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- VI SIKRER LANDINGEN!

DanDental sikrer dig en 
perfekt landing, når du 
springer ind i den digitale 
verden...

Vi er de eneste, der kan sikre 
dig en komplet digital løsning

med både journalsystem og 
røntgen med enten sensorer, 
fosforplader, panorama-
røntgen eller 3D!

Med os som leverandør, kan 
du være sikker på, at både 

hardware og software spiller
fleksibelt sammen og bliver 
tilpasset netop dine behov.

Vi er eksperter på området, 
og hvorfor nøjes med mindre?

Tag springet ...

RING til Udstyrsafdelingen
43 66 44 24
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NYHED TIL RYGESTOP

STYRKEN TIL AT STOPPE 1-3 

• CHAMPIX – et nyt receptpligtigt læge -
middel med unik virknings meka nisme 1,2,4

– Delvis agonistisk virkning: reducerer 
rygetrang og abstinenser*

– Antagonistisk virkning: reducerer nydelsen 
ved rygning*

• Efter 12 uger var 44% holdt op med 
at ryge på CHAMPIX 1,2

• Efter 1 år var op til 23% fortsat røgfrie 
efter behandling med CHAMPIX 1,2

• God sikkerheds- og toleranceprofi l 
hos mere end 4000 behandlede 
rygere 5

*Baseret på MNWS (Minnesota Nicotine Withdrawal Scale), 
kort spørgeskema vedrørende rygetrang samt et modifi ceret 
spørgeskema vedrørende cigaretevaluering. 
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For produktinformation og referencer se side 325

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

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

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

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

Det overfladeaktive aminfluorid 
ledes direkte til tandoverfladen.

Hele tandoverfladen dækkes af 
en homogen aminfluorid-hinde. 

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

a b c

En NY aktiv og mild 
fluorformel i Danmark
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Sewerin I. Aktinomykose – med særligt henblik på tandlægepraksis. En

oversigt
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Det giver god mening 
at hjælpe svært 
smerteplagede 
mennesker. Derfor 
har vi hidtil mest 
arbejdet med 
nødbehandlinger.
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Foto: Nicky Bonne. Læs videre i artiklerne 

»Aktinomykose – med særligt henblik på 

tandlægepraksis. En oversigt«, side 356, 

»Nydanske tandlæger får job«, side 378, og 

»Kritik af tandlæger på ulandsarbejde«, side 386.

DANISH DENTAL JOURNAL
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Tandlægebladet er Dansk Tandlægeforenings medlemmers blad. Det er bladets
formål at give læserne faglig viden samt at informere og engagere læserne på
områder der er relevante for deres virke som tandlæger og sundhedspersoner.
Alle Dansk Tandlægeforenings medlemmer kan komme til orde i Tandlæge-
bladet. Det betyder at de holdninger der kommer til udtryk i Tandlægebladets
artikler og debatindlæg, ikke nødvendigvis er de samme som Dansk Tand-
lægeforenings holdninger.
Tandlægebladets artikler i kategorierne faglige artikler og faglig orientering
redigeres ud fra sundhedsvidenskabelige kriterier. Artiklerne i kategorien
tandlæge og samfund redigeres ud fra journalistiske principper om aktualitet,
relevans og fairness. Det betyder at en person der som part i en sag bliver
kritiseret i et debatindlæg eller en journalistisk artikel bragt under rubrikken
tandlæge og samfund, skal have mulighed for at kommentere kritikken.
Tandlægebladets medarbejdere må ikke have nogen økonomiske interesser i
produkter der bliver omtalt i bladets redaktionelle artikler. Hvis forfattere
til faglig-videnskabelige artikler har økonomiske interesser i produkter som
omtales i artiklerne, eller har modtaget støtte fra producenter eller firmaer i
forbindelse med udarbejdelsen af artiklerne, skal dette oplyses.

Redaktionen
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med NobelGuide™ kan du forvente

vækst i virksomheden

Besøg www.nobelbiocare.com for at få flere oplysninger

Vores revolutionerende NobelGuide™ er et unikt koncept, som giver dig komplet 
planlægning og en kirurgisk flapless-løsning.

• Patienterne kan få fungerende Beautiful Teeth Now™ efter blot en enkelt 
kirurgisk behandling

• Med CT-scanning kan den nøjagtige position og dybde for implantaterne 
bestemmes inden indgrebet

• Laboratoriet fremstiller en kirurgisk skabelon, som vejleder dig til en perfekt isætning
• Ved selve indgrebet anvendes en forudfremstillet protese
• Præcis, forudsigelig og hurtig – fungerer med det samme uden behov for ophelingstid

Med NobelGuide™ kan du behandle flere patienter, med bedre resultat, end nogen sinde 
tidligere. Hvorfor vente?
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Actinomycosis menes beskrevet som en sygdomsenhed 

hos mennesker første gang af Lebert i 1857 (1). I

1878 uddybede Israel beskrivelsen med nye data, 

herunder påvisningen af de karakteristiske »svovlkorn«, 

og han lagde navn til en af de dominerende bakterier 

blandt Actinomyces: A. israelii (2).

Sygdommen var i mange år inden beskrivelsen hos 

mennesker kendt hos kvæg under betegnelsen »lumpy 
jaws« (3).

Inden opdagelsen af penicillin og andre antibiotica var 

aktinomykose en alvorlig tilstand som ofte medførte dø-

den (4-8).

Sygdommen blev tidligere kædet sammen med tygning 

på græsstrå (for oversigt se Davis (9)). Man mente at den op-

trådte hyppigst hos farmere (6), og den blev kaldt »a farm 
disease« (8,10).

Der hersker en vis sproglig forvirring mht. betegnelsen ak-

tinomykose. Actinomyces (gr. aktis stråle + myces svamp) er 

en bakterieslægt af anaerobe/fakultative grampositive sta-

ve der omfatter de klassiske arter A. israelii, A. viscosus, A. 
naeslundii, A. odontolyticus, A. pyogenes, A. bovis og A. gerencse-
riae (11). I 1990 blev tre nye arter beskevet, A. turicensis, A. 
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radingae og A. europacus (12) og i 2001 én yderligere, A. radi-
cidentis (13).

A. bovis forekommer typisk hos kvæg, men er dog også 

påvist i humane cervikofaciale aktinomykotiske processer 

(5,14,15). Actinomyces baudetii findes kun hos hunde og katte 

(16).

I pusset fra infektioner med Actinomyces ses mikrokopisk 

filamentære, forgrenede stave, der makroskopisk kan ses 

som gulbrune korn (»svovlkorn«, »sulfur granules«) på op til 

ca. 0,3 mm. Dette forhold har ført til den vildledende be-

tegnelse »strålesvamp« (»ray fungus«) for disse affektioner, 

antydende at det skulle dreje sig om en svampeinfektion 

(2,17).

De humane aktinomykotiske infektioner optræder i tre 

typiske varianter, som efter deres lokalisation traditionelt 

benævnes 1) cervikofacial, 2) torakal og 3) abdominal akti-

nomykose.

Sygdommen træffes imidlertid også i mundhulen og i 

kæberne, og det var derfor mere naturligt enten at udskille 

en fjerde form: oromaksillær aktinomykose, eller at udvi-

de den cervikofaciale form til at hedde oro-maksillo-fa-

ryngo-facio-cervikal aktinomykose. Af traditionelle grun-

de bibeholdes den gængse betegnelse cervikofacial aktino-

mykose dog i det flg.

Actinomyces forekommer dels i naturen (jord), dels overfla-

disk i den menneskelige organisme, herunder på huden, i 

mundhulen og i pharynx (spec. tonsillære krypter). Des-

uden forekommer de i tarmen og i den kvindelige geni-

talåbning. I mundhulen træffes de særlig hyppigt på tun-

gens overflade og i dental plak (11,18) og desuden i gingi-

vale pocher, cariøse defekter mv., og specielt i nekrotisk 

pulpavæv (11,19).

Bakterierne er ikke i stand til at penetrere sundt og in-

takt epitel, hverken i hud eller i slimhinder, og de er ved 

naturlig forekomst apatogene. Sygdommen aktinomykose 

kan således heller ikke smitte fra individ til individ. Hvis 

bakterierne imidlertid ved brud på organismens epitelbe-

klædning får lejlighed til at invadere underliggende væv, 

er der betydelig risiko for udvikling af den særdeles be-

handlingsresistente infektionstilstand: actinomycosis.

Actinomyces forekommer næsten altid i kombination med 

andre bakterier, først og fremmest Eikenella corrodens og Ac-
tinobacillus actinomycetemcomitans (20,21). Det har været 

nævnt at det er en forudsætning for vækst af Actinomyces at 

der samtidig sker en infektion med bakterier som ved sy-

nergisme kan skabe et anaerobt miljø for Actinomyces (22-

24). Aktinomykose ses således karakteristisk i granulati-

onsvæv og i forbindelse med vævsnekroser og sekvester-

dannelse, dvs. under vilkår hvor blodforsyningen er ned-

sat og iltensionen dermed ringe (25-27).

Det er ligeledes karakteristisk at den aktinomykotiske 

infektion ofte udvikles langsomt, netop fordi det tager tid 

for de anaerobe bakterier at opbygge infektionen (28). I en 

undersøgelse af tilfælde der med betydelig sikkerhed 

stammede fra ekstraktion af tænder, gik der i gennemsnit 

ni uger før den aktinomykotiske infektion gav sig til kende 

(26). Tilfælde af abdominal aktinomykose har manifesteret 

sig mange måneder efter en formentlig udløsende appen-

dektomi (27).

I mange tilfælde ses en klar årsagssammenhæng mellem 

et traume og udvikling af sygdommen, mens ætiologien i 

andre tilfælde er obskur (se senere under cervikofacial ak-

tinomykose).

Sygdommen optræder ofte som en sideordnet infektion i 

forbindelse med andre infektioner, fx osteomylitis 

(17,25,30), og undertiden anvendes betegnelsen aktinomy-

kotisk osteomyelitis. Actinomyces er endog observeret i tu-

morer (fx Whartins tumor og karcinomer (12,31).

Aktinomykose er iagttaget hos HIV-positive patienter 

(32-35), og der er hos AIDS-patienter iagttaget omfattende 

spredning af infektionen (34). Det svækkede immunfor-

svar er anset for en medvirkende faktor ved udvikling af 

sygdommen.

Der er i tidens løb publiceret en række artikler med retro-

spektiv gennemgang af større materialer af patienter med 

aktinomykose (5,6,9,14,26,36,37). Det er imidlertid vanske-

ligt at fastslå incidensen af sygdommen.

Fra dansk side foreligger Holms legendariske arbejde fra 

1950 omfattende analyse af 960 infektioner med tilstede-

værelse af Actinomyces (20). Desuden findes to opgørelser 

fra hhv. 1944 af Eiken omfattende 451 tilfælde (38), og fra 

1979 af Holst & Lund omfattende 25 tilfælde (39).

Mens den »spontane« aktinomykose er sjælden, synes en 

»iatrogen« aktinomykose at forekomme hyppigere. Maurer et 
al. (28) beskrev tre tilfælde der udvikledes efter ortognatki-

rurgiske indgreb blandt 226 opererede patienter. Der opstod 

postoperative infektioner hos 16 (7%) af patienterne, og i tre 

af tilfældene (1,3% af patienterne og 19% af operationerne) 

drejede det sig om aktinomykose. Tilsvarende beskrev 

Schwartz & Wilson (40) to tilfælde af aktinomykose der ud-

vikledes hos unge individer som havde gennemgået ortog-

natkirurgiske behandlinger. De to tilfælde forekom blandt 

ca. 2.500 operationer sv.t. en hyppighed på 0,1%.

Et af de største materialer som er undersøgt, stammer fra 
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Aktinomykose

Tyskland, hvor Pulverer et al. i 2003 analyserede næsten 

2.000 tilfælde af cervikofacial aktinomykose diagnostice-

ret i perioden 1972-1999 (41). Ud fra disse data beregnede 

de en incidens på ét tilfælde per 40.000 individer per år.

Fordeling
Alle undersøgelser viser at den cervikofaciale form er den 

hyppigste (5,6,36,38,42). I litteraturen anføres som en gene-

rel regel at fordelingen er ca. 60:20:20 for hhv. den cerviko-

faciale, torakale og abdominale form.

