DTF. 

Arbejdet er endnu ikke gået i gang, 

men Tandlægebladet har bedt DTF ś 

uddannelseschef, Ole Marker, som 

længe har været i frontlinjen hvad 

kvalitetsstyring angår, om at give et 

bud på hvad det kan komme til at 

omfatte. 

Skal der udarbejdes nye systemer og 
laves flere modeller? 

– Det mener jeg ikke. Det er min 

opfattelse at vi allerede har udmær-

kede systemer både i dem vi har ar-

bejdet med i DTF, og i Den Danske 

Kvalitetsmodel. Fra de systemer kan 

man sikkert finde frem til formentlig 

især de faglige krav man vil stille fra 

det offentlige, siger Ole Marker.

Der er imidlertid, if. Ole Markers 

vurdering, én ny ting som udvalgsar-

bejdet ikke kommer uden om at dis-

kutere, og det er indikatorer. 

– Et væsentligt element i de kvali-

tetsstyringsprojekter som er i gang på 

hospitalsområdet, er det der kaldes 

Det Nationale Indikatorprojekt. Det 

indebærer at man for en række be-

handlinger fastlægger måleområder, 

de såkaldte indikatorer, med tilhø-

rende kvalitetsmål, også kaldet stan-

darder, siger Ole Marker. 

Noget tilsvarende kunne han fore-

stille sig at man ville overveje at gøre 

på tandplejeområdet, og det er oplagt 

at DTF er med helt fremme i arbejdet 

med at definere indikatorer.

– Overfører man arbejdsprincippet 

til tandplejen, kunne man forestille 

sig at fx arbejdsgange i fremstilling 

og forhold ved en plastfyldning kun-

ne være en indikator. Et af kvalitets-

målene kunne fx være at ingen pa-

tienter der får lagt plastfyldninger, får 

eftersmerter, eksemplificerer Ole 

Marker.

Han mener at såvel indikatorer som 

kvalitetsmål, ud over at være dele af 

en kvalitetsstyring, også vil skulle 

indgå som en naturlig del af det man 

vil møde i efteruddannelse og fx på 

Symposium.  

– Jeg tror det vil være vigtigt at 

fokusere på hvad det er man ønsker at 

måle på, konkluderer Ole Marker. 
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Vi kender dem så godt, de to små 

tandtrolde. Mørkhårede Karius og 

rødhårede Baktus som sangerinden 

Björk har kaldt »verdens første pun-

kere«, og som hamrer og regerer i 

munden hos drengen Jens. De skriger 

efter wienerbrød, og de bygger huse i 

tænderne hos den stakkels dreng. 

Lige indtil den dag hvor den »stygge« 

tandlæge skyller de to barylere langt 

ud i havet. 

Historien om Karius og Baktus er 

ikke bare en af de helt store milepæle 

i børnelitteraturen. Den er det også i 

børnetandplejen, fortæller Lene Es-

mark, der er overtandlæge i Frede-

riksberg Kommune og med mange 

års erfaring fra børnetandplejen.

– »Karius og Baktus« har været 

guld værd for børnetandlægerne. Vi 

kan blive ved med at bruge historien 

i vort arbejde med børnene. Den er 

tidløs. Intet mindre, fastslår hun. 

Lene Esmark peger på historien 
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som en banebrydende forklaringsmo-

del når det handler om at fortælle 

børn om årsagerne til at de kan få 

huller i tænderne.

– Man kan sige at »Karius og Bak-

tus« har muliggjort at vi nemmere 

har kunnet tale med børnene på en 

tryg og sjov måde. Det kan fx være i 

forbindelse med en fyldning hvor vi 

kan lave lidt sjov ved at sige til barnet 

at »nu skal vi ødelægge Karius og 

Baktus’ hus«, fortæller Lene Esmark.

Historien om Karius og Baktus, der 

er skrevet og tegnet af nordmanden 

Thorbjørn Egner i 1949, er genoptrykt 

i adskillige oplag. Historien er oversat 

til alverdens sprog, den er blevet fi l-

matiseret, og den er en stadig tilbage-

vendende begivenhed når et lokalt 

folkebibliotek skal opføre en træfsik-

ker børneteaterforestilling. 

Dertil kommer krammedukker, 

bamser, plakater og alverdens andre 

former for merchandise med de to 

grimme helte — bakterie-brand i ab-

solut topklasse.

Lene Esmark mener at historiens in-

diskutable succes bl.a. skal ses i lyset 

af at bogen udkom på et tidspunkt 

hvor der var ved at ske store skred 

inden for forebyggelse og børnetand-

pleje.  

– Bogen udkommer første gang i 

Danmark i 1958. Indtil omkring 1960 

gjorde tandlægestanden herhjemme 

ikke specielt meget ud af forebyggel-

se. Man forskede dybest set ikke ret 

meget i hvad der forårsagede huller i 

tænderne. Men det begyndte så småt 

at ændre sig op gennem 1960’erne. 

Jeg ved at der i 1968 kom en afhand-

ling som handlede om hvordan man 

bedst kunne få børn til at børste tæn-

der. Og i 1972 trådte loven om børne-

tandpleje i kraft. På det tidspunkt var 

»Karius og Baktus« lige hvor den 

skulle være. Fordi børnetandlægerne 

med det samme kunne trække histo-

rien ind og anvende den som en refe-

rence i kommunikationen med bør-

nene, fortæller Lene Esmark, der gen-

nem årene har hæftet sig ved børne-

nes sympati for Karius og Baktus. Til 

trods for at fi gurerne er en smertefuld 

plage for drengen Jens.   

– Der er noget positivt ved Karius 

og Baktus – eller »Kaktus og Baktus«, 

som vi tit hører at de bliver kaldt. Og 

det kan børnene ikke stå for. De sy-

nes fi gurerne er søde. Men samtidig 

kan børnene godt se at det ikke er 

smart at Karius og Baktus bor inde i 

munden, siger Lene Esmark.

Der ligger altså en dobbelthed i fi gu-

rerne fordi barnet kommer til at fatte 

sympati for de to bakterietrolde selv 

om de grundlæggende er ødelæggen-

de. Men pga. humoren lever børn fi nt 

med den dobbelthed, mener Nina 

Christensen, der er leder af Center for 

Børnelitteratur ved Danmarks Pæda-

gogiske Universitet. 

– Karius og Baktus har megen bar-

nekarakter. De indeholder alle bar-

nets stride sider. Figurerne er uartige 

og gør noget som ikke er godt. Me-

ningen med bogen er jo at barnet skal 

se og høre om de her to små frække 
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fi gurer, og så skal barnet tænke at dem vil vi ikke have inde i munden. 

Dem skal vi af med, siger Nina Christensen.

Hun nævner i den sammenhæng at den dobbelthed ligger i forlæn-

gelse af selve det projekt voksne kalder opdragelse.

– På den ene side vil vi gerne have at børn skal udfolde sig relativt 

frit. På den anden side skal de lære nogle ting. Den dobbelthed er en 

fast bestanddel i mange børnebøger. Grundstrukturen er at dyd skal 

belønnes, mens last skal straffes. Karius og Baktus er en speciel historie 

fordi lasten – krav om wienerbrød og andre søde sager – til at begynde 

med fremstilles som noget positivt. På den måde er historien ikke så 

entydig som mange andre børnehistorier. 

De søde sager er i øvrigt et kendetegn der går igen i megen børnelitte-

ratur.  Nina Christensen tror det hænger sammen med at driftskontrol 

er en del af et barns opdragelse. Man skal opdrages til at kunne det 

man ikke umiddelbart har lyst til.

– Indirekte handler mange børnebøger om kampen mod lystprincip-

pet. Drengen har ikke lyst til at børste tænder, men det skal han, for 

ellers får han huller. Det er en konsekvens som barnet ikke er født med 

at kende, men som barnet er nødt til at lære, forklarer Nina Christen-

sen.

Børnelitteratur bidrager til at lære børn om hvad der er godt, og hvad 

der er skidt. Sådan har det været siden de tidligste børnebøger i 1700-

tallet, og sådan er det også i dag, forklarer Nina Christensen.

– »Karius og Baktus« er blevet en klassiker fordi den handler om 

noget der stadig er genkendeligt. Børn synes stadigvæk ikke at det er 

sjovt at børste tænder eller at skulle til tandlæge. Det er situationer de 

er utrygge ved. Karius og Baktus gør tandbørstningen og tandlægebe-

søget konkret. Derfor vil historien fortsat leve videre, lyder vurderin-

gen fra eksperten i børnelitteratur. 

Peter Borberg, 
cand.mag., freelancejournalist
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DTFnets hjørne for offentligt ansatte 

tandlæger har på det seneste gennem-

gået en større forandringsproces.

Hensigten har været at gøre DTF-

nets mange oplysninger lettere til-

gængelige for den enkelte bruger og 

desuden at udbygge mængden af in-

formationer for offentligt ansatte 

medlemmer. Det betyder at man nu 

kan fi nde svar på en lang række 

spørgsmål, ligesom man kan linke 

videre til overenskomster, aftaler mv. 

Det offentlige hjørne fungerer som 

elektroniske »håndbøger« opdelt efter 

om man er ansat i hhv. stat, region 

eller kommune. Er man eksempelvis 

ansat i staten og ønsker svar på et 

spørgsmål vedr. barselsordninger, 

klikkes ind på »særligt for ansatte i 

staten« og herefter »barsel«. Finder 

man ikke svar på det konkrete 

spørgsmål i DTF’s korte beskrivelse 

på siden, kan der linkes videre til 

relevante overenskomster, aftaler etc. 

Tilsvarende gælder for så vidt angår 

kommuner og regioner.

Ligeledes vil man altid kunne fi nde 

seneste løntabeller, gældende over-

enskomster og andre nyheder af rele-

vans for offentligt ansatte tandlæger. 

