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HK har givet indtryk 
af at vi stod over 
for en stor, alvorlig 
miljøkatastrofe, og 
det er fuldstændig 
overdrevet. Faktisk 
vil jeg sige at det er 
direkte useriøst.

  Asmussen E. Aproxi indlæg: Kan der opnås en acceptabel polymerisa-
tionsdybde af underliggende plast ved belysning gennem indlægget?

  Gjørup H, Svensson P. OHIP-(D), en dansk version af Oral Health  
Impact Profile 

  Pedersen AML, Frese B, Nauntofte B. Tanderosioner af kompleks ætiologi: 
Udredning og behandling

 Orientering:
  - Sewerin I. Tobak eller oral sundhed?

 Kommentar: 
  - Advarsel mod behandlingsprocedurer vedr. udslåede tænder 

publiceret i Oral-B´s opslagsbog »Tand for tand« – med svar  
  - Kommentar til Oral-B´s udgivelse af bogen »Tand for tand« – med svar 

 Korrespondance:
  - De nådesløse
  - Når de lærde slås 

  Spørg Tandlægebladet:
  - Moe D, Nielsen LA. Er lactulose til småbørn kariogent?

  Faglige møder: 
  - Endodontikongres i Dublin 
  - Jysk Odontologisk Selskab 
  - Specialtandlæger på efterårsmanøvre

 WHO-nyt:
 - Sewerin I. Oral sundhed i det 21. århundrede 
 Boganmeldelser 

 Leder:
 Foreningens uafhængighed må ikke drages i tvivl

 Arbejdsmedicinere: HK skræmmer unødigt
 Slut med eksklusivaftaler for klinikejere
 Kort Nyt
 Kampen om de nyuddannede
 Lønstigninger til klinikassistenter og tandplejere
 »Ferie« med mening

 Hjemmeblegning med mere brintoverilte
  For mange søger DTF’s Patientskadeforsikring uden grund
 Lær din klinikassistent at lægge kofferdam på
 Regler for feriefridage

  Navne, kalender
 Fonds og legater
  Kollegiale henvisninger
  DTF’s kollegahjælp
  Stillinger
  Køb og salg

  Leverandørhenvisninger
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Grafik: Ribergård & Munk ud fra foto af Henrik 

Sørensen. Læs videre i kommentarerne vedr. 

Oral-B’s bog »Tand for tand«, side 326 samt i 

artiklerne »Arbejdsmedicinere: HK skræmmer 

unødigt«, side 340, og »Hjemmeblegning med 

mere brintoverilte«, side 357.
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oldbarheden af okklusale restaureringer af kompo-
sit plast er afhængig af mange faktorer der dels er
knyttet til selve de indgående materialer, dels er 

knyttet til den kliniske håndtering af materialerne. Blandt 
de første faktorer kan nævnes abrasionsresistens, styrke, 
polymerisationskontraktion og bindingssystemets effekti-
vitet. I den kliniske håndtering indgår belysningsmetoden, 
anvendelsen af bindingssystemet samt teknikken til tilveje-
bringelse af approksimal kontakt. 

Blandt årsagerne til reparation eller omlavning af klasse 
1-2 restaureringer kan nævnes fraktur af restaurering, se-
kundær caries, løsnet restaurering, dårlig kanttilslutning 
samt manglende approksimal kontakt (1,2). Hvad angår den 
approksimale kontakt, viser klinisk erfaring at det kan være 
særdeles vanskeligt at opnå et acceptabelt kontaktareal til 
nabotanden (3). Dette beror dels på det forhold at plastmate-
rialerne kontraherer under polymeriseringen, dels derpå at 
plast ikke på samme måde som amalgam kan kondenseres 
(3). De uheldige konsekvenser af manglende approksimal 
kontakt er fødeindbidning med deraf følgende risiko for par-
odontale problemer (4). Envidere er en uønsket ændring i 
tandstillingen en mulighed (5).

Gennem tiderne er adskillige materialer og teknikker 
blevet udviklet i den hensigt at lette frembringelsen af en 
velfungerende kontakt til nabotanden af klasse 1-2 fyldnin-
ger af komposit plast. Her kan nævnes diverse kileteknik-
ker (5) samt anvendelse af sektionsmatrice til adskillelse af 
tænderne inden fyldningsarbejdets påbegyndelse. Det kan 
i en parentes indskydes at de såkaldt kondensérbare plast-
materialer har vist sig ikke at hjælpe til at opnå bedre ap-
proksimale kontakter (3). Der findes desuden på markedet 
et par gaffelformede instrumenter der presses ned i plastet 
i den approksimale kasse og ud mod matricen mens det 
første lag i kassen belyses (OptraContact fra Ivoclar, Liech-
tenstein, samt CompoEasyContact fra Dentact, Hørning, 
Danmark).

Et helt nyt system der kan minde lidt om gaffelsystemerne, 
foreligger med Aproxi indlæggene. Et Aproxi indlæg består 
af komposit plast. Ved anvendelsen sættes indlægget ned i 
det første lag plast i den approksimale kasse af en klasse 1-2 
kavitet vha. et specialinstrument. Dette instrument er forsy-
net med en lyskegle der fastholder indlægget, og som tilla-
der at polymerisationslyset passerer. Indlægget presses mod 
matricen, og der forbelyses gennem lyskeglen. Herefter fjer-
nes lyskeglen, og der slutbelyses. Kaviteten opfyldes nu som 
normalt i lag der polymeriseres individuelt. I modsætning til 
gaffelinstrumenterne der fjernes efter forbelysningen, bliver 
det lille plastindlæg polymeriseret fast i fyldningen. Fyldnin-
gen får på denne måde mindre polymerisationskontraktion 

H
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og udviser dermed formodentligt mindre spaltedannelse, 
på samme måde som det kendes med keramiske indlæg 
(6,7). Med et Aproxi indlæg kan der imidlertid være tvivl 
om at det først placerede plastlag under indlægget hærder 
optimalt fordi en del af lyset fra polymerisationslampen ab-
sorberes i lyskegle og indlæg inden det underliggende plast 
rammes. En mindre polymerisationsgrad betyder dårligere 
mekaniske egenskaber (8), mindre binding (9) samt øget ri-
siko for påvirkning af pulpa ved udsivning af ikke reageret 
restmonomer (10).

Det var hensigten med nærværende undersøgelse at fast-
lægge polymerisationsdybden af et komposit plast der bely-
ses gennem et Aproxi indlæg.

De undersøgte Aproxi indlæg (Aproxi, Herlev, Danmark) 
var af typen large #A2 og målte ca. 3 mm i højden, 5,5 mm 
i bredden og 3 mm i dybden. De polymeriserede indlæg er 
if. fabrikanten fremstillet af Grandio Flow (Voco, Cuxhaven, 
Tyskland). Det underliggende materiale hvis polymerisati-
onsdybde blev målt, var ligeledes Grandio Flow. 

Polymerisationsdybden blev målt med en opstilling der 
er en modificeret udgave af den af ISO (Den Internationale 
Standardiseringsorganisation) foreskrevne (11). En cylin-
drisk messingform (h = 6 mm, d = 6 mm) placeret på et hvidt 
underlag med et mellemlag af en transparent matrice blev 
fyldt til randen med plast (Fig. 1). En ny cylindrisk messing-

form blev nu anbragt oven på den første messingform. Cen-
tralt heri blev herefter vha. lyskegleinstrumentet placeret et 
Aproxi indlæg i kontakt med det upolymeriserede plast i 
den underste messingform.

Med en polymerisationslampe blev plastet i den underste 
form forbelyst i 10 sek. gennem lyskegle og indlæg. Herefter 
blev lyskeglen frigjort fra indlægget, og der blev slutbelyst 
i 30 sek. Slutbelysningen fandt sted på to forskellige måder. 
I den ene serie blev den øverste form fjernet, og slutbelys-
ningen foregik med udgangsvinduet af polymerisationslam-
pens lysleder i kontakt med Aproxi indlæggets overflade. I 
den anden serie blev den øverste form ikke fjernet, og slut-
belysningen foregik således med en afstand til indlægsover-
fladen på ca. 3 mm. Belysningen blev udført med to forskel-
lige polymerisationslamper. I den ene serie havde lampen 
en moderat intensitet (XL3000, 3M ESPE, St. Paul, USA; in-
tensitet = 350 mW/cm2), i den anden serie havde lampen høj 
intensitet (Optilux 501, Kerr, Orange, USA; intensitet = 650 
mW/cm2).

Efter belysningen blev plastindlæg med fastsiddende plast 
i bunden frigjort fra den nederste messingform, hvorefter 
alt ikke-polymeriseret plast blev fjernet fra bunden af plast-
cylinderen med en plastspatel. Hærdedybden blev bestemt 
vha. en skydelære, og polymerisationsdybden beregnet ved 
division af hærdedybden med en faktor 2.

Den statistiske behandling blev foretaget vha. variansana-
lyse. Det statistiske signifikansniveau var på  = 0,05.

Fig. 1. Opstilling til bestem-
melse af polymerisations-
dybden af et komposit plast 
der lyshærdes gennem et 
Aproxi indlæg.

Fig. 1. Setup used to determine 
the depth of polymerization of 
a resin composite photocured 
through an Aproxi inlay.

Grandio Flow, hvis

polymerisationsdybde skal

bestemmes

6 mm

6 mm

large #A2

6 mm

Lys

Messingforme

Apoxi indlæg
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Resultaterne er opført i Tabel 1. Til sammenligning tjener at 
polymerisationsdybden ved belysning i 40 sek. med XL3000 
uden mellemliggende Aproxi indlæg og med lyslederen i kon-
takt med den matricedækkede plastoverflade var ca. 3 mm. 
De fire værdier i Tabel 1 er alle statistisk forskellige. Polyme-
risationsdybden blev forøget ved øget intensitet og formind-
sket ved øget lyslederafstand til overfladen af indlægget.

Mange tandlæger vil være enige i at det kan være vanskeligt 
at frembringe en tilfredsstillende kontaktflade til nabotan-
den ved fremstillingen af klasse 1-2 restaureringer i kompo-
sit plast. I nærværende artikel omtales én af de mange meto-
der der er udviklet til at afhjælpe denne vanskelighed, men 
det må understreges at undersøgelsen på ingen måde har 
vurderet effekten af metoden på kontaktforholdene. Under-
søgelsen har udelukkende beskæftiget sig med muligheden 
for at opnå en passende polymerisationsdybde af det plast 
som et Aproxi indlæg placeres på.

Den benyttede metode til vurdering af polymerisations-
dybden af plast der belyses gennem et Aproxi indlæg, er 
som nævnt en modificering af den metode som er beskrevet 
i ISO’s standardspecifikation. Den målte hærdedybde skal 
divideres med en faktor 2 fordi undersøgelser har vist at 
det kun er ca. den øverste halvdel af det hærdede plast der 
er optimalt polymeriseret (12). Metoden adskiller sig fra 
forholdene i klinikken bl.a. derved at messingformen ikke 
tillader passage af lys mens den tandsubstans der omgiver 
et Aproxi indlæg placeret i en kavitet, i et vist omfang til-
lader passage og spredning af polymerisationslyset. I klinik-
ken vil det underliggende plast således modtage mere lys 
end ved det beskrevne laboratorieforsøg, og polymerisati-
onsdybderne der her præsenteres, er derfor i en vis grad 
undervurderet.

I den kliniske situation vil den approksimale kavitets stør-
relse og tilstedeværelsen af matricen kunne bevirke at lys-

lederen ikke kan komme i kontakt med Aproxi indlæggets 
overflade under slutbelysningen. Det fremgår af resultater-
ne at selv med den svageste af de to polymerisationslam-
per og selv ved en afstand til indlægsoverfladen på 3 mm, 
blev der ved belysning gennem Aproxi indlægget opnået en 
polymerisationsdybde på 1,9 mm. Polymerisationsdybden 
var således i alle tilfælde større end de 1,5 mm der er mi-
nimumskravet i ISO's standardspecifikation. Tandlægen bør 
sørge for at tykkelsen af bundlaget i den approksimale kasse 
under Aproxi indlægget ikke overstiger polymerisations-
dybden. Det må her betænkes at andre forhold kan påvirke 
den opnåede polymerisationsdybde. LED-lys spredes gene-
relt mere end halogenlys (lyset i nærværende undersøgelse) 
således at afstanden mellem lysleder og indlægsoverflade 
kan have større betydning for LED-lamper end for halogen-
lamper (13). Desuden har farve, opacitet og fillerindhold af 
plastet betydning for lysets evne til at penetrere. Jo mørkere, 
jo mere opakt og jo større fillerindhold, desto mindre lys-
gennemgang. Plastet i nærværende undersøgelse var relativt 
lyst og af flowtypen, dvs. med relativt beskedent fillerind-
hold.

Ved sammenligningen med polymerisationsdybden uden 
mellemlag af Aproxi indlæg ses det at indlægget (som for-
ventet) reducerer polymerisationsdybden. Det indlæg som 
her blev benyttet var af typen large. De mindre indlæg af 
typen medium og small må forventes at dæmpe lyset i mindre 
grad og give anledning til en noget større polymerisations-
dybde af det underliggende plast end det blev fundet med 
indlægget af typen large.

Resultaterne i Tabel 1 illustrerer desuden de velkendte 
forhold at polymerisationsdybden vokser med lampens in-
tensitet (14) og aftager med lyslederens afstand til plastover-
fladen (13).

Metoden med at benytte et plastindlæg til at skaffe ap-
proksimal kontakt har som forudsætning at plastindlægget 
sammenpolymeriserer med det plast som indlægget ind-
lejres i. Det vides fra mange undersøgelser at plast bindes 
med en vis styrke til allerede polymeriseret plast (15). If. 
fabrikanten fremstilles Aproxi indlæggene efter en speciel 
metode der sikrer at indlæggene er dækket med en tynd 
iltinhiberingszone når de placeres i kaviteten. Denne zone 
af upolymeriseret plast er med til at sikre en god sammen-
polymerisering af indlæg og restaureringsplast. Bindingen 
mellem nyt og allerede polymeriseret plast falder til ca. det 
halve dersom iltinhiberingszonen ikke er til stede, eller hvis 
den er fjernet (Asmussen, upubliceret undersøgelse).

Sammenfattende kan siges at det er fundet at plast der 
er polymeriseret gennem et Aproxi indlæg med den fore-
skrevne teknik, har en polymerisationsdybde der må anses 

Tabel 1. Polymerisationsdybde (mm) af plast der er hærdet ved 
belysning gennem Aproxi indlæg. Afstanden fra udgangsvinduet 
på lyslederen til indlægsoverfladen under slutpolymeriseringen var 
enten 0 eller 3 mm. (Middelværdier ± SD). 

 Lampe I(mW/cm2) Afstand 0 mm Afstand 3 mm

 XL3000 350 2,1 ± 0,11 1,9 ± 0,17
 Optilux 501 650 2,6 ± 0,09 2,3 ± 0,08
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som acceptabel. Med den svageste af lamperne og med en 
afstand på 3 mm mellem lysleder og indlægsoverflade var 
polymerisationsdybden tæt ved 2 mm. Hvorvidt metoden er 
effektiv til at sikre gode kontaktforhold til nabotanden, må 
efterprøves i klinikken.

Aproxi inlays: depth of polymerization of resin composite irradiated 
through the inlay
Obtaining acceptable contact areas with neighbouring teeth 
is a challenging task when placing resin composite in Class 
II preparations. With Aproxi inlays a new method to assist 
the clinician in this task has been developed. The inlay is 
positioned in the first layer of resin composite placed in the 
proximal box and pressed against the matrix band by means 
of a special instrument. Light exposure of the resin com-
posite takes place through the light cone of the instrument 
and through the inlay itself. It was the aim of the study to 
measure the depth of polymerization of a resin composite 
irradiated through the inlay. The resin composite was ap-
plied in the lower mold (Fig. 1) and then the upper mold was 
placed. The inlay was positioned by means of a light-trans-
mitting cone, and the underlying resin composite irradiated 
through cone and inlay as prescribed by the manufacturer. 
After light exposure, inlay and the cylinder of resin com-
posite was removed from the mold. Unpolymerized ma-
terial was removed by scraping with a plastic spatula, and 
the depth of hardened composite measured with a caliper. 
The depth of polymerization was calculated by dividing this 
depth with a factor two. The results are presented in Table 
1. The depth of polymerization increased with the power 
density of the curing unit and decreased with increasing 
distance of the exit window of the light guide. In all cases 
the depth of cure exceded the minimum depth of 1.5 mm 
required by the ISO standard specification.
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andlæger er bekendt med systematisk registrering af 
sygdomsforekomst i mundhulen samt i det orofaciale
område. Det gælder i den daglige klinik, og det gælder 

ikke mindst i den odontologiske forskning.
De mest dominerende sygdomme i mundhulen er caries 

og parodontopatier. Velkendte indices til kvantitering af 
sygdom i mundhulen er fx DMFT/S for cariesforekomst, og 
gingivalindeks (GI) som introduceret af Löe & Silness (1). I 
ortodontien kendes fx »Peer Assessment Rating«, PAR-indeks 
(2), til beskrivelse af tandstillingsfejl og malokklusion. Disse 
klassiske indices er ganske vist udbredt, men deres specielle 
fordele og begrænsninger er til stadig diskussion. Endvidere 
er der en stigende erkendelse af behovet for at inddrage so-
ciale, samfundsmæssige variable ved vurdering af sygdoms-
udbredelse mhp. en mere helhedsorienteret helbredsopfat-
telse (3). Ændringer i sygdomsforekomst og ny viden om 
sygdommene nødvendiggør kontinuerlige overvejelser om 
konstruktionen af indices samt stadige revisioner i lyset af ny 
viden. Temporomandibulære lidelser (TMD) kan registreres 
vha. »Clinical Dysfunction Score« som beskrevet af Helkimo (4). 
Gennem det seneste årti har man ved studier af netop tem-
poromandibulære lidelser udvidet de rent kliniske registre-
ringer til også at omfatte registreringer af psykisk karakter 
og psykosociale forhold der relaterer sig til TMD. Dette er 
tydeligt i fx »Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular 
Disorders«, der nu også foreligger i en dansk version (5,6).

Denne erkendelse af at rent objektive, kliniske observa-
tioner ikke er tilstrækkelige ved en helhedsvurdering af en 
persons helbredstilstand, kan ses som en generel nødven-
dighed i opfattelsen af sundhed og sygdom.

WHO tilkendegav allerede i sin konstitution i 1946 at 

T

Fig. 1. WHO’s definition af sundhed som beskrevet i 1998 (7).

Fig. 1. The WHO definition of health as formulated in 1998 (7).

WHO og helbredsbegrebet

”Health is a state of complete physical, mental 
and social well-being and not merely the
absence of disease or infirmity”

”Health is a ressource for everyday life, not 
the object of living. It is a positive concept
emphasizing social and personal ressources
as well as psychical capabilities” .
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»Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og 
socialt velbefindende og ikke blot fravær af sygdom eller 
handicap«.

Denne definition er blevet anfægtet som værende udtryk 
for en uopnåelig idealtilstand. WHO har siden udvidet defi-
nitionen som det fremgår af Fig. 1 (7). I definitionen tilken-
degives at sundhedsbegrebet er bredt, og at sundhed ikke 
kan vurderes alene ved klinisk, objektiv observation. Der 
må nødvendigvis indgå personlige, subjektive vurderinger 
af eget velbefindende.

På den ene side findes begreberne syg (eng. diseased) kon-
tra rask. På den anden side findes begreberne velbefindende 
(eng. well-being) kontra ikke-velbefindende. De førstnævnte 
begreber relaterer sig til en række biomedicinske forhold 
der strækker sig fra et individs funktionsbegrænsninger, 
over abnormiteter og generel svækkelse til manifest sygdom 
og i sidste ende død. Dette er forhold der kan registreres 
objektivt, og som traditionelt er i fokus i den medicinske 
verden. Graden af velbefindende relaterer sig til en række 
sociomedicinske forhold hvor det er personens egen ople-
velse af ubehag og gener samt egen vurdering af svigtende 
kompetencer og evt. sociale handicap der er i fokus.

De to sæt af begreber hænger sammen i et komplekst 
helbredsbillede. Nogle personer kan opleve at have et godt 
liv selvom de er ramt af svær sygdom mens andre personer 
kan opleve at have et dårligt liv selvom de er uden påviselig 
sygdom. Balancen kan skifte fra periode til periode, og man 
kan tale om en dynamisk sundhedsopfattelse.

På det odontologiske område er der for nylig søgt intro-
duceret begrebet »oral helse« i den dansksprogede litteratur 
(8). Begrebet er kendt i den engelsksprogede verden (»oral 
health«) og anvendes også i de andre skandinaviske lande. 
Oral helse dækker netop over en bredere sundhedsopfat-
telse i det orofaciale område. Heri indgår dels objektivt regi-
strérbare, somatiske faktorer, dels psykiske og sociale fakto-
rer der kan beskrive eget velbefindende. Graden af velbefin-
dende kan ses som et udtryk for en persons livskvalitet.

Når oral helse skal vurderes, må man derfor inddrage en 
vurdering af de orofaciale forholds indflydelse på livskvali-
teten.

Locker (9) har opstillet en model for »Oral Health«, som er 
vist i Fig. 2. I henhold til denne model opereres der med 
syv dimensioner eller domæner, der alle har indflydelse på 
livskvaliteten. Der er tale om en hierarkisk opbygning hvor 
de enkelte elementer dog ikke nødvendigvis er afhængige 
af hinanden. Sygdom (disease) medfører svækkelse (impair-
ment) af væv, organer eller strukturer. Dette kan forårsage 
dels funktionsnedsættelse (functional limitation), dels smerte 
og ubehag (pain and discomfort). Disse direkte følger af de 

biomedicinske forandringer pga. sygdommen opleves af in-
dividet som manglende evne eller kompetence (disability) til 
at fungere fysisk, psykisk og/eller socialt. I sidste ende kan 
det opleves som et handicap.

Med baggrund i Lockers model for »Oral Health« har Slade 
& Spencer udviklet et værktøj til registrering af oralt rela-
teret livskvalitet (10). Værktøjet benævnes »Oral Health Im-
pact Profile« (OHIP). Der er tale om et spørgeskema med 49 
spørgsmål.

Formålet med denne artikel er at præsentere en dansk 
oversættelse af OHIP, at beskrive oversættelsesproceduren 
samt at vise eksempler på skemaets anvendelse over for pa-
tienter henvist til Odontologisk Landsdels- og Videnscenter 
i Århus.

De 49 spørgsmål inkluderet i OHIP er opdelt i syv grupper 
sv.t. de syv dimensioner i Lockers model.

Den første gruppe af spørgsmål vedrører oplevelsen af 
funktionsnedsættelse i forhold til tygning, tale, udseende, 
smag, fordøjelse m.m. Den anden gruppe vedrører smerter 
og ubehag fra tænder, mund og kæber. Den tredje gruppe 
vedrører det orofaciale områdes påvirkning af den psyki-
ske tilstand. Den fjerde, femte og sjette gruppe vedrører den 
oplevede kompetencenedsættelse pga. orofaciale proble-
mer. Derved forstås egen vurdering af evnen til at klare sig 
i hverdagen, hhv. fysisk, psykisk og socialt. Den syvende 
gruppe vedrører den oplevede grad af handicap forårsaget 
af problemer i det orofaciale område.

Validiteten og reliabiliteten af spørgeskemaet i dets engel-
ske version er testet i flere studier (10,11), hvor dets validi-
tet og reliabilitet konkluderes at være god. Dette betyder at 
OHIP er i stand til at registrere forskellige grader af oralt 

Fig. 2. Lockers model for beskrivelse af »Oral Health« (9). 

Fig. 2. Locker’s model for description of »Oral Health« (9). 

Model for ”Oral Health”

Disease Impairment
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relateret livskvalitet, og at denne registrering kan ske med 
en tilstrækkelig konsistens ved gentagen anvendelse på de 
samme mennesker.

OHIP er oversat til flere sprog med efterfølgende test 
af validitet og reliabilitet (12-14). Senest er publiceret en 
svensk oversættelse (OHIP-S) (14), hvor der i undersøgelsen 
indgik grupper med hhv. TMD, Sjögren syndrom, »oral mu-
cosal pain«, skeletalt betinget malokklusion med behov for 
ortognat kirurgisk behandling, og en kontrolgruppe. Det 
konkluderedes at reliabiliteten var god, og at validiteten var 
acceptabel, idet man med OHIP-S bl.a. var i stand til at dif-
ferentiere mellem grupper med forskellige former for funk-
tionsnedsættelse i det orofaciale område og grupper uden 
specielle problemer i det orofaciale område.

Oversættelsen skete i overensstemmelse med anerkendt 
praksis for oversættelse af spørgeskemaer (15). Første trin 
var en oversættelse fra engelsk til dansk af engelskkyndige 
personer med dansk som modersmål. Andet trin var tilbage-

oversættelse (back-translation) til engelsk. Dette blev udført af 
en dobbeltsproget person med kendskab til odontologi. Den 
originale engelske version af OHIP var ukendt for denne 
person og var ikke til rådighed under tilbageoversættelsen. 
Tredje trin var en sammenligning af den originale, engelske 
OHIP med den tilbageoversatte, engelske udgave. Denne 
sammenligning blev udført af denne artikels forfattere sam-
men med oversætteren fra trin 2. Sammenligningen gav an-
ledning til et antal justeringer af den danske OHIP. Justerin-
gerne blev udført under hensyntagen til dansk sprogbrug 
og begrebsopfattelse og med ønsket om at undgå menings-
forskydning i forhold til den originale OHIP. Endelig blev 
den danske udgave afprøvet på tre patienter for kontrol af 
spørgsmålenes forståelighed. Det gav kun anledning til mi-
nimale justeringer.

I Tabel 1 er vist eksempler på spørgsmål fra hver af de syv 
grupper. Der er ikke lige mange spørgsmål i hver gruppe. 
OHIP-(D) i sin helhed kan ses på Odontologisk Videnscen-
ters hjemmeside (16).

Ved besvarelsen skal angives hvor hyppigt et givet problem 
eller en tilstand optræder. For hvert spørgsmål er der fem 
svarmuligheder: »aldrig«, »næsten aldrig«, »af og til«, »tem-
melig tit« og »meget tit«. Derudover kan svares »ved ikke«.

Der scores på en skala fra 0 til 4; 0 for »aldrig« og 4 for 
»meget tit«.

For hver af de syv grupper kan beregnes et subscore. For 
det enkelte individ eller for grupper af personer kan heref-
ter beskrives en OHIP-profil.

Der præsenteres fire eksempler på patienter som alle har 
været henvist til Odontologisk Videnscenter. I Fig. 3 præ-
senteres OHIP-profilen på de fire forskellige patienteksem-
pler. I Fig. 3A sammenlignes med OHIP-profilen for kon-
trolgruppen i det svenske valideringsstudie (14), i Fig. 3B 
sammenlignes med TMD-gruppen i samme studie og i Fig. 
3C sammenlignes med malokklusionsgruppen. Fig. 3A viser 
at patienterne generelt scorer højere end den normale kon-
trolgruppe fra det svenske studie.

Patient KJ 
KJ var en 32-årig mand med Marfan syndrom (Fig. 4). Syn-
dromet er kendetegnet ved lange ekstremiteter, stor le-
gemshøjde, hypermobilitet af led, risiko for luksation af 
øjets linse og andre øjensymptomer, stor risiko for aorta-
aneurisme og andre kardiovaskulære symptomer. KJ var i 
fleksjob. KJ havde kun haft meget sporadisk kontakt med 

Tabel 1. OHIP–(D) består af 49 spørgsmål fordelt på syv dimensioner 
eller domæner. I tabellen ses i kursiv navnene på de syv domæner. For 
hvert domæne er nævnt et eksempel på spørgsmål fra domænet. Spør-
geskemaet kan ses i sin helhed på web-adressen: www.odontviden.dk.

OHIP-(D)

Funktionsnedsættelse
Har du følt at din smagssans er blevet forværret pga. pro-
blemer med dine tænder, mund eller proteser?

Fysisk smerte
Har du haft smerter i munden?

Psykiske gener
Har du følt dig dårligt tilpas pga. udseendet af tænder, 
mund eller proteser?

Fysisk inkompetence
Har du ikke kunnet børste dine tænder ordentlig pga. pro-
blemer med tænder, mund eller proteser?

Psykisk inkompetence 
Har du haft svært ved at slappe af pga. problemer med tæn-
der, mund eller proteser?

Social inkompetence
Har du haft besvær med at passe dit sædvanlige arbejde 
pga. problemer med tænder, mund eller proteser?

Handicap
Har du været helt ude af stand til at fungere pga. problemer 
med tænder, mund eller proteser?
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tandplejesystemet, og tandsættet var præget af følgetilstan-
de til caries samt tab af såvel incisiver som flere molarer og 
præmolarer.