Aktinomykose ses blandt voksne i alle aldersklasser, men 

der er beskrevet en øget hyppighed hos yngre og midald-

rende (5,6,26,27,36,39,41,43). Forekomst hos børn er be-

skrevet ned til 2-3-års-alderen (6,30), men tilstanden fore-

kommer mindre hyppigt end hos voksne (29,44,45). Mænd 

afficeres hyppigere end kvinder (5,6,26,27,29,30,43). Pulve-
rer et al. (41) fandt at mand:kvinde-ratio var aldersafhæn-

gig; hos børn under 10 år var den 1,5:1 mens den hos 41-

50-årige var 4:1. Den cervicofaciale aktinomykose lokalise-

ret til kæberne er set 4 X så hyppigt i underkæben som i 

overkæben (39).

Cervikofacial aktinomykose
De kliniske symptomer ved aktinomykose kan være man-

geartede. Forløbet kan være hhv. kronisk og akut (46).

Hos mange patienter ses en langsom udvikling stræk-

kende sig over uger og måneder (1,26,29,47-49), og tilstan-

den kan fremstå indkapslet (26,43,50,51).

I andre tilfælde ses en akut udvikling. Den akutte til-

stand ledsages typisk af abscesudvikling. Ofte dannes flere 

fistler med recidiverende pusudtømmelse. Pusset er tykt, 

og klinisk kan de gulbrune »svovlkorn« påvises.

Det kliniske billede varierer med lidelsens lokalisation. 

Et hovedsymptom ved en kutan aktinomykose er en hæ-

velse, som imidlertid ofte er ukarakteristisk og ikke umid-

delbart patogenetisk forklarlig. Den dækkende hud kan 

være rødligt eller blåligt misfarvet (46,52). Hævelsen har 

typisk en karakteristisk fast konsistens, og undertiden be-

nyttes det beskrivende udtryk »bræthård« (»woody«). Der 

ses ingen eller kun ringe fluktuation (48).

I mange tilfælde er processerne subjektivt symptomløse, 

evt. ledsaget af let ømhed (49,50). Lymfadenopati ses sjæl-

dent (6,10,17,37,39,50,53-55). Tilstanden kan imidlertid og-

så være ledsaget af betydelige smerter (6,47,56) og af gene-

relle symptomer, herunder feber og vægttab (6,29,57).

Ved en ikke-superficiel lokalisation af cervikofacial akti-

nomykose, fx faryngeal, parotideal eller laryngeal, kan pro-

cessen medføre en dislokation af omgivende strukturer 

samt symptomer som hyponasali, smerter ved tygning, dys-

fagi, odynofagi, trismus, raucitas og stridor (1,53,54,56-59).

Torakal og abdominal aktinomykose
De torakale og abdominale tilstande adskiller sig fra de 

cervikofaciale ved at være mere profunde. Herved sløres 

symptombilledet. Ofte ses et langstrakt forløb med i øvrigt 

ukarakteristiske symptomer som feber og vægttab.

Øvrige lokalisationer
Symptombilledet varierer med lokalisationen. Ved atypi-

ske lokalisationer, fx intrakraniel forekomst med dannelse 

af et epiduralt empyem, kan hovedpine og neurologiske 

udfaldssymptomer forekomme (7,60), ved orbital lokalisa-

tion kan optræde heftige øjensmerter (61), og ved vertebral 

forekomst kan forekomme rygsmerter (62).

Klinisk
Pga. det særdeles varierede sygdomsbillede kan diagnosen 

sjældent stilles klinisk. Det gælder alle former for aktino-

mykose, men især de torakale og abdominale former og de 

profundt lokaliserede cervikofaciale former.

Billeddannende teknikker
Konventionel røntgenundersøgelse kan sjældent bidrage 

til diagnostik af aktinomykotiske infektioner som er loka-

liseret i bløddele (42,58). Ved optræden i det apikale par-

odontium i forbindelse med parodontitis apicalis viser den 

radiografiske opklaring ingen karakteristika.

CT- og MR-skanning vil oftest vise en bløddelsudfyld-

ning der er uden særlige kendetegn og som kan ligne en 

tumor (1,23,31,50,56,58,63). I visse tilfælde er central for-

kalkning iagttaget (65), og der kan ses destruktion af til-

grænsende knogle (56,60).

Aspiration, finnålspunktur
Ved punktur/incision med opsamling af pus eller ved aspi-

ration kan bakteriekolonier (»svovlkorn«) undertiden på-

vises makroskopisk og diagnosen stilles alene på dette 

grundlag (35,66).

Ved superficielle lokalisationer kan udføres finnåls-

punktur (67), men resultatet er ofte negativt da der kræves 

et vist »held« for at udtage »svolvkorn« (3,63,68,69). 

Differentialdiagnostik
Klinisk kan den aktinomykotiske infektion minde om et 
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pyogent granulom eller om en granulomatøs infektion, fx 

tuberkulose (5,57).

Der er tillige mange kasuistiske beskrivelser af at den 

kroniske tilstand, som ikke er ledsaget af abscesser, er an-

taget for en neoplasme (3,5,50,56-58,66,69). Weese & Smith
(6) fandt at blandt 57 verificerede tilfælde af aktinomykose 

var tumor den præliminære diagnose i 23% af tilfældene. 

Den aktinomykotiske proces medfører undertiden ned-

brydning af tilgrænsende knogle, hvilket i visse tilfælde 

har underbygget mistanken om malignitet (56,60,69).

Histologi, dyrkning
Den definitive diagnose opnås ved mikroskopi af indhol-

det i de purulente processer og påvisning af de typiske ko-

lonier af bakterierne.

Ved biopsi af de atypisk lokaliserede processer uden ab-

scesdannelse lykkes det imidlertid ikke altid at skaffe ma-

teriale indeholdende de patognomoniske bakteriekolonier, 

og der ses alene tegn på uspecifik betændelse (24,47).

Forsøg på bakteriologisk dyrkning er ofte negative (27), 

men dyrkning har den fordel at den muliggør type- og re-

sistensbestemmelse og samtidig giver oplysning om ledsa-

gefloraens sammensætning (25).

Visse processer er så monstrøse at kirurgisk fjernelse er 

nødvendig (6,7,48,50,63,65). I de fleste tilfælde vælges dog 

medicinsk behandling (24,47).

Actinomyces-arter er følsomme for G-penicillin, cefalo-

sporiner, erythromycin, rifampicin, tetracyklin og chlor-

amphenicol, men er resistente over for metronidazol (70). 

Antibiotica må indgives i store doser for at opnå effekt, og 

behandlingen må fortsættes gennem uger og måneder op 

til et år eller mere (24,27,58,63,65,71). Der er anvendt doser 

på op til 10-20 mio. IE per dag (63). For at opnå den mest 

intensive påvirkning vælges undertiden intravenøs admi-

nistration (30,50,65,68).

Fra dansk lægelig side er anbefalet injektion af penicillin 

10-20 mio. IE dagligt i 4-6 uger, fulgt af tabletbehandling 

med penicillin eller amoxicillin 500 mg 4 x dagligt i op til 

et år. Ved penicillinallergi kan anvendes tetracyklin, ma-

krolid eller clindamycin. Ved abscesdannelse bør behand-

lingen kombineres med kirurgisk intervention (72).

Hos gravide og ammende er advaret mod brug af te-

tracyklin og lincomycin/clindamycin (73).

Hos børn med aktinomykotisk osteomyelitis er rappor-

teret om behandlinger som har strakt sig over flere år med 

kombineret antibiotisk og kirurgisk behandling i form af 

sekvestrotomi (30).

Hyperbar iltbehandling har været anvendt, og med til-

fredsstillende resultat (27).

Af historisk interesse er at man tidligere forsøgte be-

handling af aktinomykose med røntgenstråler (4,25).

Denne form kan ses som følge af en spredning af en cervi-

kal affektion, eller den kan skyldes aspiration (74). Syg-

dommen kan involvere lungeparenkymet og pleura. Ved 

involvering af lungerne har patienten typisk hoste og 

brystsmerter, og der ses ofte vedvarende subfebrilia og 

vægttab (5,42,72,75).

Ved genembrud af et pleuraempyem (empyema necessi-

tatis) med pusansamling i thorax kan ses varierende for-

mer for hævelse (74).

Den abdominale type kan ses som en komplikation efter 

operative indgreb i bughulen, fx appendektomi (5,6,12,42), 

eller som en følge efter traumatisk beskadigelse af tarmepi-

telet (29,75).

Desuden kan den optræde som en primær gynækolo-

gisk infektion og ses typisk som en komplikation ved kon-

traceptiv spiralbehandling (IUD) (12,42,76,77); fra genital-

regionen kan der ske spredning til peritonealhulen (78).

Pga. den profunde lokalisation og de uspecifikke sympto-

mer kan tilstanden være særdeles vanskelig at diagnosticere 

(72,76), og den antages ofte for at repræsentere en tumor.

I visse tilfælde træffes aktinomykotiske infektioner med 

andre lokalisationer end de typiske (cervikofacial, torakal, 

abdominal). Det kan ske som følge af progression eller hæ-

matogen spredning (7,42).

Der er således beskrevet en række tilfælde i 1) ekstremi-

teter (5,79), 2) den perianale region (6,12,80), 3) ovarier/

uterus (5,12,36,76,81), 3) oesophagus (71), 5) urinvejene 

(12), 6) øjenregionen (6,61), foruden – men sjældnere – i 7) 

bronchier, lever, nyrer, hjerte mv. (5,36).

Af særlig interesse er at aktinomykose kan forekomme i 

centralnervesystemet, herunder i hjernen, typisk i form af 

hjerneabscesser (5,22,42,82). Årsagen kan være et kranie-

traume (83) eller spredning fra en affektion i kæberne eller 

i ansigtskraniet (22,60).

I en oversigt omfattende 70 tilfælde af aktinomykose lo-

kaliseret til centralnervesystemet rapporteredes om en 

overlevelse på kun 72%, og 54% af patienterne fik varige 

neurologiske følger (7). I 20% af tilfældene kunne tilstan-

den relateres til en cervikofacial primær årsag.
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Aktinomykose

I det følgende fokuseres på den cervikofaciale form (CF-A). 

Der gennemgås forekomst i 1) facial og cervikal ansigts-

hud, 2) mundhule, 3) pulpavæv og periapikal knogle, og 4) 

osteonekrotisk knogle. Desuden omtales forekomst i øvri-

ge væv og regioner med relation til mundhule og kæber.

Patogenese
Der findes flere typiske invasionsveje for CF-A. Bakterier-

ne kan invadere dybereliggende væv gennem 1) mund-, 

pharynx-, næse- eller sinusslimhinden, 2) tændernes rod-

kanaler, og 3) ansigts- og halshuden. Der kræves under al-

le omstændigheder et brud på vævenes epitelbeklædning 

eller en blottelse af tandpulpa.

Tydelig konneks – I en del tilfælde er forudsætningen for in-

fektionen åbenbar. Udgående fra mundhulen ses aktino-

mykose typisk i tilslutning til ekstraktioner og andre ope-

rative indgreb (5,6,9,27,46,84), kæbefrakturer med slimhin-

debrud (25,39), traumatisk betingede sår (44), eller pene-

tration fra en periradikulær proces (85). Fra en primær in-

fektionsindgang kan infektionen progrediere til fjernere 

lokalisationer, fx gl. parotidea og kæbeleddet (56).

Men tilstanden kan også være knyttet til såvel radiku-

lære som perikoronale og udviklingsbetingede cyster, den-

titio difficilis samt uspecifikke inflammationstilstande i 

mundhulen (25,27,37). Holst & Lund (39) angav at årsagen 

til 25 tilfælde af CF-A kunne føres tilbage til : 1) postopera-

tiv infektion (8), impactio dentis (6), 3) cystis radicularis 

(5), og 4) parodontitis marginalis (3).

Endelig ses CF-A som en komplikation ved større opera-

tive indgreb i kæberne, herunder fx ved ortognatkirurgi-

ske behandlinger (25,28,40,68) og ved dental implantatbe-

handling (61,65). 