Spørgsmål, kommentarer og even-

tuelle forslag til fl ere forbedringer er 

velkomne og kan stiles til Elisabeth 

Møller, em@dtf-dk.dk eller Dorthe 

Jæger Nielsen, dj@dtf-dk.dk. 

djn
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DTF’s Symposium satte sidste år del-

tagerrekord: 1.500 tandlæger og 400 

klinikassistenter fandt vejen til Aal-

borg for at være med på symposiet 

om fast protetik. Og netop det store 

antal deltagere er årsagen til at der 

ikke er nogen vej uden om Aalborg 

igen i år, selv om mange har ønsket 

en mere central placering af det store 

arrangement. Det forklarer Ole Mar-

ker der er chef for DTF Efteruddan-

nelse.

– Et Symposium med op mod 2.000 

deltagere stiller meget store krav til 

logistikken, både hvad angår konfe-

rencekapacitet, hotelværelser, cate-

ring osv. Efter at tilslutningen er ble-

vet så stor, er der efterhånden reelt 

ikke andre steder end Aalborg Kon-

grescenter og Bella Center i Køben-

havn der kan klare et arrangement af 

den type, når man tager alle forhold i 

betragtning, siger Ole Marker.

Han lover samtidig at man arbejder 

på at rette op på de kritikpunkter der 

var af bl.a. parkeringsforhold og for-

plejning i Aalborg. 

Flere deltagere har givet udtryk for 

et ønske om at symposiet slutter tidli-

gere om lørdagen. Det er der ikke 

umiddelbart mulighed for, if. Ole 

Marker. DTF vurderer at der er behov 

for to fulde dage for at kunne nå i 

dybden med et emne.

Hvad angår det faglige program har 

evalueringer fra sidste år også givet 

anledning til at se konceptet efter i 

sømmene.

– I evalueringerne kom deltagerne 

med en del kritik af det faglige pro-

gram på Symposium. Det har givet os 

anledning til at stoppe op og overveje 

om der er noget vi kan gøre bedre, 

siger Ole Marker.

Han og DTF’s Efteruddannelsesud-

valg har været i dialog med professor 

Flemming Isidor, der var ansvarlig for 

det faglige program på sidste års 

Symposium.

– Emnet »fast protetik« var måske 

lidt for bredt. Det betød at der ikke 

var så meget plads til det mere prak-

sisnære. Og det vil vi tænke over i 

den fremtidige planlægning. Men 

Symposium bliver aldrig noget ar-

bejdskursus, siger Ole Marker. 

Han understreger at det er vigtigt 

at det teoretiske fundament er i or-

den.

– Tandlægefaget er akademisk, og 

det må nødvendigvis afspejle sig i et 

Symposiums program. På DTF’s Sym-

posium skal indlæggene afspejle hvad 

vi ved, ikke hvad vi tror. Det betyder 

at der i videst muligt omfang må være 

evidens for de behandlinger der om-

tales, siger Ole Marker. 

Dette er også forklaringen på at 

sidste års Symposium ikke havde ind-

læg om fx den mere kosmetiske side 

af fast protetik, som en del af delta-

gerne gav udtryk for et ønske om. 

Endelig har man besluttet at ansva-

ret for det faglige program skal deles 

ud over nogle flere skuldre. Det er for 

meget at én person sidder med hele 

ansvaret.
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DTF skal allerede i foråret 2007 blive enig om de krav 

foreningen skal fremsætte til de kommende overenskom-

ster som skal være gældende fra 1. april 2008 og tre år 

frem. Det drejer sig om:

• Overenskomsten for ansatte inden for statens forhandlingsom-
råde, dvs. tandlæger ansat på tandlægeskolerne, i forsva-

ret og i Sundhedsstyrelsen, der skal forhandles med 

Finansministeriet.

• Overenskomsten for kommunalt ansatte tandlæger der skal 

forhandles med Kommunernes Landsforening, og

• Overenskomsten for tand-, mund- og kæbekirurger på hospita-

lerne samt regionsansatte tandlæger der skal forhandles 

med Danske Regioner.

DTF’s forhandlingsudvalg for de tre nævnte overenskomst-

områder opfordrer alle medlemmer til at indsende de 

krav og forslag til de kommende overenskomstforhand-

linger som de ønsker DTF’s forhandlingsudvalg skal lade 

indgå i vurderingen af hvilke krav der skal fremsættes.

De kan sendes per brev eller mail til em@dtf-dk.dk. 

Skriv OK 08 og hvilket ansættelsesområde det vedrører. 

Vi skal anmode om at have kravene i hænde senest den 12. 
marts 2007.

Alle forslag er velkomne. Det kan både være generelle 

krav der skal gælde for alle, såsom generel regulering af 

løn og pension, eller specielle krav der skal gælde for en 

bestemt gruppe eller et bestemt område, såsom forholds-

mæssig større forhøjelse af begyndelseslønnen, forbed-

ring af lønnen til ph.d.-studerende osv. 

DTF har selvstændige forhandlingsudvalg for de for-

skellige områder, dvs. Forhandlingsudvalget for Universi-

tetsansatte Tandlæger (DOF-UNI), Forhandlingsudvalget 

for Kommunalt Ansatte Tandlæger (KATFU), Forhand-

lingsudvalget for Tand-, Mund- og Kæbekirurger (DOF-

HO), Forhandlingsudvalget for Regionstandlæger (DOF-

REG) og Foreningen af Kontraktansatte Tandlæger i For-

svaret. 

Disse udvalg forhandler hver især suverænt deres egne 

overenskomstkrav, og overenskomstresultaterne sendes 

til sin tid til urafstemning blandt de medlemmer der er 

ansat under den pågældende overenskomst. Det er således 

udelukkende de medlemmer der er berørt af den pågæl-

dende overenskomst, der har indflydelse på resultatet. 

Spørgsmål mv. kan rettes til DTF’s sekretariat, att. Elisa-

beth Møller eller Dorthe Jæger Nielsen på 70 25 77 11.

Elisabeth Møller, 
konsulent, cand.jur., DTF

Som følge af kommunalreformen 

har mange medlemmer fået nye job 

eller skiftet arbejdssted. Det er vig-

tigt at DTF har så korrekte oplys-

ninger som muligt om din ansæt-

telse, jobstatus mv., så du kan få 

relevant bistand og målrettede 

medlemsudsendelser om fx over-

enskomstresultater. Vi skal derfor 

opfordre dig til at tjekke om dine 

personlige oplysninger på DTFnet 

er korrekte.

Du finder dine personlige oplys-

ninger på DTFnet under »medlem-

mer«. Herefter klikkes ind på »mine 

medlemsdata«. 
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Årskursus er under stadig udvikling. 

Sidste års nye åbningskoncept var en 

succes, så også Årskursus 2007 indle-

des torsdag med faglige programmer, 

officiel åbning med aktuel debat, 

varm buffet med musik og Scandefa 

By Night.

Årskursus 2007 har i øvrigt tilbud til 

hele teamet, både i samlet flok og 

hver for sig: 

Teamet kan fx gå på førstehjælps-

kursus eller lære at lette hverdagen 

ved stolen via et kursus i ergonomi. 

Tandlægerne kan deltage i en ræk-

ke kurser og temasessioner om rent 

faglige emner, bl.a. om osteonekrose i 

forbindelse med bisphosphonat-

behandling – et nyt og meget udfor-

drende behandlingsproblem. De kan 

fx også overvære et »minisymposi-

um« om pædodonti med særligt fokus 

på svært behandlelige molarer med 

mineraliseringsdefekter. Og så kan de 

deltage i mere holdnings- og debat-

orienterede sessioner, først og frem-

mest om etiske spørgsmål i tandple-

jen.

Tandplejere vil nok især interessere 

sig for temasessioner som den om ca-

riologi, og for klinikassistenterne vil 

fx sessionerne om fluoridbehandling 

og profylakse være særligt aktuelle.

Som noget nyt på Årskursus vil der i 

år være indrettet en særlig medlems-

lounge på DTF-torvet i Centerhallen. 

I DTF-loungen møder du sekretaria-

tets servicedisk hvor du hurtigt kan 

få svar på de fleste enkle spørgsmål, 

og inde i loungeområdet kan du fre-

deligt og diskret få rådgivning fx om 

arbejdsmiljø, forsikringer eller kon-

trakter. 

DTF glæder sig til at byde dig vel-

kommen på Årskursus 2007 
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Hvilke etiske værdier ligger til 

grund for Dansk Tandlægefor-

enings holdninger og aktiviteter? 

Det spørgsmål vil DTF’s hoved-

bestyrelse nu have afklaret. Og 

hovedbestyrelsen vil ikke alene 

formulere et etisk værdigrundlag, 

men også stå til regnskab for at 

foreningen lever op til værdierne.

Hovedbestyrelsen har i lang tid 

ønsket at etik bliver diskuteret i 

alle hjørner af Dansk Tandlæge-

forening. I 2006 gennemførte 

DTF’s Etiske og Kollegiale Råd i 

samarbejde med analysefi rmaet 

Epinion en undersøgelse om tand-

lægers etik. Nu har hovedbesty-

relsen sat gang i en proces der 

skal munde ud i at DTF får et vær-

digrundlag og afl ægger etisk 

regnskab. Der skal være sammen-

hæng mellem værdigrundlaget og 

DTF’s Vision 2010.

Såvel DTF’s Etiske og Kollegiale 

Råd som mange kredsforeninger, 

lokalklubber, kvalitetscirkler etc. 

er allerede gået i gang med at dis-

kutere etik. Hovedbestyrelsen 

understreger at denne debat skal 

fortsætte. Alle bestyrelser og ud-

valg mv., lokalklubber og kvali-

tetscirkler vil blive inddraget i 

arbejdet med at nå frem til et vær-

digrundlag. Men også repræsen-

tanter for patienter, samarbejds-

partnere og medier vil blive taget 

med på råd. 

ØLGOD
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Sekretær Illona Wedel kan den 15. marts 2007 fejre 25-års-jubilæum 

som medarbejder i Dansk Tandlægeforening.

Illona Wedel startede i 1982 som vikar i DTF-sekretariatets økono-

misk-statistiske afdeling. Hun blev hurtigt fastansat og beskæftigede 

sig bl.a. med udarbejdelse af løntabeller for offentligt ansatte.