På OHIP scorede KJ højest på »funktionsnedsættelse« 
(score = 12). Der var således en egen erkendelse af afvigende 

udseende af tandsættet og mangelfuld tyggefunktion. Der 
scoredes også forholdsvis højt på »fysisk smerte« (score = 
8), som udtryk for at forskellige former for tandsmerter er et 
problem for patienten. Til gengæld var påvirkningen af pa-
tientens psyke begrænset (score »psykisk ubehag« = 3, score 

Fig. 3. OHIP-profilen på de 
fire patienteksempler. OHIP-
domænerne er afsat ud ad 
x-aksen: FN = funktionsned-
sættelse, FS = fysisk smerte, 
PU = psykisk ubehag, FI = 
fysisk inkompetence, PI = 
psykisk inkompetence, SI 
= social inkompetence, H = 
handicap. OHIP-profilerne 
sammenlignes med tre for-
skellige grupper i valide-
ringsstudiet på OHIP-(S) (14). 
Standarddeviationerne for 
hver enkelt af de tre grupper 
er angivet i figurerne.
A: OHIP-profilerne sammen-
lignet med kontrolgruppen.
B: OHIP-profilerne sammen-
lignet med TMD-gruppen.
C: OHIP-profilerne sammen-
lignet med malokklusions-
gruppen.

Fig. 3. The OHIP profiles of 
the four patients. The OHIP 
domains are shown along the 
x-axis. FN = functional limita-
tions, FS = physical pain, PU 
= psychological discomfort, FI 
= physical disability, PI = psy-
chological disability, SI = social 
disability, H = handicap. The 
profiles are compared to three 
different groups described in the 
validation study of OHIP-(S). 
The standard deviations for each 
of the three groups are shown.
A: The four OHIP profiles versus 
the control group.
B: The four OHIP profiles versus 
the TMD group. 
C: The four OHIP profiles versus 
the malocclusion group.
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»psykisk inkompetence« = 2), idet der dog angaves af og til 
at være en vis forlegenhed pga. tand- og mundforhold. KJ 
angav ingen påvirkning af den daglige sociale kontakt med 
andre mennesker trods iøjnefaldende tandmangler i over-
kæbens frontregion (score = 0).

Patient GH 
GH var en 59-årig kvinde med Ehlers Danlos syndrom (Fig. 
5). Ehlers Danlos syndrom har sin baggrund i en defekt 
kollagendannelse med hypermobilitet af led, overstrækbar 
hud, sarte slimhinder, store ardannelser, kardiovaskulære 
symptomer, og kroniske led- og muskelsmerter. GH var før-
tidspensionist og i generel smertebehandling. Patienten gik 

Fig. 4. Patient KJ (Marfan syndrom). Tandsættet er præget af 
caries og følgetilstande til caries.

Fig. 4. Patient KJ (Marfan syndrome). The dentition is characterised 
by caries and conditions following caries.

Fig. 5. Patient GH (Ehlers Danlos syndrom). Tandsættet er 
præget af tandtab. Patienten er generelt en kronisk smerte-
patient, og der er symptomer på TMD.

Fig. 5. Patient GH (Ehlers Danlos syndrome). The dentition is charac-
terised by the loss of teeth. Generally the patient suffers from chronic 
pain and shows symptoms of TMD.
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regelmæssigt til tandlæge. Der var udført en del endodonti-
ske behandlinger, og samtlige molarer i underkæben og de 
fleste i overkæben var ekstraherede. Kronerne på præmola-
rerne var insufficiente. Okklusionsfeltet var indskrænket, og 
der var TMD-symptomer i form af udtalt ømhed ved palpa-
tion af m. masseter samt m. temporalis. Der var ingen eller 
kun lette kæbeledssymptomer. OHIP-scoren var generelt 
høj i forhold til kontrolgruppen i den svenske undersøgelse 
og i forhold til eksempel KJ. 

Scoreprofilen svarer ganske godt til TMD-gruppen i den 
svenske undersøgelse, dvs. højeste score på »fysisk smerte« 
(score = 18). Hos GH blev tand- og mundforholdene angivet 
at have en negativ effekt på mulighederne for det daglige 
sociale liv med højt score på »handicap« (score = 10). Ved 
handicap forstås manglende eller nedsat evne til at leve op 
til egne og omgivelsernes forventninger til funktion i den 
sammenhæng man normalt hører hjemme i.

Patient JM 
JM var en 18-årig mand med arthrogryposis multiplex con-
genita (AMC) (Fig. 6). AMC er en lidelse med generel ledaf-
fektion, hvor der optræder tiltagende grad af konstrikturer. 
Sekundært atrofierer og omdannes muskelvævet. Hos JM 
var immobiliteten meget udtalt, idet han var permanent kø-
restolsbruger og afhængig af personlige hjælpere. Kæbeled-
det var også svært afficeret. Funktionelt var der nu tale om 
en ankylose med næsten ingen bevægelighed af kæben. Den 
maksimale gabeevne var 3 mm. Kæbevæksten var præget 
af en voldsom posterior rotation med et ekstremt åbent bid 
til følge. Patienten sad konstant med åbentstående mund. 
Der var kun okklusion på de bageste molarer. Mastikation 
på sædvanlig vis var ikke mulig, og der berettes om meget 
langsommelig spisning. JMs tale var kompromitteret, og det 
kunne være vanskeligt at forstå ham.

OHIP ses med højt score når det gælder »funktionsned-
sættelse« (score = 14) og »fysisk inkompetence« (score = 16). 
Der var således en klar egen erkendelse af mangelfuld tale 
og tyggefunktion. Til gengæld sås lavt score på alle øvrige 
områder. JM vurderede if. disse OHIP-subscores at tand- og 
mundforhold kun havde begrænset indflydelse på hans psy-
kiske velbefindende og sociale kontakt med andre.

Patient KH 
KH var en 29-årig kvinde med osteogenesis imperfecta (OI) 
(Fig. 7). OI er en knoglelidelse med baggrund i defekt kol-
lagendannelse. De kliniske kendetegn er knogleskørhed, 
nedsat vækst, løse led, hørenedsættelse og blå sclerae. Der-
udover optræder ofte dentinogenesis imperfecta eller andre 
tanddannelsesforstyrrelser.

Fig. 6. Patient JM (arthrogryposis multiplex congenita). Man-
diblen er næsten immobil pga. fibrøs og delvis ossøs anky-
lose af kæbeled. Desuden svær malokklusion med ekstremt 
åbent bid.

Fig. 6. Patient JM (arthrogryposis multiplex congenita). The mandible 
is almost immobile because of fibrous and partly osseous ankylosis 
of the temporomandibular joints. In addition the patient has a severe 
malocclusion with extreme anteriorly open bite.
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KH var kørestolsbruger, men i øvrigt selvhjulpen og er-
hvervsaktiv i egen virksomhed. Denne OI-patient havde 
dentinogenesis imperfecta. Tænderne var i moderat grad 

præget af den grålige misfarvning, og der var total oblitera-
tion af cavitates pulpae, men de var i det væsentlige intakte. 
Enkelte molarer havde større fyldninger, og ÷7 havde en 
behandlingskrævende kronefraktur. Endvidere var der un-
derbids- og krydsbidstendens med baggrund i en moderat 
maksillær retrognati.

KH havde i forhold til de tre foregående eksempler et lavt 
score, der dog var større end kontrolgruppens i den svenske 
undersøgelse. De højeste scorer sås sv.t. funktionsnedsæt-
telsen (score = 7) og egen oplevelse af funktionsevne (score 
»fysisk inkompetence« = 6) og smerte (score = 6). Der anga-
ves kun ringe eller ingen påvirkning af de mere psykiske 
forhold og sociale relationer.

Ved vurdering af en persons orale helse eller af sundheds-
tilstanden i det orofaciale område registreres traditionelt de 
objektive, biomedicinske forhold der kendetegner mulige 
sygdomstilstande i og omkring mundhulen. Der findes en 
række velafprøvede metoder og indices til dette. I begrebet 
oral helse ligger at disse objektive registreringer bør sup-
pleres med en registrering af personens egen vurdering af 
sundhedstilstanden. Dette kræver anvendelsen af supple-
rende redskaber når der i odontologien skal foretages vur-
deringer af oral helse.

OHIP er et sådant redskab udviklet til registrering af oralt 
relateret livskvalitet. OHIP er oversat fra engelsk til flere an-
dre sprog og anvendt i flere studier. I forbindelse med over-
sættelserne er der foretaget undersøgelser af validitet og re-
liabilitet, og der er fundet god eller acceptabel.

Der foreligger nu en dansk udgave af OHIP. Oversættel-
sen er foretaget i overensstemmelse med anerkendte prin-
cipper for oversættelse af spørgeskemaer.

Validitet og reliabilitet af den danske version (OHIP-(D)) er 
endnu ikke testet, men må antages at være god på baggrund 
af de test der er foretaget på andre udgaver. OHIP-(D) er et 
redskab der kan anvendes i populationsstudier hvor en hel-
hedsopfattelse af sundhed i det orofaciale område er relevant. 
Anvendelsen kan tænkes i såvel tværsnitsstudier som i longi-
tudinelle studier, og OHIP-(D) kan, og formodentlig bør, an-
vendes som led i kvalitetssikringsprojekter. Ved Odontologisk 
Landsdels- og Videnscenter, Århus Sygehus, og ved Afd. for 
Klinisk Oral Fysiologi, Tandlægeskolen i Århus, er det et mål 
at anvende OHIP på udvalgte grupper af henviste, voksne pa-
tienter med sjældne sygdomme eller betydelig funktionsfor-
styrrelse samt smerter. Dette sker for det første mhp. at kunne 
afdække den oralt relaterede livskvalitetsprofil på disse patien-
ter. For det andet er det ønsket at kunne registrere mulige for-
andringer i livskvalitet som følge af odontologisk behandling.

Fig. 7. Patient KH (osteogenesis imperfecta). Tandsættet er 
præget af dentinogenesis imperfecta med deraf følgende pul-
paobliteration og generel misfarvning. Desuden ses enkelte 
molarer med kronefrakturer og afskalning af emalje.

Fig. 7. Patient KH (osteogenesis imperfecta). The dentition suffers 
from dentinogenesis imperfecta with subsequent obliteration of the 
pulp cavities and general discolouration. In addition some molars 
have crown fractures and chipping of enamel.
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OHIP-(D), a Danish version of Oral Health Impact Profile. A tool for 
registration of life-quality in relation to the orofacial complex
Measuring oral health requires other tools than objective 
measurements of oral disease and dysfunction. Oral Health 
Impact Profile (OHIP) is a tool for measuring oral-related 
quality of life. The validity and reliability of OHIP has been 
tested in other studies. OHIP has now been translated into 
Danish according to the generally accepted principles de-
scribed in the article. The use of the Danish version of OHIP 
is described in four patients. Each of the patients suffers 
from a specific rare disease and some additional symptoms 
of disease or dysfunction in the orofacial region. The OHIP 
profile of the Danish patients deviate from the OHIP pro-
file of a normal control group in a Swedish study, and the 
OHIP scores are generally greater. It is suggested to include 
measurement of the oral-related quality of life in future Dan-
ish studies using the Danish version of OHIP. It is also sug-
gested to use OHIP in measuring the quality of treatment.
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e seneste års ændrede livsstils- og spisevaner med
øget forbrug af syrlige læskedrikke og frugtjuice an-
tages at bidrage til den stigende forekomst af tand-

erosioner, især blandt børn og unge (1-4). Mange læskedrik-
ke og juicer samt frugtsaft har en sur pH-værdi (under 3,5) 
og kan ved hyppig indtagelse give anledning til tanderosio-
ner (1,4). Ligeledes er forbruget af vin øget betydeligt i de 
seneste decennier, hvilket måske kan bidrage til at forklare 
en stigende forekomst af tanderosioner i den voksne del af 
befolkningen (5). If. epidemiologiske undersøgelser fra Eng-
land varierer prævalensen af erosioner hos børn og unge fra 
20 til 57%, og if. en schweizisk undersøgelse fra 30 til 43% 
hos voksne i aldersgruppen 26-50 år (4,6-8). Den betydelige 
variation i prævalensen kan primært forklares med at der 
er undersøgt forskellige befolkningsgrupper og anvendt for-
skellige kriterier til diagnostik af tanderosioner. I Danmark 
er prævalensen af tanderosioner blandt skolebørn 14%, 
mens prævalensen i andre aldersgrupper endnu er ukendt 
(9).

Definition af tanderosion
Ved erosion forstås en kemisk, ikke-bakteriel induceret op-
løsning af tandsubstans (demineralisering) forårsaget af æts-
ning med syre, ved kelering eller ved enzymatisk påvirkning 
(10). Tab af tandsubstans ved tand til tand-kontakt benæv-
nes attrition, mens abrasion er mekanisk slid med fremmed-
legemer, hårde fødeemner, tandplejemidler og støvpartikler 
(10). Såfremt den overordnede ætiologi til tandsubstanstabet 
er kemisk snarere end mekanisk, anvendes således beteg-
nelsen tanderosion. Tanderosion er en langsomt fremadskri-
dende proces der sjældent forekommer alene. Ofte vil flere 
af de ovennævnte processer være til stede samtidig. Dette 
vanskeliggør differentialdiagnostisk skelnen mellem kemisk 
og mekanisk ætiologi til tab af tandsubstans, hvilket giver 
anledning til usikkerhed bag diagnostik af egentlig erosion.

Årsager til tanderosion
Tanderosioner kan skyldes såvel eksogene som endogene 
faktorer der forårsager surt pH i mundhulen og dermed 
risiko for opløsning af tandsubstans. De eksogene faktorer 
omfatter kost (indtagelse af fødeemner og drikke med lav 
pH og frisk smag, fx syrlige sports-/læskedrikke, frugtjuice, 
vin, cider, citrusfrugter), indtagelse af medicin med lav pH, 
livsstil og erhverv (4). De endogene faktorer indbefatter 
syrepåvirkning af tænderne ved gentagne opkastninger og 
refluks, hvilket er kendetegnende for en række gastrointe-
stinale sygdomme og spiseforstyrrelser (11-13). Derudover 
kan faktorer som nedsat spytsekretion, spyttets sammen-
sætning, tandemaljens beskaffenhed, tandokklusion, tand-

D
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børstevaner samt spise- og drikkevaner/-mønstre være af 
betydning for erosioners patogenese og progression (4).

Spyttets betydning ved tanderosioner
Opløsning af tandsubstans forekommer når spyttet i forbin-
delse med syrepåvirkning bliver undermættet mht. hydroxyl-
apatit (Ca10(PO4)6(OH)2). Dvs. under forhold hvor syren i 
mundhulen ikke buffres tilstrækkeligt, og spyttet ud over 
en lav pH-værdi også har lavt indhold af calcium og fosfat, 
er der således risiko for erosion (14). Når pH er under den 
kritiske pH, som under fysiologiske forhold med normal 
spytsekretion og mineralindhold i spyttet andrager en værdi 
på ca. 5,5, bliver spyttet undermættet, og tandsubstansen vil 
opløses indtil væskefasen omkring tanden er mættet mht. 
hydroxylapatit (15). 

Den kritiske pH er imidlertid ikke en konstant værdi. 
Den varierer hos den enkelte på en sådan måde at jo mere 
calcium og fosfat der er til stede i opløsningen, desto lavere 
bliver den pH hvor tandsubstansen går i opløsning, dvs. den 
kritiske pH (16). Ved meget lave pH-værdier nedsættes spyt-
tets koncentration af såvel OH÷ og PO4

3÷ (sidstnævnte er fos-
fatforbindelsen som bidrager til ionproduktet for hydroxyl-
apatit), hvorimod calciumkoncentrationen forbliver stort set 
uændret (16). Dette betyder at ved en given pH-værdi hvor 
der udvikles erosion, har spyttets mineralindhold ikke til-
strækkelig beskyttende effekt (16-18).

Nedsat spytsekretion medfører nedsat oral clearance resul-
terende i nedsat fortynding af syrer og øget elimineringstid 
fra mundhulen, reduktion af spyttets bufferkapacitet og fald 
i spyttets pH (15,19,20) og dermed øget risiko for erosion. 
Det er således vist at personer med en ustimuleret helspyt-
produktion på mindre end 0,10 ml/min. har en fem gange 
større risiko for at udvikle tanderosioner end personer med 
en normal helspytsekretionshastighed (17).

Ud over spyttets mætningsgrad med mineral, spyttets 
clearende effekt og dets bufferkapacitet spiller også spyttets 
indhold af proteiner en væsentlig rolle i forbindelse med 
erosion. En del spytproteiner binder sig således til tænder-
nes overflade og danner tandpelliklen, og beskytter lokalt 
tandens overflade ved syrepåvirkning (21). Spyttets mængde 
og sammensætning (serøst vs. mukøst) samt pelliklens vari-
erende tykkelse og proteinsammensætning på tandoverfla-
der synes at kunne forklare nogle af de forskelle i tanderosi-
onsmønstret der ofte observeres i mundhulen (19,22,23). De 
fleste erosionsskader observeres hyppigst på overkæbeinci-
sivernes facialflader og sjældnest på underkæbemolarernes 
lingvalflader, hvilket indikerer at tandflader som fugtes af 
serøst spyt, og som har en relativt tynd tandpellikel i for-
hold til underkæbemolarernes lingvalflader, har større ri-

siko for udvikling af erosionsskader ved dysfunktion af især 
gl. parotidea (serøst spyt med høj bufferkapacitet) (22,23). 
Derimod bliver underkæbens incisiver hurtigere clearet end 
andre tandområder (24) og primært af spyt fra gl. subman-
dibularis/sublingualis. Tykkelsen af den erhvervede pel-
likel samt spyttets beskaffenhed lokalt i mundhulen synes 
således at bidrage til at forklare hvorfor nogle tandflader er 
mere beskyttede mod erosioner end andre.

Eksogene faktorer, fx hyppig indtagelse af citrusfrugter, 
antages hovedsageligt at forårsage erosion på tændernes fa-
cialflader, mens endogene faktorer sædvanligvis forårsager 
erosion på tændernes lingvalflader. En større undersøgelse 
har imidlertid vist at lokalisationen af tanderosioner alene 
ikke er tilstrækkelig til at belyse årsagen (25).

Odontologiske tiltag ved tanderosioner
I klinikken findes der aktuelt ingen metode som muliggør 
meget tidlig diagnostik af tanderosioner. Dertil kommer at pa-
tienterne sjældent henvender sig med tanderosioner før end 
erosionerne har nået et betydeligt omfang der giver anled-
ning til smerter, kosmetiske og/eller funktionelle gener. Det 
er imidlertid af stor betydning at tandlægen er opmærksom 
på tidlige kliniske tegn på erosioner. Når tanderosionerne 
først er erkendt, er det væsentligt at der optages en grundig 
og systematisk anamnese som belyser spise- og drikkevaner, 
medicinindtagelse, forekomst af almensygdomme, tandple-
jevaner og livsstil. De anamnestiske oplysninger vil ofte bi-
drage til afklaring af ætiologi og være anvendelige i den in-
dividuelle rådgivning af patienten. Ud over iværksættelse af 
forebyggende foranstaltninger er der grundlag for regelmæs-
sig observation over et tidsrum mhp. en klinisk vurdering af 
en evt. progression af erosionerne. Grundig undersøgelse af 
hver enkelt tand med registrering af erosionernes omfang, 
kliniske fotos og/eller gipsmodeller der sammenlignes fx én 
gang årligt eller hyppigere afhængig af progressionshastig-
hed, kan være anvendelige i denne forbindelse (26).

Behandling af underliggende medicinsk tilstand eller sygdom
I nogle tilfælde er patienter med tanderosioner ikke selv klar 
over at årsagen til deres tandproblemer er en underliggende 
medicinsk tilstand eller sygdom som fx gastrointestinal re-
fluks. Atter andre, bl.a. patienter med anoreksi eller bulimi, 
opsøger ofte først tandlægen når tanderosionerne resulterer 
i at tænderne ser kosmetisk skæmmende ud eller giver an-
ledning til smerter (13). Det er således tandlægens ansvar at 
patienten henvises til relevant medicinsk eller psykologisk 
udredning og behandling, enten via egen læge eller direkte 
til speciallæge.
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Anvendelse af fluor i relation til tanderosioner
Erosion er en læsion i emaljens eller dentinens overflade, 
og fluor appliceres primært for at reducere demineralise-
ringshastigheden og fremme remineralisering ved dannel-
se af fluorapatitkrystaller. Fluorapatit har en anden kritisk 
pH-værdi end hydroxylapatit, idet opløsningen af fluorapa-
tit først finder sted når pH falder til under 4,5. Dvs. at når 
hydroxylapatit opløses (ved pH mellem 4,5 og 5,5), vil der 
samtidig udfældes fluorapatit i tanden, såfremt der er fluor-
ioner til stede i miljøet omkring tanden.

Anvendelsen af fluor i forebyggelse af tanderosioner og 
hæmning af erosioners progression er fortsat kontroversiel. 
Således har et dansk in vitro-studie vist at fluor ikke har no-
gen effekt på syrlige drikkes opløsning af tandemalje (27). 
Andre in vitro-undersøgelser har imidlertid vist at lokal ap-
plikation af fluor i en høj koncentration (fx fluorgel eller 
-lak, tillige med fluortyggegummi) kan mindske udviklin-
gen af erosioner i emalje og dentin (28,29). Endelig tyder 
andre undersøgelser på at effektiviteten af fluor øges ved at 
kombinere fluor med metalioner som fx tin og titan (SnF2 
og TiF4) (30). Tinfluorid (også kaldet stannofluorid) synes at 
være mere anvendelig i behandling og forebyggelse af den-
tale erosioner end natriumfluorid, især hos patienter med 
hyppige opkastninger (31). Tinfluorid har lav pH som fører 
til dannelse af kalciumfluorid, og metalionernes kompleks-
bindende egenskaber giver øget retentionstid, og coating af 
tandoverfladen antages at have en beskyttende effekt mod 
syrepåvirkning (32). Det er for nyligt vist i et in vitro-studie 
at lokal applikation med fluorlak i modsætning til lokal ap-
plikation med tinfluoridgel (hhv. 1% og 4%) og aminfluorid 
(hhv. 0,25% og 1%) har en forebyggende effekt på dentale 
erosioner (33). Et ældre studie har fundet at patienter med 
gastrointestinal refluks med fordel kan anvende bidskinne 
med neutral fluorgel om natten for at mindske angreb af ma-
vesyre på tænderne (34).

Tandbørstning
Det er ikke ualmindeligt at patienter der lider af spisefor-
styrrelser eller kronisk alkoholisme, børster deres tænder 
med tandpasta umiddelbart efter at have kastet op for at få 
en frisk smag i munden. Denne adfærd er naturligvis uhen-
sigtsmæssig, idet tandsubstans eksponeret for syreangreb er 
mere modtagelig for mekanisk slid (35). Det anbefales såle-
des at undgå tandbørstning op til 60 minutter efter syreeks-
ponering (fx opkastning) for at sikre en vis remineralisering 
via spyttet (36). Tanderosioner øger også emaljens og denti-
nens modtagelighed for tandpasta-induceret abrasion. Den-
tin er pga. dets mindre hårdhed betydelig mere disponeret 
end emalje for såvel erosion som abrasion, og tab af dentin 

er fundet korreleret til tandpastas abrasive potentiale (37). 
Hos patienter med tanderosioner anbefales brug af blød 
tandbørste og tandpasta med lavt indhold af slibemiddel.

Stimulation af spytsekretion
Stimulation af spytsekretionen synes også at have betydning 
for hurtig »remineralisering« af tandsubstans (28). Tygning 
af tyggegummi med carbamid er blevet anbefalet mhp. neu-
tralisering af syre i mundhulen (38). Konsekvensen af lang-
varig tygning af tyggegummi på udvikling af slidskader er 
dog uafklaret.

Ændring af drikketeknik
Måden syrlige drikke indtages på, synes at have betydning 
for de syrlige drikkes erosive potentiale. Undersøgelser ty-
der således på at syrlige drikke bør indtages med sugerør for 
at mindske kontakten med tænderne og fremme den orale 
clearance af syren fra mundhulen (39). Også temperaturen an-
tages at have betydning, idet iskolde syrlige drikke synes at 
virke mindre erosive end tempererede/varme drikke (40).

Modifikation af føde- og drikkevarers erosive potentiale
Egenskaber ved fødeemner og drikkevarer som har betyd-
ning for deres erosive potentiale omfatter pH, type af syre 
(pKa), calcium-kelerende egenskaber, koncentrationen af 
uorganiske komponenter (calcium, fosfat og fluor), fysiske 
og kemiske egenskaber som influerer på bindingsevnen til 
emaljeoverfladen og evne til stimulation af spytsekretionen 
(41). Der har været mange tiltag i et forsøg på at reducere 
syrlige fødeemners og drikkevarers erosive potentiale; bl.a. 
er calcium blevet tilsat forskellige typer frugtjuice (42). Der-
udover har tilsætning af caseinfosfopeptid-amorft calcium-
fosfat til sportsdrikken Powerade vist sig at reducere denne 
driks erosive potentiale betydeligt in vitro uden at nedsætte 
dens forfriskende smag (43). Nyere in vitro-forsøg indikerer 
at hydroxyapatitkrystaller coatede med bovint colostrum 
med casein i bestemte koncentrationer er mere beskyttede 
mod syrepåvirkning end tænder coatede med normale spyt-
proteiner, der i sig selv beskytter tænderne mod erosioner 
(44). Perspektivet af denne iagttagelse er at der fremover 
fremstilles tandplejeprodukter tilsat mælkeproteiner som vil 
være særligt velegnede til udsatte patientgrupper.

Protetisk og bidfunktionel behandling
Brug af bidskinne bør altid anbefales til patienter hvor der er 
et behov for en retardering af slidudviklingen på de okklu-
sale flader. I forbindelse med behandling med fast protetik 
(kroner og broer) på patienter med erosioner og tandslid bør 
det altid tages i betragtning at porcelænet der anvendes i me-
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talkeramikrestaureringer, har en større hårdhed end emalje 
og dentin. Derfor er der risiko for en kraftigere og uhen-
sigtsmæssig slidudvikling på antagonisternes okklusalflader. 
I sådanne tilfælde bør metalkeramik undlades, og i stedet 
anvendes guldrestaureringer. Er det ikke muligt at anvende 
guld pga. evt. allergi over for guldsalte eller af kosmetiske 
grunde, fx i fortandsområdet, bør der anbefales fortsat natlig 
brug af skinne efter den protetiske behandling for at beskyt-
te tænder og rekonstruktioner. Omkring 11% af patienter 
med tanderosioner udvikler pulpale komplikationer (pulpa-
eksponering) som kræver endodontisk behandling (45).

Følgende kasuistikker viser kompleksiteten når der skal ud-
redes for årsager til tanderosioner. De omhandler to yngre 
mænd der begge henvendte sig på Tandlægeskolen i Køben-

havn pga. »udtalte erosionsskader« på tænderne. Tandero-
sionerne havde i begge tilfælde givetvis udviklet sig over 
en lang årrække. Med disse kasuistikker er det formålet at 
belyse vanskelighederne ved retrospektivt at identificere 
ætiologiske faktorer til tanderosioner og at afgøre hvorvidt 
erosionsprocessen fortsat er aktiv. Nedenstående er gen-
nemgang af udrednings- og behandlingsforløb.

M. var en 26-årig mandlig studerende ved Københavns Uni-
versitet der i 1999 henvendte sig på Tandlægeskolen i Kø-
benhavn på anmodning fra privat tandlæge pga. problemer 
med afbidning.

Anamnestiske oplysninger
Patienten angav at være sund og rask og havde intet me-

A B

C D

Fig. 1. Patient nr. 1 (M). A: I 
den morfologiske okklusion 
bemærkes åbent bid på 2-5 
mm på præmolarer og inci-
siver. På overkæbeincisiver-
nes facialflader fremtræder 
emaljen glasagtig.
B: Udtalte erosioner og 
tandslid på præmolarer og 
molarer (her ses højre side 
af underkæben). Bemærk 
den reducerede morfologi, 
og amalgamfyldningen der 
ligger over niveau af den 
omgivende tandsubstans. 
C: Lingvalfladerne på over-
kæbeincisiverne fremtræder 
silkeagtige med tydelig 
afrunding af positivstruk-
turerne. Der bemærkes 
desuden en del tobaksbe-
lægninger. 

D: Der er tydelige skålformede defekter i emalje og dentin på præmolarer og molarer samt tydelige slidfacetter (her vist i venstre 
side af overkæben).