Et eksempel på udvikling af en cervikofacial aktinomy-

kose ved inokulation omfattede en dreng som udviklede 

en proces i fossa infratemporalis. Ved operation fandtes en 

grenstump fra et tidligere traume (86).

Tvivlsom konneks – I en del tilfælde er den udløsende årsag 

uklar. I flere tilfælde foreligger oplysninger om tidligere 

ekstraktioner og tandbehandlinger, men ingen sikker kon-

neks (58,82,87). Der er også refereret tilfælde hvor et 

stumpt traume har været den sandsynligste, men ikke do-

kumenterede årsag til sygdommen (9,88).

Flere forfattere har påpeget at en nedsat mundhygiejne 

skulle udgøre en prædisponerende faktor, men evidens 

foreligger ikke (59).

Barnard & Magennis (89) mente at inokulation ved an-

læggelse af en foramen mandibulare-analgesi var den 

sandsynligste forklaring på opståen af et tilfælde af en in-

tramasseterisk aktinomkose.

Obskur konneks – Undertiden foreligger ingen påviselige 

tidligere traumer (5,45) og ingen sandsynlige indgangspor-

te for infektionen (5,52). Især ved lokalisation i fx gl. par-

otidea eller gl. thyroidea er invasionsvejen ofte obskur 

(24,64,66,88). Det er foreslået at ascendering gennem duc-

tus parotideus kan repræsentere infektionsvejen, og at hæ-

matogen spredning kan foreligge (66,88).

1. Facial og cervikal hud
Det klassiske billede af CF-A ses i form af en hævelse ud 

for mandiblen eller submandibulært, ofte nær angulus 

mandibulae. Disse tilfælde er typisk forårsaget af en odon-

togen infektion eller et oralt traume (Fig. 1 og 2).

Men aktinomykose kan manifestere sig overalt i ansigts-

huden. Ermis et al. (48) beskrev et tilfælde hvor der udvikle-

des en multilobulær hævelse omfattende øjenlåget og den 

nedre del af panden på en 31-årig mand. Der forekom in-

gen suppuration. Der forelå en uklar beskrivelse af et for-

udgående slag mod panden. Ved biopsi verificeredes dia-

gnosen aktinomykose.

Der er yderligere beskrevet udbredelse til nakkeregio-

nen (87), skalpen (6) og m. sternocleidomastoideus (40) 

mv.

2. Mundhule
Kind og læber – Mens indgangsvejen for tilfælde af CF-A of-

te er et brud på mundslimhinden, er intraorale lokalisatio-

ner sjældne. Det typiske forløb er at processen propagerer 

til en ydre overflade og resulterer i en kutan hævelse med 

kutan fistulering.

Tunge – Den aktinomykotiske infektion ses undertiden 

med en solitær lingval lokalisation (4,10,35,51,57,67,90). I 

visse tilfælde kan et bidtraume antages at være den udlø-

sende faktor, men i andre tilfælde er tilstanden uden for-

klaring (10); der er også set tilfælde lokaliseret til basis lin-

guae hvor bidtraumer ikke kan foreligge (54).

Gane – Der foreligger flere rapporter om en isoleret palati-

nal lokalisation, med hhv. obskur (6,17,91) og påviselig pa-

togenetisk invasionsvej (27,92). Manfredi et al. (34) beskrev 

to AIDS-patienter med aktinomykose primært lokaliseret 

til ganen.

Parodontium – Der foreligger enkelte rapporter om aktino-
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mykotiske infektioner med et mistænkt parodontalt ud-

gangspunkt (27,39,93,94). Nagler (95) beskrev en 14-årig pi-

ge med en lokal parodontitis juvenilis-lignende tilstand i 

underkæben som ved biopsi viste massiv forekomst af ak-

tinomykotiske kolonier.

Sakkalligoğ  lu et al. (96) rapporterede et tilfælde hos en 60-

årig kvinde med en lingval parodontal absces i underkæ-

ben som rummede Actinomyces-kolonier.

Dahlén (97) gennemgik litteraturen vedr. mikrobiologi-

ske fund ved parodontale og parodontal-endodontiske ab-

scesser, og i et flertal af præsentationerne var Actinomyces-

arter påvist.

3. Kæbeknogle
Pulpa og periapikal knogle – Actinomyces kan kolonisere blot-

tet pulpavæv med efterfølgende udbredelse til hele den ne-

krotiske pulpa og den periapikale region. Ved dyrkning 

fra dels inficerede rodkanaler, dels periapikale infektioner 

finder man ofte Actinomyces.

Hyppighed – Actinomyces er især fundet i rodkanaler og i api-

kale infektioner tilhørende tænder med behandlingsresi-

stente apikale infektioner samt cyster (98,99). Mens de fle-

ste mikroorganismer er lokaliseret i rodkanalen, danner 

Actinomyces en undtagelse idet de ofte findes i selve den pe-

riapikale proces (100).

Happonen (101) undersøgte den apikale bakterieflora i 16 

tænder med apikal parodontit der havde vist sig behand-

lingsrefraktære i op til 24 mdr. A. israelii blev påvist i 13 

tænder, og A. naeslundi i seks.

Molander et al. (102) foretog podninger fra 100 insufficient 

rodfyldte tænder efter fjernelse af rodfyldningerne. I to til-

fælde forekom Actinomyces spp.

I 54 rodfyldte tænder med persisterende apikal infekti-

on fandt Sundqvist et al. (103) A. israelii i tre kanaler.

Sunde et al. (104) undersøgte bakteriefloraen i 36 periapi-

kale infektioner der ikke havde reageret på intensiv endo-

dontisk behandling gennem seks mdr. I ni tilfælde (25%) 

fandtes bakteriekolonier indeholdende A. israelii, A. visco-
sus, A. naeslundi og A. meyeri.

Hirschberg et al. (105) undersøgte retrospektivt 963 præ-

parater stammende fra biopsi af apikale betændelsespro-

cesser og fandt aktinomykotiske kolonier i 17 (1,8%).

I et materiale omfattende 32 enkeltrodede tænder med 

nekrotisk pulpa påvistes Actinomyces i 16 kanaler (50%) 

(19). Fordelingen af de forskellige arter var flg.: A. odontoly-
ticus: 31%, A. meyeri: 9%, A. naeslundi: 9%, A. israelii: 6% og A. 
gerencseriae: 3%. A. bovis kunne ikke påvises.

Den nye Actinomyces-art: A. radicidentis, som påvistes i 

2001 (13), blev også isoleret fra rodkanaler i tænder med 

persisterende apikale infektioner.

Fig. 2. Mikrofotografi af absces med en centralt stillet koloni 
af Actinomyces (»svovlkorn«).

Fig. 2. Microphotograph of absces with a central colony of Actinomy-
ces (»sulfur granule«).

Fig. 1. Kutan cervikofacial aktinomykose. Klinisk billede af 
den klassiske, submandibulært lokaliserede aktinomykoti-
ske infektion, der er karakteriseret ved multiple fistler og 
recidiverende abscesser.

Fig. 1. Cutaneous cervicofacial actinomycosis. Clinical photo of the 
classical, submandibularly localised actinomycotic infection, char-
acterized by multiple fistula and recidivating abscesses.
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Klinik – Actinomyces i periapikale processer kan forekom-

m1e i alle aldersklasser, men er fundet hyppigst hos 30-50-

årige (105). De forekommer nogenlunde ligeligt hos mænd 

og kvinder (105). I Hirschbergs materiale omfattende 17 til-

fælde forekom 11 tilfælde (65%) i overkæben og 10 tilfælde 

(59%) i molarer.

Foruden at periradikulær forekomst af Actinomyces især 

synes at være knyttet til behandlingsrefraktære tilstande, 

er forekomsten tillige et fund ved processer med fistule-

ring (99,103,105-109).

I visse tilfælde er en periradikulær forekomst af Actino-
myces vanskeligt forklarlig. Det gælder ved såkaldt lukkede 

periapikale infektioner, dvs. processer som er uden kom-

munikation med det orale miljø, fx apikal parodontitis 

knyttet til intakte tænder med obliteration af pulpahulen 

efter fysiske traumer (110).

Diagnostik – Klinikeren er ved endodontisk behandling i 

en vanskelig situation idet påvisning af periapikal fore-

komst af Actinomyces kun kan ske ved enten dyrkning eller 

ved biopsi. Vækst af Actinomyces sker langsomt, og et nega-

tivt dyrkningsresultat er ingen garanti for fravær af bakte-

rierne.

De radiologiske forandringer ved parodontitis apicalis 

med forekomst af Actinomyces viser ingen karakteristika 

(85,105).

Behandling – Der knytter sig særlige problemer til behand-

ling af aktinomykotiske apikale parodontitter. Ganske vist 

dræbes Actinomyces effektivt af såvel natriumhypoklorit 

som kalciumhydroxid (111), men bakterier i den perifere 

del af inflammationsprocessen nås vanskeligt af medika-

menter indført i rodkanalen. Blodtilførslen kan være blo-

keret som følge af abscesdannelser, og selve kolonierne 

kan udgøre en barriere over for medikamenterne.

Væksten hæmmes af antibiotica som amoxycillin, ce-

pahlexin, clindamycin og især erythromycin, men der 

kræves en langvarig påvirkning (111). Ved antibiotisk be-

handling skal behandlingen derfor udstrækkes til 6-8 uger, 

men da resultatet af medikamentel behandling er usikkert, 

anser mange forfattere kirurgisk behandling for den sikre-

ste vej til et velykket behandligsresultat (101,107,108,112). 

Da Actinomyces-bakterierne gerne er lokaliseret ekstraka-

nalikulært, er en omhyggelig curettage særlig vigtig (113).

4. Osteoradionekrose 
Actinomyces er hyppige fund ved osteoradionekrose i kæber-

ne. Hansen et al. (114) fandt Actinomyces hos 20 (62%) af 31 pa-

tienter med inficeret osteoradionekrose efter stråleterapi.

Øvrige lokalisationer
Foruden de forannævnte forekomster findes talrige beskri-

velser af aktinomykotiske infektioner i andre regioner og 

organer i det cervikofaciale og oromaksillære kompleks.

Det gælder fx:

• tonsilla palatina (6,115),

• oro-/nasopharynx (1,6,24,47,57,58),

• spytkirtler (5,6,56,63,69,88),

• sinus maxillaris (57,64,65),

• tyggemuskler (56,59,84,89),

• fossa infratemporalis (86),

• gl. thyroidea (50),

• larynx (53-55,116),

• øreregionen (12) og

• kæbeled (30,56).

Beskrivelserne omfatter tilfælde med såvel åbenbar (fx 

operative indgreb) som tvivlsom og obskur ætiologi.

Ved gennemgang af litteraturen er det bemærkelsesvær-

digt at aktinomykose kan træffes i næsten alle organer i 

den menneskelige organisme og i hele det orofaciale kom-

pleks. Symptombilledet er uhyre varieret og uspecifikt, og 

ved bløddelslokalisationer er indgangsvejen ofte obskur. 

Diagnosen er derfor særdeles vanskelig at stille klinisk.

Actinomyces er til stede i mundhulen i stort antal, og ik-

ke mindst i plak og parodontale pocher. Da de parodon-

tale lidelser ofte ledsages af nedbrydning af pocheepite-

let, synes en parodontal indgangsvej for aktinomykotiske 

infektioner nærliggende, og det kan undre at aktinomy-

kose med udgangspunkt i parodontiet forekommer så 

sjældent. Dette indikerer at infektion med Actinomyces
bygger på helt specielle kombinationer af synergismer 

med andre bakterier, lokal vævssvækkelse mv. Hertil hø-

rer også at Actinomyces er fundet hyppigt ved osteoradio-

nekrose. Men det forekommer på den anden side ejen-

dommeligt at aktinomykose er iagttaget som en jævnligt 

optrædende komplikation ved ortognatkirurgiske ind-

greb. Yderligere er bakterien fundet hyppigt ved osteora-

dionekrose.

I sit legendariske arbejde fra 1950 fremsatte Holm (20) 

den hypotese at aktinomykose ikke repræsenterer en selv-

stændig infektion, men at Actinomyces blot er ledsagende 

mikroorganismer ved infektioner primært med andre bak-

terier. Tilsvarende har betegnelsen »periapikal aktinomy-

kose« været forfægtet (117).