I 1984 blev Illona Wedel tillige sekretær for DTF’s formand, og 

ved den daværende direktørs tiltræden i 1988 blev Illona Wedel også 

sekretær for ham. I 1988 fik Illona Wedel endvidere overdraget an-

svaret for den administrative afvikling af DTF’s hovedgeneralforsam-

ling (HGF).

I 1995 blev Illona Wedel souschef i Administrationsafdelingen 

hvor det primære arbejde var og fortsat er at forestå administration af 

ejendom, kantinens drift samt rejsebestilling mv. Siden 2000 har Illo-

na Wedel også deltaget i serviceringen af medlemmerne i medlems-

registreringen hvilket i dag er et af hendes primære arbejdsområder.

BILLEDE

Casper Lemvig Kruse

Louise Høgenhaug Krabbe, Vinderup, 

5. marts.

Jette Højtorp Jacobsen, Århus C, 

5. marts.

Dorte Rudebeck, Skjern, 9. marts.

Margrethe Manøe Pedersen, Varde, 

26. februar.

Per Green Toft, Bramming, 1. marts.

Mia Kronborg Christensen, Vojens, 

1. marts.

Lene Boldrup Nielsen, Risskov, 

1. marts.

Line Seiersen, Hørsholm, 2. marts.

Helen Torkashvand, København S, 

3. marts.

Parly Jakobsen, Værløse, 5. marts.

Anette Svane Hansen, Risskov, 

5. marts.

Hanne Sloth Møller, Århus C, 

16. marts.

Peter Andersen, Randers, 2. marts.

Birgit Hagen Ernst, Højbjerg, 2. marts.

Linda Hoff Kjeldsen, Tyskland, 

7. marts.

Birgitte Leth-Møller, Aalborg, 

12. marts.

Niels Gregersen, København K, 

13. marts.

Kristian Gauhl Bentsen, 

Frederiksberg C, 14. marts.

Michael Günther Wenzel, Tyskland, 

17. marts.

Keld Mortensen, København K, 

27. februar.

Søren Grubbe-Hansen, Hørsholm, 

6. marts.

Birthe Stoumann, Egå, 9. marts.

Clement Clementsen, Helsingør, 

9. marts.

Søren Waaben, Aalborg SØ, 16. marts.
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Vindere i Danske Tandlægers Hjælpeforenings

Julelotteri 2006

1.  trækning: Tilskud til en ferierejse kr. 10.000

Jørn Lund Jensen, Lyshøj Allé 10, 2500 Valby

2.  trækning: 12 fl. rødvin/hvidvin hver md. i et år (maks. kr. 6.000)

Gertrud Hven, Falkoner Allé 46, 2000 Frederiksberg

3.  trækning: 40 l benzin hver md. i et år (maks. kr. 3.200)

John Grege Andersen, Hørretvej 16B, 8320 Mårslet

4.  trækning: 30 l benzin hver md. i et år (maks. kr. 2.400)

Kresten Bjørnholt-Schou, Meddelbyvej 2, 8620 Rødovre

5.  trækning: 1 fl. whisky/andet hver md. i et år (maks. kr. 2.400)

Niels Prip, Birketorvet 15, 7200 Grindsted

6.  trækning: 1 fl. whisky/andet hver md. i et år (maks. kr. 2.400)

Karen Svarre, Østerbrogade 147, 2100 København Ø

7.  trækning: 1 ks. øl/vand hver md. i et år (maks. kr. 1.400)

Anne Marie Grunfeld, Nørregade 16, 5000 Odense C

8.  trækning: 1 ks. øl/vand hver md. i et år (maks. kr. 1.400)

Charlotte Falkensteen Overgaard, Kirketorvet 16, 

8310 Tranbjerg 

9.  trækning: En middag ude for 2 personer (maks. kr. 850)

Jørgen Bjarkam, Grønlands Torv 14, 9210 Ålborg SØ

10.  trækning: En middag ude for 2 personer (maks. kr. 850)

Peter Bundgaard, Engvej 6, 8680 Ry

11.  trækning: 1 fl. cognac fra din vinhandler (maks. kr. 300)

Flemming Moss Hansen, Vegavej 36, 8270 Højbjerg

12.  trækning: 1 fl. likør fra din vinhandler (maks. kr. 300)

Aase Møller-Hansen, Holger Drachmanns Gade 6, 

6400 Sønderborg

Gevinster skal være afhentet inden 1. april 2007. 

Ring til Tom Tetens på tlf. 35 39 53 09.

Bestyrelsen for Danske Tandlægers Hjælpeforening takker kolle-

gerne for støtte ved købet af mange lodsedler! Spar endelig op til 

næste julelotteri. 

Er du medlem af foreningen? Vi har brug for dit medlemskab!

p.b.v.
Hans Jørgen Møgelhøj 

Kirsten Tscherning Hansen, 

Frederiksberg, 3. marts.

Bent Wollnik, Greve, 9. marts.

Birgitte Krøyer, Roskilde, 14. marts.

Arne Jepsen, Risskov, 5. marts.

Klaus Erik Nyborg, Ry, 15. marts.

Eva Agerlin, født 1928, 

kandidateksamen 1951.

Grethe Dorph, født 1940, 

kandidateksamen 1963.

Bodil Britha Iversen, født 1927, 

kandidateksamen 1951.

I anledning af sekretær 

Illona Wedels 25-års-jubilæum 

som medarbejder i Dansk Tand-

lægeforenings sekretariat afhol-

der DTF reception

torsdag den 15. marts 2007

 kl. 15-17

i Tandlægernes Hus, 

Amaliegade 17, 

1256 København K.
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Ligner Ikke Noget Du 
Har Set Tidligere...

Light Body Regular Body

AFFINIS  PRECIUS
Sølv og Guld Wash Mateiale

®

Udmærket detaljegengivelse

Hurtigere thermo-reaktiv 
  formel

Lone Astrup
Coltène Whaledent AG
Territory Manager Denmark

Tel: +45 21 73 37 52

For yderligere information kontakt 
Lone Astrup...

Light Body Regular Body

Dato: 27.2.2007

Sted: København  

Arrangør: Nobel Biocare Danmark

Info: Lone Pedersen Bygwraa,

tlf.: +45 39 40  48 46

Dato: 28.2.2007

Sted: København  

Arrangør: Nobel Biocare Danmark

Info: Lone Pedersen Bygwraa,

tlf.: +45 39 40 48 46

Forelæser: Pär-Olov Östman – Sverige

Dato: 27.2.2007 – Århus

28.2.2007 – Ålborg

1.3.2007 – København

Arrangør: 3i Implant Innovations 

Nordic

Info: berichsen@3implant.com

Dato: 28.2.2007

Sted: Herning

Arrangør: Nobel Biocare Danmark

Info: Lone Pedersen Bygwraa,

tlf.: +45 39 40 48 46

Dato: 28.2.2007

Sted: Kolding

Arrangør: Nobel Biocare Danmark

Info: Lone Pedersen Bygwraa,

tlf.: +45 39 40 48 46

Dato: 28.2.2007

Sted: Fåborg

Arrangør: Nobel Biocare Danmark

Info: Lone Pedersen Bygwraa,

tlf.: +45 39 40 48 46

58995_TB0307_Samfund.indd   243 14/02/07   8:26:52



244 TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  3

Dato: 2.-3.3.2007

Sted: Marselis i Århus 

Arrangør: SOP

Info: www.dtfnet.dk eller www.tandla-

egebladet.dk

Dato: 2.3.2007 kl. 10-19 og 3.3.2007 

kl. 9-15

Sted: Trinity Hotel & Konference-

center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 

7000 Fredericia

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk 

Dato: 7.3.2007

Sted: Århus

Arrangør: Nobel Biocare Danmark

Info: Lone Pedersen Bygwraa,

tlf.: +45 39 40 48 46

Dato: 8.-10.3.2007

Sted: Bella Center 

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk eller 

www.tandlaegebladet.dk

v. professor Erik Asmussen

Dato: 14.3.2007 kl. 17.30

Sted: DTF’s lokaler, Amaliegade 17, 

København K

Arrangør: SPBT (nye medlemmer: 

Henvendelse til Lars O. Madsen, 

tlf.: 39 63 51 71)

Dato: 14.3.2007

Sted: København 

Arrangør: Nobel Biocare Danmark

Info: Lone Pedersen Bygwraa,

tlf.: +45 39 40 48 46

Dato: 15.3.2007

Sted: Ålborg 

Arrangør: Nobel Biocare Danmark

Info: Lone Pedersen Bygwraa,

tlf.: +45 39 40 48 46

Dato: 16.3.2007

Sted: Svendborg

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg,

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

32nd International Dental Show

Dato: 20.-24.3.2007

Sted: Messeplatz 1, 50532 Cologne, 

Germany  

Info: www.ids-cologne.de

Dato: 21.3.2007

Sted: Tinglev 

Arrangør: Nobel Biocare Danmark

Info: Lone Pedersen Bygwraa,

tlf.: +45 39 40 48 46

Dato: 22.3.2007

Sted: Herning  

Arrangør: Nobel Biocare Danmark

Info: Lone Pedersen Bygwraa,

tlf.: +45 39 40 48 46

Dato: 22.-31.3.2007

Sted: Las Vegas

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk eller 

www.tandlaegebladet.dk

Dato: 23.-24.3.2007

Sted: Albertslund

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 23.3.2007 kl. 9-20 og 24.3.2007 

kl. 9-17

Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 

7190 Billund 

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk 

Dato: 13.-14.4.2007 

Sted: Århus

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 19.4.2007 kl. 19-22, 20.4. kl. 9-18, 

21.4 kl. 9-15

Sted: Hotel Svendborg, 

Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk 

Dato: 19.4.2007

Sted: Albertslund

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk
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Dato: 11.5.2007 kl. 10-19 og 

12.5.2007 kl. 9-15

Sted: Trinity Hotel & 

Konferencecenter,

Gl. Færgevej  Snoghøj, 7000 Fredericia

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk  

Dato: 6.6.2007

Sted: ZooAuditoriet, Frederiksberg 

Arrangør: SKT, København 

Info: www.skt.ku.dk 

Dato: 16.-18.8.2007

Sted: St. Gertrud, Malmö, Sverige

Arrangør: Svenska Oralmedicinska 

Sällskapet

Henv. Tony Axéll, tlf. +46-35-13 40 00, 

e-post: tony.axell@lthalland.se

Info: www.soms.se

Dato: 1.9.2007

Sted: Århus

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg   

+ 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 20.-21.4.2007

Sted: LO-højskolen i Helsingør 

Arrangør: DSKOF og NFH

Info: www.dtfnet.dk eller 

www.tandlaegebladet.dk

v. tandlæge Lars Nygaard

Dato: 23.4.2007 kl. 17.30 

Sted: DTF’s lokaler, Amaliegade 17, 

København K. 