Fig. 1. Patient No. 1 (M). A: The morphological occlusion displays a 2-5 mm anterior and lateral (premolar region) open bite. The enamel of the facial 
surfaces of the anterior teeth appear vitreous. 
B: Pronounced erosions and tooth wear on premolars and molars (here demonstrated in the right side of the mandible). Note the loss of morphologic 
characteristics and the amalgam filling rising above the level of the surrounding tooth substance. 
C: The palatal surfaces of the maxillary incisors appear silky-shining glazed with a pronounced rounding of the positive structures. Also note the 
marked tobacco staining. 
D: There are evident concave lesions in the enamel and dentine on premolars and molars as well as distinct facets from mechanical wear (here illus-
trated in the left side of the upper jaw).
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dicinforbrug, herunder kosttilskud og naturmedicin. Han 
havde røget 15-20 cigaretter om dagen gennem ca. fire år, 
men med flere kortere eller længerevarende røgfri perioder. 
Han spiste almindelig dansk kost, men havde i de senere 
år haft uregelmæssig indtagelse af måltider. Som 12-19-årig 
dyrkede han triatlon og spiste i den periode op til 10 stk. 
frugt dagligt og drak ca. ! liter frugtjuice om dagen. M. 
havde efter egen opfattelse ikke haft et stort forbrug af sure 
fødeemner og drikke. I år 2000 indtog patienten 8-15 bana-
ner per uge, drak daglig 1-1! liter vand daglig og 10 kopper 
kaffe, 3-4 flasker vin eller 5-10 øl om ugen, men sjældent so-
davand. Den aktuelle daglige væskeindtagelse omfattede 1-2 
liter vand, 1-2 kopper kaffe og 3-4 kopper te. M. drak ikke 
sodavand, ej heller cola. Han havde intet dagligt alkoholfor-
brug, men drak i weekender !-1 flaske rødvin.

Patienten havde primært problemer med afbidning i for-
bindelse med tygning. Desuden havde han svage smerter 
i venstre kæbeled, som dog ikke generede ham nævne-
værdigt. Der var ikke problemer med tandpres og natlig 
tænderskæren. M. havde været tilknyttet den kommunale 
tandpleje til og med 2. klasse. Herefter flytning til en prak-
siskommune, hvor han siden gik til behandling hos samme 
privatpraktiserende tandlæge. If. oplysninger fra tandlægen 
klagede patienten over tyggerelaterede smerter første gang 
i 1990, i 1991 registreredes kraftigt slid på molarerne, og i 
1995 observeredes åbent bid. I 1999 var okklusionsforhol-
dene yderligere forværret, og patienten henvistes til Tand-
lægeskolen.

Klinisk undersøgelse
Patienten var fuldt betandet (inkl. tredjemolarer), og i den 
morfologiske okklusion bemærkedes åbent bid på 2-5 mm 
på præmolarer og incisiver (Fig. 1A). I den funktionelle ok-
klusion var der i sammenbid kun kontakt på molarerne. 
Mundhygiejnen var god, men med tydelige tobaksbelæg-
ninger. Endvidere sås gingivale retraktioner på 1-2 mm, spe-
cielt i venstre side af overkæben. Der var insufficiente amal-
gamfyldninger i præmolarer og molarer, idet fyldningerne 
flere steder lå over niveau af den omgivende tandsubstans 
(Fig. 1B). Facial- og lingvalfladerne på incisiverne fremtrådte 
silkeagtige med tydelig afrunding af positivstrukturerne på 
lingvalfladerne på overkæbeincisiverne (Fig. 1C). Der var 
tydelige skålformede defekter i emalje og dentin på før-
ste- og andenmolarer samt tydelige slidfacetter (Fig. 1D). På 
lingvalfladerne af hjørnetænderne i overkæben sås tydelige 
velafgrænsede slidfacetter, men dog kun tegn på erosion på 
facialfladerne. På underkæbeincisiverne resterede mame-
loner på incisalkanterne. Endelig sås slidfacetter på tredje-
molarerne i over- og underkæbe. Kæbeledsfunktionen var 
upåfaldende, idet der dog var svage knæklyde fra begge kæ-
beled. Der var ingen palpationsømhed fra tygge- og hold-
ningsmuskler.

Radiologisk undersøgelse af kæbeleddet viste normale 
ossøse forhold og normal mobilitet af kæbeleddet. Udvidet 
røntgenanalyse viste at det åbne bid kunne tilskrives en 
vækstbetinget posterior rotation af mandiblen.

For at vurdere om afvigelser i spyttets funktion kunne 

Tabel 1. Helspyt- og parotidea-sekretionshastigheden samt sialokemisk analyse af hel- og parotidea-spyt hos to voksne mænd med udtalte tanderosioner. 

 Patient nr. 1 (M) Patient nr. 2 (P)

 USH SHS SPS USH SHS  SPS

Flowhastighed (ml/min.) 0,67 3,72  0,33 0,37 3,25 0,69
Total calcium (mM) 1,3  2,4  1,2  0,85 0,56 1,2  
Total fosfat (mM) 5,3  2,0  3,1  6,7  4,5  10,2  
Total protein (µg/ml) 922   846   1290   2279   1408   2282   
pH NA NA 5,77 NA NA  7,16
PCO2 (KPa) NA NA 4,63 NA NA  8,43
Bikarbonat (mM) NA NA 0,5  NA NA 21,7  

 (mmol H+/l" pH enhed)* NA NA 1,10 NA NA  4,04

USH = ustimuleret helspytsekretionshastighed målt over 15 min.  
SHS = tyggestimuleret helspytsekretionshastighed målt over fem min.
SPS = citronsyre (1%) stimuleret parotidea-sekretionshastighed målt over fem min. fra en kirtel. 
*  = bufferkapacitet i parotidea-spyttet (for detaljer se »Patienttilfælde nr. 1, klinisk undersøgelse«). 
NA = ikke analyseret.
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være en bidragende faktor til udvikling af tanderosioner hos 
denne patient foretoges sialometri og efterfølgende sialo-
kemi. Sialometri (afløbsmetoden) viste en ustimuleret hel-
spytproduktion på 0,35 ml/min. (målt over 15 min.) og en 
stimuleret helspytproduktion ved paraffintygning på 2,30 
ml/min. (målt over fem min.) (Tabel 1). Begge værdier var 
således normale (46). Selektiv opsamling af serøst spyt fra 
højre gl. parotidea over fem min. foretoges vha. parotiskop 
og i et CO2-tæt system (47). Sekretionshastigheden fra gl. 
parotidea viste sig at være lav, dvs. 0,33 ml/min. Grænse-
værdien for patologisk lav sekretion er ≤ 0,50 ml/min./kirtel 
(47). Resultatet af sialometri samt den sialokemiske analyse 
af det opsamlede hel- og parotidea-spyt fremgår af Tabel 1. 
Koncentrationen af totalprotein i parotidea-sekretet lå inden 
for de normale biologiske referenceværdier, men i helspyt-
tet i den lave del af spektret (47). Sekretionshastigheden fra 
gl. parotidea var lav og tilsvarende bikarbonatkoncentratio-
nen og parotidea-spyttets pH. Parotidea-spyttets pH og PCO2 
bestemtes vha. et ABL 605 blodgasanalyseapparatur (Radio-
meter™), og HCO3

÷-koncentrationen beregnedes ud fra pH 
og PCO2-værdien (48). Parotidea-spyttets bufferkapacitet(ß), 
omfattende HCO3

÷ og fosfatbuffersystemerne, beregnedes 
ud fra spytprøvens aktuelle pH-værdi (for yderligere detal-
jer bag beregningen se (47,48). Ved pH-værdier over 5 an-
ses bidraget fra proteinbuffersystemet at være ubetydeligt i 
forhold til HCO3

- og fosfatbuffersystemernes bidrag og der-
for ikke inkluderet i spyttets ß fra gl. parotidea (for oversigt 
(47,48)). Bufferkapaciteten (ß) blev bestemt og fundet lav 
(47). I forbindelse med den kliniske undersøgelse stilledes 
diagnoserne functio laesa occlusionis dentium sequelae, erosio et 
attritio dentium, bruxismus samt hyposalivatio (gl. parotidea dxt).

Behandling og videre forløb
M. blev undersøgt på Afdeling for Ortodonti og det vurdere-
des at han kunne behandles for sit åbne bid med tandregu-
lering uden supplerende kirurgi. M. var på dette tidspunkt 
imidlertid ikke interesseret i at gennemgå større behandling 
med fast apparatur og stillede sig tilfreds med at vænne sig 
til problemerne med afbidning.

Han blev kraftigt anbefalet at undgå syreholdige føde- og 
drikkevarer, især begrundet i den påviste nedsatte spytse-
kretion og dermed reducerede bufferkapacitet. M. blev des-
uden anbefalet en kost med rigeligt indhold af mælk og ost 
for at øge tilgængeligheden af calcium og fosfat i mundhulen. 
M. blev også anbefalet at tygge sukkerfrit tyggegummi for 
derigennem at øge koncentrationen af bikarbonat i spyttet 
og dermed pH. Men M. fandt det vanskeligt at tygge tygge-
gummi pga. det bidfunktionelle problem. Desuden anbefale-
des en blød tandbørste, fortsat brug af fluortandpasta, men 

med et lavt indhold af slibemiddel for at mindske risikoen 
for yderligere tandsubstanstab betinget af abrasion. Da den 
kliniske undersøgelse viste tegn på bruksisme, iværksattes 
behandling med bidskinne, men han kunne ikke tilvænne 
sig skinnen, og denne behandling måtte opgives. Der synes 
i den forløbne observationsperiode fra udrednings-/inter-
ventionstidspunktet til nærværende tidspunkt ikke at være 
progression af erosionerne.

P. var en 35-årig mand, ansat i flybranchen, der i 2001 blev 
henvist til Tandlægeskolen i København af egen tandlæge 
pga. tandslid og syrepåvirkning af tænderne. Henvisende 
tandlæge havde fremstillet en blød bidskinne til underkæ-
ben for at hindre yderligere tandslid.

Anamnestiske oplysninger
Patienten oplyste at han var sund og rask. Han kunne dog 
erindre at der for nogle år siden havde været maveproble-
mer med sure opstød (øvre dyspepsi) i forbindelse med ar-
bejde, flytning til udlandet og travl hverdag med små børn. 
Han mente ikke at lide af bruksisme. Der indhentedes jour-
nalmateriale fra patientens privatpraktiserende tandlæge for 
årene 1982-1993. If. journaloplysninger fra 1990 var patien-
ten anbefalet brug af Fluo Calcin Soft pga. »for hård« påvirk-
ning af gingiva ved tandbørstning. I øvrigt ingen oplysnin-
ger om tandslid/tanderosioner i tandlægejournalen.

P. spiste almindelig dansk kost uden præference for sure 
fødeemner/drikke. Indtaget af juice og cola i forbindelse 
med 5-6 års ophold i USA blev ved første udsagn angivet 
som »moderat« (nærmere angivelse ikke mulig), men senere 
ændret til et »større« indtag, som dog ophørte ved tilbage-
flytning til Danmark. Desuden blev det senere tilføjet at der 
inden opholdet i USA havde været tale om en »større« dag-
lig indtagelse af cola. Aktuelt omfattede væskeindtagelsen 
1-2 liter vand dagligt. P. havde aldrig røget tobak og havde 
intet dagligt forbrug af alkohol.

Klinisk undersøgelse
Patienten var fuldt betandet (inkl. tredjemolarer). Carieser-
faringen var lav og mundhygiejnen god. Der bemærkedes 
gingivale retraktioner på 1-2 mm generelt på tændernes 
facialflader (Fig. 2A). Den morfologiske og funktionelle ok-
klusion var stort set upåfaldende, men der var et horisontalt 
overbid på 7 mm og et vertikalt på 5 mm. På tyggefladerne 
af præmolarer og molarer samt på lingvalfladerne af hjørne-
tænder og incisiver i overkæben var den oprindelige morfo-
logi svag og overfladerne silkematte (Fig. 2B). Facialfladerne 
på overkæbeincisiverne fremtrådte normale (Fig. 2C). Der 
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var tydelige slidfacetter på hjørnetænderne i over- og un-
derkæben. Tandsliddet vurderedes i øvrigt til at være kraf-
tigt generelt (Fig. 2D). Kæbeledsfunktionen var normal, og 
der var moderat palpationsømhed af mm. pterygoidei latera-
les et mediales bilaterales.

Som i ovennævnte patienttilfælde besluttedes det at fore-
tage sialometri og sialokemi for at udelukke afvigelser i 
spytkirtelfunktionen. Sialometri (afløbsmetoden) viste en 
ustimuleret helspytproduktion på 0,37 ml/min. (målt over 
15 min.) og en stimuleret helspytproduktion ved paraf-
fintygning på 3,25 ml/min. (målt over fem min) (Tabel 1). 
Opsamling af spyt fra gl. parotidea dxt viste en sekretions-

hastighed på 0,69 ml/min. Alle tre værdier lå inden for det 
normale referenceinterval (46). Resultaterne af den sialoke-
miske analyse af hel- og parotidea-spyttet fremgår af Tabel 
1. Proteinkoncentrationen var normal i helspyt og spyt fra 
gl. parotidea, og den aktuelle bufferkapacitet i spyttet fra gl. 
parotidea var normal.

Ved den kliniske undersøgelse blev stillet diagnoserne 
erosio et attritio dentium og bruxismus.

Behandling og videre forløb
På baggrund af de anamnestiske oplysninger om gastrointe-
stinal refluks blev P. henvist til egen læge mhp. videre ud-

Fig. 2. Patient nr. 2 (P). 
A: Generelt gingivale re-
traktioner på 1-2 mm på 
tændernes facialflader. Den 
morfologiske og funktio-
nelle okklusion er stort set 
upåfaldende. Dog bemær-
kes et horisontalt overbid 
på 7 mm og et vertikalt på 
5 mm. 
B: På tyggefladerne af 
præmolarer og molarer 
samt på lingvalfladerne af 
hjørnetænder og incisiver 
i overkæben er den oprin-
delige morfologi svag og 
overfladerne silkematte.
C: Facialfladerne på over-
kæbeincisiverne fremtræder 
normale.
D: Der er tydelige slidfacet-
ter på hjørnetænderne og 
præmolarerne i over- og 
underkæben. Tandsliddet 
vurderes i øvrigt til at være 

kraftigt generelt.

Fig. 2. Patient No. 2 (P). A: 
General gingival recessions of 
1-2 mm in general on the facial 
surfaces of the teeth. The mor-
phological and functional 

occlusion is without comments. However, a 7 mm horisontal and a 5 mm vertical anterior overbite are noticed. 
B: The original morphology of the occlusal surfaces of the maxillary premolars and molars as well as the palatal surfaces of the maxillary incisors and 
canines is indistinct, and the surfaces appear silky-dull.
C: The facial surfaces of the maxillary incisors appear normal. 
D: There are distinct wearing facets on the maxillary and mandibular canines and premolars. The general tooth wear is regarded as pronounced.

A B

C D
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redning (gastroskopi) hos speciallæge. Gastroskopien viste 
normale forhold, og der var således ikke tale om aktuel re-
fluks med tilbageløb af mavesyre til mundhulen. Blodprøver 
(hæmoglobin og elektrolytter) var normale. Den undersø-
gende speciallæge foreslog på baggrund af oplysninger om 
tidligere refluksgener behandling med Lanzo® (peroralt an-
tacidum) for en periode. Behandlingen blev imidlertid ikke 
gennemført idet der ikke var aktuelle dyspeptiske gener.

Patienten blev kraftigt anbefalet at undgå syrlige fødeem-
ner og drikkevarer fremover og at indtage en kost med rige-
ligt indhold af mælk og ost. Han blev tillige anbefalet at an-
vende en blød tandbørste og fluortandpasta med lavt indhold 
af slibemiddel. For at få en bedre vurdering af om der aktuelt 
var tænderskæren blev der fremstillet en hård bidskinne til 
overkæben til natlig brug. Efter én måneds brug af bidskinne 
hver nat observeredes tydelige slidspor på skinnen som tegn 
på bruksisme. Patienten blev anbefalet fortsat brug af skinne 
hver nat. Regelmæssig klinisk vurdering af patientens tand-
sæt samt vurdering af gipsmodeller indikerede at der siden 
påbegyndt udredning og intervention fortsat var progression 
af erosioner især palatinalt i overkæbens frontregion.

I sidstnævnte patienttilfælde var tanderosionerne betydeli-
ge, men der skønnedes ikke at være behov for restaurerende 
behandling på nuværende tidspunkt. Ingen af patienterne 
havde smerter i tænderne ved spisning eller tandbørstning 
og ingen tegn på pulpakomplikationer eller bidsænkning. 
Den væsentligste behandling i disse to tilfælde omfattede 
grundig information og instruktion vedr. årsager til og fore-
byggelse af yderligere progression af tanderosionerne. Pa-
tienterne anbefaledes at begrænse indtagelsen af syreholdi-
ge føde- og drikkevarer, og at et måltid mad skulle afsluttes 
med »neutrale« fødeemner, fx ost i stedet for frugt. Munden 
skulle skylles med vand efter indtagelse af sure fødeemner. 
Patienterne blev også instrueret i mundhygiejneprocedu-
rer, dvs. korrekt tandbørsteteknik, tandbørstning med blød 
børste og anvendelse af fluortandpasta med lavt indhold af 
slibemiddel. Tandbørstning burde undgås umiddelbart efter 
indtagelse af syrlige fødeemner. Den ene patient fandt det 
vanskeligt at tilvænne sig bidskinnebehandling, hvorimod 
den anden patient fortsat anvender bidskinne for at mind-
ske abrasion.

Nærværende artikels første del omhandler generelle årsager 
og behandlingstiltag ved tanderosioner, mens den anden 
del er fokuseret på kompleksiteten ved udredning af årsags-
sammenhænge, eksemplificeret med to patienttilfælde. Fæl-

les for de to patienter er at de blev henvist på et tidspunkt 
hvor den mest udtalte syrepåvirkning af tænderne syntes 
ophørt. Dette vanskeliggjorde den retrospektive udredning 
af årsagsforhold til tanderosionerne. Derudover havde beg-
ge patienter også elementer af tandslid, som forværrede ta-
bet af tandsubstans.

Det er imidlertid selvsagt af stor betydning for iværk-
sættelse af en optimal tandlægelig behandlingsstrategi og 
intervention at de ætiologiske faktorer til tanderosionerne, 
herunder en mulig kombination med attrition/-abrasion, 
klarlægges. Opmærksomheden må henledes på tidlige kli-
niske tegn på erosion af emaljen, og gennem optagelse af 
en systematisk og grundig anamnese må den mulige årsag 
forsøges klarlagt således at erosionernes progressionshastig-
hed kan bremses eller nedsættes.

I det første patienttilfælde synes tanderosionerne betinget 
af eksogene faktorer idet patienten oplyste at han i forbin-
delse med ihærdig sportsudøvelse dagligt havde indtaget 
betydelige mængder frugt og frugtjuice med lavt pH. Flere 
undersøgelser har vist at daglig indtagelse af citrusfrugt, 
læske- og sportsdrikke øger risikoen for erosioner (4). Un-
dersøgelser tyder endvidere på at arbejds- og sportsrelate-
ret dehydrering, og deraf følgende reduceret spytsekretion, 
øger risikoen for tab af tandsubstans (23), hvilket også kan 
have gjort sig gældende for denne patient. Sialometri på un-
dersøgelsestidspunktet viste normal ustimuleret og tygge-
stimuleret helspytsekretionshastighed og sialokemi normal 
sammensætning af helspyttet. Dette udelukker naturligvis 
ikke at der tidligere kan have været perioder med nedsat 
helspytsekretion og ændret spytsammensætning. Det er 
også sandsynligt at helspytproduktionen har været højere, 
idet der på undersøgelsestidspunktet påvises lav sekretion 
fra gl. parotidea. Begrænsningen ved at udføre sialometri 
og sialokemi er at baseline-værdierne er ukendte, og at un-
dersøgelsen udføres på et relativt sent tidspunkt i relation 
til tanderosionernes udvikling. Den lave sekretion fra gl. 
parotidea betyder at bicarbonatkoncentrationen, PCO2, pH 
og dermed den totale bufferkapacitet var lav, men det er 
selvsagt ikke muligt på det foreliggende grundlag at afgøre 
hvor længe sekretionen har været nedsat, men den redu-
cerede spytsekretion og dermed forringede bufferkapacitet 
udgjorde aktuelt en skærpende faktor for udvikling/pro-
gression af tanderosioner. Patienternes erosionsskader var 
yderligere aggraveret af såvel attrition som abrasion. På un-
dersøgelsestidspunktet var M. ophørt med sine sportsakti-
viteter og dermed indtagelse af frugt og syreholdige drikke. 
Klinisk tyder tanderosionernes lokalisation på eksogen 
ætiologi, dvs. primært lokalisation til tændernes facialfla-
der, men den lave sekretion fra gl. parotidea bidrager også 
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som en endogen faktor. Fig. 1 viser at M1 er mest medtaget, 
dernæst M2, hvilket reflekterer den kombinerede effekt 
af erosion og attrition på tænderne. Processen har givet-
vis udviklet sig over en lang årrække, idet patienten ikke 
klagede over følsomme tænder, hvilket indikerer dannelse 
af tertiær dentin. Den løbende kontrol af patienten indike-
rer at progressionen af tanderosionerne er ophørt pga. den 
ændrede livsstil da patienten ikke længere eksponeres for 
eksogene faktorer.

I det andet patienttilfælde synes tanderosionerne forår-
saget af såvel endogene som eksogene faktorer og aggra-
veret af attrition og abrasion. I anamnesen oplystes om 
tidligere gastrointestinal refluks, og formodningen om eks-
ogen ætiologi understøttedes af den kliniske observation 
med tanderosioner primært lokaliseret på tændernes ling-
valflader (11). Patienten oplyste først efter nogen tid at der 
faktisk havde været en relativt stor indtagelse af især cola, 
som således udgjorde den eksogene faktor. Desuden ob-
serveredes tydelige tegn på bruksisme. Hos denne patient 
viste såvel sialometri som sialokemi normale forhold, hvil-
ket dog i lighed med første patienttilfælde ikke udelukker 
tidligere perioder med reduceret spytkirtelfunktion og æn-
dret spytsammensætning som har bidraget til udvikling/
progression af tanderosionerne. Anamnestiske oplysninger 
om perioder med stress kunne underbygge en sådan for-
modning. Den regelmæssige kliniske kontrol af patientens 
tandsæt og vurdering af gipsmodeller indikerer at der fort-
sat er progression af erosionerne. Dette er i overensstem-
melse med at årsagen til erosionerne ikke med sikkerhed 
er fastslået.

I begge patienttilfælde er det kendetegnende for anam-
neseoptagelsen at ikke alle relevante oplysninger om livs-
stil, kost- og drikkevaner kom frem i forbindelse med første 
interview. Tandlægen bliver således ikke altid fuldt infor-
meret om patientens livsstil og dermed alle tilstedeværende 
risikofaktorer, hvilket kan skyldes patientens manglende 
erindring, patientens egen opfattelse af betydningen af de 
enkelte risikofaktorer, patientens overbevisning, oplevelser 
blandt venner og familie samt tro og kulturelle forhold (le-
gitimitet af stress, alkohol- og spisevaner). Kasuistikkerne 
viser at grundig og gentagen anamnese med indhentning af 
oplysninger om alment helbred og livsstil samt en omhyg-
gelig klinisk undersøgelse er væsentlig i de tilfælde hvor der 
observeres kliniske tegn på tanderosioner. Men kasuistik-
kerne viser også at det på trods af en grundig anamnese, 
klinisk undersøgelse og sialometri er uhyre vanskeligt med 
sikkerhed at fastslå årsagen til tanderosioner, hvilket ofte 
skyldes at erosionerne diagnosticeres relativt sent i forhold 
til eksponeringstidspunktet.

Dental erosions of complex aetiology: diagnosis and treatment
The prevalence of dental erosions has increased in the pop-
ulation during the last decades. Change in lifestyle, includ-
ing an increased consumption of acidic soft drinks and fruit 
juices, especially among children and adolescents is believed 
to be the main causes of this increase. Dental erosion is de-
fined as loss of dental hard tissue chemically etched away 
from the tooth surface by acid and/or chelation without 
bacterial involvement. Erosive lesions often occur together 
with other types of tooth wear, including attrition and abra-
sion, which can make it impossible to distinguish between 
chemical and mechanical aetiology behind tooth substance 
loss. The first part of this article reviews the aetiology and 
therapeutic aspects of dental erosion in general. The second 
part focuses on the diagnostic and therapeutic process con-
cerning two patients with pronounced erosive lesions. The 
aim of this part of the article is to elucidate the difficulties 
in identifying the causes of dental erosion retrospectively, 
and in assessing the progression of erosive lesions. The two 
cases show that a systematic history-taking combined with 
thorough clinical and paraclinical examinations are essen-
tial when signs of dental erosions are observed. However, 
the cases also show that in spite of these procedures, it may 
be very difficult to reveal the aetiological factors, since the 
diagnosis of erosion is often delayed relative to the time of 
exposure. Particular attention should therefore be paid to 
early diagnosis and prevention of the progression of erosive 
lesions.
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er velkendte og veldokumenterede. Det gælder først og
fremmest udvikling af cancer og prækankrøse tilstande, ud-
vikling og forværring af parodontale lidelser og kompromit-
teret sårheling.

Hos mænd indtager oral cancer en ottendeplads i rækken
af cancerlokalisationer, og leukoplakier optræder ca. seks
gange hyppigere hos rygere end hos ikkerygere. 

Foruden de direkte sygdomsfølger har tobaksrygning om-
fattende negative sociale og kosmetiske virkninger i form af
halitosis og tobaksbelægninger.

Kapitel 2
I 1998 stiftedes WHO Tobacco Free Initiative (TFI) med det for-
mål på globalt plan at reducere følgerne af tobaksrygning.
Erfaringer har vist at de økonomisk mest effektive metoder
er forbud mod tobaksreklamer, øget skat på tobak, indførel-
se af rygeforbud og advarsler på tobaksemballage.

Endvidere oprettedes WHO Framework Convention on Tobac-
co Control (WHO FCTC), hvis traktattekst blev vedtaget I
2003, og som I 2005 havde opnået tilslutning fra 63 lande. På
det personlige plan bør sundhedspersonale fungere som ry-
gefri rollemodeller, og på samfundsniveau bør sundheds-
professionerne medvirke til iværksættelse af rygebegræn-
sende initiativer. Undersøgelser har vist at selv kortfattet

ORIENTERING

Tobak eller oral sundhed?
Som en fællesudgivelse fra WHO og FDI foreligger nu en guide for odontologisk sundhedspersonale mhp. bekæmpelse 

af rygning

Ib Sewerin

Verdenssundhedsorganisationen WHO, der omfatter 192
medlemslande, og FDI World Dental Federation, der

repræsenterer over 700.000 tandlæger i 137 lande, har i fæl-
lesskab udgivet en guide for oralt sundhedspersonale (1).
Den er på 64 sider og omhandler facts om tobak, initiativer
mht. kontrol af tobaksrygning og den rolle som tandlæger
og andet oralt helsepersonale kan spille i forebyggelse af
tobaksrelaterede skader. 

Forord
Guiden indledes med forord af præsidenten for FDI World
Dental Association, H.R. Yoon, generalsekretæren for FDI World
Dental Association, J.T. Barnard, og WHO’s chef for Global Oral
Health Programme, Poul Erik Petersen. 

Kapitel 1
Der skønnes at være 1,3 mia. rygere i verden; heraf lever
over 900 mio. i udviklingslande. Tobak indtager på verdens-
plan andenpladsen som menneskelig dødsårsag. Der dør
årligt 4,9 mio mennesker af tobaksrelaterede lidelser, sv.t. ét
menneske for hvert 61/2 sek. Antallet af rygere er stigende i
udviklingslandene, og i 2030 skønnes der at indtræffe ca. 10
mio. dødsfald per år som følge af tobaksrygning. 

De skadelige følger af tobaksrygning på orale strukturer

Incidensen af oral cancer
for hhv. mænd (tv.) og for
kvinder (th.) på globalt plan
(alle aldre).
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rådgivning af sundhedspersonale er en af de mest effektive
metoder il rygeafvænning. 

Poul Erik Petersen, professor i samfundsodontologi ved
Odontologisk Institut, Københavns Universitet, og Chief,
Global Oral Helath Programme, WHO, er medforfatter til kapit-
let. Han understreger som anført i World Oral Health Report
2003 (2) det odontologiske sundhedspersonales særlige mu-
ligheder og følgende ansvar for at medvirke til en begræns-
ning af rygning (3). Tandplejepersonalet har bl.a. en særlig
kontakt til børn og unge, det tilbringer ofte mere tid sam-
men med patienterne end andre sundhedspersonalegrup-
per, og det har umiddelbare muligheder for at demonstrere
de skadelige virkninger af tobaksrygning over for patienter-
ne. Børn og unge er særlige målgrupper i arbejdet for reduk-
tion af rygning.

Kapitel 3
I dette kapitel gives en række direkte anvisninger på meto-
der til rygebekæmpelse. 

Beklageligvis tæller tandlæger i mange lande en højere
proportion af rygere end normalbefolkningen. Tandlæger
bør være ikkerygere for at kunne agere som rollemodeller. I
tandlægestudiet bør der fokuseres på tobaksrelaterede syg-
domme, og de studerende bør aktiveres mhp. rygebegræns-
ning.