Skønt tilstanden som helhed er særdeles sjælden, bør 
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aktinomykose tages med som en diagnostisk mulighed i 

tandlægepraksis ved uspecifikke orofaciale betændelses-

processer, ved uspecifikke tumorlignende tilstande, og 

ved så forskelligartede symptomer som trismus, dysfagi, 

odynofagi og raucitas uden anden påviselig årsag.

Mens aktinomykose med en kutan eller mukosal ind-

gangsvej er sjælden, synes Actinomyces at forekomme hyp-

pigere ved periapikale infektioner. Forekomsten er især 

knyttet til behandlingsrefraktære og fistulerende tilstande 

og kan være forklaringen på manglende respons på tilsy-

neladende sufficient endodontisk behandling.

Hyppigheden af periapikal forekomst af Actinomyces an-

gives forskelligt i litteraturen, og ligeledes fordelingen af 

de forskellige slægter. Afvigelserne kan delvis forklares 

ved forskelle i identifikationsteknik. Visse undersøgelser 

har været baseret på gængse dyrkningsmetoder med bak-

teriekulturer, mens der i andre har været anvendt mere 

forfinede molekylærbiologiske metoder (fx RNA gen-se-

kvens-analyse (12)). Da bekæmpelse af Actinomyces i cyster 

og apikale parodontitter er særdeles vanskelig med gæng-

se desinfektionsmidler og antibiotica, er endodontisk-ki-

rurgisk behandling i disse tilfælde den sikreste vej til be-

handlingssucces.

Manuskriptet er gennemset af lektor, ph.d. Tove Larsen og profes-

sor, dr.odont. Jesper Reibel, Odontologisk Institut, Københavns 

Universitet, som hermed takkes for kommentarer.

Fig. 1 og Fig. 2 er venligst stillet til rådighed af hhv. professor, 

dr.odont. Else Marie Pinholt og professor, dr.odont. Jesper Reibel, 
Odontologisk Institut, Københavns Universitet.

Actinomycosis – with particular focus on occurrence in dental 
practice
Actinomycosis is a rare disease following infection with 

Actinomyces-bacteria. Cervicofacial, thoracic and abdomi-

nal forms are typical, but the disease may involve nearly 

any organ of the human body, e.g. also brain, cervical 

spine, and extremities.

The disease is of interest to the dentist as it may be local-

ised to facial skin, oral mucosa, tongue, pharynx, salivary 

glands etc. The symptoms vary considerably, and in diag-

nosing atypical lesions with uncharacteristic symptoms, 

the diagnosis of actinomycosis should be considered.

While actinomycosis in general is a rare disease, Actino-
myces seem to be involved more often in periapical infec-

tions and they are especially found in cases refractory to 

conventional treatment. In such cases surgical interven-

tion is recommended.
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STATE OF THE ART
Viljan att befinna sig i den tandtekniska frontlinjen är
för oss en självklarhet. För den skull får den ambitionen
aldrig bli ett självändamål som äventyrar den tekniska
kvaliteten på våra arbeten. Att välja nya material 
och tekniker att arbeta med kräver noggrannhet och
kritisk granskning. 

Det finns historiskt ett flertal exempel på material
och metoder som har visat sig inte motsvara de odonto-
logiska krav som måste ställas på dem. 

Därför krävs det gott omdöme och stor försiktighet 
när vi som laboratorium skall ta ställning till nyheter
på marknaden.

Mer än 40 års laboratorieverksamhet har gett oss det
know-how som krävs för att du som tandläkare skall
kunna känna dig fullständigt trygg med de material och
tekniska framställningssätt som vi använder oss av.          

Detta utan att du skall behöva avstå ifrån att få 
arbeten från oss som är gjorda enligt ¨state of the art¨.
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Der findes ikke populationsbaseret information om

tandsygdomsforekomsten hos den voksne danske 

befolkning. Viden om tandsygdommenes udbredelse i 

voksenbefolkningen hviler således på stikprøveundersø-

gelser og interviewundersøgelser. Siden den såkaldte 

»Voksenundersøgelse« fra 1987 er der ikke gennemført 

kliniske eller radiologiske undersøgelser af den danske 

befolkning mhp. at kortlægge forekomsten af tandsyg-

domme.

Da »Tandplejeprognose. Udbud og efterspørgsel for tand-

plejepersonale i Danmark 2000-2020« (Sundhedsstyrelsen 

2001) skulle udarbejdes, var der derfor en latent mangel på 

viden om ikke mindst forekomst og progression af margi-

nal parodontitis.

Befolkningssammensætningen i Århus Amt anses nor-

malt for at være repræsentativ for landet. Tandstatus hos 

en stikprøve af voksne, udtaget tilfældigt blandt befolk-

ningen i Århus Amt, kan derfor anses for at være et godt 

skøn over tandstatus i Danmark.

Formålet med det nærværende projekt var at gennemføre 

en tværsnitsundersøgelse af en randomiseret udvalgt stik-

prøve af en dansk population i alderen 20-60 år samt en 

longitudinel, femårs undersøgelse af samme population 

baseret på intraorale røntgenoptagelser.

Afhandlingen er baseret på tre originale artikler (I, II, 

III) med følgende formål:

•  at vurdere prævalensen af et reduceret knogleniveau 

hos en voksen dansk befolkning (I),

•  at identificere risikoindikatorer for et reduceret margi-

nalt knogleniveau hos individet (II) med særlig vægt på 

apikal parodontitis og denne sygdoms interaktion med 

andre tand- og individrelaterede faktorer, og

•  at vurdere det marginale knogletab over fem år i en vok-

sen dansk befolkning (III) hos individet og mellem tand-

grupper.

I 1997-98 gennemgik 616 randomiseret udvalgt danske in-

divider (304 kvinder og 312 mænd) med en gennemsnitsal-

der på 42 år (21-63 år) en fuldstatusrøntgenundersøgelse 

bestående af 14 periapikale røntgenbilleder samt to bite-
wing-optagelser. Det marginale knogleniveau blev målt 

med en digital skydelære i mm, og målingerne blev rundet 

af til nærmeste 0,1 mm. Målingerne blev foretaget både 

mesialt og distalt på samtlige tænder, undtagen tredjemo-

larer, fra emalje-cement-grænsen til den marginale knog-

lekant. To tærskelniveauer blev lagt for at definere tre 

grupper: normalt knogleniveau (A < 3 mm), grænseområ-

det (3 mm ≤ A < 4 mm) og reduceret knogleniveau (≥ 4 

mm). Det marginale knogleniveau hos hvert individ blev 

udregnet: Aind = ∑ Atand / Ntænder

Den periapikale knogle blev vurderet vha. »PeriApical 

Index« (PAI) (score 1 = normal periapikal struktur, score 2 

= små ændringer i knoglestrukturen, score 3 = diffus de-

mineralisering af den periapikale knogle, score 4 = apikal 

parodontitis med en veldefineret, afgrænset radiolucent 

zone og score 5 = svær apikal parodontitis i udbrud) og 

blev dikotomiseret (sund = PAI score 1, 2; syg = PAI score 

3,4 og 5). Koronale restaureringer (kroner, fyldninger + 

indlæg) og rygevaner blev også registreret. Alle variable 

blev analyseret i en logistisk regressionsmodel med et re-

duceret marginalt knogleniveau som udfald for at finde ri-

sikoindikatorer for et reduceret marginalt knogleniveau.

I 2003-04 fik de samme individer tilbud om at deltage i un-

dersøgelsen igen. I alt 473 individer (239 kvinder og 234 

mænd) tog imod tilbuddet. De samme registreringer som i 

1997-98 blev foretaget igen og de to sæt målinger blev an-

vendt til at beregne knogletabet i den femårige periode og til 

at analysere det gennemsnitlige knogletab for individet og for 

tandgrupper i relation til alder og baseline-knogleniveau. 

Prævalensen af et reduceret knogleniveau hos individet og 
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frekvensen af tænder med reduceret knogleniveau var næ-

sten ens. Reduceret knogleniveau var næsten jævnt fordelt 

blandt alle tandgrupper. Ca. 12% havde et reduceret knog-

leniveau, ca. 12% var i grænseområdet, og de resterende 

ca. 76% havde et normalt knogleniveau. Det reducerede 

knogleniveau var aldersafhængigt, hvor flere ældre end 

yngre havde et reduceret knogleniveau. Der var ingen sig-

nifikant forskel i prævalensen af et reduceret knogleniveau 

mellem mænd og kvinder.

Alder, rygning, og apikal parodontitis (AP) var statistisk 

signifikante risikoindikatorer for et reduceret knogleni-

veau (p < 0,01). Det var ikke overraskende at rygning og 

alder fandtes at være risikoindikatorer for et reduceret 

knogleniveau, men det var interessant at selv efter korrige-

ring for disse faktorer, var AP stadig en stærk risikoindika-

tor for et reduceret knogleniveau, da individer med AP 

havde ca. fem gange større risiko for at have et generelt re-

duceret knogleniveau end individer uden AP.

Der blev påvist en signifikant forskel i knogletabet 

blandt de forskellige aldersgrupper (20-39 år, 40-49 år, 

50-59 år og 60+ år) visende en større sammenhæng mel-

lem knogletabet og baseline-knogleniveau hos den yngste 

aldersgruppe end hos de ældre. Ydermere blev det vist at 

knogletabet i de forskellige tandgrupper var forskelligt (p 

< 0,001), hvor molarer og præmolarer viste en stærkere 

sammenhæng med baseline-knogleniveau end hjørne- og 

fortænder.

•  Prævalensen af et reduceret knogleniveau (> 4 mm) hos 

en voksen dansk population var ca. 12%. Ligeledes lå ca. 

12% i grænseområdet (3-4 mm), og ca. 76% havde et nor-

malt knogleniveau (< 3 mm) (I).

•  Alder (OR = 0,1-4,9) var en statistisk signifikant risikoin-

dikator for et reduceret marginalt knogleniveau (II).

•  Rygning (OR = 10,5) var en statistisk signifikant risiko-

indikator for et reduceret marginalt knogleniveau (II).

•  Apikal parodontitis (OR = 4,7) var en statistisk signifi-

kant risikoindikator for et generelt reduceret knogleni-

veau selv efter korrigering for alder og rygning (II).

•  Det årlige knogletab over fem år var i gennemsnit 0,1 

mm (III).

•  Marginalt knogletab var ligefremt afhængig af alder og 

baseline marginalt knogleniveau (III). På individniveau 

var sammenhængen mellem baseline marginalt knogle-

niveau og yderligere marginalt knogletab tilsyneladen-

de stærkere hos de yngste individer (III). På tandniveau 

fandtes en større sammenhæng mellem baseline margi-

nalt knogleniveau og yderligere marginalt knogletab for 

molarer og præmolarer end for hjørne- og fortænder 

(III)

Afhandlingen omfatter en sammenfatning på 70 sider og kan lå-

nes på Panumbiblioteket, Blegdamsvej 3, 2200 København N, samt 

Århus Statsbibliotek, Universitetsparken, 8000 Århus C.

Den afsluttende forelæsning med titlen »Marginal bone status in 

an adult Danish population« fandt sted den 8. december 2006 på 

Tandlægeskolen, Aarhus Universitet.

Vejledere: professor, dr.odont. Ann Wenzel (hovedvejleder), Afdeling 

for Oral Radiologi, professor, dr.odont. Flemming Isidor, Afdeling for 

Protetik, forskningsadjunkt, ph.d. Lise-Lotte Kirkevang, Afdeling for 

Oral Radiologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet, samt 

professor, ph.d. Michael Væth, Afdeling for Biostatistik, Aarhus 

Universitet.

Medlemmer af bedømmelsesudvalget: professor, dr.odont. Thorkild 
Karring (formand), Afdeling for Parodontologi, Odontologisk 

Institut, Aarhus Universitet, professor, dr.odont. Palle Holmstrup,

Afdeling for Parodontologi, Odontologisk Institut, Københavns 

Universitet, og professor, odont.dr. Jan Wennström, Avdelingen för 

Parodontologi, Odontologiska Fakulteten, Sahlgrenska Akademin, 

Göteborgs Universitet.
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Den 26. januar kunne Det Sundhedsvidenskabelige Fa-

kultet og Odontologisk Institut, Københavns Univer-

sitet, festligholde indsættelsen af to nye professorer, hhv. 

professor i oral kirurgi, dr.odont. Else Marie Pinholt og klinisk 

professor i maksillofacial kirurgi, dr.odont. Søren Hillerup.