Arrangør: SPBT (nye medlemmer: 

Henvendelse til

Lars O. Madsen, tlf.: 39 63 51 71)

Dato: 23.4.2007

Sted: Århus

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 26.-27.4.2007

Sted: København (Hellerup)

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 28.4.2007

Sted: Aalborg

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Invitation
Du skal være meget
velkommen på vores
arbejdende værksted.

Scandefa 2007
Hal B6 - Stand 011

PROTIC® - ET LANDSDÆKKENDE NETVÆRK
AF SELVSTÆNDIGE DENTALLABORATORIER:

AR Dental, Odense - Esbjerg Dentallaboratorium
HC Dental, Aalborg - Kim Bay Dentallaboratorium,
Århus - Rastow Dental, Kgs. Lyngby

WWW.PROTIC.DK
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Dato: 7.9.2007, kl. 10-19 og 

8.9.2007, kl. 9-15

Sted: Trinity Hotel & 

Konferencecenter,

Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 

7000 Fredericia

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk  

Dato: 10.9.2007 

Sted: Odense

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 12.9.2007 (aften)

Sted: DSB Kursuscenter Knudshoved

Arr.: Teamovation

Info: www.teamovation.dk 

tlf.: +45 30 20 44 48 Bøje Moustgaard

1. Selvindsigt, selvudvikling og 

gruppedynamik

Dato: 12.-14.9 og 5.-6.10.2007

Sted: DSB Kursuscenter Knudshoved

Arr.: Teamovation

Info: www.teamovation.dk 

tlf.: +45 30 20 44 48, Bøje Moustgaard

Dato: 13.9.2007

Sted: Århus

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 21.9.2007 kl. 9-20 og 22.9.2007 

kl. 9-17

Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10,

7190 Billund 

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk 

Dato: 27.-28.9.2007

Sted: Vejle

Arrangør: Nord-Fair A/S

Info: www.dtfnet.dk eller 

www.tandlaegebladet.dk

Dato: 28.9.2007

Sted: Albertslund

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg,  

+ 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 28.-29.9.2007

Sted: Svendborg

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg   

+ 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 26.10.2007

Sted: Svendborg

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

+ 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 26.10.2007 kl. 13-22 og 27.10. 

kl. 9-17

Sted: Comwell Sorø Storkro,

Abildvej 100, 4180 Sorø

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk 

Dato: 2.-3.11.2007

Sted: Ålborg  

Arrangør: DTF Efteruddannelse

Info: www.dtfnet.dk eller 

www.tandlaegebladet.dk 

Dato: 9.11.2007 kl. 13-22 og 10.11. 

kl. 9-17

Sted: Comwell Sorø Storkro, 

Abildvej 100, 4180 Sorø

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk  

2. Ledelse, organisation, uddelegering 

og opfølgning

Dato: 13.-14.11 og 27.-28.11.2007

Sted: DSB Kursuscenter Knudshoved

Arrangør.: Teamovation

Info:  www.teamovation.dk 

Tlf. : +45 30 20 44 48 Bøje Moustgaard

Dato: 16.11.2007 

Sted: Odense

Arrangør: Dansk Dental Akupunktur 

Selskab 

Info: www.akupunktur-ddas.dk eller 

www.dsea.dk 
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PTL Oversea - Oversea Labs Denmark
Boks 277 · 8600 Silkeborg · Tlf. 87 22 31 20

FDI Kongres Dubai/Kenya
Se www.ptl.dk 

Bryd vanen!

Prøv
Oversea
Forsendelser hver dag

Du ved det oftest ikke selv! 
Dårlig ånde?

Op imod 70% af alle voksne personer har af og til
dårlig ånde.

Hali-Z fjerner hurtigt årsagen til dårlig ånde og giver
frisk smag i munden.

Virkningen varer i op til 6 timer.

Fjerner også hvidløgslugt.
Eneste kosttilskud som modvirker dårlig ånde, der
har dokumenteret virkning.
Lille pakning som du kan have med
i lommen eller tasken.

Hali-Z® fås på apoteket og hos Matas.
Kr. 56,- for 50 sugetabletter 
i lommepakning.

fl
ad
sa
ag
ra
fi
sk
.d
k

Jemo-pharm A/S
Hasselvej 1 · 4780 Stege · Tlf. 55 81 16 10 · www.jemopharm.dk

Dato: 16.-19.11.2007

Sted: Hongkong, SAR China 

Arrangør: Faculty of Dentistry,

Hong Kong University

Info: www.dent25.hku.hk/congress

Dato: 17.11.2007 

Sted: Odense

Arrangør: Dansk Dental Akupunktur 

Selskab 

Info: www.akupunktur-ddas.dk eller 

www.dsea.dk 

Dato: 23.11.2007 kl. 13-22 og 24.11.

kl. 9-17

Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 

7190 Billund

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk  

Dato: 23.-24.11.2007

Sted: Albertslund

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 23.11.2007 kl. 10-19 og 24.11.2007 

kl. 9-15

Sted: Trinity Hotel & Konferencecenter, 

Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 

7000 Fredericia

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk  

Dato: 1.12.2007

Sted: København

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Yderligere oplysninger kan indhentes 

hos Tina Andersen, Tandlægebladet, 

tlf. 33 48 77 33, ta@dtf-dk.dk.

58995_TB0307_Samfund.indd   247 14/02/07   8:26:54



248 TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  3

kollegiale henvisninger

Ekspedition af kollegiale henvisninger:

Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36

Pris: kr. 27,00 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.

DTF påtager sig ikke ansvaret for at kolleger der an-

noncerer under kollegiale henvisninger, besidder de for-

nødne kvalifikationer.

Annoncering under kollegiale henvisninger er forbeholdt 

medlemmer af DTF.

Behandlingscentre

Colosseumklinikken
Østergade 1 (ved Kgs. Nytorv)
1100 Kbh. K
Tlf.: 33 12 24 21/fax: 33 33 99 90
info@colosseumklinikken.dk
www.colosseumklinikken.dk
Bidfunktion, bidhævning, 
bidrekonstruktion.
Implantologi, knogleopbygning.
Kirurgi, parodontal kirurgi, 
beh. af retraktioner.
Protetik, æstetik.
Endodonti.
Panoramarøntgen.
Børnetandpleje.
Tdl. Peter Lindkvist
Tdl. Poul Cappelørn
Tdl. Anne Lauridsen
Tdl. Birgitte Høgh
Tdl. Solrun Joensen
Tdl. Hanne Lindkvist
Tdl. Jørgen Buchgreitz

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
Marc Onuoha, tdl.
Bo Gravesen cand.odont.
Bjarne Frese, lic.odont.
Peter Steen Hansen, tdl. 
www.PSH-tand.dk

Bidfunktion

Jylland

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

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

Lene Baad-Hansen, 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 
 

Sjælland

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

Hans Jacobsen
Bjergbygade 6
4200 Slagelse
Tlf. 29 43 91 49, kl. 8-9

Mikkel Emmertsen
Kronprinsessegade 46
1306 København K
Tlf. 33 12 34 37 
 
Per Stylvig
Gl. Kongevej 164
1850 Frederiksberg C
Tlf. 33 24 85 85

Børnetandpleje

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

PSH TandlægeCenter
Frederiksgade 2
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 07 68
www.psh-tand.dk

Tandlæge Dorthe Berenth
v. Tandlæge Marianne Bækø
Stationsalleen 42, st.
2730 Herlev Stationsplads 
Tlf. 44 91 92 82
www.herlevsmil.dk

Dental og 

maksillofacial radiologi

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

Implantater

Fyn

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 
www.fynsimplantatcenter.dk
team@clinics.dk

Højfyns Tandplejecenter
Helle Lindtoft
Søren Lindtoft
Vestergade 2A
5492 Vissenbjerg
Tlf. 64 47 12 20
e-mail: kontakt@tandcenter.dk
www.tandcenter.dk
Implantater, kirurgi, protetik, 
narkose

Implantatklinikken — 
Nørre Aaby
John Carstens
Svinget 1
5580 Nørre Aaby
Tlf. 64 42 10 41. Fax 64 42 10 91
implantatklinikken.nr.aaby@
email.dk
Implantatkirurgi & Protetik
Brånemark System®

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

Jylland

Aalborg Implantat Center
Kirurgi og/eller protetik
KIR. v/specialtdl. Thomas Jensen
PROT. Henny Byskov
 Michael Decker
• Boulevarden 5, 9000 Aalborg
Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
www.tandimplantat.dk
E-mail: mail@tandimplantat.dk

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

Århus, Borgporten
Guldborg & Nybroe
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

Århus Rosensgade 
Alle implantatsystemer. 
Kirurgi: Jytte Buhl spec. tdl. 
Protetik:  Anne-Marie Bojer 
 Michael Kristensen 
Rosensgade 14, 8000 Århus C. 
Tlf. 86 19 17 11 
www.rosentand.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

Støvring Tandplejeteam
Prot. Carsten Jensen
Kir. Nils Worsaae
Grangårdscentret
9530 Støvring
Tlf. 98 37 20 38
www.Stovringtandplejeteam.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

Tom Holck
Gravene 1, 2.
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 95 95 

Vejle
Jytte Buhl, spec.tdl.
Oral kirurgi og implantatbeh.
E-mail: 
mail@tandklinikken-vejle.dk
www.tandklinikken-vejle.dk
Tlf. 75 82 10 89

Sjælland

Arne Børrild
Vester Voldgade 12, 2.
1552 København V
Kir.: v/Klaus Gotfredsen
Tlf. 33 11 88 56 Fax 33 32 20 71

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

Glostrup 
Implantatcenter
Hovedvejen 158, 2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
www.tandklinik.dk
Klinik for Implantat-, Tand-, 
Mund-, og Kæbekirurgi

Henrik Sørensen  
& Jan Gerdes
Farum Hovedgade 11 A
3520 Farum
Tlf. 4495 0902
gerdes@gerdes.dk
www.gerdes.dk
Desuden rådgivning i forb. m. 
planlægning/aftryksstagning til 
rekonstruktioner omfattende
implantater (ITI, Nobel) 

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
Tandlægerne Seidelin &  
Møller Aps
  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

Mobil implantatbehandling

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
Implantatbehandling og almen 
kirurgi tilbydes udført på din 
egen klinik. 
Alt udstyr kan medbringes. 
Sallingvej 4 
2720 Vanløse 
Tlf. 38 34 42 22
mail: tove@sallingvej4.dk
www.sallingvej4.dk

Kirurgi

Fyn

Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
TMT-kir. og Implant.beh. 