»Fire A-modellen« er et eksempel på en metode til rygeaf-
vænning som kan praktiseres af tandlæger. De fire A’er står
for ask, advice, arrange og assist. Tandlægen bør udspørge alle
patienter om rygevaner, så skal rygerne rådgives, der skal
være adgang til foranstaltninger til rygeophør, og endelig
skal de overvåges og hjælpes.

Det anbefales at der anvendes tre min.s kliniktid for hver
patient på spørgsmål og rådgivning om rygning. For denne
begrænsede investering opnår tandlægerne den tilfredsstil-
lelse at medvirke til at spare liv, begrænse sygdom og hjælpe
deres patienter til en bedre livskvalitet. 

Klinikken og venteværelset bør være udstyret med oplys-
ningsmateriale som kan engagere patienterne, og som kan
inspirere til en drøftelse af rygespørgsmål. De nationale
myndigheder og tandlægeorganisationerne opfordres til at
stille gratis oplysningsmateriale til rådighed. 

Kapitel 4
Støtteforanstaltninger er vigtige på alle niveauer. De kan
være individuelle, de kan omfatte arbejdspladser og offentli-
ge rum, de kan baseres på national lovgivning og på inter-
nationale strategier.

Der lægges i guiden vægt på at et første og vigtigt skridt i
rygebegrænsning er at de tandlægelige organisationer går

forrest og selv deklarerer rygeforbud i egne lokaler og ved
egne arrangementer. Alle nationale tandlægeorganisationer
opfordres til at promovere hver 31. maj som World No Tobac-
co Day. 

Sverige har været et foregangsland. Allerede I 1992 opret-
tedes organisationen Dentistry against Tobacco (DAT) som har
sin egen publikation »Tobak eller hälsa«.

Kapitel 5
Guiden afsluttes med et kapitel om anbefalinger til bekæm-
pelse af rygning på såvel globalt som nationalt plan. Indsat-
sen skal rettes dels internt mod sundhedsorganisationernes
egne medlemmer, dels eksternt mod offentligheden. Internt
anbefales bl.a. at tandlægeorganisationerne gennemfører
analyser af medlemmernes rygevaner, udbreder resultaterne
og etablerer adgang til rådgivning.

Der henvises til en lang række hjemmesider med materia-
le om rygning og rygeophør, bl.a. www@cdc.gov/tobacco,
www@fdiworldental.org, www@givingupsmoking.co.uk,
http://givingupsmoking.co.uk, www.who.intoralhealth.

Appendiks
Guiden afsluttes med et standardbrev der i tilpasset form
kan anvendes ved henvendelser til sundhedsmyndigheder,
samt en tjekliste ved planlægning af aktiviteter mhp. rygeop-
hør.
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gramme (www.who.int/oral_health).
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 I   en nyligt udgivet opslagsbog, primært beregnet som pati-
 entvejledning, fremkommer der i kapitlet om tandskader 

hos voksne (p. 69) følgende behandlingsråd: »Du skal ikke selv 
forsøge at få en udslået tand på plads, da man her kan risikere at 
skade f.eks. tandrødder og nerver.« Længere nede i teksten læ-
ser man at man kan »opbevare tænderne i saltvand (kan købes på 
apoteket eller laves selv ved at komme en teskefuld salt i en liter vand) 
eller mælk …«

Begge behandlingsråd vil med stor sikkerhed medføre en 
fuldstændig kompromittering af mulighederne for heling ef-
ter replantation.

Denne brochure er nu sendt til alle tandlæger i Skandina-
vien, anslået 15-20.000, samt et ukendt ekstra antal til vente-
værelser. Konsekvenserne er uoverskuelige!

Ved replantation af tænder har 40 års kliniske og eksperi-
mentelle forsøg udført i Skandinavien vist at optimal heling 
efter replantation primært er afhængig af en umiddelbar 
indsættelse af den eksartikulerede tand alternativt opbeva-
ring af tanden i fysiologiske medier (saliva, fysiologisk salt-
vand eller mælk) (1,2).

Rådet om at patienten ikke selv skal forsøge replantation 
for at undgå skader på tandrødder og nerver er irrelevant 
og går helt imod nationale skandinaviske behandlingsprin-
cipper (se temanummer i Tandlægebladet 1989 (3) samt i alle 
de skandinaviske tandlægeblade (4-7), samt Skandinavisk 
lærebog i pædodonti (8)). Endvidere er det imod behand-
lingsregler udfærdiget af den internationale traumeforening, 
IADT, International Association of Dental Traumatology (9).

Mht. behandlingsrådet om at fremstille sin egen salt-
vandsopløsning er dét det mest katastrofale i opslagsbogen. 
Man kan ikke i køkkenet selv fremstille en fysiologisk salt-
opløsning. Den vil altid blive enten hypo- eller hyperton (og 
derved slås parodontalcellerne ihjel). (10,11).

Efter at Frederiksborg Amt i Danmark i 1980’erne frem-
kom med dette obsolete forslag i en behandlingsvejledning 
for skader i hjemmet, modtog vi efterfølgende på Rigshospi-
talet i København 14 patienter behandlet efter dette princip, 
og alle behandlinger mislykkedes!

Af forordet til Oral-B’s bog fremgår det at 20 kendte skan-
dinaviske forskere har taget ansvaret for de 11 kapitler. In-
gen forfatter er imidlertid nævnt med ansvar for afsnittet om 
tandskader hos voksne og tandsygdomme. Hvordan kan det 
forekomme? Det virker ekstra besynderligt da der i Mette Bo-

rums afsnit om traumer på børn (p. 24-29) er fjernet et afsnit 
om replantation. Hvem har foretaget denne »redigering«? 
Det fjernede afsnit lød:

»En udslået permanent tand skal helst sættes op i kæben igen med 
det samme, dvs. inden for få minutter efter at den er slået ud. Hvis 
den er meget snavset, kan den eventuelt skylles hurtigt i vand.

Det er ikke så vigtigt om den sidder helt rigtigt med det samme, 
for man skal opsøge tandlægen hurtigt efter at skaden er sket. Tand-
lægen vil så sætte tanden rigtigt på plads og lime den midlertidigt 
fast til nabotænderne. Det vigtigste er at tanden ikke bliver udsat for 
udtørring eller lægges i almindeligt vand eller andre væsker som kan 
ødelægge cellerne på tandrodens overflade. Hvis man ikke kan kom-
me til at sætte tanden nogenlunde på plads i det hul den har efterladt 
i kæben, kan tanden holdes fugtig med spyt ved at man lægger den i 
munden ud mod kinden på vej til tandlægen.«

I forordet er det endvidere anført at eksperters bidrag har 
været meget vigtige da de har sikret at bogens indhold er 
blevet korrekt, og at den viden der er i bogen, er den nyeste 
inden for hvert område! Hvordan kan dette ske?

Medmindre der nu sker en umiddelbar korrektion af den 
fejlagtige behandlingsvejledning for tandskader hos voksne, 
kan det nu forudses at traumepatienter fremover modtages 
på de nordiske landes akutafdelinger med udslåede tænder 
hvis prognose på forhånd er stærkt forringet.

Der påhviler derfor nu Oral-B et stort ansvar for at alle 
der indtil nu har fået Oral-B’s bog, hurtigst muligt modtager 
et rettelsesblad hvor disse fejl berigtiges. Ellers må ansvaret 
for mislykket heling påhvile Oral-B og den ukendte forfat-
ter.

Til slut skal anføres de internationalt accepterede behand-
lingsprocedurer for udslåede tænder:

Avulsion (eksartikulation):
Den mest signifikante faktor der styrer funktionen af pa-
rodontiehelingen, er længden af den tørre ekstraorale pe-
riode. I den forbindelse er den afgørende tidsperiode fem 
min. for tænder med afsluttet rodudvikling og 20 min. for 
tænder med uafsluttet roddannelse (rodåbne tænder). Den 
ekstraorale periode kan forlænges i fysiologiske medier (sa-
liva, fysiologisk saltvand, mælk).

Behandlingen består i så hurtig replantation som muligt, 
evt. udført af patienten selv efter afskylning af tanden med 
koldt vand. Dette kan også foretages af forældre eller skade-
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personale. Efter dette anlægges en fiksation, der opretholdes 
i 7-10 dage.
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 Der har indsneget sig to fejl på s. 69 i Oral-B’s bog »Tand 
for tand - Gode råd om tænder og mund – hele livet«. 

Det beklager vi. 
På s. 69, 2. spalte står der: »Her kan du i stedet opbevare tæn-

derne i saltvand (kan købes på apoteket eller laves selv ved at komme 
en teskefuld salt i en liter vand) eller mælk, indtil du kommer i kon-
takt med en tandlæge.« Dette er ikke korrekt – man kan ikke 
fremstille sin egen saltvandsopløsning.

På s. 69 nederst står der: »Du skal ikke selv forsøge at få en 
udslået tand på plads, da man her kan risikere at skade f.eks. tand-
rødder eller nerver«. Dette er ukorrekt for blivende tænder, da 
det blot gælder for mælketænder. 

Vi er blevet gjort opmærksomme på dette af ni eksperter 
i dentale traumer. Vi takker dem for at de har rettet hen-
vendelse til os og præciseret dette så vi nu kan gøre bogens 
læsere opmærksomme på det. 

Konkret har vi taget kontakt til traumatologerne sådan at 
vi kan få rettet fejlene i bogens 2. oplag. 

Samtidig er vi i gang med at producere et rettelsesblad 
med en beklagelse af fejlen og en præcisering af den kor-
rekte handlemåde over for tandskader. Rettelsesbladet bli-
ver sendt til samtlige depoter hvor tandlægerne kan bestille 
bøgerne. Vi sender desuden information til depoterne om 
sagen så de derigennem kan give besked til tandklinikker-
ne. Det er vor klare vurdering at det er den bedste måde at 
få kommunikeret præcis til bogens læsere hvad der er det 
rigtige at gøre hvis man har en udslået tand. 

Hvis andre der arbejder med faget, har spørgsmål til 
sagen, er de velkommen til at rette henvendelse til Henrik 
Kippmark, salgs- og marketingsmanager, Professional Oral-B 
Nordic, tlf. +46 8 53 52 84 39 eller kippmark.h@pg.com.

Kommunikationsbureauet Geelmuyden.Kiese har været 
ansvarlig for redaktion af bogen. Hvis I har kommentarer 
eller spørgsmål til dette, kontakt venligst Susanne Pedersen, 
Geelmuyden.Kiese: spe@geelmuyden.kiese.dk eller +45 33 
95 96 97. 

Henrik Kippmark, 

salgs- og marketingsmanager,
Professional Oral-B Nordic
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 Som forfatter til én af artiklerne i »Tand for tand« føler
 jeg trang til at kritisere Oral-B. Dette ellers gode initiativ 

med at bringe oplysning om tænder ud til den brede befolk-
ning lider af manglende professionalisme. Der er for mange 
fejl i visse dele af det faglige indhold.

Når jeg sagde ja til at medvirke, var det bl.a. fordi koncep-
tet lød godt. Aftalen var at en række forfattere skulle skrive 
en artikel inden for hvert deres fagområde. Forfatterlisten 
var mig bekendt før jeg gav mit endelige tilsagn, og alle 
syntes velkvalificerede til at dække deres fagområde. Oral-
B skulle med hjælp fra et reklamebureau sørge for at der 
kom en spændende bog ud af det – og ikke mindst betale 
for trykning og distribuering i hele Norden. Forfatterne fik 
på forhånd tilsagn om at bogen ikke ville blive kommerciel 
– dvs. ingen direkte reklamer for Oral-B, hvilket også inde-
bar at forfatterne ikke fik honorar.

Men det gik desværre ikke helt som aftalt. Det er galt med 
dele af det faglige indhold i de kapitler der har sneget sig 
ind uden forfatterangivelser – angiveligt skrevet af Oral-B’s 
eget personale.

Herudover er der redaktionelle fejl. I mit eget kapitel om 
blegning af tænder ser det ud som om jeg også har skrevet 
om piercing af tænder hvilket jeg ikke har. Derudover er der 
rettet i min artikel efter at jeg havde den til 1. korrektur, og 
en 2. korrektur blev der aldrig tale om. Jeg kan forestille mig 
at noget lignende gør sig gældende for de øvrige forfatteres 
artikler.

Det er et stort ansvar at sende en gratis bog ud i så stort 
et oplag, og derfor skal det faglige være i orden. Hvem tager 
ansvaret for misinformationerne? Hvis den skal genoptryk-
kes, må alle kapitler uden forfatter udgå, og redaktionelle 
fejl i de andre artikler rettes. Hvis nye kapitler skal ind, må 
dette på forhånd aftales med de allerede medvirkende for-
fattere – ellers er man indgået i projektet under falske for-
udsætninger.

Ulla Pallesen, 
overtandlæge,
Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet, Københavns Universitet 

Redaktionelt

 Oral-B-bogen »Tand for tand – Gode råd om tænder og 
mund – hele livet« blev udgivet i januar 2006. Formå-

let med bogen er at informere folk om mundhygiejne. Bo-
gen har allerede skabt debat og resulteret i både positive og 
kritiske reaktioner. Vi sætter stor pris på de reaktioner der 
er kommet fordi de afspejler et stort engagement fra både 
bidragsydere og faglige eksperter og hjælper os med at gøre 
fremtidige optryk af bogen endnu bedre.

Overtandlæge Ulla Pallesen ønsker at det af layoutet frem-
går mere tydeligt at hun udelukkende er forfatter til afsnittet 
om tandblegning og ikke til afsnittet om piercing. Vi sørger 
for at det fremgår klart i fremtidige udgaver. Samtidig påpe-
ger hun uklarheder i de generelle artikler hvor der ikke er 
angivet en forfatter. Vi arbejder i øjeblikket på en løsning i 2. 
oplag så uklarheder undgås.

Da Oral-B igangsatte dette projekt, skrev vi til en række 
mulige bidragydere og forklarede om projektet. Af projekt-
beskrivelsen fremgik det at bogen både ville indeholde af-
snit skrevet af eksperter inden for de enkelte områder og 
almindelige tekstafsnit skrevet på baggrund af viden fra 
Oral-B og eksperter. Hensigten med dette miks var at skabe 
et naturligt flow i kapitlerne. Samtidig skulle bogen være så 
let forståelig som mulig da den henvender sig til mennesker 
uden tandlægefaglig viden. Da vi ikke fik nogen negative re-
aktioner på den foreslåede fremgangsmåde, valgte vi at føre 
den ud i livet.

Vi forventer at bogen skal have en lang levetid hvor vi 
løbende opdaterer og forbedrer den. Vi vil gerne benytte 
lejligheden til at takke for de henvendelser vi allerede har 
modtaget, og som bidrager til et forbedret 2. oplag af »Tand 
for tand – Gode råd om tænder og mund – hele livet«.

Henrik Kippmark, 
salgs- og marketingsmanager,
Professional Oral-B Nordic

Redaktionelt
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Oral-B’s bog »Tand for tand« blev den 8. februar 2006 
udsendt som en »særudsendelse« i Tandlægebladets 
navn. Udsendelsen repræsenterede imidlertid et re-
klamemæssigt indstik til den ordinære udgivelse af 
Tandlægebladet, som pga. af særlige krav fra Post Dan-
marks side udsendtes separat. Udsendelsesmåden har 
kunnet tolkes som om Tandlægebladet og/eller Dansk 
Tandlægeforening stod bag. Tandlægebladets fagredak-
tion skal hermed understrege at bogens indhold alene 
er Oral-B’s ansvar.

Fagredaktionen
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an skal se og høre en del før øjnene triller ud og ører-
ne falder af. Tag nu følgende udsagn i Tandlægebladet 

2006 (1): »De af os der også har behandlet patienter, ved tilmed at 
det virker. Endda meget overbevisende.« Er det Arno Wolle i hans 
velmagts urtepilledage? Er det krystalhealeren omkring 
hjørnet? Eller en hårdtarbejdende vaginalpressør? Nej – det 
er såmænd den ultimative skarpretter af uprøvede, ikke-vi-
denSkabelige behandlingsmetoder Kaj Stoltze samt kollega 
der i vort fagblad har sat disse interessante overvejelser i 
omløb. På trods af vild nævefægten mod Sundhedsstyrelsen 
med inddragelse af Bonelock-skandalen, demonstration af 
en vis litterær dannelse (Holberg) og anden cirkustamtam er 
indlæggets underholdningsværdi kun af en vis boulevardag-
tig karakter. Er det sådan vore tunge drenge omgås kritik og 
principielt meget vigtige aspekter af vort fag?

Til sagen: Højere rovdyr i den akademiske fødekæde har 
anfægtet den manglende eller dårlige dokumentation for ef-
fekten af de tiltag og behandlinger parodontologisk som vi 
i årevis på baggrund af vore videnskabelige institutioners 
anbefalinger har iscenesat. Ret så heftigt skulle man mene. 
Men i stedet for en sober imødegåelse eller en kritisk vur-
dering af egen og andre kollegers videnskabelige arbejder 
præsenteres en langstrakt klynken over vanskelighederne 
ved at levere forskning som lever op til kravene om et validt 
evidensgrundlag for vore behandlinger. Dette virker endnu 
mere grotesk på baggrund af Kaj Stoltzes inkvisitoriske ad-
færd over for tandlæger der med nøjagtig samme begrun-
delse som i ovenstående citat har videregivet erfaringer fra 
eksempelvis laserbehandlinger.

Så skru ned for arrogancen, og brug lidt mere tid og kræf-
ter på saglig information til os enfoldige om evidensniveau-
er, klinisk erfaring, anekdotisk viden og de vanskeligheder 
og muligheder der findes som behandler og forsker i en ver-
den som forlanger både evidens og (be)handling.

Lars Bo Petersen, 
tandlæge
Stengade 53, 3000 Helsingør

Vort indlæg har netop forsøgt at bibringe information om 
det du efterlyser: »evidensniveauer, klinisk erfaring, anekdotisk vi-
den samt de vanskeligheder og muligheder der findes som behandler 
og forsker i en verden som forlanger både evidens og (be)handling«. 
Vi forstår at din henvendelse skyldes uenighed om laserbe-
handling, hvilket vi ikke ønsker at inddrage i den aktuelle 
sag.

Palle Holmstrup og Kaj Stoltze

ktuelt gælder det parodontalområdet, hvor nogle patien-
ter fortsat må opleve tandtab til trods for hyppige 

rodrensninger og flittig hjemmetandpleje. Det er en meget 
ulykkelig situation for patienten og meget frustrerende for 
tandlægen.

Alligevel bruger ledelsen for parodontologisk afdeling i 
København en hel side i Tandlægebladet til hadske angreb på 
landets sundhedsstyrelse i stedet for at koncentrere sig om 
ovenstående problem.

Når samme ledelse i tilgift viser stor aversion mod alle for-
slag til behandlingsalternativer hvor dokumentationen ikke 
kan henføres til »Ruder Konges tid« (ref. Jyllands-Posten d. 
16.12.2005), ser det fortsat sort ud for disse patienter.

Hvad skal der i grunden til for et ledelsesskift?

Gert Bjørndal-Mølgaard,
»parodontalprakticus«

Med henvisning til vor tidligere ordveksling om fenolbe-
handling af marginal parodontitis er det fortsat vor opfat-
telse at en sådan behandling ikke kan anbefales. 

Palle Holmstrup og Kaj Stoltze

Evidensbasering
Forebyggelse
Gingivitis
Parodontitis
Sundhedsstyrelsen
Tandrensning

M

A
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actulose »Medic« og »SAD« er afførings-
midler som bl.a. anbefales af sund-

hedsplejersker ved forstoppelse hos småbørn. 
De indeholder lactulose, som er et disaccha-
rid der består af fructose og galactose. I Læ-
gemiddelfortegnelsen nævnes som eneste bi-
virkning at diabetikere ved længere tids brug 
bør være opmærksomme på sukkerindholdet.

Mit spørgsmål er om midlerne er karioge-
ne, og om der er anledning til at være restrik-
tiv i brugen ud fra en tandsundhedsmæssig 
vinkel?

Kemi
Disaccharidet lactulose består af to 
monosaccharider der er koblet sam-
men med en speciel kemisk binding 
(glycosidbinding). Omdannelse af det-
te disaccharid kræver at denne glyco-
sidbinding spaltes så monosacchari-
derne fructose og galactose frigøres og 
metaboliseres. Ved anaerobe forhold 
til lavmolekylære organiske syrer (fx 
mælkesyre (laktat)) og ved aerobe for-
hold til kuldioxid og vand.

Ved fordøjelsen i den humane or-
ganisme findes ikke enzymer der er i 
stand til at spalte denne glycosidbin-
ding. Det kan ikke udelukkes at der i 
mundhulen eller resten af fordøjelses-
kanalen kan forekomme mikroorga-
nismer der producerer enzymer som 
kan spalte ovennævnte glycosidbin-
ding.

Hvis mikroorganismerne skal pro-
ducere organiske syrer fra lactulose, 
kræves at de danner det disaccharid-
spaltende enzym ved anaerobe plak-
forhold. Hvis der i føden forekommer 
andre lettilgængelige disaccharider, fx 
sucrose (rørsukker) og lactose (mælke-
sukker) eller monosaccharider som fx 
glucose og fructose, er det mere sand-

synligt at disse kulhydrater metaboli-
seres af mikroorganismerne.

Dennis Moe,
lektor, dr.odont.,

Københavns Universitet

Klinik
Lactulose anvendes til småbørn med 
forstoppelse, specielt i forbindelse med 
brug af modermælkserstatninger. Be-
handlingen af forstoppelsen strækker 
sig over nogle få dage. Modermælks-
erstatninger anvendes typisk indtil 
senest ½-1-års-alderen (børn i étårs-
alderen har kun primære incisiver 
frembrudt, og nogle børn har slet ikke 
frembrudte tænder endnu). Nogle få 
børn behandles med lactulose indtil ca. 
toårsalderen.

Hypotesen at brug af lactulose skul-
le kunne forårsage cariesskader pga. 
sukkerindhold, må anses som værende 
meget lidt klinisk relevant. Få dages 
anvendelse af en medicin som kun må-
ske (se den kemiske udredning) kan 
give anledning til syredannelse, kan 
ikke føre til demineraliseringer og der-
med cariesdestruktion. Har/får barnet 
caries, må det tilskrives en ikke til-
strækkelig mundhygiejne kombineret 
med brug af fx sutteflaske med sukker-
indhold (mælk eller andet) specielt om 
natten, altså en daglig tilførsel af syre 
til tænderne.

Lis Almer Nielsen,
lektor, ph.d.,

Københavns Universitet

Caries
Lægemidler

L
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FAGLIGE MØDER

Endodontikongres i Dublin

Den 15., 16. og 17. september 2005
havde ESE (European Society of Endodon-
tology) arrangeret kongres i Dublin.
Der var ca. 25 danske deltagere i den
spændende kongres, hvor i alt 1400 var
tilmeldt. Det var en markant fremgang
hvad angår det danske engagement,
måske også inspireret af at den relativt
nye danske endodontiforening giver
automatisk medlemskab i ESE.

Programmet blev afviklet som tre
samtidigt kørende søjler i forskellige
auditorier i det smukke gamle Trinity
College. Der var mange indlæg om
teknikker ved udrensning i kanaler
såvel som ved fjernelse af frakturerede
instrumenter, om desinfektion, om
nye materialer, bl.a. de resinbaserede
sealere og rodfyldningsmaterialer,
men også om ny teknologi inden for
radiologi og scanning og om smerte-
håndtering.

Det blev fremført om implantologi-
en skulle tage over hvor vi står med de
ressourcekrævende tænder med en
tvivlsom prognose. Succesraten for
rodbehandlede tænder uden apikal
opklaring blev opgivet til 95%, med op-

klaring var den 85% – og i privat prak-
sis 60-65%! Det blev påpeget at en tæt
koronal restaurering på en tand med
dårlig rodfyldning giver højere succes-
rate end en dårlig krone/fyldning på
en god rodfyldning. En amerikansk
forsikringsopgørelse viste at af 1,5 mio.
amerikanske rodbehandlede tænder
var 97% bevaret (men ikke nødvendig-
vis raske) efter otte år. Ud af de miste-
de var de 85% ikke forsynet med krone.
En anden undersøgelse viste signifi-
kant færre apikale opklaringer på rod-
fyldte tænder med krone.

Nikkel-titan-filene er stålfilene over-
legne mht. at bevare kanalens krum-
ning og undgå hyldedannelse, og med
de roterende file er der en tidsbespa-
relse. Men risikoen for fraktur lurer;
den er ca. 8%, og der er opstået et helt
nyt arbejdsområde med fjernelse af
frakturerede file, bl.a. med ultralyd.
Det er sædvanlig procedure at endo-
dontien langt overvejende udføres un-
der mikroskop.

Fra Danmark havde Merete H. Laust-
sen, Tandlægeskolen i København,
medbragt en poster om Coltosol som

provisorisk rodfyldningsmateriale, og
der var foredrag af Lise-Lotte Kirkevang,
Århus, om forekomsten af apikale par-
odontitter i en dansk population, af
Lars Bjørndal, København, om danske
tandlægers syn på hvad der påvirker et
godt behandlingsresultat og af Preben
Hørsted-Bindslev, Århus, om apikale
parodontitter hos 1100-tallets danske-
re.

Blandt nyere materialer blev der talt
en del om den resinholdige sealer Epi-
phany, som har god radiopacitet og er
en af de bedste til at hindre bakteriel
lækage, og om MTA (Mineral Trioxid
Aggregat), som kan bruges til overkap-
ningsmateriale, aflukning i rodåbne
tænder og ved parietale perforationer
samt til retrograd rodfyldning.

Det var en vellykket kongres, præ-
cist afviklet i stemningsfulde omgivel-
ser i en hyggelig by med rare og imø-
dekommende mennesker – og en ud-
mærket appetitvækker inden det dan-
ske symposium i Århus den 28.-29. ok-
tober.

Gitte Bruun

Jydsk Odontologisk Selskab

Den 5. november 2005 afholdt Jydsk
Odontologisk Selskab efterårsmøde og
generalforsamling på Aros i Århus. De
35 deltagere fik først en hurtig rundvis-
ning på det nye museum, hvorefter
overlæge, professor, dr.med. et cand.
odont. Olav J. Bergmann holdt foredrag:
»Mundhulen og interne medicinklini-

ske aspekter«. Det store emne blev
gennemgået tæt og grundigt med repe-
tition af kendt viden og orientering om
nyeste forskningsresultater. 

Den efterfølgende generalforsamling
gav ingen ændring af bestyrelsen: Kitti
Bork, Merete Schultz, Torben Nissen
(form.), Olav Sahlholdt (kass.) og Tage

Østergaard (sekr.). Efter frokost i tagre-
stauranten var der mulighed for grun-
digere fordybelse i museets samlinger.
Dette møde var det femoghalvfjerds-
indstyvende i foreningens historie.  

Tage Østergaard



Dybdeborende mission: 110 specialtandlæger besøgte Fre-
dericia, Kolding og Horsens Kommuner for at afdække reelt 
behov for tandregulering i Danmark.

Opgørelser på landsplan viser at over 50% af skolebørnene 
i enkelte kommuner får rettet tænder, mens det kun gælder 
12% af børnene i andre kommuner. Bl.a. derfor besøgte 110 
specialtandlæger fra hele landet  den 6. oktober 2005 Fre-
dericia, Kolding og Horsens Kommuner som led i et arbej-
dende efterårskursus hos Foreningen for Specialtandlæger i 
Ortodonti. 

Sundhedsstyrelsen har ved flere lejligheder givet udtryk for 
at de danske specialtandlæger visiterer for mange børn til 
tandregulering. Fra myndighedens side er man utilfreds med 
at for mange børn tilbydes en tandregulering i den kommu-
nale tandpleje. Og utilfreds med at optællinger på landsplan 
viser store forskelle i behandlingsprocenter. Det var en del af 
baggrunden for visitationsøvelsen i Fredericia, Kolding og 
Horsens. Sådan forklarer Fredericia Kommunes specialtand-
læge Preben Dømgaard, der tillige er formand for Foreningen 
for Specialtandlæger i Ortodonti.

Her stillede godt 20 børn op med friskbørstede tænder, så 
33 tandlæger på skift kunne undersøge dem.
– Vi havde på forhånd udvalgt børnene. Børn med mere 
omfattende tandstillingsfejl, og derfor behov for tandregu-
lering, samt børn uden behov  var sorteret fra. De børn der 
blev undersøgt havde alle sammen mindre afvigelser i de-
res tandstilling. De udgør derfor en gråzone hvor tandregu-
lering evt. kan være nødvendig. Her skulle efterårskursus 
være med til at synliggøre hvordan vi i fremtiden behandler 
disse børn. Altså hvordan vi vurderer hvem der skal tilbydes 
korrektioner, og hvem der ikke skal, tilføjer specialtandlæge 
Preben Dømgaard.