I 1970 overtog dr.odont. Erik Hjørting-Hansen professoratet i 

kirurgi ved Tandlægehøjskolen i København efter profes-

sor Erik Husted. Han virkede frem til den 31. marts 2002 

hvor han efter eget ønske fratrådte (se omtale af afskeds-

symposiet i Tandlægebladet 2002 (7), side 558). Afdelingen 

var herefter i næsten fem år uden professoral ledelse. Først 

i 2004 blev der opslået en stilling mhp. en genbesættelse af 

professoratet og yderligere en stilling som klinisk profes-

sor ved Rigshopitalet med tilknytning til afdelingen.

Det er nyt at Odontologisk Institut får ansat en klinisk 

professor. På Panuminstituttet findes 65 professorer, hvoraf 

50 er »klassiske«, varige professorater, og de resterende er 

midlertidige. Mens den »klassiske« professor er heltidsansat 

med forskning og undervisning som primære arbejdsopga-

ver, har den »kliniske« professor, som typisk har en sideord-

net ansættelse som overlæge- eller overtandlæge i sygehus-

sektoren, en rollefordeling hvor ca. den halve tid anvendes 

på klinisk forskning og undervisning og ca. den halve tid på 

klinisk arbejde. Else Maries Pinholts virke udøves således 

udelukkende på Tandlægeskolen, mens Søren Hillerup vil ar-

bejde på Rigshospitalet, men vil mht. de universitære ar-

bejdsopgaver være tilknyttet Tandlægeskolen.

Efter velkomst af institutleder, ph.d. Lone Schou motiverede 

prodekan, professor, dr.odont. Birgitte Nauntofte udnævnel-

sen af de to professorer og gennemgik deres videnskabeli-

ge meritter.
Else Marie Pinholt blev kandidat i 1976 fra Tandlægehøj-

De to nyudnævnte profes-
sorer fotograferet efter tiltræ-
delsesforelæsningerne, tv. 
dr.odont. Else Marie Pinholt, og 
th. dr.odont. Søren Hillerup.
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skolen i Århus og arbejdede i nogle år i privat og kommu-

nal praksis. Efter et studieophold i USA blev hun i 1986 

certificeret som oral kirurg og tog en MSc-grad ved Uni-

versity of Minnesota. Hun videreuddannede sig yderligere 

i Tyskland og tilbragte derefter fire år som forskningssti-

pendiat i Oslo, hvor hun i 1992 disputerede. I fire år var 

hun lektor på Afd. f. Tand-, Mund- og Kæbekirurgi på 

Tandlægeskolen i København. I 1994 blev hun overtand-

læge på Vejle Sygehus, og i 2003 på Viborg Sygehus.

Søren Hillerup blev kandidat fra Tandlægehøjskolen i Kø-

benhavn i 1971, lic.odont. i 1978, specialtandlæge, og dr.

odont. i 1991. Han arbejdede i 14 år som adjunkt og lektor 

på Afd. f. Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, og derefter i 1990-

2001 som overtandlæge på Amtssygehuset i Glostrup, og 

fra 2001 på Rigshospitalet.

De to nyudnævnte professorer holdt derefter hver sin til-

trædelsesforelæsning. Else Marie Pinholts forelæsning hav-

de titlen »Rekonstruktion af atrofisk processus alveolaris 

ved implantatbehandling«. Hun omtalte teknikker hvor 

patienten er sin egen donor, og hvor rekonstruktionsme-

diet kan være blodkoagel eller blodpladekoncentrat, og 

teknikker med allotransplantater og alloplastiske materia-

ler. Hun så frem til at kunne fortsætte et forskningsarbejde 

om bl.a. bæremedier til knoglenydannelse.

Søren Hillerups forelæsning hed »Morfologi og funktion i 

kæbekirurgisk rekonstruktion«. Han beskæftigede sig med 

rekonstruktioner efter ulykkestraumer og medfødte de-

fekter, med den præprotetiske kirurgi, osteoradionekrose 

og rekonstruktion af nervefuntion. Med association til 

Goldinis klassiker: »Én tjener, to herrer« så han frem til at 

kunne varetage sine opgaver til gavn og glæde for såvel 

Tandlægeskolen som Rigshospitalet.

Højtideligheden afsluttedes med reception, hvor bl.a. cen-

terleder Tom Pedersen fra Righospitalet og klinikchef, over-

tandlæge Ole Schwartz fra Afdeling for Tand-, Mund- og Kæ-

bekirurgi på Rigshospitalet lykønskede de nyudnævnte 

professorer samt Rigshospitalet og Odontologisk Institut, 

som kunne se frem til et styrket konstruktivt samarbejde.
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Hvor vanlig er det å se bivirkninger ved kjeveortopedisk behand-
ling?

Svar 
Det er nylig utført to spørreundersøkelser blant kjeveort-

opeder i henholdsvis Norge og Tyskland (1,2). Der fant 

man en toårig insidensrate på 0,3-0,4%. En forespørsel 

blant norske og finske kjeveortopeder samt finske tannle-

ger som drev utstrakt kjeveortopedisk behandling, viste at 

46% av disse hadde sett en eller flere bivirkninger blant 

sine pasienter i løpet av de siste fem årene (3). Mer enn 

halvparten av disse reaksjonene fikk følge for den videre 

behandlingen.

Hvilken apparatur gir flest problemer?

Svar
Ekstraoral fiksering (nakkestropp) gav flest problemer 

blant finske barn med kjeveortopedisk behandling (3). 

Dette kan skyldes utstrakt bruk av ekstraoral fiksering i 

Finland, men også hvordan slik apparatur er utformet ved 

at det blir langvarig kontakt mellom nikkelholdig legerin-

ger og hudpartier. Når det gjelder intraorale reaksjoner, er 

det vanskelig å bedømme om disse skyldes buer, brackets 

eller sementeringsmaterialer. Imidlertid finnes flere rap-

porter om reaksjoner på buer i nikkel-titan hvor nikkelni-

vået kan komme opp i 50% (4,5).

Hvilken rolle spiller resinbaserte materialer for slike bivirkninger?

Svar
Resinbaserte adhesivsystemer og sementer er blitt benyt-

tet til å sementere apparatur til tannoverflaten i mange år. 

En liten andel av norske kjeveortopeder (4%) har observert 

reaksjoner som de mente skyltes resinbaserte materialer. 

Uherdet sementeringsmateriale har et stort potensial for å 

utløse biologiske reaksjoner, men dette synes ikke å være 

av samme betydning når materialet er herdet. Det lave an-

tallet reaksjoner i forbindelse med fast apparatur er derfor 

ikke oppsiktsvekkende.

Sammenlignet med annen tannbehandling synes risikoen for bivirk-
ninger å være størst ved tannregulering. Hva er grunnen til dette?

Svar
I den industrialiserte verden er metaller, og spesielt nik-

kel, den vanligste årsaken til kontaktallergiske reaksjoner. 

Dette er spesielt uttalt for kvinner (6). Siden kjeveortope-

diske legeringer inneholder nikkel som frigis over tid, kan 

dette være en forklaring (7,8). Risikoen synes imidlertid 

ikke å være spesielt høy (7,8). I motsetning til annen tann-

behandling kan kjeveortopedisk apparatur komme i kon-

takt med hud. Allergiske reaksjoner synes å oppstå lettere 

i hud enn i oral slimhinne (9).

Kan nikkelholdig kjeveortopedisk apparatur benyttes på en pasient 
med erkjent nikkelallergi?

Svar
I prinsippet kan man gjøre det. Både studier og klinisk er-

faring tilsier at nikkelholdig apparatur kan benyttes på pa-

sienter med erkjent nikkelallergi uten at det oppstår kom-

plikasjoner (10-12). Det er imidlertid publisert flere kasui-

stikker der pasienter har reagert på nikkelholdige lege-

ringer, og hvor pasienten fikk positivt utslag for nikkel i 

epikutantesting (4,5,13,14). Det er kjent at lokale forhold på 

eksponeringsstedet som mengden haptener, tilstedeværel-

sen av eventuelle irritanter og kontaktareal er av betyd-

ning for om en allergisk reaksjon mot nikkel skal utløses 
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(9,15,16). Som kjent kan dette variere mellom individer og 

over tid hos den enkelte. Forholdene i munnhulen er også 

forskjellige fra de på hud, og oral mucosa anses for mindre 

reaktiv enn hud når det gjelder kontaktallergener (16).

Er det mulig å forutsi hvilke pasienter som kan reagere på kjeveor-
topedisk apparatur?

Svar
Det kan være vanskelig. Epikutantesting er den sikreste 

måten å verifisere nikkelallergi, men selv en positiv hudre-

aksjon må ikke nødvendigvis bety at pasienten reagerer på 

nikkelholdig apparatur (10,17). Hos erkjente nikkelallergi-

kere vil vi likevel foreslå at man setter på noe få brackets 

først for å se om pasienten reagerer. Skulle dette gå pro-

blemfritt, bør man kunne gjennomføre behandlingen. Nik-

keleksponeringen kan reduseres gjennom bruk av plastbe-

lagt, ekstraoral apparatur og nikkelfrie legeringer der det-

te er mulig (3).
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Adair SM. Evidence-based use of fluoride in contemporary 
pediatric dental practice. Pediatr Dent 2006; 28: 133-42.

Baseret på Cochrane reviews gøres rede for den carieshæm-

mende effekt af den enkelte profylakseform, der iøvrigt i 

høj grad er afhængig af patientens øvrige cariesprofylakse 

med fluorid. Endvidere anses den carieshæmmende effekt 

af fluoridtabletter for evidensbaseret og anbefales under 

forudsætning af at der tages højde for risiko for dental fluor-

ose i mineraliserende tænder, og at tabletter ikke gives i 

umiddelbar tilknytning til anden fluoridprofylakse. Tab-

letterne har kun en kortvarig lokal posteruptiv effekt.

Forfatteren konkluderer efter gennemgang af foreliggen-

de Cochrane-baserede artikler at den bedste profylakse 

består i to gange tandbørstning med fluoridtandpasta dag-

ligt suppleret med professionel pensling, hvis nødvendigt. 

Mogens Joost Larsen

Tsuji Y, et al. Scatter radiation in cephalometric radiography: the 
effects of grid and collimation. Dentomaxillofac Radiol 2006; 35: 
278-82.

Ved ekstraorale røntgenoptagelser anvendes normalt et ra-

ster for at reducere andelen af spredt stråling som når fil-

men, hvorved kontrasten forbedres. I artiklen beskrives 

hvorledes man ved at fjerne rasteret opnår at andelen af 

spredt stråling som når filmplanet, er dobbelt så stor som 

andelen af primær stråling, hvorved kontrasten forringes. 

På trods af den lavere kontrast kan samtlige reference-

punkter stadig identificeres. Ved at indblænde strålebund-

tet asymmetrisk, så kun de diagnostisk interessante områ-

der fremstilles, kan man reducere andelen af sekundær 

stråling betydeligt, hvorved kontrasten igen forbedres. 

Derudover undgår man at irrelevante områder af patienten 

eksponeres. Ved at fjerne rasteret og benytte den special-

fremstillede blænder opnår man at eksponeringen af pa-

tienten reduceres til under det halve og det uden tab af in-

formation.

Mette Bokelund

Davis RM. Manual versus powered toothbrushes: What is the 
evidence? Dent Update 2006; 33: 159-62.

Der er efterhånden foretaget ganske mange kliniske un-

dersøgelser hvor effekten af forskellige elektriske tandbør-

ster er blevet sammenlignet med effekten af en manuel 

tandbørste, og nu har The Cochrane Oral Health Group foreta-

get et systematisk review af 42 undersøgelser, som levede 

op til en række kvalitetskrav. Analysen viste at elektriske 

tandbørster, hvor børstehovedet skiftevis roterer med og 

mod uret, gennemgående er bedre end manuelle børster, 

både mht. plakfjernelse og reduktion af gingival blødning. 

Derimod var der ingen af de fem andre undersøgte typer 

af elektriske børster, der adskilte sig fra manuelle tandbør-

ster.