Jylland

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

Jan P. Bruun
Frederiksgade 67
8000 Århus C
Tlf. 86 12 11 45

Jens Thorn
Specialtandlæger 
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.tandborg.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

Lars Nybroe
Specialtandlæge
Thomas Guldborg
Store Torv 18
8000 Århus C
Tlf. 86 12 03 05

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
Behandling i narkose

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
Jytte Buhl, spec.tdl.
Kirurgi: Astra, ITI, Nobel
Protetik v. Morten Vind, 
Frederik Lemche
E-mail: 
mail@tandklinikken-vejle.dk 
www.tandklinikken-vejle.dk
Tlf. 75 82 10 89

Sjælland

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
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Klinik for Implantat-, Tand-, 
Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter,
Hovedvejen 158
Tlf. 43 96 12 16

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

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
Tandlægerne Seidelin &  
Møller Aps
  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

Narkose

Fyn

Erik Pedersen
Denteam, Østergade 47-49
5600 Faaborg 
Tlf. 62 61 15 76 Fax 62 61 18 74

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

Jylland

Århus, Borgporten
Guldborg & Kreiberg
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 

Randi Abrahamsen
Fyrreparken 43
8961 Allingåbro
Tlf. 86 48 10 61
info@frisksmil.dk

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

Sjælland

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

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

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

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

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

Tandlægerne 
Tranberg & Lefolii
Kordilgade 6, 
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 56 50

Oral histopatologi

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 

Ortodonti

Fyn

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

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

Jylland

Allan Derry
Danmarksg. 3A, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 43 13 00 Fax 96 20 09 92
Specialtandlæge i ortodonti

Anders Herskind
Lisbeth Nielsen, Phd.
Michael Hald Nielsen
Tandreguleringsklinikken
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæger i ortodonti
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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
Midlertidig lukket for tilgang af 
nye patienter.

Chresten Frandsen
Vesterbro 68
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 59 88
Specialtandlæge i ortodonti 

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

Hans Enemark
Nørregade 10
8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 21 33
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

Jette Overgaard
Tandlægehuset, Lindegade 52
6070 Christiansfeld
Tlf: 74 56 13 13
Specialtandlæge i ortodonti 

Klavs Fisker
Worsåesgade 10 
7100 Vejle
Tlf. 75 83 96 77
www.kfisker.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

Sjælland

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

Ebbe Vitt Jensen
Specialtandlæge i ortodonti
Strandgade 24, 3300 Fr.værk
Tlf. 47 72 03 70, mobil 25 21 70 46

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

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

Parodontalbehandling

Fyn

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

Jylland

Bjarne Klausen
Kongensgade 89
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 70 45
parodont@esenet.dk
www.parodont.info

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 Agerbæk
Store Torv 6, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
EFP-cert. specialister  
i parodontologi

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

Sjælland

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

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

Svend Boss Henrichsen
Tåstrupgårdsvej 113, 1.
2630 Tåstrup
Tlf. 43 99 61 61

Søren Barsted
Vimmelskaftet 47, 2.
1161 København K
Tlf. 33 93 03 38 

kollegiale henvisninger
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kollegiale henvisninger

Protetik

Fyn

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

Jylland

Carl-Otto Hedegaard
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00 
Fast og aftagelig protetik, inkl. 
implantatforankret protetik.
Funktionel bidrekonstruktion

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

Sjælland

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

rodbehandling

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

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

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

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

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

Tandlægeskræk

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

Odontofobi-Team
v/tandlæge H. Bak-Jensen
Ribisvej 3
2970 Hørsholm
Tlf. 45 86 36 35

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

M. Finn Smith
hypnoterapi
Toftegårds Alle 30
2500 Valby
Tlf. 36 17 28 40

Æstetisk tandpleje

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

Poul Cappelørn
Colosseumklinikken
Østergade 1
1100 København K
Tlf. 33 12 24 21
pc@colosseumklinikken.dk
www.colosseumklinikken.dk
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Tips om stillingsannoncer

Du kan se alt om afleveringsfrister, priser, medier og formater på www.tandlaegebladet.dk
– klik på annoncecenter/Medieinformation. 

Du kan spare penge ved at bruge standardformater i Tandlægebladet.

91% af alle medlemmer læser bladet, hver gang det udkommer, din sikkerhed for at ramme 
målgruppen. Der findes ikke noget andet medie, der dækker målgruppen så godt.

Kontakt: Anette Kofoed · e-mail: ak@dtf-dk.dk
Amaliegade 17 · Postboks 143 · DK-1004 København K
Telefon: 70 25 77 11 · Fax: 33 48 77 30 · www.tandlaegebladet.dk
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Kreds 1

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

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

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

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

Sidsel Fogh Pedersen
Turpinsvej 2
2605 Brøndby
Tlf. 36 75 48 75
E-mail: sfp@ktf.dk

Kreds 2

Hanne Bak-Jensen
Ribisvej 3
2970 Hørsholm
Tlf. 45 86 36 35 

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

Kreds 3

Allan Bo Svendsen
Skolegade 10, st.
4800 Nykøbing F
Tlf. 54 85 06 54 
 

Kreds 4

Finn Queitsch
Strandparken 32
5800 Nyborg
Tlf. 65 31 26 33 
 

Kreds 5

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

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

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

Gratis og anonym formidling af hjælp til DTF-medlemmer i krise 

Kreds 6

Merete Karlsen
Bredgade 56
7160 Tørring
Tlf. 75 80 11 84 

Aase Møller-Hansen
H. Drachmanns Gade 6
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 41 63 

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

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

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

Kreds 7

Finn Frederiksen
Postvænget 4
9440 Aabybro
Tlf. 98 24 23 23 

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

Kreds 9

Ole Nivaa
Viborg Sygehus
Postboks 130
8800 Viborg
Tlf. 86 61 30 00 

Flemming Skov Pedersen
Solbakkevej 55
7480 Vildbjerg
Tlf. 97 13 25 15 
 

DTFs Tryghedsordninger

Karen-Margrete Fausing
Lena Hedegaard
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup
Tlf. 39 46 00 80 
 

DTF

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

ved alkohol- og 

misbrugsproblemer

IOGT

alkolog 

Birgit Juul Nielsen

man-to 10-17, fr 10-14

tlf. 70 11 42 00 – 35 55 05 17

alkolog Jørgen Byrgesen

tlf. 61 10 72 05

ved stemningslidelser

PsykiatriFonden

Mette Lohse – 39 25 25 10

Jan Lorentzen – 39 25 25 19

E-mail: 

pfer@psykiatrifonden.dk

DTF's KollegAhjælP

www.dtftryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

39 46 00 80

:   )
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Århus centrum

Vi søger snarest en tandlæge 

25-32 timer om ugen. Vi er et 

velfungerende, dynamisk team 

bestående af 2 tandlæger, 1 

tandplejer og 3 klinikassisten-

ter. Vi bygger vores arbejde 

på videndeling og løbende 

forbedringer. Vi er effektive, 

samarbejdende, og klinikken 

har en afslappet omgangstone 

og et godt arbejdsklima. Vi er 

altid i godt humør. Vi søger en 

assistent som evt. på kortere el-

ler længere sigt kan blive kom-

pagnon. 

Tandlæge Birthe From

Banegårdsgade 1

8000 Århus C

tlf. 8612 7171

www.birthefrom.dk

Ekspedition af rubrikannoncer:

Henvendelse: Anette Kofoed
 tlf. 33 48 77 36, e-mail: ak@dtf-dk.dk
Pris: Stillinger tilbydes kr. 32,50 pr. spaltemm, stillinger 
søges kr. 24,00 pr. spaltemm. Farvetillæg 10% + moms. 
Bureauprovision ydes ikke for annoncer indrykket gen-
nem bureau.

Billetmrk.-annoncer: Ekspeditionsgebyr kr. 350,- + moms.
Stillingsopslag i udlandet modtages ikke under billetmrk.

Sidste frist for indrykning af rubrikannoncer:

Annoncer til TB 04: 26/02 udkommer 14/03 

Annoncer til TB 05: 19/03 udkommer 04/04  

Annoncer til TB 06: 16/04 udkommer 02/05

stillinger tilbydes

Privat ansættelse

Benyt DTF’s standardkontrakter

Det er fastsat ved lov at arbejdsgiveren har pligt til at 
underrette lønmodtagerne om vilkårene for ansættelses-
forholdet. Ved brug af DTF’s standardkontrakter er der 
sikkerhed for at lovens betingelser opfyldes.
Ved behov for råd eller juridisk vejledning opfordrer DTF 
parterne til at rette henvendelse til DTF’s sekretariat in-
den 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.

sTillinger

ÅRHUS

Erfaren, omhyggelig tandlæge 

søges 3 dage om ugen med se-

nere kompagniskab for øje. Din 

forgænger arbejdede ud over 

almindelig tandbehandling også 

med kirurgi og implantater. 