Visitationsøvelsen viste hvor stor forskellen var i de enkelte 
tandlægers bedømmelse af behovet for behandling eller ej. 
Og hvor forskellene lå. Samtidig gav tandlægernes efterårs-
kursus mulighed for at deltagerne fra både den private og 
den offentlige sektor indbyrdes afstemte deres bedømmel-
ser af behandlingsbehovet.
– Det er også af største vigtighed for et godt samarbejde 
mellem den offentlige og private sektor, tilføjer specialtand-
læge og vært i Fredericia Preben Dømgaard.  

Sidste kursusdag tilbragte kursisterne i spændende samspil 
med samfundsdebattørerne Kjeld Møller Pedersen, professor i 
sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet i Odense, og 
Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg 
Universitet. De bidrog med provokerende foredrag og dis-
kussionsoplæg, bl.a. med spørgsmålet om al tandregulering 
i den kommunale tandpleje skal være gratis. 

– Hele kursusforløbet kan forhåbentlig, såvel lokalt som 
på landsplan, blive til gavn for den kommunale tandpleje. 
Med den positive opbakning vi har fået fra såvel børn som 
forældre, ikke kun her i Fredericia, men også i Kolding og 
Horsens, er der ikke tvivl om at hele problemstillingen også 
er meget interessant set fra netop deres side, udtaler Preben 
Dømgaard afslutningsvis. 

  Claus Warncke, 
informationsmedarbejder, 

         Fredericia Kommune
Læs mere på www.fsonet.dk

Fig. 1. Specialtandlæge Preben Dømgaard, Fredericia Kommune, var 
vært ved specialtandlægernes besøg.
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7. Countries should formulate policies for oral health as an integral
part of national health programmes.

8. Countries should support public health research and specifically
consider the recommendations of WHO which recommends 10%
of a total health promotion programme budget be devoted to pro-
gramme evaluation.

9. Countries should establish health information systems that evalu-
ate oral health and programme implementation, support the de-
velopment of the evidence base in health promotion and disease
prevention through research and support the international disse-
mination of research findings.

Se endvidere referat i Tandlægebladet nr. 12: 1000-3 og
www.who.int/oral_health

Sundhedspolitik
Ulandstandpleje
WHO

Oral sundhed i det 21. århundrede
På en WHO-sponsoreret kongres den 7.-10. september 2005 vedtoges en handlingsplan for oral sundhed i det 21.

århundrede

Ib Sewerin

Den 7.-10. september 2005 afholdtes i Liverpool 8th
World Congress on Preventive Dentistry (WCPD). Kongres-

sen var et WHO-sponsoreret fællesprojekt arrangeret af the
International Association for Dental Research, the World Health
Organization, the European Association of Dental Public Health og
the British Association for the Study of Community Health. Delta-
gere fra 43 lande behandlede emnet forebyggelse af orale
sygdomme som belaster både børn og voksne over hele ver-
den. En god nyhed er at orale sygdomme lader sig forebyg-
ge, og at betydelige fremskridt kan opnås hvis relevante
sundhedsprogrammer iværksættes.

Deltagerne understregede at oral sundhed er en del af ge-
nerel sundhed og generelt velvære og en menneskeret. Del-
tagerne tilsluttede sig the World Health Organization’s »Bangkok
Charter for Health Promotion in a Globalized World (Bangkok,
Thailand 2005) og bekræftede deres forpligtelse til at under-
støtte det arbejde der udføres af nationale og internationale
sundhedsorganisationer, forskningscentre, ikke-regerings-
nedsatte og private organisationer mfl. til fremme af oral
sundhed og forebyggelse af orale sygdomme.

Som handlingsplan vedtoges det at nationerne skal arbej-
de for oral sundhed på følgende områder:

1. Countries should ensure that the population has access to clean
water, proper sanitation facilities, a healthy diet and good nutriti-
on.

2. Countries should ensure appropriate and affordable fluoride pro-
grammes for the prevention of tooth decay.

3. Countries should provide evidence-based programmes for the
promotion of healthy lifestyles and the reduction of modifiable risk
factors common to oral and general chronic diseases.

4. The school should be used as a platform for promotion of health,
quality of life and disease prevention in children and young 
people, involving families and communities.

5. Countries should ensure access to primary oral health care with
emphasis on prevention and health promotion.

6. Countries should strengthen promotion of oral health for the
growing numbers of older people, aiming at improving their quali-
ty of life.

WHO-NYT
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Efteruddannelse på dvd?

Forlaget Quintessenz har påbegyndt udgivelsen af en
række dvd-videoer. Varigheden varierer mellem ca. 20
min. op til ca. 100 min. Priserne er i størrelsesordenen
100-200 EUR. Emnerne spænder fra kliniske til tekni-
ske. 

I sektionen »Boganmeldelser« bringes i det følgende
en grundig anmeldelse af et udvalg på tre udgivelser
om blegning mv. samt kirurgiske og parodontologiske
behandlinger. Som det fremgår, er anmelderne sam-
stemmende negative over for denne undervisnings-
form. På denne baggrund finder Tandlægebladet fore-
løbig ikke anledning til løbende at anmelde dvd-udgi-
velser af denne art. 

Tand-, mund- og kæbekirurgi live

Wachtel H. Weichgewebsmanagement um Implantate im Front-
zahnbereich (75 min.); Schlee M. Das Frontzahnimplantat bei mas-
siver Kammatrophie (56 min.); Körner G. Weichgewebsmanagement
um Implantate im defizitären Umfeld, OK Seitenzahnberecih (43
min.). Ifenpfad: Quintessenz; 2004. ISBN 3-87652-477-6. Pris: 175,-
EUR. Pris i DKK inkl. moms mv. 1798,-.
Pakken består af tre dvd’er med optagelser af foredrag holdt
på Deutsche Gesellschaft für Parodontologie’s forårsmøde 2004.
Formen er således foredragets med tale (uden manuskript)
ledsaget af klippede og redigerede optagelser af operationer
med kommentarer og diskussion. I lange perioder hører
man blot talerens stemme og ser enten ham eller fx et still-
billede. Det virker kedeligt, og der går megen tid med snik-
snak. Tilfælde 1 viser behandlingsplanlægning med orto-
dontisk ekstrusion for øgning af den vertikale dimension af
alveolen samt immediat indsættelse af implantater i reg. 3+
og 1+ mhp. en treleddet implantatbro, hvor atrofien i reg. 2+
maskeres ved indlæg af et bindevævstransplantat fra ga-
neslimhinden. Slutresultatet vises ikke. 

Tilfælde 2 er en lokal knogleopbygning regio 2+ med
knogle taget fra corpus mandibulae, suppleret med knog-
lesubstitut og membran. 

Patient nr. 3 illustrerer en mangfoldighed af behandlings-
principper med tyngdepunkt i at skabe periimplantær kera-
tiniseret slimhinde ved anvendelse af en spaltet, palatinal
forskydningslap. 

Operationsvideoerne er generelt af god optagekvalitet, og
kirurgerne virker rutinerede, men operationerne er meget
langtrukne, og i flere kasus ser man ikke slutresultatet. Det

BOGANMELDELSER

virker frustrerende. Jeg mener at formen sætter sig mellem
to stole. Den mangler dynamikken mellem foredragsholder
og publikum. I en gennemredigeret præsentation med rele-
vant klippede videoindlæg kombineret med grafik og still-
billeder ville budskabet kunne fremtræde langt mere kort og
koncist. Der er lidt »dåsemusik« over det. 

Søren Hillerup

Intern blegning, æstetiske fortands-
restaureringer og kofferdam 
Kielbassa AM. Internes Bleaching (7 min.); Dietschi D. Frontzahn-
restaurationen im OK mit Komposit-Schichttechnik (53 min.). Lam-
brechts P. Kofferdam – eine praktische Übung (15 min.). Ifenpfad;
Quintessenz; 2004. ISBN 3-87652-467-9. Pris: 98,- EUR. Pris i
DKK inkl. moms mv. 1.018,-.
Så er der noget for de visuelt indstillede tandlæger med tål-
modighed. En dvd med tre live, let klippede optagelser af
hvordan man udfører intern blegning, æstetiske fortands-
fyldninger med lagteknik, og hvordan kofferdam lægges. De
to første er med behandlerens dæmpede kommentarer på
tysk i baggrunden og med en monoton, ikke særlig præcis
simultan engelsk oversætter i forgrunden. Den sidste er på
let forståeligt belgisk-engelsk. Kvaliteten af optagelserne er
ganske god, men bærer selvfølgelig præg af at det er foregået
live, hvor intet kan laves om, og man derfor må acceptere
kraftige klip og uskarpe billeder indimellem. Ingen af video-
erne er disponeret fra starten, man springer lige ud i det,
hvorefter det – specielt for den lange om fortandsæstetik (53
min.) – fortsætter og fortsætter. Kun fordi tiden er angivet på
omslaget, holder man ud.

I forbindelse med videoen om intern blegning er det jo
vanskeligt at filme op i en palatinal oplukningskavitet, og
derfor er det da også de mundtlige kommentarer der fører
én gennem behandlingen. Den valgte metode ligger med en-
kelte undtagelser tæt på hvad der i dag anses for at være lege
artis-behandling i forbindelse med intern blegning. Des-
værre ser man ikke hvordan det går med behandlingen. 

De tre æstetiske fortandsrestaureringer bliver udført på il-
lustrativ og nydelig vis ned til mindste detalje af en særdeles
dygtig kliniker, men at gentage tre gange synes unødven-
digt. Man slipper heller ikke for lidt reklame for det anvend-
te materiale, som behandleren selv har været med til at ud-
vikle. 

Den valgte metode til anlæg af kofferdam – én af mange –
bliver ligeledes udført med kyndig hånd og kommenteret
med mange små praktiske fif. 

Om dvd’er er måden at tillære sig nyt stof skal være op til
den enkelte der måtte have lyst til at investere i dette nye
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medie. En redigeret video ville i så fald være at foretrække
frem for en live-optagelse. Selv vil jeg foretrække en bog
med gode illustrationer.

Ulla Pallesen

Kirurgisk parodontalbehandling 

Beck F. Acces-Flap bei aggressiver Parodontitis (25 min.), Minimal-
invasive Parodontitistherapie (25 min.), Chirurgische Parodontitis-
therapie mit minimalinvasivem Behandlungskonzept (34. min.).
Ifenpfad; Quintessenz; 2004. ISBN 3-87652-468-7. Pris: 98,- EUR.
Pris i DKK inkl. moms mv. 1.018,-.
Det formodes at optagelserne stammer fra kliniske demon-
strationer på storskærm, således som vi kender det fra DTF’s
årskurser.

Det er jo en god idé efterfølgende at gøre optagelserne til-
gængelige på dvd, der viser og kommenterer parodontalkir-
urgiske indgreb, samtidig med at indgrebene i detaljer kan
følges på computerskærmen. Den kirurgiske teknik og den
fotografiske teknik er elegant, men det kan man ikke sige
om kommentarerne, som man kan vælge at få på tysk eller
indtalt på engelsk af en kvinde, dog uden at den tyske kom-
mentar samtidig er fjernet. Det er noget forstyrrende for
man lytter automatisk til begge stemmer. Kvindestemmen
stammer med rimelig sandsynlighed fra en simultantolk, og
tolkningens staccato-form giver indtryk af at hun ikke helt
har styr på de engelsksprogede odontologiske termer. 

Dvd’en indeholder tre præsentationer af 25 til 34 min.s
længde. De har tre forskellige titler (se ovenfor). De korrekte
titler kunne have været: Papilla Preserving Technique 1, 2 og 3,
da der ingen påviselig forskel er på de tre præsentationer.
Det er usædvanligt kedsommeligt at se hvorledes papil efter
papil dissekeres fri og skubbes gennem approksimalrummet
– i øvrigt noget overraskende fra facialsiden. Ved alle tre
indgreb anvendes desuden Emdogain®. En passende under-
titel til de tre præsentationer kunne derfor have været: The
Use of Emdogain®, så vidste man på forhånd hvad det drejede
sig om. Det er muligt at man forud for præsentationen på
storskærm ved »kurset« har fået gennemgået patienttilfælde-
ne, således at man fx har set i det mindste ét røntgenbillede
af den region hvor indgrebet skulle foretages. På dvd’en er
patienten i stolen med kirurgisk opdækning, og vi kan nu
følge en pochemålers flimren hen over gingivalranden uden
at det på noget tidspunkt bliver helt klart hvad det parodon-
tologiske problem er. 

Quintessenz ville gøre sig selv en stor tjeneste ved at få
disse optagelser redigeret professionelt og ikke blot udsende
det foreliggende råmateriale. En fornuftig redigering ville
give program 1 en præsentation på maks. 10 min. og den vil-

le være ganske interessant at se. I den nuværende form kan
dvd-udgivelser absolut ikke anbefales.

Kaj Stoltze

Tandpleje for børn og unge

McDonald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistry for the child and ado-
lescent. 8th ed. Indianapolis: Mosby; 2004. 769 sider, ill. ISBN 0-323-
02450-5. Pris: GBP 53,99 (indb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 774,-.
Denne 8. udgave følger samme opbygning som de foregående
syv udgaver, hvoraf første udkom i 1969. Fotos er desværre alle
sort-hvide, og en stor del af billedmaterialet er af ældre dato.
Det er et omfattende værk der behandler stort set alle emner
med tilknytning til børn og unge og de orale strukturer; som
om man har ønsket at inkorporere alt i én bog. Bogen henven-
der sig til alle der beskæftiger sig med faget pædodonti, både
praktiserende tandlæger og studerende. Der er flere nye og op-
daterede kapitler som man kan have stor fornøjelse af at læse.
Men flere af kapitlerne omfatter lange formularer og retnings-
linjer som ikke direkte kan overføres til danske forhold. Og for
os i Skandinavien er det ganske uacceptabelt at »Papoose Board«
(spændetrøje) stadig anbefales til meget små eller fysisk meget
urolige børn der bliver sederet. Bogen afsluttes med et kapitel
om opbygning og ledelse af praksisklinik og et om offentlig
tandpleje, begge med henvisning til det amerikanske marked.

Bogen er et udmærket fagligt opslagsværk. Men generelt
må det siges at der findes litteratur der er mere relevant for
danske tandlæger der arbejder med børn og unge. 

Gro Haukali

Ny udgave af »Etik for tandlæger«

Rule JT, Veatch RM. Ethical questions in dentistry. 2nd ed. Chicago:
Quintessence; 2004. 320 sider, ej ill. ISBN 0-86715-443-8. Pris:
GBP 21,- (uindb.). Pris i DKK inkl. moms mv. 313,-.
Elleve år efter førsteudgivelsen er anden udgave af bogen
»Ethical Questions in Dentistry« udkommet. Det nævnes i for-
ordet at der er sket en del i USA i de forløbne 11 år, herunder
at et større antal tandlæger synes at sætte egne interesser
over patienternes. Om noget tilsvarende gælder i Danmark
kan vi hver især gruble over, men givet er det at der er brug
for at tandlæger er velorienteret om etikkens grundbegreber
og tankemåder. Bogen indeholder både teoretiske afsnit og
en diskussion af 88 konkrete sager af etisk natur. I behand-
lingen af de konkrete sager fremlægges og diskuteres de ak-
tuelle problemstillinger. Derved er bogen et værdifuldt bi-
drag som kan anbefales, ikke bare for studerende, men også
for tandlæger der ønsker at genopfriske det etiske overblik. 

Palle Holmstrup
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Dansk Tandlægeforening er uafhængig af kommer-
cielle interesser. Foreningen har et godt samarbejde 
med dentalbranchen og andre leverandører til tand-
klinikkerne. Men det betyder ikke at DTF favorise-
rer udvalgte produkter eller firmaer frem for andre. 
Foreningen er ikke i lommen på nogen.

For DTF’s hovedbestyrelse er det meget vigtigt at 
ingen er i tvivl om DTF’s uafhængighed. Derfor har 
vi netop drøftet hvordan vi kan give leverandører til 
tandklinikkerne mulighed for fortsat at reklamere 
for deres produkter og ydelser, så det er tydeligt for 
enhver at reklamernes indhold alene er leverandø-
rernes ansvar.

Der vil naturligvis fortsat være annoncer her i 
Tandlægebladet. Og der vil fortsat blive sendt rekla-

memateriale ud sammen 
med bladet eller som sær-
udsendelser. Der vil også 
være bannerannoncer og 

nyt fra dentalbranchen på tandlaegebladet.dk. Der-
med får Tandlægebladet indtægter som dækker en 
væsentlig del af udgifterne til produktion af bladet. 

Derimod sender vi ikke reklamemateriale ud i 
officielle DTF-kuverter. Og vi har ikke kommercielle 
bannerannoncer på foreningens hjemmeside, DTFnet, 
men kun genveje til tandlaegebladet.dk.

Vi har lige afholdt Årskursus side om side med 
dentalmessen Scandefa. Det ser vi ikke noget pro-
blem i. For vi er sikre på at DTF’s medlemmer sag-
tens kan skelne mellem sessionerne på DTF’s Års-
kursus og udstillernes mange tilbud på Scandefa.

DTF har en særlig samarbejdsaftale med Colgate. 
Aftalen der blev fornyet i marts 2005, indebærer at 

Colgate giver økonomisk støtte til tandlægers efter-
uddannelse. Colgate har ingen indflydelse på efter-
uddannelsesaktiviteternes indhold. Til gengæld må 
Colgate skrive på deres produkter at DTF anbefaler 
tandpasta med fluor. Det er ikke ensbetydende med 
at DTF anbefaler Colgate frem for andre producenter 
af fluortandpasta. Men det har vist sig at være svært 
at forklare patienterne denne forskel.

Aktuelt har vi i Tandlægebladet 3/2006 kunnet læse 
at svenske forskere konkluderer at triclosan ikke bør 
indgå i almindelig tandpasta. DTF har opfordret Col-
gate til at fjerne triclosan fra deres produkter. Men 
indtil videre fastholder Colgate at fordelene ved 
triclosan er større end ulemperne.

Jeg ved at mange kolleger er kritiske over for DTF’s 
samarbejde med Colgate. Enten på grund af triclosan-
indholdet eller på grund af problemerne med at for-
klare patienterne hvad det er DTF anbefaler. Eller på 
grund af begge dele. Derfor har hovedbestyrelsen nu 
taget aftalen med Colgate op til revision. Resultatet af 
disse overvejelser foreligger endnu ikke. Men det er 
afgørende at DTF’s uafhængighed skal være fuld-
stændig soleklar for alle.

Susanne Andersen, 
formand for DTF

Foreningen er ikke i 
lommen på nogen

Er du enig i hovedbestyrelsens linje? Ønsker du linjen skærpet? Eller 
ser du gerne et tættere samarbejde mellem DTF og leverandører til 
tandklinikkerne? Susanne Andersen vil gerne have kommentarer til 
lederen. Du kan kommentere den på tandlaegebladet.dk eller på 
Dialogforum på medlemsnettet på DTFnet.
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En 45-årig tandklinikassistent hen-
vender sig til sin lokale HK-afdeling. 
Hun lider af svimmelhed, depressio-
ner, hukommelsessvigt, ledsmerter 
og kronisk træthed. Hun har været 
undersøgt på Arbejdsmedicinsk Kli-
nik. Uden resultat. Spørgsmålet er 
hvorfor kvinden og 1.578 af hendes 
klinikassistentkolleger lider af disse 
og andre uforklarlige symptomer. 
Kan det have noget at gøre med deres 
arbejde med kviksølv?

Sandsynligvis ikke, mener dr.med. 
Jens Peter Bonde, der er klinisk pro-
fessor i arbejdsmedicin og formand 
for Dansk Selskab for Arbejds- og 
Miljømedicin. Han og hans kolleger 
er i færd med at undersøge mange af 
de 1.579 klinikassistenter der har 
henvendt sig til HK siden TV AVI-
SEN Søndag sendte den første udsen-
delse om de mulige skadevirkninger 
af klinikassistenters arbejde med 
kviksølv på danske tandklinikker op 
gennem 1960’erne, -70’erne og -
80’erne. 

If. Jens Peter Bondes vurdering er 
ingen eller forsvindende få af klinik-
assistenterne syge af kviksølv.

– Jeg kan ikke sige hvor mange af 
dem der har henvendt sig til HK der 
er blevet syge af kviksølv. Men min 
vurdering er at det er ingen eller gan-
ske få, siger Jens Peter Bonde, der har 
beskæftiget sig med arbejdsmedicin i 
mere end 20 år.

Vi ved, if. Jens Peter Bonde, ganske 
meget om kviksølvs giftvirkninger, 
og om hvor meget metallisk kviksølv 
klinikassistenter og tandlæger har 
været udsat for gennem tiden. Den 
kviksølvpåvirkning er ganske enkelt 
for begrænset til at kunne medføre 

forgiftning, vurderer han. Indtil vide-
re er der ham bekendt ikke her i lan-
det rapporteret egentlige forgiftnings-
symptomer i relation til arbejde med 
amalgamfyldninger. 

Han og Dansk Selskab for Arbejds- 
og Miljømedicin mener at HK har 
været med til at blæse problemet op.

– HK har givet indtryk af at vi 
stod over for en stor, alvorlig miljø-
katastrofe, og det er fuldstændig 
overdrevet. Faktisk vil jeg sige at det 
er direkte useriøst. HK skulle have 
rådført sig med folk der har forstand 
på dette her. Man vækker urealisti-
ske forhåbninger om at der kan fin-
des en forklaring på klinikassisten-
ternes kroniske sygdomme og symp-
tomer, og det synes jeg faktisk er 
uetisk, siger han.

Det er HK langt fra enig i. Svend-Erik 
Hermansen er miljøkonsulent i HK, 
og han mener tværtimod at HK har 
været med til at holde sagen på et 
fornuftigt og realistisk plan. Han er 
vred over arbejdsmedicinernes kritik. 
De er arrogante og tager ikke klinik-
assistenterne alvorligt, lyder hans 
respons på kritikken.

HK SKRÆMMER UNØDIGT
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– Jeg har set mange skriftlige ek-
sempler på klinikassistenter der har 
måttet finde sig i en nedværdigende 
behandling af lægerne når de har 
henvendt sig på en arbejdsmedi-
cinsk klinik med symptomer der 
kunne tyde på kviksølvforgiftning. 
De er bare blevet afvist uden at have 
fået tilbudt en ordentlig undersøgel-
se. Jeg synes simpelthen ikke at man 
kan behandle mennesker på den 
måde, siger Svend-Erik Hermansen.

Det billede kan Jens Peter Bonde 
ikke genkende. 

– Vi tager selvfølgelig både kvik-
sølvsagen og klinikassistenternes 
symptomer alvorligt, og vi lægger 
vægt på at give redelig information 
og hurtigt at etablere de relevante 
tilbud om udredning og vurdering. 
Men jeg kan ikke afvise at der er kli-
nikassistenter der har henvendt sig på 
en arbejdsmedicinsk klinik med den 
klare overbevisning at deres sympto-
mer skyldtes kviksølvforgiftning, og 
at de har måttet gå skuffede derfra 
fordi lægen ikke har kunnet bekræfte 
den opfattelse, siger Jens Peter Bonde.

Han mener at medierne og HK har 
lagt sig ind imellem klinikassistenter-
ne og lægerne, og givet klinikassisten-
terne en fejlagtig opfattelse af hvad der 
er årsag til deres symptomer.

Hos HK mener man ikke at man 
har givet klinikassistenterne en be-
stemt opfattelse. Man vil blot gerne 
have en undersøgelse der kan afklare 
om påvirkning fra lavere doser af 
kviksølv kan forårsage forgiftning. 

– Såvel Arbejdstilsynet som ikke 
mindst beskæftigelsesministeren læg-
ger i det videre forskningsarbejde 
netop vægt på at der skal laves en 
videnskabelig undersøgelse af mulige 
påvirkninger af lavere doser af kvik-
sølv på tandklinikkerne. Den er vi i 
HK tilfredse med af kunne afvente, 
siger Svend-Erik Hermansen.

Tandlægebladet har spurgt Jens Peter 
Bonde om ikke den norske undersø-
gelse der var årsag til at sagen blev 
taget op i TV AVISEN Søndag, bør 
vække bekymring blandt tandpleje-
personale i Danmark. Undersøgelsen 
konkluderer at norske klinikassisten-
ter har pådraget sig lidelser som følge 
af arbejdet med kviksølv. 

– Undersøgelsen fra Norge doku-
menterer i mine øjne ikke noget. Her 
er tale om en sammenligning af om-
kring 40 klinikassistenter med et til-

HK SKRÆMMER UNØDIGT
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svarende antal sygehjælpere. Man konsta-
terede at flere almindelige symptomer 
forekom hyppigere blandt klinikassisten-
terne end blandt sygehjælperne, men det 
kan skyldes den måde undersøgelsen 
blev udført på, og der er ikke noget der 
tyder på at det har noget med kviksølv at 
gøre, siger Jens Peter Bonde.

Hvad angår de planlagte danske undersø-
gelser, er Jens Peter Bonde også skeptisk. 
Derfor har han og øvrige medlemmer af 
Dansk Selskab for Arbejds- og Miljøme-
dicin skrevet et brev til beskæftigelsesmi-
nisteren hvori man har opfordret til at 
overveje det grundigt før man sætter 
gang i en stor undersøgelse.

Den planlagte undersøgelse kommer til 
at bestå af flere dele. Den første halvdel 
har til formål at få et mere generelt over-
blik over den eksisterende viden på om-
rådet, og det er if. arbejdsmedicineren 
fornuftigt. Til gengæld mener han ikke at 
de lovede individuelle undersøgelser der 
skal afklare den enkelte klinikassistents 
situation, er seriøse.

– Man risikerer at skabe nogle forvent-
ninger som ikke vil kunne indfries. Det 
giver måske ro lige nu, men det er usik-
kert om vi vil få ny viden ud over hvad vi 
allerede ved fra snesevis af tidligere un-
dersøgelser. Ny forskning forudsætter 
grundige forundersøgelser, og der skal 
selvfølgelig være udsigt til at man kan 
besvare de ønskede spørgsmål inden man 
går i gang. Ellers risikerer man at ulejlige 
og skuffe mange mennesker unødigt, 
siger Jens Peter Bonde. ■
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UNDERSØGELSE
Beskæftigelsesministeriet er nu klar med planen for den meget 
omtalte undersøgelse der skal afdække om der er sammenhæng 
mellem arbejdet med kviksølv på danske tandklinikker i 1960’er-
ne, -70’erne og -80’erne og en række symptomer som især klinik-
assistenter har indberettet til HK.

Undersøgelsen vil både bestå i en overordnet afdækning af evt. 
årsagssammenhæng og senere også individuelle undersøgelser af 
de klinikassistenter og tandlæger som vurderes at kunne have 
taget skade. På modsatte side kan du læse mere om undersøgel-
sens indhold. ■                      tg



344 TANDLÆGEBLADET 2006 ·  110 ·  NR .  4

Snart kan du – også som klinikejer – 
selv bestemme om du vil modtage det 
blad du sidder med i hånden. Du kan 
også fravælge muligheden for at kun-
ne ringe ind til DTF og få rådgivning 
om Arbejdstilsynets screeningsbesøg, 
og du kan takke nej til forsikringer 
og pensioner og mulighed for dag-
penge fra Tryghedsordningerne. 

Folketinget vedtager formentlig 
snart at ingen længere skal kunne 
tvinges til at være medlem af en be-
stemt faglig organisation – heller ikke 
liberale erhvervsdrivende inden for 
sundhedssektoren. Og det betyder at 
DTF’s særstatus som organisationen 
tandlæger i privat praksis skal være 
medlem af, snart er ophævet for alle 
kategorier af tandlæger. Ændringen 
træder sandsynligvis i kraft ved ud-
gangen af året.

Den nye situation afføder umiddel-
bart en række spørgsmål. På hvilke 
vilkår skal ikke-medlemmer kunne 
tilslutte sig overenskomsten med sy-
gesikringen? Hvad skal der ske med 
klagesagssystemet? Og hvordan med 
patientskadeforsikringen? 

Det arbejder man i Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet i øjeblikket på 

at finde svar på. DTF har siddet med 
ved drøftelser i ministeriet sammen 
med Praktiserende Lægers Organisa-
tion og Foreningen af Speciallæger. 

Fra ministeriets side er det vigtigste 
at sikre patienternes sikkerhed i det 
øjeblik bl.a. tandlæger og læger ikke 
længere automatisk har en patientska-
deforsikring i kraft af tvunget med-
lemskab af deres faglige organisation.  

Og det kan formand for DTF Su-
sanne Andersen godt støtte.

– Det er selvfølgelig vigtigt at sikre 
at alle patienter også fremover får 
mulighed for at klage, få erstatning i 
tilfælde af skader osv. Og det vil vi 
gerne bidrage til, siger Susanne An-
dersen.