Bjarne Klausen

Schmitter M, et al. Assessment of the reliability and validity of 
panoramic imaging for assessment of mandibular condyle 
morphology using both MRI and clinical examination as the gold 
standard. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 
2006; 102: 220-4.

Panoramaoptagelser bruges ofte i dental praksis, men 

optagelsens anvendelighed når det gælder vurdering af 

kæbeleddet, er kontroversiel. I artiklen beskrives et 

studie omfattende 40 patienter der blev undersøgt kli-

nisk efter RDC/TMD (Research Diagnostic Criteria for 
Temporomandibular Disorders). Patienterne blev ligeledes 

undersøgt med en panoramaoptagelse og fik foretaget 

MR-skanning af kæbeleddene. Kondylens morfologi 

blev vurderet på panoramaoptagelsen og sammenlig-

net med hhv. den kliniske undersøgelse og MR-skan-

ningen, der fungerede som gold standard . Panoramaop-

tagelsen og MR-skanningen blev vurderet af observa-

tører der ikke kendte til den kliniske diagnose. Validi-

teten af panoramaoptagelsen til vurdering af kondy-

lens morfologi viste sig at være dårlig, særligt blev der 

set en tydelig tendens til at overdiagnosticere tilfælde 

af ændret kondylmorfologi sammenlignet med gold 
standard . Interobservatør-reproducérbarheden var be-

skeden.

Mie Wiese
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Law V, Seow WK. A longitudinal controlled study of factors 
associated with mutans streptococci infection and caries lesion 
initiation in children 21 to 72 months old. Pediatr Dent 2006; 28: 
58-65.

Denne undersøgelse af en gruppe småbørn med en gen-

nemsnitsalder på 35 mdr. viste at MS-infektion er associe-

ret med synlig plak, introduktion til tandbørstning senere 

end 12-mdr.s-alder, manglende forældrestøtte ved tand-

børstning samt emaljehypoplasier. Den gennemsnitlige tid 

fra MS-infektion til udvikling af caries var ca. 13½ md. 

Børn som udviklede caries, havde synlig plak, hyppigere 

sukkerindtag, sjældnere tandbørstning og flere tilfælde af 

emaljehypoplasier end den gruppe børn som ikke udvik-

lede caries. Børn der i dette forsøg forblev cariesfri, bør-

stede jævnligt med chlorhexidingel.

Gro Haukal

i

Feigal RJ, Donly KJ. The use of pit and fissure sealants. Pediatr 
Dent 2006; 28: 143-50.

Siden Buonocore introducerede ætseteknikken i 1955, har 

fissurforseglinger været en anerkendt behandling til at for-

hindre fyldningskrævende caries på flader med pits og fis-

surer. Forskerne har dog lige siden diskuteret effektivite-

ten, indikationsområder og om ét materiale eller én teknik 

er bedre end andre. Dette arbejde forsøger at opsummere 

disse forhold, tagende i betragtning at cariesprævalensen 

og -progressionshastigheden har ændret sig fra 1960’erne 

til i dag. Artiklen konkluderer at der er overbevisende evi-

dens for at forseglinger som er foretaget af et veluddannet 

personale der følger forskrifterne fra fabrikanterne, er en 

effektiv behandling på alle aldersgrupper, også voksne. 

Forseglinger bør kun anvendes på patienter hvor cariesri-

sikoen er høj, eller hvor der allerede er initial caries som 

vil progrediere hvis ikke der lægges en forsegling. Effek-

ten optimeres ved at benytte et bonding-system. If. forfat-

terne bør forseglinger med glasionomercement kun be-

tragtes som en temporær behandling. 

Kim Ekstrand

Uddin M, et al. A new appliance for forced eruption. N Y State 
Dent J 2006; 1: 46-50 

Artiklen beskriver et nyt apparatur til ekstrusion af van-

skeligt restaurérbare tænder, såsom tænder med stærkt 

destrueret klinisk krone, lateral rodperforation eller iso-

leret, vertikal parodontal defekt. Traditionel kronefor-

længelse kan sjældent udføres uden risiko for kompro-

mitteret æstetik og knoglestøtte, fjernelse af knogle fra 

nabotænder og dårlig langtidsprognose. Apparaturet be-

står af en barre med to c-klammer og okklusale støtter, 

som bondes til nabotændernes lingvalflader. Der cemen-

teres en stift med en løkke i den rodbehandlede tand. 

Mellem løkken og barren anbringes en elastik der aktivt 

vil ekstrudere tandroden. Undervejs udføres fibrotomi. 

Apparaturet kan ikke anvendes ved korte rødder, lav ver-

tikal højde eller ved parodontalt svækket tandrod. Er der 

facader eller kroner på nabotænderne, er det ikke hen-

sigtsmæssigt med brackets, bondede barrer eller aftage-

ligt apparatur til ekstrusion da dette kan skade restaure-

ringerne. 

Anna Dorte Frederiksen

Roh BD, Lee YE. Analysis of 154 cases of teeth with cracks. Dent 
Traumatol 2006; 22: 118-23.

Alle tænder med tegn på symptomgivende dentininfrakti-

on  blev i en etårig periode registreret på et universitetsho-

spital i Seul, Korea. Af de 154 involverede tænder var 93 

(60%) intakte. Overkæbemolarer var hyppigst involveret, 

fulgt af underkæbemolarer, mens forekomsten var sjælden 

i præmolarer. Aldersgruppen 40-60 år var hyppigst invol-

veret med ligelig fordeling på køn. Enogtyve tænder (14%) 

blev ekstraheret, mens resten - hvoraf halvdelen blev rod-

behandlet først - blev behandlet med fuldkrone. Den store 

frekvens i intakte tænder, som ikke er vist i andre under-

søgelser, forklares med at det udelukkende var henviste 

patienter, hvor diagnosen kan have været vanskelig at stil-

le. At overkæbemolarer var mest involverede - i modsæt-

ning til underkæbemolarer i andre undersøgelser - forkla-

res ud fra race- og kulturmæssige forskelle mellem korea-

nere og kaukasiere.

Ulla Pallesen
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Ekman R, Arnetz B, red. Stress. Individet 
– samfundet – organisationen – molekylerne. 
København: FADL’s Forlag; 2006. 397 sider, ill. 
ISBN 87-7749-472-5. Pris i DKK inkl. moms mv. 
400,- (uindb.).

Redaktørerne er hhv. professor emer. i neurokemi ved Göte-

borg Universitet og professor i socialmedicin ved Uppsala 

Universitet. Forfattergruppen omfatter 51 eksperter fra Sve-

rige, Norge og USA. Førsteudgaven kom i 2002 og foreligger 

nu i en revideret og udvidet udgave. Vi er alle medlemmer 

af det moderne konkurrencesamfund som medfører stigen-

de helbredsproblemer. Målgruppen angives at være perso-

ner inden for alle fagrupper som er engageret i opgaven at 

skabe sunde livsvilkår for mennesker generelt og på arbejds-

pladsen i særdeleshed.  Bogen er opbygget omkring fl g. fem 

hovedtemaer: Stressperspektiv, Børn og stress, Voksne og 

stress, Stress på organisations- og samfundsniveau og Stress 

fra et molekylært og cellulært perspektiv. Inden for hvert 

tema fi ndes 4-13 kapitler, i alt 33. 

Der er ikke ét hjørne af emnet som ikke behandles. Og da 

stress formentlig ikke er et ukendt fænomen blandt tandlæ-

ger, kan mange sikkert hente oplysning og gode råd i bogen. 

Ib Sewerin

Scully C, Flint SR, Porter SR, Moos KF. Oral and maxillofacial 
diseases. An illustrated guide to the diagnosis and management of 
diseases of the oral mucosa, gingivae, teeth, salivary glands, bones 
and joints. London: Taylor & Francis; 2004. 3rd ed. 598 sider, ill. 
ISBN 1-84184-338-5. Pris: GBP 120,- (indb.). Pris i DKK inkl. 
moms mv. 1.655,-. 

Tredje udgave indeholder mere end 1.600 illustrationer af en 

noget varierende kvalitet, men mange er dog gode. Illustratio-

nerne ledsages af en meget kortfattet tekst der efter anmelde-

rens opfattelse er for kortfattet og dermed for unuanceret. I de 

enkelte kapitler er sygdommene organiseret alfabetisk – et ar-

rangement der totalt tilsidesætter enhver pædagogisk tilgang 

til stoffet. Der er formentlig ikke mange sygdomme eller til-

stande der ikke kan fi ndes illustreret i dette atlas, men det 

betyder også at der er medtaget mange sjældenheder. Bogen 

indledes med 65 siders tabelværk med guider til dia gnostik 

og behandling mv. Vidste læseren fx at kindbidning i nogle 

tilfælde kan behandles med botulinum toxoid? Eller at Feltys 

syndrom behandles med salicylater? Om ameloblastom op-

lyses i tabelværket: »Typiske overordnede kliniske karakteristika: 
Langsomt voksende hævelse, sædvanligvis i mandiblen; Diagnose: Kli-
nik samt specialundersøgelser; Specialundersøgelser: Røntgenoptagel-
ser og biopsi; Behandling: Kirurgi«. Hvor meget kan man bruge 

disse oplysninger til i den daglige klinik? Nogle sygdomme er 

misvisende omtalt, fx lateral periodontal cyste, og andre dår-

ligt illustreret, fx keratocyste. 

Jeg fi nder ikke at dette atlas bidrager med noget nyt eller 

epokegørende, men det har en værdi i at det samler og illu-

strerer langt hovedparten af sygdomme der kan forekomme 

i tandlægens og tilgrænsende arbejdsområder.

Jesper Reibel

Lussi A, editor. Dental erosion. From diagnosis to 
therapy. Basel: Karger; 2006. 219 sider, ill. ISBN 
3-8055-8097-5. Pris: EUR 56,50 (indb.). Pris i 
DKK inkl. moms mv. 525,-.

Denne bog om erosioner tager et emne op der ikke før har 

været behandlet i monografi form mhp. den kliniske kolle-

ga. Den fremtræder særdeles nydeligt og er illustreret med 

lækre farvefotos og oversigtlige tabeller. De 13 kapitler dæk-

ker hver især et væsentligt aspekt af problemet erosioner 

af tandsættet: erosionens kliniske fremtræden, interaktion 

mellem erosion og slid, diagnostiske problemer, epidemio-

logi og kemi, årsagsforhold for erosioner fremkaldt af såvel 

fødevarer og medicin som af opkast og refl uks. Bogen af-

sluttes med afsnit om profylakse og behandling. Hvert afsnit 

indledes med et praktisk resumé og afsluttes med en om-

fangsrig litteraturliste. De afsnit der beskriver erosionerne, 

er gode og grundige, mens afsnittene der vedrører profylak-

se og behandling, i mindre grad er i overensstemmelse med 

hvad der anbefales i Danmark. Således rekommanderes pro-

fylakse med fl uorid, mens vi betragter et sådant tiltag med 

nogen skepsis, dels fordi friske fødevarer hurtigt fjerner alle 

spor af fl uorid, dels fordi der ikke i videnskabelig forstand er 

evidens for at fl uoridprofylakse har en effekt på udvikling af 

erosioner. Et lille hjertesuk: I de fl este afsnit anvendes ven-

dingen »erosive wear« i stedet for erosion. Det er nok tænkt 

som en helgardering. I klinikken kan man i regelen straks 

se forskel på attrition og erosion idet attrition fremkalder en 

slidfacet, hvad erosionen aldeles ikke gør. 

Mogens Joost Larsen
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En af mediernes fast tilbagevendende kritiske histo-

rier om tandlæger handler om at danske tandlæger 

nægter at tage imod patienter der har fået tandbe-

handling i udlandet. Emnet blev også bragt på bane 

under åbningsdebatten ved Dansk Tandlægefor-

enings Årskursus 2007.

Hvor mange gange historien end er blevet fortalt, 

så kan jeg ikke tro at den er udtryk for noget der 

generelt sker på danske tandklinikker. If. DTF’s 

overenskomst med sygesikringen må vi ikke auto-

matisk afvise patien-

ter allerede i telefo-

nen blot fordi de har 

fået behandling hos 

en tandlæge i Polen 

eller Tyskland.