Klinikkens specialinteresse er 

tandlægeskræk. Læs mere www.

tandskraek.dk. Og så er du 

selvfølgelig sød og venlig og har 

overskud :-)

Rekvirer nærmere beskrivelse af 

klinikken på: 

rikkapoulsen@stofanet.dk

Tlf. 8612 8822/8613 5473 (privat)

Tandlægerne Hjelmensgade 2

8000 Århus C

Rikka Poulsen

Vi søger en tandlæge/partner til vores klinik
Hvem er vi?
Vi er et team på tandlæge, tandplejer, og 3 klinikassistenter. Vi 
har drevet klinikken i 18 år og er en af landets mest veludsty-
rede klinikker. Dertil kommer at vi for tiden er ved at udvide 
med 180 m2 således at vi også kommer til at råde over egen 
panoramarøntgen, teknik- samt kursusfaciliteter. Klinikken er 
en typisk rekonstruktions-klinik med vægten lagt på store re-
konstruktioner og implantologi. Vi deltager i mange kursusak-
tiviteter, både i ind- og udland. Klinikken har 1600 patienter og 
dertil kommer en patienttilgang på godt 2 om dagen.

Jeg er selv i gang med en diplomuddannelse i implantologi 
over 2 år i England og har derfor brug for en tandlæge der vil 
gå ind og fortsætte retningen på den udvikling vi har startet. 
Jeg har primært brug for en der vil gå ind som medejer, hvilket 
jeg foretrækker, men er du den rette, kan en tid som assistent 
komme på tale.

Vi sætter pris på en ærlig omgangstone og et arbejdsmiljø med 
både faglige og menneskelige udfordringer.

Hvem er du?
Du er en fagligt ambitiøs tandlæge der gerne vil være i et inspi-
rerende miljø, både fagligt og menneskeligt.

Du har 3-5 års erfaring og har indset at læring er en livslang 
proces. Du er interesseret i at få foden under eget bord i en vel-
smurt organisation som også giver plads til dig og dine ideer.

Du kan sige ja til at målet for dit virke er at patienterne bevarer 
alle tænder hele livet, og du arbejder på et højt fagligt niveau 
hvor kosmetik, velvære og livskvalitet er nøgleordene.

Du er ikke blind for den økonomiske side af faget, men er sam-
tidig klar over at økonomien ikke er den drivende kraft i dine 
valg. Med andre ord hjertet før alt andet.

Det kan være meget godt at måle sig i forhold til gennemsnit-
tet, men du er mere interesseret i at måle dig med de 5 bedste 
på dit område. Med andre ord, excellence er målet.

Du kan se dig selv bo i nærområdet, som indeholder de fle-
ste solskinstimer i landet, overkommelige huspriser, regions-
hovedstaden, gode børnepasningsmuligheder, strand og frisk 
luft, og for nylig er Slagelse blevet universitetsby. Der er 45 
min. til Odense og 60 min. til København, således at der skulle 
være rigeligt med beskæftigelsesmuligheder for en ægtefælle i 
såvel det private som det offentlige.

(Der er for tiden en meget lækker villa til salg i Korsør hhv. 
Slagelse. Kig fx på Nybolig sagsnr. 104711 eller Nybolig sagsnr. 
103067).

Du er velkommen til at kontakte Charlotte på tlf. 5852 4634 
hvis du er interesseret i en personlig samtale og i at møde 
teamet og se vores lokaler. Vi behandler naturligvis alle hen-
vendelser fortroligt.

www.team-harmsen.dk



256 TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  3

sTillinger

stillinger tilbydes

Offentlig ansættelse

stillingskontrol:

Stillinger mærket med o

Må kun søges efter forud indhentet godkendelse fra DTF, jf. § 8.5 
i DTF’s etiske regler og kollegiale vedtægt.

Stillinger mærket med ✱
Dansk Tandlægeforening skal gøre opmærksom på at pr. 1. 
april 2002 skal den samlede beskæftigelse udgøre mindst  
8 timer om ugen for at være pensionsberettiget. 

Ortodontist søges 

til privat praksis i Århus C

Vi søger en ortodontist på kon-

sulentbasis cirka 1 x månedligt 

til konsultationer samt behand-

linger. Der er tale om kosmeti-

ske samt præprotetiske/funktio-

nelle reguleringer i tværfagligt 

samarbejde med bl.a. kirurg og 

parodontolog på voksne pa-

tienter. Ansøgningsfrist senest 

onsdag den 7. marts.

Tandlægerne Rosensgade

Rosensgade 14

8000 Århus C

Tandlæge søges

Sønderjylland

Da den ene af vore tandlæger 

har købt egen klinik, søger vi 

en tandlæge der har lyst og 

evne til at indgå i et behand-

lerteam på 4 tandlæger og én 

tandplejer i en praksis med et 

bredt behandlingsspektrum. I 

klinikken behandles patienter i 

alle aldre idet praksismodellen 

for behandling af børn og unge 

bibeholdes i vort område. Vi 

forventer af dig at du vil være 

med til at forme klinikkens 

fremtid og indgå i eller over-

tage klinikkens drift i løbet af 

nogle år. Det forventes at du er 

fagligt ambitiøs, omhyggelig og 

samvittighedsfuld med sans for 

at tilgodese patienternes indivi-

dualitet. Så vil du kunne passe 

ind i teamet, som sammen med 

hjælpepersonalet fungerer i en 

afslappet atmosfære og med et 

godt humør.

Klinikken er etableret i 1970, 

hvilket den ikke bærer præg af 

idet der løbende er renoveret 

og opdateret.

Arbejdstiden vil være 30 timer 

ugentligt, men vi vil være flek-

sible både opad og nedad.

Vi ser frem til en snarlig ansøg-

ning fra dig.

Tandlægerne 

Niels Chr. Kjærsgaard og Claus 

Palmgren

Jernbanegade 24

6330 Padborg

tandipadborg@mail.dk

Randers

Vores tandlægeassistent har fået 

fuldtidsstilling. Derfor søger 

vi en ny kollega ca. 25 timer 

ugentlig fordelt over 3-4 dage.

Vi er 2 tandlæger og 4 klinik-

assistenter i en almen praksis 

beliggende centralt i byen.

Synes du om stedet, er der 

mulighed for at indgå i et kom-

mende generationsskifte.

Stillingen ønskes besat snarest 

eller 1. april 2007.

Har ovennævnte vakt din inte-

resse, hører vi gerne fra dig.

Tandlægerne Chresten Bock & 

Ulla Christensen

Strømmen 3A

8900 Randers tlf. 8643 0477

C.B. privat tlf. 86466 016

U.C. privat tlf. 8649 4655

U.C. mail: ul@christensen.mail.dk

Randers 

Tandlæge søges

Til en af landets flotteste og 

mest moderne tandklinikker 

søges én evt. to tandlæger, helst 

med nogen erfaring.

Vi er et team på 4 tandlæger 

og 3 tandplejere og 7 klinikas-

sistenter som for ½ år siden 

flyttede til nybygget sundheds-

center med apotek, læger m.v. 

Faciliteterne er helt i top, og 

alle tekniske hjælpemidler er til 

rådighed.

Vi laver alle former for behand-

ling med hovedvægten lagt på 

plast, porcelæn, implantater og 

fast protetik.

Vi har et inspirerende kollegialt 

samarbejde på klinikken, og vi 

er gode til at hjælpe hinanden.

For den rette tandlæge er der 

gode muligheder for kompag-

niskab.

Tiltrædelse snarest muligt.

Send hurtigst muligt din ansøg-

ning til:

Tandlæge Centret

Tandlægerne Steffen Jørgensen, 

Lars Roed Andersen,

Michael Lindtoft og 

Peter Andersen

Vestertorv 2, 2. sal

8900 Randers

Tlf. 8642 3795

post@tandlaegecentret.dk

Randers Kommune

Randers kommunale Tandpleje 
Vikar søges for specialtandlæge i ortodonti.

En vikarstilling som specialtandlæge i ortodonti er 
ledig til besættelse pr. 1. maj 2007 eller derefter, da 
én af vore specialtandlæger går på barsel. Stillingen 
er normeret til fuld tid, alternativt kan flere dele stil-
lingen.

Randers kommunale Tandpleje omfatter ca. 20.000 
børn og unge, og Tandreguleringsklinikken består 
af to klinikker med hver 3 stole samt god tandplejer- 
og klinikassistentnormering.

Vi tilbyder 
•  et højt kvalificeret og engageret personale der er 

vant til at arbejde selvstændigt.
•  moderne klinik.
•  godt fagligt og interkollegialt samarbejde.

Vi søger en specialtandlæge der
•  er kvalitetsbevidst.
•  er god til samarbejde og kommunikation.

Løn og ansættelsesvilkår: I henhold til gældende 
overenskomst og reglerne om Ny Løn.

Yderligere oplysninger fås hos specialtandlægerne 
Elizabeth Borchorst og Milo Kirk, tlf. 8710 2138.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til over-
tandlæge Anne-Mette Krusell, Centralklinikken, 
Reiersensvej 7, 8900 Randers, ansøgningen skal være 
os i hænde senest mandag den 19. marts 2007.

Samtaler vil blive afviklet mandag den 26. marts 
2007.

Alle uanset køn, etnisk baggrund m.v. opfordres til 
at søge.
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Videreuddannelsesstillinger i 
ortodonti
ODONTOLOGISK INSTITUT

4-5 fuldtids-videreuddannelsesstillinger i Ortodonti er
ledige til besættelse pr. 1. september 2007. Uddannelsen
foregår i Sundhedsstyrelsens regi og er af 3 års varig-
hed.

Forudsætningen for at påbegynde videreuddannelse
i Ortodonti er, at ansøgeren har været beskæftiget
mindst 2 år på fuld tid med praktisk, klinisk odonto-
logi, hvoraf mindst 1 år på fuld tid (svarende til 1440
timer) skal være med børnetandpleje.