Hun frygter ikke at medlemmerne 
vil forlade DTF i stort tal.

– Jeg tror at DTF’s medlemmer 
godt kan se at de får rigtig mange 
fordele ved at være forenet med deres 
kolleger i et fagligt fællesskab. Vi har 
nogle meget fordelagtige forsikrings-
ordninger, mulighed for kvalificeret 
juridisk rådgivning, og så får vi jo 
Tandlægebladet. Desuden forhandler 
DTF de fleste overenskomster på om-
rådet, og vor efteruddannelse og til-
buddet på kvalitetssikringsområdet 
er helt unikke, siger formanden. ■
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Vil du blive i DTF når eksklusivbe-
stemmelserne bliver ophævet?

– Ja, jeg vil blive i DTF. Jeg kunne 
ikke forestille mig at skulle over i 
fx Kristelig Fagforening. DTF vare-
tager mine interesser som tandlæ-
ge. Men det er da klart at man lige 
tager det op til overvejelse. Jeg 
kunne fx godt ønske mig at DTF 
markerede sig lidt stærkere i den 
offentlige debat.

– Selv om jeg vil blive i forenin-
gen, er jeg helt klart tilhænger af at 
eksklusivbestemmelserne ophæves. 
Utilfredse medlemmer skal kunne 
melde sig ud. Det er jo lidt ligesom 
med en sur og utilfreds patient – 
ofte er alle parter bedst tjent med at 
vedkommende finder sig en anden 
tandlæge.

Vil du stadig være medlem af DTF 
når det ikke længere er et krav?

– Ja, det vil jeg nok. Der er visse 
ting der ville blive besværliggjort 
hvis man meldte sig ud. Jeg kan se 
en del argumenter for at det giver 
meget god mening at være samlet i 
en forening. Fx i forhold til for-
handlingerne med sygesikringen, 
overenskomster med kommunerne 
og opretholdelsen af et rimeligt 
klagesystem. Jeg tror også det vil 
være fornuftigt at stå fagligt samlet 
mod nogle af de tanker og idéer der 
dukker op fra politisk side – ofte 
inspireret af pressens omtale af 
standen i agurketiden.

– Det betyder dog ikke at jeg er 
enig i alt hvad der sker i DTF. Bl.a. 
synes jeg at det er problematisk at 
arbejdsgivere og arbejdstagere er 
organiseret sammen. Da jeg var 
ansat tandlæge, oplevede jeg at det 
var svært at få mine interesser vare-
taget. Jeg har også altid ment at det 
er urimeligt at opretholde minde-
stuerne i Amaliegade. 

– Og så synes jeg at DTF og Tand-
lægebladet i høj grad lider af berø-
ringsangst. Jeg tænker her på et 
mere kontant modspil over for 
pressen og fx »Av Min Tand« mht. 
billigt tandlægearbejde fra udlan-
det. 

Vil du blive i DTF når kravet om 
medlemskab ophæves?

– Jeg overvejer faktisk at melde mig 
ud. Jeg bruger ikke foreningen til 
særlig meget. Jeg har fået juridisk 
rådgivning et par gange, og det har 
da været udmærket. Men jeg er 
utilfreds med flere ting i DTF. Vig-
tigst er at man ikke arbejder for 
tilskud til plast og kroner. Og så 
synes jeg at foreningen burde være 
mere synlig i den offentlige debat. I 
medierne fremstilles det som om vi 
tandlæger bare skovler penge ind. 
DTF burde forklare at det ikke 
hænger sådan sammen. 

– Og så synes jeg det er et pro-
blem at DTF organiserer både ar-
bejdsgivere og ansatte. Man står 
ligesom med et ben i hver lejr, og 
derfor kan det være svært at få den 
støtte man har brug for, i en kon-
fliktsituation.
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DTF modtager fortsat mange klager 
fra medlemmer der ikke modtager 
Tandlægebladet. En væsentlig del af 
leveringsproblemerne skyldes et it-
system som Post Danmark bruger til 
adressering.

DTF sender alle klager videre til 
Post Danmark og forventer at Post 

Danmark løser problemet med it-
systemet. Erfaringer fra det seneste 
halve år har imidlertid vist at der kan 
gå et stykke tid før Post Danmark får 
rettet adresseringsfejl i it-systemet.

Fejlene fra Post Danmarks side be-
rører især tandlæger der får Tandlæge-
bladet leveret på klinikadressen. DTF 

gør derfor opmærksom på at der er 
større sandsynlighed for at få Tandlæ-
gebladet leveret korrekt hvis man be-
der DTF om at få Post Danmark til at 
bringe bladet til privatadressen end 
hvis man vil have bladet leveret til 
klinikadressen.

I 2005 igangsatte DTF ś forskningsudvalg en 
undersøgelse af sammenhængen mellem kim-
tal i unitvand og klinikstrategier for vandhy-
giejne. Baggrunden var at danske og interna-
tionale undersøgelser tidligere har vist flere 
mikroorganismer i vand fra tandlægeunits 
end i drikkevand.

DTF ś hovedbestyrelse har nu besluttet at 
udvide undersøgelsen så den kommer til at 
omfatte flere units fra et større geografisk om-
råde end oprindelig planlagt. Alle de adspurg-
te tandlæger er indstillet på at deltage, men 
der er ikke tilstrækkelig mange inden for det 
geografiske område der i første omgang var 
udpeget, som har vanddesinfektionsanlæg. 
Undersøgelsen skal derfor udvides ved at sup-
plere med vandundersøgelser fra tandlæge-
units med vanddesinfektionsanlæg i andre 
områder.  

Lektor Tove Larsen fra Tandlægeskolen i 
København foretager den videnskabelige be-
arbejdning af undersøgelsen som forventes 
færdiggjort i løbet af efteråret 2006. 

Danskere med en årsindkomst på under 150.000 kr. bør have 
et gratis tandeftersyn om året på det offentliges regning. Det 
mener SF, som arbejder på at fremsætte et forslag i Folketinget 
om at sætte afgiften på tobak op med 3 øre per cigaret for at 
kunne tilbyde mindrebemidlede et gratis tandeftersyn årligt.

SF’s sundhedsordfører, Kamal Qureshi, håber at forslaget 
kan skabe debat.

– Jeg synes at det viser hvor lidt der egentlig skal til for at 
finansiere sådan noget som dette. 3 øre per cigaret – det er jo 
ikke meget, siger Kamal Qureshi til Tandlægebladet.  

Formand for DTF Susanne Andersen synes umiddelbart at 
forslaget er godt.

– Ud fra en sundhedspolitisk synsvinkel giver det jo meget 
god mening at øge afgiften på tobak og at give pengene til 
tandområdet, siger formanden.

SF har endnu ikke besluttet hvornår de vil fremsætte forslaget.
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Da tandplejeloven blev ændret i 2001, 
indførte man en overgangsordning 
for patienter med aplasi af tænder. 
Den indebærer at personer over 18 år, 
der før loven trådte i kraft var visite-
ret til tandproteser, vil være beretti-
get til et specialiseret tandplejetilbud. 

Der er imidlertid stor usikkerhed 
blandt både amter og tandlæger om 
hvordan overgangsordningen præcis 

skal tolkes. Sund-
hedsstyrelsen har 
nemlig udsendt flere retningslinjer 
der kan forstås forskelligt. Spørgsmå-
let er om pengekassen er lukket hvis 
patienten ikke har fået udført sin be-
handling inden den 31. marts 2006, 
eller om det er nok at der er givet et 
tilsagn om behandling senere.

Forvirringen har fået DTF til at 

sende et brev til Indenrigs- og Sund-
hedsministeriet hvor man påpeger at 
en del patienter er kommet i klemme 
pga. de tvetydige signaler fra Sund-
hedsstyrelsen. DTF foreslår i brevet at 
foreningen tages med på råd i forhold 
til at løse problemet for de pågælden-
de patienter. 

Den 16. februar vedtog et flertal i EU-parlamentet det meget 
omdiskuterede servicedirektiv. Direktivet skal gøre det lettere 
for fx arkitekter, bygningsarbejdere og it-teknikere at slå sig 

ned og arbejde i andre EU-lande. 
Direktivet kommer ikke som først antaget til at omfatte 

tandlæger. Udbydere af sundhedsydelser er nemlig und-
taget fra det nye direktiv. 

Hvordan kan du spare penge ved at være medlem af DTF? Det 
giver DTF og DTF’s Tryghedsordninger svar på i den nye folder 
»Kontante fordele« som sendes ud sammen med dette nummer af 
Tandlægebladet.

Folderen indeholder oversigter over tryghedstilbud fra DTF’s 
Tryghedsordninger, medlemsserviceydelser fra 
DTF samt medlemsrabatordninger hos DTF’s 
samarbejdspartnere.

Hvis du har brug for yderligere eksempla-
rer af folderen, kan du kontakte DTF på tlf. 
70 25 77 11 eller e-mail dtf@dtf-dk.dk. Du 
er også velkommen til at rekvirere brochu-
ren »Foreningen for alle tandlæger« hvis 
du vil have uddybende informationer om 
fordelene ved at være medlem af DTF.

Sundhedsstyrelsen har netop offent-
liggjort de nyeste tal fra SCOR-regi-
stret, og man kan igen i år glæde sig 
over gode meldinger. Der er flere ca-
riesfri børn sammenlignet med sidste 
år, og man har registreret et fald i den 
gennemsnitlige carieserfaring.

– De nye SCOR-tal viser at børne-
nes tandsundhed fortsat forbedres. 
Der er fx flere cariesfri børn inden for 
alle de aldersgrupper vi måler på, 
fortæller afdelingstandlæge i Sund-
hedsstyrelsen Maria Malling.

Se SCOR-tallene på Sundhedssty-
relsens hjemmeside www.sst.dk. Søg 
på »SCOR«.

Dansk Tandlægeforening

Kontante fordele

– et overblik over 

DTF’s tilbud til dig



Garanteret uafhængig rådgivning

Dansk
Tandlægeforenings 
Tryghedsordninger

Vil du have de 
bedste vilkår?
Så tal med DTFs Tryghedsordninger. Vi er en uafhængig
organisation ejet af tandlæger. Vores mål er at sikre dig
de bedst mulige forsikrings- og pensionsordninger
samt at tilbyde dig kvalificeret og uvildig rådgivning,
når du har brug for det. Vi er til for at sikre dig størst
mulig tryghed på et område, der er svært at overskue.

I samarbejde med PFA, Nordea, Codan og Tryg tilbyder
vi ordninger for både studerende, offentligt ansatte og
privatansatte, klinikejere, pensionister, ægtefæller og
samlevere.

Ring til os på 39 46 00 80 eller gå ind på
www.dtftryghed.dk





349TANDLÆGEBLADET 2006 ·  110 ·  NR .  4

At tale om egentlig tandlægemangel i 
Danmark er måske at tage munden 
for fuld. Endnu i hvert tilfælde. Men i 
yderområderne begynder man at 
mærke at det ikke er så nemt at få 
solgt klinikker som det har været. Og 
i medierne har man kunnet læse at 
kommunale tandklinikker i de sam-
me områder har haft mere end almin-
delig vanskeligt ved at tiltrække 
tandlægelig arbejdskraft. 

DTF ś kapacitetsundersøgelse fra sid-
ste år bekræfter tendensen. Den pe-

gede på at der i yderområderne er 
flest ubesatte stillinger. 

Ringkøbing og Viborg Amter er 
blandt de områder i landet hvor man 
væbner sig til kampen om de efter-
tragtede cand.odont.er. 

Aldersfordelingen blandt tandlæger 
i området betyder at man må forvente 
en stor afgang i løbet af de næste 5-10 
år, og man erkender at tandlægeman-
gel i området snart kan blive et pro-
blem. 

I Ringkøbing og Viborg Amters Tand-
lægeforening ved man at job som 
tandlæge i Midt- og Vestjylland på 
mange måder er ideelt: masser af pa-
tienter, spændende arbejdsopgaver, 
billig husleje og godt kollegialt sam-
arbejde. Men hvordan får man over-
bevist et hold 10.-semesterstuderende 
om provinsens fortræffeligheder når 
de nu hellere vil være i Århus? 

Man sætter en lørdag af til at vise 
hele flokken rundt i regionen, man 
byder på frokost og gode råd, og man 
inviterer dem indenfor på en række 
af de lokale klinikker.

Charmeturen fandt sted i februar, og 
den lokkede 23 af dette års kommen-
de århusianske cand.odont.er på 
rundtur til Kjellerup, Thorning og 
Herning. Og selvom de studerende i 
bussen indimellem gav udtryk for at 
omgivelserne var noget landlige, viste 
de samtidig stor interesse for de be-
søgte klinikker. 

Undervejs fortalte cand.odont.er fra 
sidste år om deres erfaringer med 
arbejde i det vestjyske. 
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Færdig – og hvad så? Det spørgsmål 
bad Ringkøbing og Viborg Amters 
Tandlægeforening to cand.odont.er 
fra sidste års kuld, Kasper Thrane og 
Henrik Gilbjerg Nielsen, om at give 
deres bud på. 

– Som nyuddannet i dag er det jo 
utrolig nemt at få job, undtagen i År-
hus og København, erklærede de 
samstemmende.

Kasper Thrane har oplevet at klinik-
ejerne næsten overbyder hinanden, og 
Henrik Gilbjerg Nielsen fornemmer at 
tandlægerne nærmest forsøger at lok-
ke medarbejdere fra hinanden. 

De tog begge turen vestpå efter job 
da de forlod Tandlægeskolen. Og det 
har de ikke fortrudt. 

– I det man kalder udkantsområ-
derne, er der mange og store behand-

lingsbehov, og som kandidat kan 
man få alle de behandlingsmæssige 
udfordringer man ønsker sig, fortæl-
ler de. 

Men de indrømmer at der også er 
ulemper ved at flytte ud. 

Det cafeliv som man har nydt i 
storbyen, findes ikke, og man er nødt 
til at investere i en bil fordi der er 
langt til alting. Desuden kan det være 

svært for en evt. kæreste at finde et 
job samme sted. 

Kasper Thranes personlige erfaring 
er at man er lige så glad når man går 
hjem fra arbejde på en ældre, men 
velfungerende tandklinik som fra en 
ny og supermoderne. Og patienterne 
er også lige så glade. 
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Lone Møller Jensen og Karen Louise 
Corydon deltog i den midt- og vest-
jyske charmetur. Og de blev til en vis 
grad charmeret. Hvor afstanden fra 
Århus til Kjellerup og Herning før 
forekom meget lang, virker det nu 
mere attraktivt at arbejde der. 

De ønsker dog begge at blive bo-
ende i Århus, i hvert tilfælde i den 
nærmeste årrække. De har deres om-
gangskreds og sociale netværk i eller 
tæt på byen, og disse ønsker de ikke 
at forlade. 

– Det optimale job for mig er en 
tandlægeklinik i køreafstand fra  
Århus, mener Lone Møller Jensen.

– Det overraskede mig at der fak-
tisk ikke er så langt til fx Kjellerup 
og Thorning som vi besøgte på vores 
tur. De kan nås på en time, og det er 

nok den afstand jeg er villig til at 
rejse.

Karen Louise Corydon mener også 
at en times kørsel er acceptabelt. Hun 
vil gerne blive i sin nye lejlighed i 
Århus, men hun afviser ikke at hun 
på længere sigt kunne tænke sig at 
flytte længere vestpå. 

– Det kollegiale sammenhold 
blandt tandlægerne i Herning gjorde 
et meget positivt indtryk. Det ville 
være okay at være ny dér! Og så lok-
ker det meget at patienterne i Midt- 
og Vestjylland virkelig har brug for 
os, siger hun. 

Hvad er det så de kigger efter, de 
kommende cand.odont.er? 

Hvordan ser drømmejobbet ud? 
For Lone Møller Jensen og Karen 
Louise Corydon er det afgørende at 

det kommende arbejdssted har forstå-
else for at man som cand.odont. er 
»ny og langsom«.  

– Der skal være plads til at man 
kan stille spørgsmål til kollegerne, og 
vi vægter god atmosfære på klinik-
ken og godt kollegialt samvær højt, 
siger de to 10.-semesterstuderende 
samstemmende. 

Og så må klinikken gerne være 
stor med både tandlæger og tandple-
jere ansat. Og selvfølgelig vil det være 
meget attraktivt hvis klinikken der-
udover har digitalt udstyr, dygtige 
klinikassistenter, nok at bestille, ga-
rantiløn, oplæring/»kiggen-over-
skulderen« og mulighed for efterud-
dannelse. ■
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Han har arbejdet på en losseplads – 
og det skal tages helt bogstaveligt. 
Han har også arbejdet i havnekvarte-
rer med slum som ikke engang poli-
tiet tør begive sig ind i. Og så har han 
ekstraheret tænder på børn i en lokal 
skole. Han har ekstraheret rigtig 
mange tænder.

Tandlæge John Christensen var 
udsendt med organisationen 
»Tandsundhed Uden Grænser« (TUG) 
til Cebu på Filippinerne i to uger i 
januar i år. Og selv om han gennem 
årene har rejst over hele verden og 
set megen fattigdom, har turen med 
TUG gjort et uudsletteligt indtryk på 
den erfarne tandlæge. Både menne-
skeligt og fagligt.

– Vort arbejde i Cebu var ikke 
odontologi på et højt niveau, men det 
gav virkelig mening. Og det satte 
tandpleje i en helt anden ramme end 
den vi kender fra Danmark, fortæller 
John Christensen. 

På Filippinerne er tandpine den 
hyppigste årsag til fravær fra skole 
eller arbejde, så tandpine er ikke ale-
ne invaliderende, den er også skyld i 
at folk mister deres arbejde eller må-
ske aldrig får en uddannelse. Og 
tandproblemerne er så store at det 
overvejende er ekstraktioner der er 
behov for i øjeblikket.

 John Christensen har ligget på 
knæ på cementgulve med patienterne 
anbragt i plasticstrandstole, og han 



har ekstraheret tænder i et omfang 
som man slet ikke drømmer om her-
hjemme. 

– Men selvom det undertiden var 
hårdt, var det ikke værre end at alle 
med et rimeligt helbred, uanset alder, 
kan deltage, understreger han. 

Som TUG-udsendt tandlæge må man 
være indstillet på hårdt arbejde. 

Arbejdsdagen starter når man bli-
ver afhentet på pensionatet ved syv-
tiden om morgenen. Så går turen til 
dagens »klinik«, som kan være en 

skole i byen, en nedlagt fabriksbyg-
ning eller et boligområde. Og bolig-
områder omfatter bl.a. byens losse-
plads hvor der bor ca. 1.000 menne-
sker i og på affaldsdyngerne. 

På dagens klinikområde slås de 
medbragte strandstole op, det store 
tagselvbord med instrumenter stil-
les an, og der holdes en lille mor-
gensamling for tandlæger og hjæl-
pere. Så hentes de første patienter, 
og klinikassistenternes lommelygter 
som agerer unitlamper, kaster lys 
over dagens første sørgelige tilstan-
de.

Frokosten indtages i klinikområdet, 
og den er gratis, typisk sponsoreret af 
et lokalt spisehus. Efter frokost og et 
lille hvil i én af strandstolene fortsæt-
ter arbejdet til kl. 18 med pauser efter 
behov. 

– På Filippinerne samarbejder TUG 
med den lokale organisation Channel 
of Hope Foundation, som sørger for alt 
det praktiske, fortæller John Chris-
tensen.

– Den arrangerer arbejdstilladelse, 
transport, logi osv., og den sørger 
også for frivillige hjælpere der funge-
rer som klinikassistenter og tolke. 

Tak til alle som besøgte 
os på Scandefa 2006!

Messetilbudet ’10 % rabat på alle typer protetik’
tilbydes frem til og med 30. april 2006!

Så grib chancen for at få bedste protetik til uhørte
priser. Jo mere du bestiller, jo mere har du tjent!

Rekvirer bestillingsmateriale på tlf. nr. 73 404 404 -
og du vil være ’køreklar’ dagen efter.THE PROOF OF

PUDDING IS IN 
EATING!

Postbox 2479,  8230 Åbyhøj
Tlf.: 73 404 404  Fax: 73 404 403

E-MAIL: info@elysee-dental.dk www.elysee-dental.com

Advert DEN  14-03-2006  14:16  Pagina 1
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Selvom vi ikke kan kommunikere 
direkte med patienterne, er det meget 
tydeligt at de er glade for vor indsats. 
De slipper for smerter som de måske 
har haft i årevis, siger John Christen-
sen.

Forholdene er primitive når TUG 
holder klinik i Cebu. Der er ingen 
egentlige journaler, og folk ved ikke 
noget om hvad de fejler. 

– Den eneste sundhedskontrol vi 
kan få foretaget, er at få målt patien-
ternes blodtryk. På den måde kan vi 
få en idé om hvor meget og hvilken 
lokalanalgesi vi kan tillade os at bru-
ge, forklarer John Christensen. 

Hygiejnen i klinikområderne hol-
des på et rimeligt niveau med kog-
ning af instrumenter og anvendelse af 
desinfektionsmidler, mundbind og 

handsker. Men alle patienter »spytter 
i samme spand«, så det er ikke noget 
for sarte tandlægesjæle. Og det er et 
must at man før afrejsen har sikret sig 
at vaccinationerne er i orden. 

Når man rejser med TUG, rejser man 
for egen regning. John Christensen 
var af sted i ti dage, og han vil af sted 
igen. Til Filippinerne igen – om et år. 

– Det er en kæmpeoplevelse, fast-
slår han. 

– Man får sat odontologien i et helt 
andet perspektiv fordi det drejer sig 
om tandpleje på et helt basalt niveau: 
smertelindring. Og det er også en stor 
oplevelse at mærke det fællesskab 
som opstår blandt hjælpearbejderne. 
Uanset nationalitet og status. 

– Og så er Filippinerne et smukt 
land. Et dykkerparadis. Og man kan 

jo kombinere det faglige med en mere 
ferierende del, foreslår han. 

– Der er brug for mange hænder 
derude, og »gamle rotter« kan gøre 
god gavn. Men der er også brug for 
materialer, instrumenter og penge. 
Hver en krone givet til TUG går di-
rekte derud, og vi kan virkelig gøre 
en forskel, lyder opfordringen.

Læs mere om John Christensens 
oplevelser på www.tandlaegebladet.
dk. 

Du kan støtte TUG med et bidrag 
på registreringsnummer: 5470, konto-
nummer: 7031304 i Forstædernes 
Bank.

Og du kan besøge TUG ś hjemme-
side på www.tug-dk.org. ■
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Fremover bliver det tilladt for alle 
forhandlere at sælge tandblegemidler 
til hjemmebrug med 6% koncentra-
tion af brintoverilte. Det bliver konse-
kvensen af et nyt EU-direktiv der 
ventes at træde i kraft i løbet af efter-
året. If. de nuværende regler er den 
tilladte brintoveriltekoncentration 
blot 0,1%.

If. det nye direktiv øges kravene 
samtidig til mærkningen af blegemid-
lerne. Pakkerne skal fremover inde-
holde en indlægsseddel hvori forbru-
geren opfordres til at få vejledning af 

en tandlæge før man bruger produk-
tet.

Overtandlæge Ulla Pallesen er be-
kymret ved udsigten til at blegemid-
ler nu skal sælges i håndkøb.

– Det er meget uheldigt. Fra dansk 
side har vi kæmpet imod med næb og 
klør, men desværre. Der er brug for 
hjælp til at vurdere fordele og ulem-
per ved blegning, og al behandling 
bør hvile på en diagnose. Det er sim-
pelthen forkert at behandle tænder 
med blegemidler uden at vide om det 
har effekt, siger Ulla Pallesen. 

Hun frygter bl.a. overforbrug med 
mulige bivirkninger såsom sympto-
mer fra tandhalse, ætsning af emalje 
og skader på tandkødet. ■
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Du foretager en rodbehandling på en 
patient pga. en utæt rodfyldning, og 
en apikal parodontit bliver en følge af 
behandlingen. Eller der opstår en 
spontan porcelænsafsprængning på 
en metal-keramik-krone. I begge til-
fælde er det spild af tid at anmelde 
skaderne til DTF’s Patientskadefor-
sikring. Forsikringen dækker ikke 
skader der kan omgøres uden at pa-
tienten har taget skade.

Det er ærgerligt for patienten og 
dyrt og tidskrævende for DTF’s Pa-
tientskadeforsikring at behandle den 
slags anmeldelser, fortæller formand 
for DTF’s Patientskadeforsikring 
tandlæge Jahn Legarth.   

– Vi får årligt ca. 50 anmeldelser  
af skader som ikke er omfattet af Pa-
tientskadeforsikringen. Mange af dem 
kunne være undgået hvis tandlæger-
ne var klar over hvad forsikringen 
dækker, og hvad den ikke dækker, 
siger Jahn Legarth.  

Han opfordrer til at man kigger 
forsikringsbetingelserne igennem 
inden man søger erstatning på en 
patients vegne.

Det koster ca. 7.000 kr. at behandle 
en skadesanmeldelse – også selv om 
den ikke udløser erstatning. 

Er du i tvivl om en skade er dæk-
ket? Kontakt DTF’s Patientskadefor-
sikring på 39 46 00 80.
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Du får en patient ind ad døren. Vedkommende går 
normalt til tandlæge hos kollegaen i nabobyen, men 
tandlægen har ferie, og patienten har tandpine. 

En præmolar er øm, og et røntgenbillede afslører 
en knækket rodfil i roden og en apikal opklaring. 
Der skal foretages en retrograd rodfyldning. Patien-
ten ønsker at skifte tandlæge og at fortsætte hos dig. 
Hvem skal betale operationen? Og får din kollega 
nu en klagesag på halsen fordi du hjælper patienten 
til at få erstatning hos DTF’s Patientskadeforsikring?

I denne situation har du pligt til at informere din 
patient om muligheden for at søge erstatning – og 

du behøver ikke at bekymre dig om hvorvidt du 
dermed er indirekte årsag til at din kollega får en 
klagesag. Patientskadeforsikringen videregiver 
ikke oplysninger til klagesystemet eller Sundheds-
styrelsen, og forsikringen tager aldrig stilling til 
om tandlægen har handlet uansvarligt. Patientska-
deforsikringen tager kun stilling til om patienten 
har krav på erstatning.

Patientforsikringsloven pålægger dog amtskom-
munerne at indberette til Sundhedsstyrelsen hvis 
der fra samme tandlæge i gentagne tilfælde er ydet 
erstatning for skader.
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Årskursus 2006 er netop slut. Eller 
næsten. Der er nemlig stadig liv på 
DTFnet, hvor der lige nu er masser af 
billeder, ord og lyd fra de tre dage i 
Bella Center.  

Man kan bl.a. høre hvad Bo Daniel-
sen sagde om dårlig ånde på sin ses-
sion i fredags, og så er der hjælp at 
hente hvis man har svært ved at finde 
rundt i laserjunglen. Professor, dr. 
Norbert Gutknecht er en af verdens 

førende specialister i brugen af laser 
inden for tandpleje, og hans session 
om laserens muligheder og begræns-
ninger kan du se mere om på Årskur-
susreportagen på DTFnet.

Og endelig kan du og din klinikas-
sistent se en lille instruktiv film om 
hvordan man lægger kofferdam på.

Klik ind på DTFnet og se og hør 
mere fra Årskursus 2006.

tg

SALG & SERVICE

AB Dental

Dental 2000

Dental Montering

Dentotal ApS

Dentronic A/S

Dent Support A/S

Fiskers Dental Service A/S

Fyns Dental ApS

JTA Dental ApS

Jydsk Dental Service

Kirring Dental ApS

Prorep medical

Scandinavisk Dentalservice A/S

Sydjydsk Dental ApS

Vestjydsk Dental A/S

Vestsjællands Dental

Wessels Dental ApS

Zenith Dental ApS

www.bamba.dk

DEN NYE DEN VELKENDTE
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Klinikassistenter har ret til at 
afholde fem feriefridage i perio-
den 1. maj-30. april.

De fem dage modsvarer den 
ugentlige arbejdstid og omreg-
nes og afvikles derfor som timer.

Eksempel: Er man ansat 37 ti-
mer om ugen, har man 37 ferie-
fridagstimer fordelt over 12 mdr.
Eksempel: Er man ansat 20 ti-
mer om ugen, har man 20 ferie-
fridagstimer fordelt over 12 mdr.

Dvs. at hvis man er ansat 20 
timer om ugen og ønsker at hol-
de en feriefridag på en arbejds-
dag med seks timer, bliver der 
trukket seks timer fra de 20 ti-
mer, og der er således 14 timer 
tilbage. Hvis man ville holde fri 
på en arbejdsdag med fire timer, 

bliver der kun trukket fire timer.
Arbejdsgiver har ret til at kræve 
at feriefridagene afholdes for-
holdsmæssigt sv.t. 5/12 feriefri-
dag per månedsansættelse inden 
for perioden 1. maj-30. april.