Man kan naturlig-

vis blive nødt til at 

afvise nye patienter hvis man har lukket for tilgang. 

Men når en ny patient ringer og beder om en tid, 

må det ikke gøre nogen forskel om patientens sene-

ste tandlæge har klinik i Ungarn eller Uggeløse.

Når det er sagt, kan der være tilfælde hvor det 

kan være svært at behandle patienter der har været 

til tandlæge i udlandet. Der kan fx være tale om en 

situation hvor en patient har gennemgået et be-

handlingsforløb i udlandet hvorefter patienten be-

der en dansk tandlæge om at arbejde videre på den 

udenlandske behandling – eller korrigere den. Dan-

ske Regioners chefkonsulent Terman Tranberg 

har i Morgenavisen Jyllands-Posten erkendt at 

der kan opstå tvivl og uklarhed om hvem 

der i sådanne tilfælde har ansvaret for en 

eventuel fejlbehandling.

Denne risiko for uklarhed arbejder 

vi i DTF på at rydde af vejen. Både 

patienter og tandlæger har krav på at 

vide hvem der har ansvaret for hvad. 

Vi er i øjeblikket i gang med at imø-

dekomme et ønske fra mange kolleger om vejled-

ninger til såvel tandlæger som patienter.

Morgenavisen Jyllands-Postens forbrugerredak-

tør, Kirsten Elley, har skrevet at et tandsæt og en 

mund er en relativt overskuelig del af den menne-

skelige organisme, og at området sjældent er mere 

kompliceret end at et par røntgenbilleder kan afslø-

re skjulte fejl og mangler.

Så enkelt er det altså ikke at være tandlæge. Det 

er meget omfattende og tidskrævende at udarbejde 

store, langsigtede behandlingsplaner. Og det er jo 

netop patienter med behov for store behandlinger 

der af økonomiske grunde nogle gange overvejer 

eller vælger tandpleje i udlandet. For disse patien-

ters tandsundheds skyld er der sund fornuft i at tale 

for den gode, langvarige, tillidsbaserede relation 

mellem patient og tandlæge.

Men vi hverken kan eller vil forhindre de patien-

ter der vil shoppe, i at gøre det. Og det er ikke i or-

den at afvise dem i telefonen, når de vender tilbage 

efter at have prøvet lykken i udlandet.

Det er ikke i orden at afvise 
patienter i telefonen, når de 
vender tilbage efter at have 
prøvet lykken i udlandet

Susanne Andersen, 
formand for DTF
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Man skal ikke mere end få år tilbage 

før de danske medier bragte historier 

om nydanske tandlæger der måtte 

rejse til udlandet og arbejde fordi de 

efter sigende ikke kunne få foden 

indenfor på de danske tandklinikker. 

Problemets præcise omfang er uvist, 

men under alle omstændigheder eksi-

sterer det ikke længere. 

I alt fald ikke hvis man skal tro 

resultatet af en rundringning som 

Tandlægebladet har foretaget blandt 

nydanske cand.odont.er og tandlæ-

ger fra 2005 og 2006. Det lykkedes os 

at få fat i 20 kandidater – alle DTF-

medlemmer – med anden etnisk 

baggrund fra de to årgange. Kandi-

daterne er fra tandlægeskolerne i 

både Århus og København. Af de 20 

har 16 fået arbejde, to har ikke for-

søgt, og blot to har prøvet uden held.

En del får deres første ansættelse i 

kommunal tandpleje, men mange har 

også fået job i privat praksis.

Hovedparten af de adspurgte er enige 

om at man skal kæmpe en smule me-

re for jobbet når man har et frem-

medklingende navn. Man skal måske 

være indstillet på at skrive lidt fl ere 

ansøgninger, være en smule mindre 

kritisk med klinikkens beliggenhed, 

og det er nok en god idé at møde op 

og afl evere ansøgningen, mener fl ere. 

Men det er bestemt umuligt, siger 

langt hovedparten.

Flere af dem som Tandlægebladet har 

talt med, nævner at man er mere af-

får job
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hængig af at have en kontakt i forve-

jen. Især hvis man vil arbejde i privat 

praksis. Maryam Hamidzadeh er én 

af dem der kendte den tandlæge som 

hun senere blev ansat hos. Hun blev 

færdig i 2006 og arbejder på en privat 

klinik i København.

– Man skal over en lille barriere, 

men det kan sagtens lade sig gøre. Jeg 

tror måske det er sværere for indvan-

drermænd. Og det er under alle om-

stændigheder godt hvis man har nog-

le kontakter i forvejen, siger Maryam 

Hamidzadeh.

Flere af dem som Tandlægebladet
har talt med, udtrykker forståelse 

for tandlægens overvejelser. 

Maryam Hamidzadeh mener det 

handler om frygten for patienternes 

reaktion.

– Når tandlægerne nogle gange har 

betænkeligheder ved at ansætte os, 

tror jeg faktisk ikke det handler om 

diskrimination fra deres side. Det er 

nærmere usikkerhed omkring hvad 

patienterne vil sige, siger hun.

Frygten er tilsyneladende ubegrundet. 

Nogle har haft enkelte dårlige oplevel-

ser, men hovedparten af de nydanske 

cand.odont.er og tandlæger er blevet 

godt modtaget af patienterne. 

En del oplever det endda i visse 

situationer som en fordel i deres job 

at de har en anden etnisk baggrund. 

Hvis man har nydanskere blandt pa-

tienterne kan det indimellem lette 

kommunikationen, oplever fl ere. Bå-

de sprogligt og fordi man kender pa-

tientens kultur og forstår hvordan 

vedkommende tænker.

Blandt dem Nabil Channir. Han 

blev cand.odont. sidste år og er nu 

ansat på en privat tandklinik i Greve.

– Nogle gange er min baggrund en 

fordel. Jeg kan tale med patienterne 

på arabisk hvis det er nødvendigt. 

Mange patienter med udenlandsk 

baggrund er glade for det, siger han. 

Resultatet af Tandlægebladets rund-

ringning kommer ikke bag på direk-

tøren i Foreningen Nydansker, Tor-

ben Møller-Hansen. Foreningen har i 

snart ti år arbejdet for at få nydanske-

re integreret på det danske arbejds-

marked.

– Der er sket et gennembrud inden 

for mange brancher på det seneste. 

Det er generelt blevet meget nemme-

re for nydanskere at få arbejde. Og 

det slår vel også igennem på tandkli-

nikkerne, siger han.

At det sker netop nu, har, if. Torben 

Møller-Hansen, især noget at gøre 

med konjunkturerne. 

– Man kan jo godt sige at nød lærer 

nøgen kvinde at spinde. Der går nær-

mest ikke en dag hvor man ikke hø-

rer om en ny branche der skriger på 

arbejdskraft, og det kommer nydan-

skerne til gode, siger han. 

Torben Møller-Hansen mener dog 

også at forklaringen på at nydanskere 

nemmere får job i dag end for bare et 

par år siden, beror på en generel 

holdningsændring.

– Når først virksomhederne prøver at 

ansætte en nydansker, får de det af-

mystifi ceret. Langt de fl este bliver 

rigtig glade for deres nydanske med-

arbejdere, og så er det pludselig nem-

mere at ansætte den næste. Det har 

også noget med dét at gøre, siger Tor-

ben Møller-Hansen og understreger 

at mange af nydanskerne er vokset op 

i Danmark, og forskellen mellem »os« 

og »dem« er derfor forsvundet eller i 

alt fald blevet mindre end tidligere.

får job

Li
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Populær
videnskab

List-06-01-04

Listerine indeholder thymol, eukalyptol, 
metylsalicylat og menthol. Æteriske olier, 
som ved daglig brug hjælper med at 
reducere eksisterede plak og hæmme 
dannelsen af ny plakbelægning. Denne 
egenskab er veldokumenteret i kliniske 
studier og mere end 20 publicerede, 
videnskabelige artikler1.

Reference: 1. Essential oils in oral health management; a review. J Clin Periodontol 2003; 30 Suppl 5 ©2007 Tlf.: 70 20 52 12.
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Lemvig ligger på den yderste kant af 

den jyske vestkyst. Smukt med mas-

ser af hav og højt til himlen. Men selv 

om byen blandt kendere går under 

det fl atterende navn »Vestjyllands 

smilehul«, så ligger Lemvig i manges 

øjne langt fra det meste. Det måtte 

tandlæge Ole Hulegaard Jensen sande 

da han for et års tid siden skulle have 

ansat en ny tandlæge på sin klinik i 

byen. Der var fl ere interesserede – 

lige indtil de, med Ole Hulegaard 

Jensens egne ord, fandt ud af hvor
langt væk de syntes Lemvig lå.

Ingen havde med andre ord mod 

på at søge den ledige stilling når det 

kom til stykket – undtagen Hamidre-

za Zoghi. Reza, som er hans kalde-

navn, var netop blevet færdig på 

Tandlægeskolen i Århus og vidste at 

hvis han ville arbejde med voksne 

patienter, hjalp det ikke at være kri-

tisk med arbejdspladsens beliggen-

hed. 

Som nyuddannet cand.odont. er 

det efter sigende de færreste der får 

drømmejobbet lige med det samme. 

Og har man et fremmedklingende 

navn, er det ikke nemmere. Det vid-

ste Reza Zoghi udmærket, og bl.a. 

derfor valgte den 34-årige cand.

odont. at fl ytte sig selv og sin familie 

til Lemvig. Og det har han ikke for-

trudt. 

Det har hans chef, Ole Hulegaard 

Jensen, heller ikke. Han havde ikke 

de store bekymringer ved at ansætte 

den unge cand.odont. selv om han har 

iransk baggrund. Tandlægen gjorde 

sig udelukkende enkelte overvejelser 

om hvad patienterne ville sige.

– Folk tror ofte at vestjyder er sarte 

i forhold til nogle der er anderledes, 

men faktisk er man ret åbne herovre. 

Derfor havde jeg ikke forestillet mig 

at vore patienter ville have noget pro-

blem med at de skulle behandles af 

en tandlæge med en anden etnisk 

baggrund. Og det har de heller ikke 

haft, fortæller Ole Hulegaard Jensen.

Kun et par patienter har bedt om 

en anden tandlæge, men langt de 

fl este har taget rigtig fi nt imod Reza. 

Det samme gælder personalet på kli-

nikken. Heller ikke her har der været 

nogen problemer. 

– Vi behandler Reza på fuldstæn-

dig samme måde som alle andre. Han 
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Folk tror ofte at vestjyder er 
sarte i forhold til nogle der 
er anderledes, men faktisk er 
man ret åbne herovre
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er vokset op i Danmark og taler fly-

dende dansk. Han kræver ingen sær-

behandling, siger Ole Hulegaard Jen-

sen.

Der har været åbenhed fra begge par-

ters side fra starten. Allerede til sam-

talen talte de om betydningen af Reza 

Zoghis etniske baggrund. 

– Da jeg spurgte ham om der var 

noget jeg skulle være opmærksom på 

i den forbindelse, svarede han at jeg 

skulle vide at han altid skulle have 

skinke på sin pizza. Og så var stilen 

ligesom lagt, siger Ole Hulegaard 

Jensen.

Han opfordrer andre tandlæger der 

måtte have forbehold i forhold til at 

ansætte en tandlæge med anden et-

nisk baggrund, til at være åbne for 

muligheden.

– Jeg kan ikke udtale mig om tand-

læger med anden etnisk baggrund 

generelt, men for mig har der ikke 

været nogen problemer overhovedet. 

Reza kommer lige fra skolen, og det 

kræver noget at have en nyuddannet 

på klinikken. Men det har intet med 

hans etniske baggrund at gøre. Sådan 

ville det have været med alle cand.

odont.er, slutter tandlægen.
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Der er ingen sundhedsrisiko 

forbundet med at drikke light-

sodavand med de mest almin-

delige sødestoffer. Det konklu-

derer den norske Videnskabs-

komite for Madtryghed i en ny 

rapport, if. gratisavisen Dato.

Rapporten er et led i kampen 

mod børnefedme, og i den for-

bindelse er light-læskedrikke at 

foretrække frem for sukkerhol-

dig sodavand, fortæller ernæ-

ringsekspert Inge Tetens fra 

Fødevaredirektoratets Afdeling 

for Ernæring. 