Kopi af eksamensbeviser samt dokumentation for 2
års klinisk arbejde medsendes ansøgningen.

Ansøgningen skal indsendes i 4 eksemplarer.
Ansøgerne anmodes om at oplyse telefonnummer,

hvor man kan træffes.
Ansættelse og aflønning sker i henhold til overens-

komst for akademikere i Staten.
Ansøgning stiles til Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet, Vennelyst Boulevard 9, 8000 Århus C og må
være fakultetet i hænde senest: Mandag den 12. marts
2007, kl. 12.00.

Ansøgning mrk.: 2007-212/2-210.

A A R H U S U N I V E R S I T E T

Faxe kommunale tandpleje 
søger tandlæge
Faxe kommunale tandpleje søger en deltidsansat 
tandlæge pr. 1. april 2007 eller snarest derefter.

Stillingen er i øjeblikket normeret til 28 timer 
om ugen.

Tandplejen betjener ca. 8.300 børn og unge og 
ca. 190 omsorgspatienter på 6 klinikker.

Vi er 17 klinikassistenter, 1 tandplejer, 9 tandlæ-
ger og 2 specialtandlæger.

Yderligere oplysninger hos overtandlæge Lex Lij-
kendijk på tlf. 5671 5086 eller 2216 1259.

Ansøgning med relevante bilag sendes til:

Faxe kommunale tandpleje
Gl. Strandvej 12
4640 Faxe

så vi har den senest den 15. marts 2007.

Specialtandlæge i ortodonti 
til Faaborg-Midtfyn 
Kommunale Tandpleje
Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje søger en spe-
cialtandlæge i ortodonti i 4/5 stilling med mulighed 
for udvidelse til fuldtidsstilling. Tandplejen omfatter 
ca. 12.000 børn og unge. Det samlede personale er 
på 35 ansatte, og derudover er der ansat en special-
tandlæge 1 dag pr. uge. Faaborg-Midtfyn Kommune 
er sammensat af 5 tidligere selvstændige kommuner, 
og klinikkerne, hvoraf der er 5 hovedklinikker og 3 
filialklinikker, ligger spredt rundt i kommunen sv.t. de 
5 tidligere kommuner. Tandreguleringsklinikken vil 
være placeret i Faaborg sammen med en almindelig 
tandbehandlingsklinik.

Vi kan tilbyde:
•  Et godt fagligt miljø
• Engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere
• Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
•  Mulighed for selv at sætte sit præg på vores nye 

ortodontiafdeling
• TK2, ortodontidelen indføres i løbet af foråret
• Faglig sparring med erfaren kollega 

Vi forventer at du
• Kan lide at arbejde med børn og unge
•  Vil deltage i udviklingen af Faaborg-Midtfyn Kom-

munale Tandpleje
• Er god til samarbejde og kommunikation

Løn og ansættelsesvilkår: Gældende overenskomst og 
forhandling med den faglige organisation.

Yderligere oplysninger: Overtandlæge Leif Fjeldsøe 
kan kontaktes på tlf. 6262 2895 eller 7253 0610, 
mail: lfj@faaborgmidtfyn.dk

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.

Samtaler vil finde sted onsdag 21. marts.

Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje,
afd. Ringe
Rolighedsvej 22, 5750 Ringe
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www.s i lkeborgkommune .dk

Specialtandlæge i ortodonti 

Silkeborg
K o m m u n e

Da vores specialtandlægenormering ikke er udfyldt 
og vores patientgrundlag er stigende, søger vi en 
specialtandlæge i ortodonti snarest eller efter af-
tale. Den ugentlige arbejdstid kan være 2, 3 eller 4 
dage efter aftale.

Vi kan tilbyde en stilling i et team med rutinerede 
specialtandlæger med forskellige faglige spids-
kompetencer i et udviklende fagligt samarbejde.

Vi har højt kvalifi cerede medarbejdere på ortodon-
tiklinikken, hvor vi arbejder med udstrakt uddele-
gering.

Ortodontiklinikken er totalt moderniseret inden for 
de seneste år med IT ved alle stole. Vi arbejder fuldt 
elektronisk. Alle klinikker er forbundet i netværk 
med adgang til OR-journaler. I enheden er der OR-
teknik og vi leverer specialrøntgenoptagelser ud af 
huset.

Visitation gennemføres i et tæt samarbejde med 
kompetente tandlæger på de lokale klinikker, der 
forestår populationsovervågningen og sikrer den 
rettidige udvælgelse af patienterne samt forestår 
den heraf følgende kommunikation med børn og 
forældre. Lokalt gennemføres mindre interceptive 
behandlinger under vejledning af specialtandlæ-
gerne.

Vi forventer, at du er orienteret mod faglig og or-
ganisatorisk udvikling med vidensdeling og opti-
mal udnyttelse af ressourcerne. Vi ser gerne, at du 
kommer med egne og brede erfaringer. Hvis dette 
er dit udgangspunkt, så er her stillingen for dig.

Yderligere oplysninger hos overtandlæge Erik Sø-
rensen, tlf. 8682 1570, privat 8680 0302 eller hos 
specialtandlægerne Lisbeth Nielsen, privat 8667 
1352, Dorthe Bindslev, privat 8626 2661 eller Sven 
Hammer, privat 9720 8053.

Ansøgning mærket med job nr. 71/07 vedlagt rele-
vante bilag, sendes eller mailes til Silkeborg Kom-
mune, Organisation og Personale, Søvej 1, 8600 
Silkeborg, personale@silkeborg.dk, så vi har den 
senest mandag den 19. marts 2007, kl. 12.00. 

Besøg os på www.silkeborgkommune.dk

Egedal Kommunes Tandpleje søger specialtand-
læger. Stillingerne er i øjeblikket samlet normeret 
til 1,13 specialtandlæge. Ansættelserne kan for-
deles efter ansøgernes ønsker.

Kommunen betjener ca. 10.640 børn og unge. Den 
gennemsnitlige årgangsbredde for de 6-15 årige er 
ca. 627 børn. Vi kan tilbyde samarbejde med et 
engageret personale. 

Tandreguleringen foretages udelukkende af 
specialtandlæger og hjælpekræfter, som består af 
tandplejere og klinikassistenter. Det undersøges i 
øje blikket, om det er muligt at etablere et fælles -
kommunalt samarbejde med nabokommuner.

Vi har i en årrække haft en velfungerende tand-
reguleringsklinik og ønsker at ansætte og fastholde 
den rigtige specialtandlæge. Vi vil gøre, hvad vi kan 
for at opfylde ønsker til en god og udviklende 
arbejds plads. Det vil være muligt at forhandle om 
arbejdsvilkårene. Tiltrædelse efter aftale.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overens-
komst aftalen om ny løn. Egedal Kommune for-
beholder sig ret til at indhente straffe/børneattest.

Tandreguleringsklinikken ligger i Gl. Ølstykke tæt på 
Frederikssundsvejen. Der er S-tog næsten til døren.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kon-
takte overtandlæge Anette Bach Andersen på 
telefon 4710 7254, mobil 2216 3622, eller e-mail 
anette.bach.andersen@egekom.dk. 

Ansøgningsfristen er mandag den 26. marts 
2007. Ansættelsessamtaler vil fi nde sted efter 
aftale. Ansøgning med relevante bilag sendes til:

Egedal Kommunes 
Tandpleje
Præstegårdsvej 30
3660 Stenløse
att. Overtandlæge 
Anette Bach Andersen

egedalkommune.dk
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Tandlægestilling
Fra 1.3.2007 eller snarest derefter er en tredagesstilling 
ledig til besættelse ved Frederiksberg Kommunes Tand-
pleje for børn og unge.

Stillingen er på en af Tandplejens 11 moderne klinikker 
der alle har digital røntgen og elektronisk journal. 

Vi lægger stor vægt på højt serviceniveau, kvalitet og 
medarbejdertrivsel.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til aftale mellem den 
forhandlingsberettigede organisation og Frederiksberg 
Kommune. Der ryges ikke i Tandplejens lokaler.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til over-
tandlæge Lene Esmark, tlf.: 3821 0200.

Skriftlig ansøgning med kopi af eksamensbevis samt 
andet relevant materiale skal være Tandplejen i hænde 
senest d. 10.3. 2007. Samtale vil finde sted d. 19.3.2007.

Frederiksberg Kommunes Tandpleje
att. overtandlæge Lene Esmark
Frederiksberg Rådhus
2000 Frederiksberg

Faaborg-Midtfyn Kommune 
afd. Faaborg

Tandlæge eller cand.odont. 
Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje, Afd. Faaborg søger 
tandlæge eller cand.odont. til tiltrædelse 1. maj 2007 eller 
snarest derefter.

Da en af vores tandlæger går på pension, skal vi have 
besat en ledig fuldtidsstilling som tandlæge på klinikken i 
Faaborg, hvor vi er 3 tandlæger, 1 tandplejer, 4,2 klinikas-
sistenter og 1 sekretær som behandler ca. 3700 børn i alde-
ren 0-17 år og ca. 60 omsorgspatienter.

Ortodonti varetages på klinikken af specialtandlæge.

Blandt vores mål for den kommunale tandpleje skal 
nævnes:
•  Med borgerne i centrum for alle vore aktiviteter at yde en 

høj faglig og menneskelig service inden for tandpleje
•  Høj effektivitet og produktivitet for optimal udnyttelse af 

ressourcerne
•  Konstant forbedring af tandsundheden gennem aktivt 

profylakseprogram
•  Teamorienteret fagligt udviklende arbejdsplads

Vi vil under ansættelsen lægge vægt på følgende 
forhold:
•  Du har en veludviklet evne til at behandle børn og unge, 

så de føler sig trygge og glade i situationen
•  Du har en åben, kompetent og konstruktiv dialog med 

såvel patienter som pårørende
•  Du er kvalitetsbevidst og serviceminded 
•  Du er indstillet på fagligt samarbejde og udvikling
•  Du er udadvendt med et positivt menneskesyn og en 

konstruktiv indstilling til nye udfordringer.