Eksempel: Er man ansat 37 ti-
mer om ugen, svarer det til at 
der kan afholdes 3,08 time per 
måned (37/12).
Eksempel: Er man ansat 20 ti-
mer om ugen, svarer det til at 
der kan afholdes 1,66 time per 
måned (20/12).

De timer der ikke er afholdt 
inden periodens udløb, skal af-
regnes kontant. Dette gælder 
også ved fratræden.

Camilla Brøgger,  
Front Office, DTF
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Tandplejen er den første institution, der modtager Frederiksberg Kom-
munes web-pris.

Nogle af begrundelserne for at Tandplejen har modtaget 1. prisen er 
at hjemmesiden er klart opdelt i forhold til tandplejens forskellige mål-
grupper, og at tandplejens arbejde med hjemmesiden er et udtryk for en 
bevidst satsning som har vist sig at spare ressourcer andre steder.  Ende-
lig er hjemmesiden kommunikationsmæssigt helt i top og udnytter web-
mediets muligheder. Siderne kan ses på www.frederiksberg.dk/tandple-
jen.

Dr.odont., ph.d. Vibeke Bælum er 
udpeget som medlem af Program-
styret for Klinisk Forskning 2006-
2010 under Norges Forskningsråd 
for perioden 1.1.06-31.12.08.

Programmet Klinisk forskning 
har som sit overordnede formål at 
styrke den kliniske forskning ved 
at støtte store kliniske studier og  
at understøtte nationale behov og 
prioriteringer gennem særskilt 
kompetenceopbygning. 

Programstyret har på Forsk-
ningsrådets vegne ansvar for bl.a.: 
Indkaldelse af ansøgninger om til-
deling af forskningsmidler, udvæl-
gelse af støtteværdige forsknings-
projekter, initiering af projekter af 
særlig strategisk karakter, opfølg-
ning af igangværende projekter, og 
at bidrage til udvikling og opdate-
ring af vidensgrundlag og kompe-
tencer i relevante miljøer.

Centrodont - 
Fremtidens 
tandlægehuse 
i din by.

Du kan flytte din nuværende klinik i sin 

nuværende form.

Vi kan give dig nye muligheder for at udvide 

og udvikle din klinik

Høj faglig profilering – attraktivt arbejdsmiljø.

Nystartet , veletableret eller på vej på pension – 

alle kan være med. 

Lave driftsomkostninger og fremtidssikret teknologi.

Superoptimeret indkøb via Serviceaftaler og 

Smartlager funktion.

Attraktiv pensionsopsparing.

Konceptet som samler selvstændige 

praktiserende tandlæger i 

tandlægehuse landet over – 

ejet af tandlægerne selv

Centrodont A/S

Dampfærgevej 3, 2 sal

2100 København Ø

Tlf.  +45 35 38 50 75 

Fax. +45 35 38 50 15   

www.centrodont.dk  

info@centrodont.dk

ØLGOD
CONSTRUCTION
mere end 25 års erfaring inden 
for dette specielle område. 
Vi projekterer klinikker ud fra Deres 
ønsker, med vores erfaring.
Vi projekterer alle former for klinikindret-
ning, hvad enten det drejer sig om 
nybyggeri, indretning i eks. bygning eller 
renovering af eks. klinik.
Kontakt os og aftal uforbindende møde, 
hvor Deres ønsker drøftes nærmere.

Klinik
byggeri

ARKITEKTFIRMA
SOLVÆNGET 87 • 6870 ØLGOD • TLF. 75 24 46 77

www.oelgod-construction.dk
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Dansk tandteknik
Import - med omtanke

Totalleverandør, høj kvalitet,
fleksibilitet og leveringssikkerhed

Protic® - et landsdækkende netværk
af selvstændige dentallaboratorier:

AR Dental - Esbjerg Dentallaboratorium
HC Dental - Rastow Dental

WWW.PROTIC.DK

Annonce_54x115 mm 14.03.06  14/03/06

1. trækning:  Tilskud til en ferierejse, 10.000,- kr. 
Lina Højbjerg Madsen, Kollerupparken 1, 2665 Vallens-
bæk Strand

2. trækning:  12 fl. rød- eller hvidvin hver md. i et år (maks. 6.000,- kr.) 
Morten og Anette Aagaard, Rågevænget 5, 8270 Højbjerg

3. trækning:  40 l benzin hver md. i et år (maks. 3.200,- kr.) 
Birte Hastrup, Borups Allé 201, 2400 København NV

4. trækning:  30 l benzin hver md. i et år (maks. 2.400,- kr.) 
Birthe From, Banegårdsgade 1, 8000 Århus C

5. trækning:  1 fl. whisky hver anden md. i et år (maks. 2.400,- kr.) 
Kristina Mejlby, Sct. Clements Torv 15, 2.th., 8000 Århus C

6. trækning:  1 fl. whisky hver anden md. i et år (maks. 2.400,- kr.) 
Hans Jørn og Rita Gade, Hovedgaden 64, 6971 Spjald

7. trækning:  1 ks. øl/vand hver md. i et år (maks. 1.400,- kr.) 
Søren Bay Lund, Bjørnemosevej 13, 5230 Odense M

8. trækning:  1 ks. øl/vand hver md. i et år (maks. 1.400,- kr.) 
Anne-Marie og Bent Devantier, Ny Boder 4, 7080 Børkop

9. trækning:  1 middag ude for to personer (maks. 850,- kr.) 
Oluf Teilmann, Per Kjalsvej 23, 8520 Lystrup

10. trækning:  1 middag ude for to personer (maks. 850,- kr.) 
Henrik Fahrenholz, Byenden 15, 4660 St. Heddinge

11. trækning:  1 fl. cognac fra din vinhandler (maks. 300,- kr. ) 
Lone Hansen, Bredgade 21, 4000 Roskilde

12. trækning:  1 fl. likør fra din vinhandler (maks. 300,- kr. ) 
Vibeke Poulsen, Brannersvej 25, 2920 Charlottenlund

Gevinsterne skal være afhentet inden 1. maj 2006. Ring til Tom Tetens, 
tlf. 35 39 53 09.

Bestyrelsen for Danske Tandlægers Hjælpeforening siger tak kollegerne 
for den støtte som købet af de mange lodsedler indebærer. Spar endelig 
op til næste julelotteri!
Du kan også støtte os i hjælpearbejdet ved at blive medlem af Hjælpefor-
eningen.
Kontingentet er beskedne kr. 250,- om året. Se i øvrigt den udsendte blå 
folder.

Med venlig hilsen
p.b.v.
Hans Jørgen Møgelhøj
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I år bliver matchen spillet på Jelling Golfklubs smukke 
og udfordrende bane, og du kan glæde dig til at spille 
golf imellem gravhøje, til at tee op under seksbøgen, 
og til at slå ud over vidunderlige udsigter til noget af 
Danmarks smukkeste natur. 

Matchen finder sted lørdag d. 20. maj, og festen af-
holdes samme dags aften på Hotel Munkebjerg i Vejle. 

Golfmester bliver den tandlæge som opnår det bed-
ste stablefordresultat. Der vil desuden være præmier til 
de bedste stablefordresultater i ledsagerrækken, til 
bedste slagspilbruttoscore i alle rækker samt til læng-
ste drive og nærmest flaget på et par huller. 

Matchen starter med første udslag kl. 9.30, og præmie-
overrækkelsen finder sted om aftenen på Hotel Munke-
bjerg, hvor der også bliver serveret en dejlig middag.

Arrangementet vægter golfspil og socialt samvær  
lige højt, derfor omfatter prisen både matchfee og af-
tenarrangement. Til gengæld sørger man selv for evt. 
overnatning i forbindelse med matchen. Arrangørerne 
kan kontaktes for gode råd i den forbindelse. 

Pris for match og spisning 790 kr. pr. person
Pris for aftenarrangement alene 500 kr. pr. person

Tilmelding kan ske pr. e-mail, telefon eller brev med 
angivelse af hjemmeklub, handicapindeks og angivelse 
af om man er tandlæge eller ledsager. 

Betaling: Netbank, hvor du angiver dit navn som 
betalingskode. Kontonummeret er: 9559 5368235646. 
Tilmelding og betaling skal være undertegnede i hæn-
de senest d. 1. maj 2006. 

Nærmere informationer om match og starttider vil 
blive tilsendt efter tilmelding. 

Der er hvert år en lille fast gruppe som deltager i 
Tandlægegolf, men der kommer også nye til hvert år, 
og vi vil gerne understrege, at alle er velkomne uanset 
handicap. Og tag meget gerne din bedre halvdel med!

Terje Lorentzen, 
Jernbanegade 3, 7330 Brande, tlf. 97 18 04 21
Email: tdl.lorentzen@mail.dk

Tandlæge Astrid Kjær modtager dette 
års oligospris på 25.000 kr. for sit ene-
stående arbejde med tandbehandling 
af psykisk udviklingshæmmede. 

Prisen er stiftet og uddeles af fore-
ningen Oligofreniklinikkens Forsk-
ning og Støttemidler, som har til huse 
på Psykiatrisk Hospital i Risskov ved 
Århus. 
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Mette Agerbæk
Trine Skovborg Fog
Birgitte Knudsen
Johan Knudsen
Lene Damgaard Martin
Amra Nezir
Lina Pedersen
Henning Førgaard Poulsen
Shazia Riaz
Julie Schjødt
Lone Springhorn
Mette Winther

Marc Hadi har overtaget Raaid Ab-
dulrahman Salihs klinik på adressen 
Nr. Hostrupvej 4, 6230 Rødekro pr. 
1. marts 2006.

Lene Hansen overtager Knud  
Schiøtts klinik på adressen Roskilde-
vænget 2 C, 1., 4000 Roskilde pr.  
1. april 2006.

Birgitte Knudsen overtager Anne og 
Jens Kanstrups klinik på adressen 
Jernbanegade 15, 3600 Frederiks-
sund pr. 1. april 2006.

Poul Bjørndal Gravesen overtager 
Jørgen Bjørnvads klinikandel på 
adressen Herlev Bygade 2, 2730 Her-
lev pr. 1. april 2006.

Charlotte Molbech hos Tandklinik-
ken Brotorvet 2 A, 7500 Holstebro.

Sigurd Thorsteinsson, København S,  
3. april.
Trine Behr, Ribe, 10. april.
Jane Thostrup Pedersen, Esbjerg,  
17. april.
Marie Seier Pedersen, Århus N,  
19. april.
Jep Seeberg, Århus C, 22. april.

Jes Danielsen, Roskilde, 12. april.
Marianne Eriksen, Espergærde,  
14. april.
Pie Christina Lerche, Langå, 17. april.
Carsten Bech, Herlev, 20. april.
Jens-Eike Hartvig, Tyskland, 23. april.

Per Norlin, Brøndby, 4. april.
Arne Gerner, Vordingborg, 5. april.
Michael Matzen, Norge, 7. april.
Annemette Pørksen, Vedbæk,  
12. april.
Peter Kohberg, Aabenraa, 13. april.
Kim Hastrup, Fredericia, 14. april.
Susanne Groth, Skanderborg, 15. april.
Unni Kirnø, Ikast, 18. april.
Inge-Marie Gatten, Aars, 18. april.

Ruth Kaalund, Aalborg, 4. april.
Finn Jensen, Frederiksberg, 5. april.
Mogens Langelund, Vildbjerg, 10. 
april.
Peter Drengsgaard, Odense NV,  
10. april.
Flemming Jensen Kock, Sønderborg, 
13. april
Susanne Alenkjær, Græsted, 19. april.
Jan A. Frederiksen, Hørve, 22. april.

Ernst Jensen, Hillerød, 10. april.
Jørgen Thue Ravn, Risskov,11. april.

Peter Bundgaard, Ry, 11. april.
Ole Schmidt-Hansen, Charlottenlund, 
16. april.
Niels Havers-Christensen, Knebel,  
17. april.
Per Noes, Frankrig, 23. april.

Ole Schwartz, Hjørring, 9. april.
Hanne Dahl, Svendborg, 11. april.
Finn Tranberg Nielsen, Schweiz,  
12. april.
Vagner Jensen, Kolind, 14. april.
Herma Lund Schaeffer, Fredericia,  
17. april.
Lennart Schinkel Stamp, Hørsholm, 
19. april.
Ole Berg Madsen, Randers, 21. april.

Jørgen Østerlin, Vedbæk, 16. april.
Viggo Einar Kiilerich, Asperup,  
16. april.
Aage Schjødt, Kgs. Lyngby, 22. april.

Inger Skensved, Frederiksberg,  
20. april.

Frode Friberg Nielsen, født 1911, kan-
didateksamen 1934.
Inger Bisgaard Gottschalck, født 1918, 
kandidateksamen 1943.
Kirsten Kjeldsen, født 1919, kandidat-
eksamen 1942.
Birger Brock, født 1923, kandidateksa-
men 1947.
Sonja Ruth Larsen, født 1923, kandidat-
eksamen 1946.
Alice Johansen, født 1926, kandidatek-
samen 1949.
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Dato: 22.-23.4.2006
Sted: Novi Sad, Serbia and  
Montenegro
Arrangør: EDSA congress 
Info: www.edsa.kss-ns.org 

Dato: 24.4.2006
Sted: Tandlægeskolen, Københavns 
Universitet
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-, 
Mund- og Kæbekirurgi
Info: Søren Schou, tlf. 99 32 35 51  
eller dstmk.dk

Dato: 24.4.2006
Sted: Tandlægeskolen, Københavns 
Universitet
Arrangør: Dansk Selskab for Tand-, 
Mund- og Kæbekirurgi
Info: Søren Schou, tlf. 99 32 35 51 eller 
dstmk.dk

Dato: 26.4.2006
Sted: DTF´s lokaler, Amaliegade 17, 
Kbh. K.
Arrangør: SPBT (nye medlemmer: 

henv. Lars O. Madsen, tlf. 39 63 51 71)  
Info: www.dtfnet.dk eller  
www.tandlaegebladet.dk

Dato: 28.-29.4.2006
Sted: Hotel Crowne Plaza Cologne,  
City Centre 
Arrangør: International Quintessence 
Publishing Group 
Info: www.dtfnet.dk eller  
www.tandlaegebladet.dk

Dato: 28.-29.4 2006
Sted: Comwell, Roskilde 
Arrangør: DTF Efteruddannelse 
Info: www.dtfnet.dk eller  
www.tandlaegebladet.dk

Dato: 3.5.2006 
Sted: Køge
Arrangør: 3i Implant Innovations  
Nordic
Info: berichsen@3implant.com
 

Dato: 19.-20.5.2006
Sted: Hotel D’Angleterre, København  
Arrangør: DSOI
Info: www.dsoi.dk 

Dato: 9.-10.6.2006
Sted: Kaunas, Lithuania 
Arrangør: Baltic Compass 
Info: www.balticcompass.com 

Dato: 16.-18.8.2007
Sted: St. Gertrud, Malmö, Sverige
Arrangør: Svenska Oralmedicinska 
Sällskapet
Info: www.soms.se.  Henv. Tony Axéll, 
tlf. +46-35 13 40 00,
e-post: tony.axell@lthalland.se

Dato: 17.-19.8.2006
Sted: LO-skolen, Helsingør 
Arrangør: Afdeling for Tandsygdoms-
lære og Endodonti, Tandlægeskolen i 
København
Info: www.dtfnet.dk eller  
www.tandlaegebladet.dk

PTL – Oversea Labs Denmark
Boks 277 · 8600 Silkeborg · Tlf. 87 22 31 20

No.1
Dråben der spredte sig som 
ringe, har i dag gjort os til

· Koncept · Kvalitet 
· Service · Pris

· Leveringssikkerhed

FDI i Kina se www.ptl.dk
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I forbindelse med udmøntning af forskningsreserven for 2006 indkalder Forskeruddannelsesudvalget under Forsk-
ningsstyrelsen yderligere ansøgninger om støtte til internationale ph.d.-stipendier inden for alle fagområder. De 
treårige stipendier til hele ph.d.-forløb skal søges af ledere af danske forskerskoler, som allerede har etableret, eller 
som ønsker at etablere et tæt samarbejde med en udenlandsk forskningsinstitution. Inden for fagområder, hvor 
der ikke findes en etableret forskerskole, vil en ph.d.-studieleder, eller en anden bemyndiget institutionsansvarlig 
fra en dansk uddannelsesinstitution kunne være ansøgningsberettiget. Forskerskolerne udvælger i tilfælde af be-
villing selv stipendiaterne på baggrund af internationale opslag. Det forventes, at kandidaten opholder sig om-
kring halvdelen af tiden på det udenlandske universitet og halvdelen af tiden på det danske. 

Ansøgning om støtte skal indgives på baggrund af opslag, der findes på Forskningsstyrelsens hjemmeside 
www.forsk.dk/opslag. Opslaget beskriver programmernes afgrænsning og støttekriterier samt de formelle krav til 
ansøgningernes indhold og udformning.

Ansøgninger skal være Forskningsstyrelsen i hænde senest mandag den 10. april 2006 kl. 15.00. Ansøgninger 
modtaget efter fristens udløb kan ikke påregnes behandlet.

Opslag og ansøgningsskema kan rekvireres via Forskningsstyrelsens hjemmeside: www.forsk.dk, via e-post: 
forsk@forsk.dk eller telefonisk: 35 44 62 00.

Fonden, som er stiftet i 1992 ved en sammenlægning af Victor Haderups Studieleget for Tandlæger, tandlæge Hen-
rik Stürups Legat, Dansk Tandlægeforenings Studiefond for Tandlægestuderende og Jubilæums-Legatfonden un-
der Dansk Tandlægeforening, indkalder hermed ansøgninger om støtte fra fondens midler.

Fondens formål er at:
• yde støtte til tandlæger der er medlemmer af Dansk Tandlægeforening, til hjælp til videregående studier inden for 
den odontologiske videnskab og praksis, fortrinvis til studieophold i udlandet, 
• yde støtte til tandlægestuderende ved Tandlægeskolen i København og Tandlægeskolen i Århus der har et særligt 
behov for understøttelse, og
• tildele hædersgaver til personer der er medlemmer af Dansk Tandlægeforening, og som gennem en årrække på 
uegennyttig måde har ydet en betydningsfuld indsats til gavn for foreningen.

Ansøgninger hvortil der ikke findes et ansøgningsskema, må indeholde en begrundet beskrivelse af formål og be-
hov. Hvis ansøgningen er til et studieophold i udlandet, må medsendes dokumentation for accept fra uddannelses-
stedet samt en beskrivelse af formål med og plan for studieopholdet. Der kan ikke påregnes støtte til udvekslings-
ophold. Det skal endvidere oplyses om der søges midler andre steder. Rapportering om eventuelt bevilget beløbs 
anvendelse skal indsendes senest et år efter bevillingen er givet. Hædersgaver kan ikke søges.

Ansøgninger indsendes senest 31. maj 2006 til  
Dansk Tandlægeforening, Amaliegade 17, postboks 143, 1004 København K.
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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.

Anne Pedersen
Specialtandlæge, dr.odont.
c/o Birgitte Antoft
Bidfunktion, oral medicin
Jyllinge Centret 21, 1.
4040 Jyllinge. Tlf. 46 78 87 33

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

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

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

Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Diagnostik og behandling af 
funktionelle lidelser i tygge-
apparatet

Steen Rosby
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 15 45
Behandling af funktionelle 
lidelser i tyggeorganet 
 

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

Bjarne Frese
Lic. odont.
Frederiksgade 2
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 76 86

Hans Jacobsen
c/o Anne Helle
Smedegade 2A
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

Dorthe Berenth
Frederiksgade 2
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 07 68
www.psh-tand.dk

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

Pernille Egdø
Specialtandlæge i kirurgi
Klinik for Tand-, Mund- og  
Kæbekirurgi samt implantater
Panorama kæbeledsopt., tomo-
grafi (specielt til implantatbeh.)
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14
Fax 39 64 65 04
E-mail: 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

A J & I Johansen, Odense 
John Jensen, spec.tdl. ph.d. 
Kirurgi/protetik: Astra, 3i 
Brånemark, ITI og Sterios 
Genopbygning m. prc.alv.- 
og crista iliaca-knogle 
PRP, platelet rich plasma 
Osteo-distraction. 
Ortopan og tomografi 
Narkose med indlæggelse. 
tandlaegerne@get2net.dk 
66 11 03 55 – 40 63 29 74 

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
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

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 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
KIR. v/specialtdl. John Jensen
KIR v/specialtdl. Martin Dahl
PROT Niels Knudsen
PROT Birgitte Skadborg
LAB. PTL v/John Bak
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
Implantologi – Kirurgi 
– Procera Teknik
Protetiske rekonstruktioner

Brædstrup Implantat Center
Periimplantitisbehandling 
v. Eva Sidelmann Karring, 
Lic.odont 
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup 
E-mail: tandlaegehuset@
implantatcenter.dk

Brønderslev Implantatklinik
Kristine Nordmark & 
Leif Andersen
Grønnegade 27
9700 Brønderslev 
Tlf. 98 82 32 54 Fax 98 82 45 54
Implantatkirurgi og -protetik 

Herning Implantat Center
Peder Kold & Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning 
Tlf. 97 12 03 99 Fax 97 12 80 66
Kirurgi og protetik, 
Mulighed for narkose

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

Implantatcenter Nord
Frederikshavn
Michael Nielsen
Morgan Olsson, spec.tdl.
Vestergade 2, 9900 Fr.havn
Tlf. 98 42 97 90
Brånemark & Replace Select
Kirurgi og protetik

Kolding Implantat Center
Carl-Otto Hedegaard
Janne Ingerslev, spec.tdl.
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
Implantater ad modum
Brånemark

Nordvestjysk
Implantatgruppe
Frialit, XiVE
Jørgen Langwadt Christensen
Nykøbing M. Tlf. 97 72 01 04
Anders Juul
Vinderup. Tlf. 97 44 20 11
Jens Nørgaard
Thisted. Tlf. 97 92 11 10
Flemming Skov Pedersen
Vildbjerg. Tlf. 97 13 15 99

Ole Gamst
Vestergade 17
8620 Kjellerup 
Tlf. 22 18 86 44 Fax 86 88 23 85
Implantatkirurgi og protetik (ITI)
Full mouth-rekonstruktioner
Mulighed for narkose

Randers Kirurgi 
og Implantatcenter
Specialtandlægerne
Hans Mortensen
Malene Helleberg
Sundhedshuset 
Dytmærsken 10, 8900 Randers
Tlf. 87 10 69 79

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
Jernbanegade 5
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

Tandlægerne i Sindingsgade
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
Brånemark, Replace og Astra 
med knogleopbygning.
Kirurgi v. specialtandlæge 
Thomas Jensen

Team Syd
Peter Kohberg
Jernbanegade 6
6360 Tinglev 
Tlf. 74 64 20 00 Fax 74 64 27 90
Brånemark, Implantat beh.
Kirurgi og protetik
Kir. Peter Kohberg

Tom Holck
Nørregade 11
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 22 49 

Torben Lillie
Torvegade 8
7330 Brande
Tlf. 97 18 00 79 Fax 97 18 45 59
Kirurgi og protetik Replace 

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
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
Klinik for Implantat-, Tand-, 
Mund-, og Kæbekirurgi
Dan Sebastiansen
Specialtandlæge

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 

Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mund- 
og Kæbekirurgi samt 
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
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
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Niels Gersel/Kbh & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70 22 52 30. Fax: 70 22 52 40

Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-, 
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
  Hovedvejen 158
  2600 Glostrup
  Tlf. 43 96 12 16
Tandlægerne Seidelin &  
Møller Aps
  Smedelundsgade 18, 1.
  4300 Holbæk
  Tlf. 59 44 28 17

Palle Steen Larsen
Østergade 18
1100 København K
Tlf. 33 12 80 83 Fax 33 32 25 70
Implantatkirurgi og protetik

Pernille Egdø
Specialtandlæge i kirurgi
Klinik for Tand-, Mund- og Kæ-
bekirurgi samt implantater
Panorama kæbeledsopt., tomo-
grafi (specielt til implantatbeh.)
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14
Fax 39 64 65 04
E-mail: 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. 3834 0133
Implantater og ossøs rekon-
struktion inkl. sinusløft.

Storstrøms
Implantat Center
Jølst Tandklinik aps.
Ole Jølst, specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70 Fax 54 44 17 40
Implantater: a.m.Brånemark
ITI (Bonefit), Astra.
Implantat- og TMK-kirurgi.
Fast og aftagelig protetik.
Narkose, Ortopan, Lineær-Tomo

Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Rekonstruktioner på implantater

Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh.K
Tlf. 33 12 24 04. Fax 33 12 24 05
Straumann implantater

Vibeke Taaning
Hauser Plads 28
1127 København K
Tlf. 33 91 11 90
info@taaning.com
Astra og Brånemark
Alle former for implantatbeh. 
Fast og aft. protetik

Poul Lester
Specialtandlæge
Svendborgvej 4
4000 Roskilde
Tlf. og fax 46 36 43 50
Mobil 30 53 80 14
E-mail lester@post.tele.dk
Behandling på din klinik

Tove Thrane og Peter Gade
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

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

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

Bjarne Neumann
Specialtandlæge
Aalborg Sygehus Syd
Postad.: Las Poulsens Vej 1
9000 Aalborg
Tlf. 99 32 27 94

Brædstrup Implantat Center
Oral kirurgi v/specialtdl.
John Jensen Ph.d.
Specialtdl. Martin Dahl
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36  

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

Janne Ingerslev
Jens Thorn
Specialtandlæger 
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00

Jens Brendorp
Banegårdspladsen 10
8000 Århus C
Tlf. 86 13 51 06

Kirurgisk Henvisningspraksis
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf: 75 12 79 44
Oral Kirurgi og  
Implantatbehandling.

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
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

Svend Kølsen-Petersen
Sct. Clemens Torv 17
8000 Århus C
Tlf. 86 12 51 53
TMK- & implantatkirurgi
 
Tandlægerne i Sindingsgade
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
Oral kirurgi ved specialtand-
læge Thomas Jensen

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

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
Tåstrup Hovedgade, 
2630 Tåstrup
Tlf. 43 99 43 69

Jens Kollat Barfod
Jernbanepladsen 10
Posthusbygningen
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 03 

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

Jonas Becktor
Specialtandlæge i Kæbekirurgi
Strandvejen 116A, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 71 61 Fax 39 40 71 60
www.becktor.dk
Klinik for Kirurgi og Ortodonti

Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mund- 
og kæbekirurgi samt 
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
Poul Kirketerp
Morgan Olsson
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Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
TMK-kirurgi og implantatbeh.

Morten Schiødt
Specialtandlæge, dr.odont.
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K. Tlf. 33 12 32 12
Kæbekirurgi og implantater

Natashia Ingemarsson-Matzen
Lic.odont., MBA
Toftegårds Allé 7
2500 Valby. Tlf. 36 17 70 50 
Kirurgi, implantater samt nar-
kosebeh.

Niels Gersel/Kbh & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70 22 52 30. Fax: 70 22 52 40

Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-, 
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
  Hovedvejen 158
  2600 Glostrup
  Tlf. 43 96 12 16
Tandlægerne Seidelin &  
Møller Aps
  Smedelundsgade 18, 1.
  4300 Holbæk
  Tlf. 59 44 28 17 

Ole Jølst
Specialtandlæge
Vestergade 34
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 20 70 Fax 54 44 17 40
TMK-kirurgi og implantatbeh.

Palle Steen Larsen
Østergade 18
1100 København K
Tlf. 33 12 80 83 Fax 33 32 25 70

Pernille Egdø
Specialtandlæge i kirurgi
Klinik for Tand-, Mund- og Kæ-
bekirurgi samt implantater
Panorama kæbeledsopt., tomo-
grafi (specielt til implantatbeh.)
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14
Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk

Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 3834 0133
Oral kirurgi og implantat-
behandling

Svend Winther
Hovedvagtsgade 8, 3. 1103 Kbh. K
Tlf. 33 12 24 04. Fax 33 12 24 05

Søren Hillerup
Specialtandlæge, dr.odont.
Frederiksberggade 14, 2.
1459 København K
Tlf. 33 15 36 14
TMK-kirurgi og implantatbeh. 

Vibe Rud
Thomas Foldberg
Puggaardsgade 17, st.
1573 København V
Tlf. 33 14 83 86
Fax 33 14 11 30

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

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

Thomas Guldborg
Nina Kreiberg
Store Torv 18
8000 Århus C
Tlf. 86 12 03 05

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

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
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

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

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

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

Oral Patologisk Laboratorium
F. Prætorius — J. Reibel
Blegdamsvej 3c
2200 København N
Tlf. 21 46 16 42
Væv modtages til histologisk 
diagnostik. Præparatglas m.m. 
tilsendes på forlangende 

Ivan Bøgild
Lægehuset
Linde Allé 16
5690 Tommerup
Tlf. 64 76 14 00 Fax 64 76 14 07
Specialtandlæge i ortodonti

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

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

Anders Herskind
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæge i ortodonti

Anne Grethe Terp
Nørgårdsallé 11, 1.
7400 Herning
Tlf. 97 12 59 00
Specialtandlæge i ortodonti 

Bo Bloch
Adelgade 54, 1. sal
9500 Hobro
Tlf. 98 52 42 33
Specialtandlæge i ortodonti

Carsten Pallisgaard
Boulevarden 5, 9000 Ålborg
Tlf. 96 30 25 30 Fax 98 13 40 33
Specialtandlæge i ortodonti
Midlertidigt lukket for tilgang 
af nye patienter.

Chresten Frandsen
Vesterbro 68
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 59 88
Specialtandlæge i ortodonti 
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Elisabet Højensgård
Søndergade 2 C, 2. sal
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 51 88
Specialtandlæge i ortodonti 

Eva Dragheim
Adelgade 2
7800 Skive
Tlf. 97 52 05 66
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
Specialtandlæge i ortodonti

Jette Korsgaard
I.C. Christensens Alle 1
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 64 00
Specialtandlæge i ortodonti

Klavs Fisker
Worsåesgade 10 
7100 Vejle
Tlf. 75 83 96 77 Fax 75 83 14 84
Specialtandlæge i ortodonti

May Lise Hegrand
Gl. Åvej 22
6760 Ribe
Tlf. 75 42 38 66
Specialtandlæge i ortodonti 

Nils Gregers Nielsen
Bisgaardgade 4
7500 Holstebro
Tlf. 97 41 04 64
Specialtandlæge i ortodonti

Poul Gjessing
Janne Grønhøj
Frederiks Allé 93
8000 Århus C
Tlf. 86 12 17 66
Specialtandlæger i ortodonti

Søren Povlsen
Smedegade 15
7600 Struer
Tlf. 97 84 05 88
Specialtandlæge i ortodonti

Asbjørn Palmberg
Algade 86
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
Terese Blixencrone-Møller
Specialtandlæger i ortodonti
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K
Tlf. 33 12 32 12 Fax 33 14 52 50

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

Lisbeth Agervig Jensen
Kordilgade 18, 2. sal
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 62 66
Specialtandlæge i ortodonti

Palle Svanholt
Toftegårds Plads 6
2500 Valby
Tlf. 36 17 08 90
Specialtandlæge i ortodonti

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
Specialtandlæge i ortodonti

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

Bjarne Klausen
Jens Holm
Sundhedscentret
Sygehus vej 14
9240 Nibe
Tlf. 98 35 36 99

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 12 41 11

Lone Sander
Store Torv 6, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50

Lone Sander
c/o Helle Jansen
Vesteraa 12
9000 Ålborg
Tlf. 98 13 00 52

Mogens Kirkegaard
Frederiksgade 67
8000 Århus C
Tlf. 86 12 11 45

Thorkild Karring
Parodontalbehandling inkl.
membranbehandling og knogle-
opbygning
Brædstrup Implantat Center
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36 

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

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

Gert Pedersen
M. D. Madsensvej 5C
3450 Allerød
Tlf. 48 17 27 16

Jess Graabæk
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 Fax 33 22 41 16

Karsten Munk Ebbesen
Dr. Tværgade 41
1302 København K
Tlf. 33 13 71 78 Fax 33 12 83 76

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
Anne Louise Lund
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 

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

Arne Børrild
Vester Voldgade 12, 2.
1552 København V
Tlf. 33 11 88 56 Fax 33 32 20 71

H. Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17, 1.
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 10 60

Kirsten Christensen
c/o Birgit Egestad
Nørrebrogade 40, 2. tv.
2200 København N
Tlf. 35 37 59 00
Aftagelige proteser, spec. 
vanskelige helproteser

Torben Jørgensen
Vesterbrogade 11 A
1620 København V
Tlf. 33 24 73 75
Fast og aftagelig protetik
inkl. implantatbehandling

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

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

Jens Knudsen
Thomas Hedegaard
Storegade 3, 8382 Hinnerup
Tlf.: 86 98 56 26 Fax 87 64 09 71
tdl@hedegaard-martens.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

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

Mariann Lundgren Andersen
Smedegade 3
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 48 09
Tandlæge og psykoterapeut.
Henvisninger modtages

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 

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
Æstetik – Bidhævning
Konus – Implantater
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Dan Altmann
Arnesvej 1
2700 Brønshøj
Tlf. 38 28 18 35 

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

Per Guldbæk
Turpinsvej 2
2605 Brøndby
Tlf. 36 75 48 75 

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

Karsten Møller
Amagerbrogade 232A
2300 Kbh. S
Tlf. 39 64 00 63 

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

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

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

John Carstens
Svinget 1
5580 Nørre Åby
Tlf. 64 42 10 41 

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

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 
 

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 

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

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

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 
 

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

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

IOGT
alkolog 
Birgit Juul Nielsen
man-to 10-17, fr 10-14
tlf. 70 11 42 00 – 35 55 05 17
alkolog Jørgen Byrgesen
tlf. 61 10 72 05

PsykiatriFonden
Mette Lohse – 39 25 25 10
Jan Lorentzen – 39 25 25 19
E-mail: 
pfer@psykiatrifonden.dk
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Køge
Vi er et ungt team bestående 
af 3 tandlæger, 1 tandplejer og 
3 klinikassistenter som kan til-
byde et godt og positivt arbejds-
klima hvilket vi glæder os til at 
dele med dig.
Vi er en alsidig praksis som gør 
meget ud af at følge med udvik-
lingen.
Da vores meget vellidte assistent 
har valgt at prøve kræfter med 
det kommunale, søger vi en 
sød, dygtig og engageret tand-
læge der har god erfaring og jus.
Stillingen er veletableret, fordelt 
på 2 dage (tirsdag og onsdag) 
med overtagelse snarest muligt. 
Er du den rette, vil der være 
mulighed for at blive kompag-
non.
Skriftlig ansøgning sendes til:
Tandlæge Marie Damsbo Gtau
Boholtevej 12 st. tv.
4600 Køge 
www.dintand.dk

Tandlæge/cand.odont. 
søges pr 1.4.2006
Til en moderne og travl klinik 
søges tandlæge/cand.odont. 
efter den 1.4.2006. En af vores 
assistenter gennem 6 år syntes 
at turen fra Horsens var blevet 
for lang.
Undertegnede klinikejer er 57 år 
og påtænker at trække sig 
tilbage om ca. 4-5 år, så fremtids-
mulighederne er store hvis 
man ønsker foden under eget 
bord.
Vi er et team bestående af 3 
tandlæger og 5 klinikassistenter, 
der i det daglige gør brug af 
edb-journal, DGT-røntgen med 
intraoralt kamera og udfører alt 
slags arbejde, også implantater, 
på et bredt klientel fra 0-100 år.
Trænger du til trygge rammer 
og godt arbejdsklima, er stedet 
lige her hos os.
Send en mail poulev@pc.dk 
eller ring på telefon 9719 1550.

Tandlæge med jus til Horsens
Attraktiv deltidsstilling på en 
klinik der laver alle behandlin-
ger, især fast protetik.
Vi har et rigtig godt samarbejde 
med vores tandplejer.
Skriftlig ansøgning gerne inden 
1.4.06. 
Tandlægerne Borgergade 3,
8700 Horsens

Tandlæge søges til Lemvig
Moderne, travl og velfunge-
rende klinik søger pr. 1.6.2006 
tandlæge til fuldtidsstilling.
Vi er et team bestående af 8 kli-
nikassistenter og 4 tandlæger.
Klinikken er indrettet med mo-
derne udstyr, herunder elektro-
nisk journal, digital røngten og 
intraoralt kamera.
Praksis ligger i naturskønt om-
råde, tæt ved skov og strand 
med mange muligheder for 
sports- og fritidsaktiviteter.
Henvendelse til
Tandlægerne
Søndergade 3
7620 Lemvig
att.: Ole Hulegaard Jensen
Tlf.: 9782 0955

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 06: 24/04 udkommer 10/05
Annoncer til TB 07: 10/05 udkommer 29/05

Deltidsstilling Billund
Findes der mon en ledig tand-
læge der kunne tænke sig 15-20 
timers arbejde på en travl klinik.
Vi er 2 tandlæger og 2 tandple-
jere, der har for meget at se til.
Vi kan tilbyde en moderne 
digitaliseret klinik og et godt 
arbejdsmiljø med masser af ud-
fordringer.
Du må gerne tilhøre »det grå 
guld«.
Tandlægerne i Skovparken
Skovparken 202
7190 Billund

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.

København NV
Tandlæge søges snarest til travl 
25 år gammel assistentstilling 
hel- eller deltid.
Skriftlig henvendelse eller 
e-mail til:
Tandlæge Jan Abrahamsen
Frederikssundsvej 16, 1. sal
2400 København NV
E-mail: t@ndlaegerne.dk
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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. 

FORSVARETS LÆGEKORPS
RESERVETANDLÆGE
Et vikariat som fuldtidsansat militærtandlæge i Forsvaret 
med tjeneste ved

Forsvarets Sundhedstjeneste, Infirmeriet på Skive 
Kaserne, 7800 Skive

ønskes besat i perioden 1. maj - 30. september 2006 med 
mulighed for forlængelse.

Ansættelsen finder sted i henhold til gældende overens-
komst mellem Finansministeriet og Akademikernes Cen-
tralorganisation med tilhørende protokollat indgået mellem 
Forsvarsministeriet og Dansk Tandlægeforening.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at ansøgerne på 
ansættelsestidspunktet har erhvervet jus prakticandi.
Det er endvidere ønskeligt, at ansøgerne tidligere har 
gennemgået »reservetandlægekursus« ved Forsvarets 
Sundhedstjeneste.

Ansøgninger, bilagt oplysninger om nuværende og tidligere 
beskæftigelse samt eksamenspapirer mv., indsendes 
således, at de er Forsvarets Personeltjeneste i hænde 
senest 12. april 2006 og stiles til

FORSVARETS PERSONELTJENESTE, PF 2
SØMINEGRAVEN, BYGNING 24
1439 KØBENHAVN K

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved 
orlogskaptajn B. Junker, Forsvarets Personeltjeneste på 
tlf.: 32 66 51 36 eller stabstandlæge P. Morning, Forsvarets 
Sundhedstjeneste på tlf.: 39 77 12 43.

Forsvarsministeriet ønsker at fremme ligestilling og 
opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, 
religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

JO
B

Se også stillingsopslaget på www.holstebro.dk

HOLSTEBRO KOMMUNALE
TANDPLEJE SØGER TANDLÆGE 
Vi søger snarest en ny kollega.
Vi er interesserede i din henvendelse, uanset om
du kan tilbyde at arbejde på fuldtid eller deltid.
Tandplejen omfatter 9.500 børn mellem 0 og 18 år
med integreret ortodonti ved specialtandlæger. Vi
har også omsorgstandpleje med 300 brugere.
Strukturmæssigt har vi én stor centralklinik, en fili-
alklinik samt 3 mobile klinikker.
Personalemæssigt er vi 35 ansatte fordelt på alle
3 odontologiske faggrupper, der fungerer med et
godt samarbejde på tværs af faggrænserne i en
travl og afvekslende hverdag.
- Så har du lyst til at prøve kræfter med hele
spektret i tandlægeuddannelsen er Vestjylland
måske stedet for dig.
Holstebro er som by driftig og byder på mange til-
bud både m.h.t. uddannelse, jobmuligheder, kul-
tur- og fritidsaktiviteter m.m. Endelig ligger
Holstebro placeret kun ca. ½ times kørsel fra
Vesterhavet med den smukke og barske natur og
kun få kilometer fra Limfjorden, der byder på
meget afvekslende naturoplevelser.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende
overenskomst og aftale om lokal løn.
Har du brug for yderligere oplysninger, er du vel-
kommen til at henvende dig til Holstebro kommu-
nale Tandpleje v/overtandlæge Mogens Jessen,
Nr. Boulevard 61, 7500 Holstebro, tlf. 9611 6000.
Ansøgning, mrk. stillingsopslagsnr. 44/2006, sen-
des samme sted, så vi har den senest den 18.
april 2006 med morgenposten.
Vi påregner at afholde ansættelsessamtaler primo
uge 17.
- Vi glæder os til at høre fra dig.

www.dtftryghed.dk
Forsikring

39 46 00 80

:   )
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Arbejdsopgaver
Som cand.odont arbejder du som tandlæge i 12 
måneder ved Forsvarets tandklinikker efter en forud-
gående grunduddannelse på 2 måneder ved Forsvarets 
Sundhedstjeneste på Jægersborg Kaserne, Gentofte.

Uddannelsen starter den 1. august 2006, og ansæt-
telsesperioden er i alt 14 måneder.

På Forsvarets tandklinikker vil du arbejde med 
• Retsodontologisk registrering 
• Forebyggende tandpleje
•  Undersøgelse og tandbehandling af Forsvarets 

personel, dog tilbydes ikke fast og aftageligt 
protetik

•  Undersøgelse og tandbehandling af specielle per-
sonelgrupper med særlige krav til tandstatus

• Oplysende virksomhed
• Arbejde med kvalitetsudvikling

Ansøgerne vil efter endt grunduddannelsen blive ansat 
ved et af følgende tjenestesteder:

1. Danske Artilleriregiment, Varde Kaserne.
2. Ingeniørregimentet, Skive Kaserne.
3. Flyvestation Karup.

Man kan øremærke sin ansøgning direkte til et eller 
flere tjenestesteder. Ved flere kvalificerede ansøgere til 
et tjenestested foretages lodtrækning på prøvedagen.

Kvalifikationer
Du skal være nyuddannet cand.odont., med 
it-erfaring dvs. med kendskab til MS Office-pakke 
på brugerniveau. Du skal i øvrigt være indstillet på at 
gennemgå relevant it-efteruddannelse blandt andet i 
Forsvarets elektroniske patientjournal.

Forsvarsministeriet ønsker at fremme ligestilling og op-
fordrer derfor alle interesserede cand.odont’er uanset 
alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge 
stillingen.

Ansøgning
Relevante ansøgere indkaldes til skriftlig »antagelses-
prøve«, helbredsundersøgelse samt orientering om 
uddannelsen og tjenesten som tandlæge i Forsvaret. 
Prøverne foregår ved Forsvarets Rekruttering i Jon-
strup og gennemføres d. 3. maj 2006.

Rejseudgifter inden for landets grænser i forbindelse 
med prøverne og i forbindelse med grunduddannelsen 
i de første 2 måneder afholdes af Forsvaret. I grundud-
dannelsesperioden vil der også kunne tilbydes fri bolig 
på Jægersborg Kaserne.

Aflønning
Du kontraktansættes for 14 måneder og aflønnes i 
henhold til gældende overenskomst mellem Finans-
ministeriet og Akademikernes Centralorganisation 
for akademikere i staten med tilhørende protokollater 
indgået mellem Forsvarsministeriet, Forsvarskomman-
doen og Dansk Tandlægeforening.

1.-14. måned:
Basisløn/år: Startløn 233.047,00 kr.
efter et år stigende til  253.044,00 kr.
Militærtillæg: 28.988,03 kr.
Tandlægetillæg: 50.403,68 kr.

I alt: 312.438,71 kr.

Oplysninger:
Tandlægefaglige og tjenstlige spørgsmål kan rettes til 
Forsvarets Sundhedstjeneste:
• Stabstandlæge Peter Morning tlf. 3977 1243
• Overtandlæge Adi Løie-Andersen tlf. 3977 1343

Ansøgningsskema, brochure samt oplysninger 
vedrørende ansættelsen får du hos Forsvarets 
Rekruttering på tlf. 4489 5000 eller på  
www.forsvaret.dk/fvr.

Ansøgning skal være os i hænde senest den 24. april 
2006.

Ansøgningen sendes til Forsvarets Rekruttering, Post-
boks 145, 2750 Ballerup.

Få din jus practicandi i Forsvaret
Vi søger 3 cand.odont.’er til ansættelse 1. august 2006

Forsvarets tandklinikker er moderne arbejdspladser med helt nye units, elektronisk patientjournal og 
digital røntgen. Du får her mulighed for at arbejde som tandlæge i moderne omgivelser med mange 

erfarne og hjælpsomme tandlægekolleger i et miljø, hvor vi lægger vægt på kvalitet og service. Oven i 
dit arbejde som tandlæge får du også mulighed for at stifte bekendtskab med det at være soldat.
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NØRRE-RANGSTRUP KOMMUNE

Den Kommunale Tandpleje
Nørre-Rangstrup Kommune

Tandplejen i Nørre-Rangstrup Kommune søger en 
tandlæge/cand.odont., som kan arbejde et par dage 
hver uge (12-14 timer) på vores filialklinik i Agerskov.
Arbejdsområdet er alsidigt og omfatter tandpleje 
for børn og unge og omsorgstandpleje i begrænset 
omfang.
Vi søger: En tandlæge der er kvalitetsbevidst og 
fleksibel.
Vi tilbyder: Stor indflydelse på eget job og kollegial 
sparring med tandplejens 3 øvrige tandlæger.
Nørre-Rangstrup Kommune bliver en del at Ny Tøn-
der Kommune pr. 1.1.2007, og denne stilling bliver 
derfor på sigt i Tønder Kommune.
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og 
aftale om Ny løn.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til klinik-
chef Jørgen Damhøj, tlf. 73 21 23 80.
Ansøgning med relevante bilag indsendes senest 
25.4.06 til Nørre-Rangstrup kommunale Tandpleje, 
Høllevangskolens tandklinik, Høllevang 269, 6520 
Toftlund.

Sted: Tandlægeskolen, Afdeling for Ortodonti.

Indhold: 3-årig videreuddannelsesstilling i ortodonti.

Kvalifikationer: Tandlægeuddannelse samt min. 2 års fuld-
tids klinisk praktisk odontologi, heraf mindst 1 år fuldtids
med børne- og ungdomstandpleje svarende til 1440 timer.

Lønforhold: Løn efter overenskomst med AC.

Ansøgningsfrist: 28. april 2006.

Opslaget i sin fulde ordlyd: www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Uddannelsesleder, professor Sven
Kreiborg, tlf. 35 32 67 50, e-mail sve@odont.ku.dk eller
specialkonsulent Susanne Leth, tlf. 35 32 66 71, e-mail
sle@odont.ku.dk.

Videreuddannelse i Ortodonti
www.ku.dk
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Vores fi lialleder på Ulkebølklinikken 
har søgt orlov for at prøve kræfter i 
privat praksis. Vi søger derfor en vikar 
til fi liallederstillingen på fuld tid fra 
1. april 2006 til 31. marts 2007.

Vi har også et vikariat til en tandlæge 
med jus på fuld tid, eventuelt deltid, hvis 
det passer dig bedre. Vikariatet er til 
besættelse snarest muligt og løber til 
den 22. december 2006.

Som fi lialleder har du ud over det rent 
tandlægefaglige et selvstændigt ledelses-
mæssigt ansvar og indgår endvidere 
i Tandplejens ledergruppe. Du vil få 
ledelsesmæssige sparring i det omfang 
du har behov.

Som vikar for tandlæge vil du få mulig hed 
for at komme til at arbejde på forskellige 

af Tandplejens klinikker og de spændende 
udfordringer det giver.

Har du lyst til at prøve kræfter med kom-
munal tandpleje eller prøve at arbejde 
et andet sted, skal du ikke tøve med at 
sende din ansøgning til den ene, den 
anden eller begge stillinger.

Vil du høre mere om stillingerne, er 
du meget velkommen til at kontakte 
overtandlæge Jens Galtung på telefon 
74 42 38 42 eller 74 42 93 75 (klinikker), 
26 33 64 01 (mobil), 
E-mail: jens.galtung@sonderborg.dk 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold 
til overenskomst mellem Kommuner-
nes Landsforening og Tandlægernes 
Nye Landsforening/Dansk Tandlæge-
forening.

Ansøgningsfristen er den
18. april 2006.

Ansøgning - mærket stilling nr. 
0306-0531 - vedlagt relevante bilag 
sendes til:

Sønderborg Kommune
Fælleskommunalt 

Personalekontor for Broager og 
Sønderborg Kommuner

Blegen 9, 2.
6400 Sønderborg

Eller via e-mail: job@sonderborg.dk

Tandlæger til Sønderborg Kommunale Tandpleje

Sønderborg KommuneLæs om de ledige kommunale jobs på kommunernes 
hjemmeside f.eks. på www.sonderborg.dk

Modtager af MIA-prisen 2005 – for Mangfoldighed i Arbejdslivet
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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

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

Sælges 
Godt indført omsætningsstærk 
tandklinik med tilhørende la-
boratorium ca. 15 km syd for 
den dansk/tyske grænse ønskes 
solgt til dygtig protetiker med 
erfaring i implantatbehandling. 
Der er 3 behandlingsrum, digi-
talrøntgen, diskret beliggenhed 
med parkering foran klinikken. 
Klientellet er ca. 95% danske 
patienter. 
Henvendelse på 
telefon 7467 3155. 

Ny Vejle Kommune 
Attraktiv moderne klinik sælges. 
2500 patienter. Omsætning over 
4,5 mio., pænt stigende. 
Billet mrk. 652 
Modtager TB's Annonceafd. 

Stilling søges
Vikariat, deltids- eller fuldtids-
stilling søges pr. 1. maj eller 
senere i Sønderjyllands, Ribe, 
Fyns, Vejle eller Århus Amt.
Mange års erfaring i privat 
praksis.
Birthe Bache
Tlf. 7550 6012
birthebac@dslhome.dk

JO
B

Se også stillingsopslaget på www.holstebro.dk

SPECIALTANDLÆGE
Til Holstebro Kommunes ortodontiafdeling søges
snarest en specialtandlæge på fuldtid eller deltid
efter aftale, idet en af vore nuværende specialtand-
læger har valgt at gå på pension.
• Afdelingen servicerer børn og unge fra Holstebro

og Ulfborg-Vemb kommuner med en årgangs-
bredde på i alt 650 børn

• Et hold af dygtige, engagerede medarbejdere
bestående af 1,34 specialtandlæger og gode ruti-
nerede tandplejere og klinikassistenter varetager
opgaven i et spændende fagligt miljø.

• Der findes i nær tilknytning til klinikkerne et
moderne tekniklaboratorium med erfaren tekniker.

Holstebro er en driftig by med mange tilbud m.h.t.
uddannelse, jobmuligheder, kultur - og fritidsaktivite-
ter m.m.
Fra Holstebro er der kun ca. ! times kørsel til
Vesterhavet med den smukke og barske natur, og
der er kun få kilometer til Limfjorden, som byder på
meget afvekslende naturoplevelser.
Der er ! times kørsel til Karup Lufthavn med dag-
lige afgange til København.
Løn og ansættelse sker ifølge aftale om lokal løn.
Har du brug for yderligere oplysninger, er du vel-
kommen til at henvende dig til Holstebro Kommu-
nale Tandpleje v/ Mogens Jessen, Nr. Boulevard 61,
7500 Holstebro, tlf. 9611 6000.
Ansøgning, mrk. stillingsopslagsnr. 41/2006, sendes
samme sted, så vi har den senest fredag den 21.
april 2006 med morgenposten.

Nord for København
Mindre klinik med god belig-
genhed i atraktivt område 
sælges snarest. Klinikken er i 
stueplan og har 2 lyse behand-
lingsrum.
Desuden er der fri parkering og 
9 buslinier umiddelbart uden 
for døren.
Billet mrk. 653
Modtager TB's annoncecenter

www.dtftryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

39 46 00 80

:   )

Tandplejer søges 
til klinik i Hillerød
Til travl tandklinik søges tand-
plejer til omgående tiltrædelse. 
Stillingen er 32 timer, og løn 
beregnes efter aftale og kvalifi-
kationer.
Tandlæge 
Helle Tving Willandsen
Slotsgade 12, 1.
3400 Hillerød
Tlf. 4826 3515
e-mail: willandsen@mail.dk
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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 & re-
paration – 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

Dentallaboratorier

Banker

Storkøbenhavn

Leif Bertelsen
Dental Laboratorium ApS

Thorvaldsensvej 4
1871 Frederiksberg C
Telefon 35 39 00 76

Fax 35 36 18 48

! IMPLANTATER
! PROCERA
! EMPRESS

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

– dental laboratoriet,
der deler ansvaret for,
at tandlægens patient
er tilfreds...

SKINDERGADE 21 • 1159 KØBENHAVN K • TLF. 33 91 00 22 • FAX 33 13 55 04

Aut. Brånemark laboratorium • Aut. Procera laboratorium
NØRGÅRDSVEJ 26 ! 2800 LYNGBY ! TLF. 45 88 16 00 ! FAX 45 88 16 95

LEVERANDØR HENVISNINGER

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

Ny klinik?

Kontakt Frank Finne
Tlf. 4395 2702 • www.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

- de nemmeste penge 
kan du tjene på
finansieringen!
Finansiering af praksis har
siden 1997 været vores 
speciale.

www.landbobanken.dk/praksis

Ring tlf. 9975 1289
og få en snak om din 
nuværende eller 
kommende praksis!

Karsten
Nielsen

Hvilke krav stiller du til din bank?

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

www.sparnord.dk

Nul huller i
! nansieringen

Ring til Erik Thomsen
 tlf. 5586 1536

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

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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LEVERANDØR HENVISNINGER

Fyn

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

Syd- og Sønderjylland

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

MANDAL ALLE 8B. 5500 MIDDELFART

Tlf. 64 41 41 42  
Fax 64 41 77 99  

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 Lizzy, ApS
v/ F. Dalegaard & 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

SPECIALLABORATORIUM
for

tandregulering

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

Tlf. 46 32 09 69
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TANDLÆGE-FORMULARER
Tilkaldekort · Brevpapir

Konvolutter
A4 ark med indbetalingskort

Telefon 6531 0458
Telefax 6530 2024

E-mail: post@nyborgscantryk.dk

Klinikudstyr

Revision

Tlf.: 4020 1750 Fax: 4020 1775

www.bienair.com

    

      
      

    

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

XO CARE DANMARK er landets største og mest

landsdækkende leverandør af dentaludstyr. 

Vi forhandler units, klinikindretning, stole, lamper,

digital røntgen, panoramarøntgen, intraorale 

kameraer, kompressorer, sugemotorer, autoklaver 

og meget mere... 

Ring og få gode råd, vejledning 

eller et godt tilbud. 

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

Units · Klinikindretning   
Digital udstyr · Dental service

Kunstnerisk klinik udsmykning & farvesætning
Landskabsmalerier mv. til enkelte rum eller hele klinikken – 15 års

erfaring PETER REUMERT, arkitekt cand arch, billedkunstner 
atelier 40 19 09 23 pr@pro-visuel.dk www.pro-visuel.dk

L E V E R A N D Ø R  H E N V I S N I N G E R
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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

DDF

Statoil 
kundekort 

til dig

Statoil
fyringsolie 
til dit hjem

Kontakt Dansk Tandlægeforening 
for information om rabataftaler

www.statoil dk
Kavo-Specialisten
Rådgivning: klinik-
indretninger, udstyr,
instrumenter, tilbe-
hør, service og for-
brugsvarer til konkur-
rencedygtige priser!
Specialværksted for reparation af
roterende instrumenter.
Besøg vores udstilling.
Kontakt os for en aftale!

autoriseret
forhandler og
servicefirma

JTA Dental salg
og service ApS

Sønderlundsvej 2, 2730 Herlev
Tlf. 44 92 54 00, Fax 44 53 14 62
E-mail: jta@jtadental.dk
www.jtadental.dk

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

Et vikarbureau 
kun for klinikassistenter

• Vikarer til hele 
København og 
Sjælland

• Lidt billigere

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

CMS-Dental Aps
Wildersgade 55
1408 København K
Tel. 32 57 30 00. Fax 32 57 10 23
E-mail: info@cmsdental.dk

 

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...

as

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

XO CARE DANMARK A/S
- det nye navn for DDF

XO CARE DANMARK A/S er landets mest
lokale servicepartner. Vi har 16 teknikere,
som bor i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Vi
er derfor altid tæt på dig og din klinik - din
garanti for høje oppetider.

Vi har eget værksted og kan tilbyde 
hurtig reparation af alle kendte mærker. 

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

Professionel teknisk 
service på dentaludstyr

LEVERANDØR HENVISNINGER
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Ikke så dyr, som jeg ser ud til...

Stærk - men uden fine prisfornemmelser. 

Jeg er fjerde generation af kvalitetsunitter, og der er kun stærke 
materialer bag mit eksklusive ydre. Jeg er samtidig let at bruge, 
og jeg hjælper dig til at gøre dine behandlinger endnu bedre. 

Alt dette koster selvfølgelig...
Men ikke mere end fra 189.900 kr. inkl. moms.
Hvis du leaser, svarer det til kun 112 kr. pr. arbejdsdag.

XO 4. Bedre end du tør håbe. Billigere end du tør tro.

Ring og hør nærmere.

Det nye navn for Flex Dental

XO CARE DANMARK A/S                                  Tlf 43 270 270                                   Email info@xo-care.dk                             www.xo-care.dk