Vi kan tilbyde et udviklende job i et team af humørfyldte, 
motiverede og engagerede kolleger. Løn og ansættelsesvil-
kår vil være i henhold til overenskomst mellem KL og DTF/
TNL efter principperne for Ny Løn.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til afde-
lingsleder Trine Andersen på telefon 7253 0616 eller aften 
6591 0008.

Er du interesseret i denne stilling, ser vi frem til at modtage 
din ansøgning.

Ansøgningen sendes til:
Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje
Afd. Faaborg
Att.:  Trine Andersen
Sundvænget 2, 5600  Faaborg
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indryk selv din stillingsannonce 
både i blad og på net. 

gå ind på www.DTFnet.dk og 
vælg menupunktet ”jobbank”
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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. 

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 og salg

Holstebro 

Centralt beliggende i byen ved stor p-plads-område sælges 

1-mands-ejet 3-mands praksis, enten som totalsalg eller som 

½-part-salg nu, med mulighed for totalkøb/overtagelse f.eks. 

fra 1.1.08. Praksis indeholder 4 fuldt mont. Flex-bestykkede 

behandlingsrum. Stor INFORM mont. reception/venteværelse. 

Alt er moderne og yderst velholdt. En praksis som ikke kan 

beskrives nok, men fortjener et besøg af seriøs køberemne. 
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stillingsannoncer
i farver bliver set...

sTillinger, køb og salg

Klinik, 18 km syd for grænsen 

sælges på særdeles gunstige 

vilkår. Hør nærmere på e-mail: 

klinik2007@web.de

Klinik for tandlæge/tandplejer 

Konkursramt tandlægeklinik på 

ca. 100 m2 med 2 behandlings-

rum, nyere udstyr (leasing). 

Belig. i centrum af Hobro by.

Ingen goodwill – husleje kr. 

6.500 + forbrug.

Henv. Steffen Torp Jacobsen

tlf. 9852 4466 

Sunds

I denne eksklusive forstad til Herning sælges nu meget lækker 

og velfungerende ægteskabspraksis etableret i eget klinikhus. 

Det hele sælges samlet med en sygesikr. Patientmængde på 

2400 og en omsætning på ca. 3,5 mio. kr. Komplet salgsmate-

riale kan fremsendes til seriøs køberemne.

Udlandet

www.dtftryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

39 46 00 80

:   )
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Ny jobportal 
for hele
tandplejeteamet

www.dentaljob.dk

LEVERANDØR hENVisNiNgER

ekspedition af leverandørhenvisningerne:

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. 17,50 + moms pr. spaltemm., kr. 19,25 + moms 
pr. spaltemm. med farver. Standardann. kr. 280,- pr. gang.

rubrikannoncerne er delt op 
i følgende hovedgrupper:
Advokater – Banker – Dentallaboratorier – 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

Advokater

Banker

Vi har mange års erfaring 
i fi nansiering af klinikker. 
Skal din være den næste ?

Ny klinik?

Kontakt Frank Finne
Tlf. 8989 1813 • frankfinne@jyskebank.dk

Henning Jensen
Tlf. 96 80 25 68
E-mail: hej@riba.dk

Konkurrencedygtige priser
og professionel rådgivning
Specialafdeling for klinikfinansiering:

www.klinikfinansiering.dk

dentallaboratorier

Storkøbenhavn

� IMPLANTATER
� PROCERA
� EMPRESS

Flügge Dental Aps
Købmagergade 5
1150 København K
Tlf. 33 15 17 80
Fax 33 15 70 78

	
DanPars	Dentallaboratorium
Nick Ghasemi   Tlf.	32957763
Metalkeramik. Implantater. 
Guld. Attachment. Aftagelig.
Liflandsgade 2, st.tv. 
2300 København S

  

  

 
 
Lad os samarbejde om kronerne! 
 
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 
Jørgen Peter Poulsen 
Fælledvej 1 
5000  Odense 
Tlf. 63 12 52 74 
Mail: jpp@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 

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

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 

stillingsannoncer
i farver bliver set...
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TANDLÆGE-FORMULARER
Tilkaldekort · Brevpapir

Konvolutter
A4 ark med indbetalingskort

Telefon 6531 0458
Telefax 6530 2024

E-mail: post@nyborgscantryk.dk

lidt friskere - lidt hurtigere

Dynamic - over alle grænser

Tlf.  75 62 44 33

Fax 75 60 20 33

� Metal keramik
� Procera - medlem af Procera netværk
� Empress  - Inlay/Onlay/Kroner
� Guldarbejde - Marylandbroer
� Attachment - alternative special attachments
� Implantater - „Licens“
� Proteser - alternative acryler - vinyl
� Regulering
� Bidskinner
� Sportsskinner

Kippervig 7 - 8700 Horsens

Hygiejne

Klinik- og kontorinventar

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

Instrumentreparationer
udføres professionelt

Tlf.: 44 48 32 85
Toftebo 14 • 3500 Værløse
www.prorep.dk

instrumenter

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

Midtjylland

Westergaard Lissy, ApS
v/ M. Sass
E. Suensonsgade 4, 8200 Århus N
tlf. 86 16 35 00 - 86 16 32 72

Nordjylland

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

Turbiner, vinkelstykker, autoklaver
EMS, Young og SEndolinE

www.wh.com
Mandal Allé 8 B · 5500 Middelfart

Tlf. 64 41 41 42 · info@whnordic.dk

Vil du vide mere om  
stillingsannoncer?

Kontakt ak@dtf-dk.dk

SPECIALLABORATORIUM
for

tandregulering

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

Tlf. 46 32 09 69

Sjælland

Dental Laboratorium ApS

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

MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk

E-mail: info@kroell-dental.dk

... Vi samler på tilfredse kunder
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Funktion • Ergonomi • Design • Økonomi 

Klinikudstyr

revision

Tlf.: 4020 1750 Fax: 4020 1775

www.bienair.com

Det perfekte valg

Klinikindretning

Sterilisation

Reception

Laboratorie

Køkken & Bad

Drejøvej 8 - 9500 Hobro
Tlf. 9851 1633 - www.climo.dk

Vi skaber rammerne for velvære

Scanline
Svingarm til fladskærm 

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

Kompressorer

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

www.pwcglobal.com/dk

Michael Weesgaard Dental
Jægersborg Alle 16, 2 tv.
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 64 42 12
www.nskdanmark.dk

Danmark

Revisionscentret
for læger og tandlæger

Revisorerne:
Minna Hartvig
Kaj T. Jensen

Vesterbrogade 69IIItv.
1620 København V
Tlf.  33 31 17 00
Fax 33 29 72 00

Svingarme til fladskærme

Tlf: 59620052
www.space.dk
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stillingsannoncer
i farver bliver set...
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indryk selv din stillingsannonce 
både i blad og på net. 

gå ind på www.DTFnet.dk og 
vælg menupunktet ”Jobbank”

Unik klinik-design
Art, color & light in dental space

www.pro-visuel.dk   4019 0923

PETER REUMERT
arkitekt maa - billedkunstner

Kolon køkken/klinik/reoler
Bordplader/hylder m.v.
www. Kolonskab.dk

tel. 46420800  Fax. 46420808
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Tandplejemidler

Øvrige

vikarservice

TePe
– Dansk Tandprofylakse
Falkoner Allé 26 A,
2000 Frederiksberg
Tlf. 33 24 34 13
E-mail:
dansk.tandprofylakse@post.uni.dk
http://www.eurodont.se/tepe/
tepe.htm
Tandbørster og tandstikkere

Statoil 
kundekort 

til dig

Statoil
fyringsolie 
til dit hjem

Kontakt Dansk Tandlægeforening 
for information om rabataftaler

www.statoil dkJTA 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

TBL-055.pdf   18/01/07   13:13:50

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

Eurocard Tandlæge ann.  07/0

Et vikarbureau 
kun for klinikassistenter 
•  Vikarer til hele 

København og 
Sjælland

•  Lidt billigere

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

TBL-522_vikartoteket.indd   109/06/04, 11:14:24

 

www.stjerne-personale.dk

Birkerød København
45 81 77 22 39 42 77 22

STJERNE-PERSONALE
KLINIKASSISTENTER

Få bonus 
på sund fornuft

Få bonus når du handler
i ca. 4.000 forretninger
over hele landet.

www.forbrugsforeningen.dk

aut. Salg, Service 
og klinikindretning

Kavo, planmeca, UnicLine

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

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

www.tandlaege-
bladet.dk/dentalnyt

Din direkte online kontakt til 
fordelagtige dentalindkøb

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

- 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

service & reparation

Vi er landets mest lokale servicepart-
ner. Vi har teknikere, som bor i
Jylland, på Fyn og på Sjælland, og 
vi er derfor altid tæt på dig og din 
klinik, når du har brug for førstehjælp
til klinikken. 

Vi har eget værksted og kan tilbyde
hurtig reparation af både dentaludstyr
og instrumenter.

XO CARE DANMARK A/S 
tlf 43 270 270        www.xo-care.dk

XO CARE DANMARK A/S 

ProLøn A/S
Et stærkt alternativ!

Tlf. 87101930 · Fax 86423795
Proloen@proloen.dk · www.proloen.dk

Danmarks første vikarbureau 
specifikt for laboratoriebrancen

LabVikar v/Rikke Merton
www.labvikar.dk - Mobil: 50701972

E-mail: laborant@labvikar.dk
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Hvad anbefaler
du mod isninger?

Mød os på Scandefa og 
vær med i konkurrencen 
om et mini-køleskab!
Svar rigtigt på spørgsmålet:

Hvor meget  uorid indeholder zendium Sensitive:

1000 ppm 1100 ppm 1450 ppm

Udfyld kuponen og a  ever den på vores stand (nr. B5-010).

Vi udtrækker 2 vindere dagligt. Den 8. marts kl.18.00 og kl.19.00 samt 
den 9. og den 10. marts kl.10.00 og kl.14.00.

Vinderne får direkte besked og offentliggøres på standen. Præmierne kan ikke byttes til kontanter. 

Navn:

Adresse:

Postnr.: 

By:

Tlf.:

Mobil:

Udfyldes med blokbogstaver:
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