Der skal dog ikke herske no-

gen tvivl om at vand helt klart 

er sundest og bør være det børn 

skal vænnes til at drikke, un-

derstreger hun.

Den norske rapport konklu-

derer desuden at sødestofferne 

godt nok ikke giver huller i 

tænderne ligesom sukker, men 

de store mængder syre der også 

er i de kunstigt sødede læske-

drikke, går ud over tandemal-

jen.

Sundhedsstyrelsen har netop udgi-

vet en folder med navnet »Tandlæger 

på nettet – hvem, hvad og hvorfor«.

Folderen fi ndes på styrelsens 

hjemmeside www.sst.dk. Her kan 

man i kort og overskuelig form 

læse hvad der skal til før man som 

tandlæge får sit navn i Sundheds-

styrelsens gabestok på nettet.

Man kan også kontakte tand-

læge Mette Halberstadt i 

Sundheds styrelsen på tlf. 

72 22 74 00.
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TANDLÆGER PÅ NETTET– hvem, hvad og hvorfor

Offentliggørelse af tilsynsforanstaltninger over for tandlæger med kritisabel faglig adfærd

t, 

Et besøg hos tandlægen gør ikke kun underværker for hjemløses 

tænder, men kan også have stor betydning for deres selvværd. Det 

viser en ny undersøgelse blandt 147 hjemløse foretaget af en forsker 

fra Karolinska Institutet i Sverige. Forskeren interviewede de hjem-

løse både før og efter de fi k tænderne behandlet hos en tandlæge, 

og det viste sig at de hjemløses selvværd var øget markant efter 

tandlægebesøget.
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En amerikansk undersøgelse af børns smil viser at 

børn med dårlige tænder smiler mindre end andre 

børn. Undersøgelsen viser også at børnesmil med 

fine tænder bedømmes mest positivt, både af børne-

ne selv og af deres forældre. 

Undersøgelsen som er offentliggjort i tidsskriftet 

Community Dentistry and Oral Epidemiology, er foretaget 

blandt en gruppe på næsten 100 børn som »live« og 

på video har fået deres smil bedømt imens de så 

sjove tegnefilm. Både børnenes og forældrenes reak-

tion på smilene blev bedømt, og der blev desuden 

foretaget en egentlig måling af smilene: Videoklip-

pene med børnesmilene blev opmålt og vurderet, og 

ud fra de tal kunne man afgøre at børn med dårlig 

oral status rent faktisk smiler mindre end andre.

De amerikanske forskere påpeger at dårlige tæn-

der hos børn kan betyde at børnene hæmmes mht. 

at vise positive følelser, og at det kan påvirke deres 

sociale adfærd og deres selvopfattelse. 

Fra og med den 15. august i år skal landets arbejdsplad-

ser og restauranter være røgfri. Partierne bag den nye 

rygelov har nu sat dato på hvornår det omfattende ry-

geforbud træder i kraft. 

Da loven blev vedtaget, var datoen for ikrafttræden 

den 1. april 2007, men politikerne kunne ikke nå at 

færdiggøre lovarbejdet i tide. 

Man ved at drikke som cola og juice forårsager emal-

jeerosion. Den danske forsker Thorbjörg Jensdottir fra 

Tandlægeskolen i København har undersøgt de nær-

mere omstændigheder omkring udviklingen af erosio-

ner – herunder salivproteinernes rolle. 

Den danske undersøgelse, som er offentliggjort i 

Journal of Dental Research, viser at den erosive påvirk-

ning af emalje fra coladrikke og juice er afhængig af 

såvel drikkevarernes pH som salivproteinernes beskyt-

tende virkning. 

Det erosive potentiale af cola viste sig initialt at være ti 

gange større end af juice, og salivproteinerne nedsatte 

coladrikkenes initiale, erosive potentiale med op til 50%. 
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De gør det i den bedste mening – de 

organisationer som driver tandlæge-

hjælpearbejde i udlandet. Men på 

internationalt niveau stilles der nu 

spørgsmålstegn ved dele af hjælpear-

bejdet. 

If. en nylig artikel i FDI’s Internatio-
nal Dental Journal er den langsigtede 

nyttevirkning af hjælpearbejdet 

yderst begrænset. Og if. WHO bør 

hjælpeorganisationerne ændre fokus 

fra det behandlingsorienterede til det 

mere sundhedsfremmende med vægt 

på evidens og på uddannelse af loka-

le sundhedspersoner. 

Tandlægebladet har konfronteret 

Tandsundhed uden Grænser med 

kritikken. Bestyrelsesmedlem Mette 

Moeslund svarer på spørgsmål:  

If. WHO bør de dentale NGO’er og 
deres frivillige have fokus på tandsund-
hed på befolkningsniveau. I ekstraherer 
tænder på ganske få – hvordan sikrer I 
jer at hele befolkningen får glæde af 
jeres arbejde? 

– Vort mål er at skabe lokale kvali-

tetsprojekter. Vi skal ikke sprede os. 

Det har vi ikke kapacitet til på nuvæ-

rende tidspunkt. Men generelt håber 

vi at vi er katalysatorer for bedre 

tandsundhed. Dét at der fx kommer 

et helt hold europæiske tandlæger til 

Cebu på Filippinerne, vækker politisk 

opmærksomhed, og det betyder for-

håbentlig at vi får sat tandsundhed på 

dagsordenen. 

»Når tandlægerne er væk, så er proble-
merne der endnu«. Sådan lyder noget 
af kritikken fra de internationale un-
dersøgelser. Arbejder TUG mere 
langsigtet?

– Det kræver megen planlægning at 

forebygge, og det giver god mening at 

hjælpe svært smerteplagede menne-

sker. Derfor har vi hidtil mest arbejdet 

med nødbehandlinger. Men forebyg-

gelsen fylder mere og mere i vor plan-

lægning, og vi er nu nået så vidt at vi 

har fået Danida-penge til et kapacitet-

opbyggende projekt på Filippinerne.

– Og vi kan se at vort arbejde har 

langsigtet virkning: Børnene på »vore 

skoler« i Cebu har fået betydeligt 

bedre tænder, og de er blevet entusia-

stiske tandbørstere. Der er en helt 

tydelig positiv udvikling. 

Det primære mål bør være at uddanne 
lokale hjælpere sådan at hjælpen er til 
stede, også når de frivillige er rejst 
hjem, påpeger kritikerne. Indgår ud-
dannelse af lokale sundhedspersoner, 
som fx kan foretage basal tand-
behandling, i jeres arbejde? 

– Vor kontakt med lokale tandlæger 

har mere karakter af erfaringsud-

veksling end af uddannelse. TUG er 

udsprunget af en studenterforening, 

og vi er almindelige tandlæger – vi 

kan ikke uddanne lokale tandlæger. 

Men vi vil gerne være med til at sætte 

fokus fx på uddannelse af dental nur-

ses, og vi uddanner jo lærerne på de 

skoler vi samarbejder med, om kost 

og caries. 

Fluor som er tilgængeligt for alle, det er 
et mantra for WHO. Er det en del af 
jeres projekt at bidrage til den del af 
forebyggelsen?

– Vi trækker tænder ud, og vi uddeler 

tandbørster. Men vi uddeler ikke 

nødvendigvis fluortandpasta sammen 

med børsten, for det er vor erfaring at 

så kobles de to ting sammen, sådan at 

tandbørsten bliver smidt ud når tand-

pastatuben er tom. Og så mister vi 

også den mekaniske renholdelse. 

Men vi forsøger via lobbyarbejde at 

gøre fluortandpasta tilgængelig for 

den almindelige befolkning.
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De internationale kritikere frygter at 
vestlige tandlæger kan skabe lokal 
mistillid til de lokale hjælpere/tandlæ-
ger. Risikerer I at underminere lokal-
samfundets lyst til selv at tage sig af 
den orale sundhed?

– Det har altid været et mål for os at 

arbejde sammen med lokale sund-

hedspersoner og -myndigheder, bl.a. 

fordi de har erfaring og viden som vi 

har behov for. Og vi har ikke mærket 

nogen negativ holdning fra vore loka-

le kolleger. Mange steder driver de 

lokale tandlæger selv velgørenheds-

arbejde, så de er med på tanken.

– Et godt og effektivt stykke hjælpear-
bejde, eller en oplevelsesrejse for tand-
læger? Hvordan ser TUG på det 
dilemma?

Oplevelsen er ikke vort primære for-

mål. Vi ønsker at forbedre tandsund-

heden. Men de folk der rejser ud for 

os, udfører et stykke frivilligt huma-

nitært arbejde, de betaler dyrt for 

rejsen, og de lukker måske klinikken 

i et par uger, så det er ikke et problem 

for os hvis de får en stor oplevelse ud 

af det. 
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Når man spørger et filippinsk barn 

om det har ondt i tænderne, er svaret 

for det meste nej. Og det til trods for 

at der kan være både abscesser, fistler 

og gnavende radices relictae fra de 

primære tænder der kunne få selv 

den mest hårdføre til at kapitulere. 

Spørger man til gengæld om de har 

problemer i mundhulen, begynder 

de med det samme at remse op. 

Sagen er nemlig den at børnene er 

så vant til at have smerter at de ikke 

tænker på at de har ondt. Sådan er 

det bare.

Det fortæller tandlæge, MPH Bir-

the Cortsen, der arbejder frivilligt på 

et projekt som Tandsundhed Uden 

Grænser (TUG) har igangsat med 

støtte fra Danida. Projektet har til 

formål at fremme forebyggelse af 

tandsygdomme blandt fattige børn i 

den filippinske storby Cebu City.

TUG har hidtil primært koncentre-

ret sig om at organisere projekter for 

danske tandlæger og tandlægestude-

rende der tager et par uger ud af ka-

lenderen for at hjælpe folk i den tred-

je verden af med tandsmerterne. Det 

gør man stadig, men organisationen 

er nu også gået ind i det mere langsig-

tede arbejde med at forebygge tand-

sygdomme blandt de filippinske børn.

Projektet på Filippinerne har netop 

ansøgt om sin anden Danida-bevil-

ling. Første portion lød på 200.000 kr. 

Denne gang søges om det dobbelte.

Og det giver mening at lade en del af 

ulandsstøtten gå til forbedring af 

tandsundheden blandt de fattige i den 

tredje verden. Tandsmerter er så ud-

bredte på Filippinerne at de er den 

hyppigste årsag til fravær fra skole og 

arbejde. Dårlige tænder er dermed 

med til at bremse udviklingen i landet. 

– Som tandlæger kan vi ikke redde 

liv, men vi kan være med til at sikre 

landets udvikling på længere sigt. I 

Danmark har vi glemt hvor meget 

sunde tænder betyder for den enkeltes 

livskvalitet, mener Birthe Cortsen. 

På Filippinerne går folk og ømmer 

sig på gaden fordi de har tandsmerter. 

Og man ser ofte folk der er asymme-

triske i ansigtet pga. abscesser, fortæl-

ler hun.

Formålet med projektet er altså at 

sikre den langsigtede forebyggelse, 

og det kræver mere end blot at dele 

tandbørster ud. 

– Man kan ikke bare give folk en 

tandbørste og så regne med at de bru-

ger den. Hvis man vil have folk til at 

ændre adfærd, kræver det en mere 

langsigtet og målrettet indsats. Det 

gjorde det jo også da vi i Danmark i 
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sin tid begyndte at børste tænder 

regelmæssigt, siger Birthe Cortsen.

Indtil videre har TUG to indsats-

skoler i Cebu City. Der er ca. 2.500 

børn på 6-12 år på de to skoler. Hvert 

barn får udleveret en tandbørste som 

opbevares på skolen. Det er vigtigt at 

den bliver på skolen så forældrene 

ikke sælger tandbørsten eller bruger 

den til noget andet. Midt på dagen er 

der fælles tandbørstning for alle sko-

lens børn. 

Nu hvor TUG sandsynligvis får en ny 

portion Danida-penge, er det tid for 

at udvide antallet af indsatsskoler på 

Filippinerne. Derudover består det 

videre arbejde bl.a. i at hjælpe den 
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Ligner Ikke Noget Du Har Set Tidligere...

AFFINIS  PRECIOUS
Sølv og Guld Wash Materialer 

®

Udmærket detaljegengivelse

Hurtigere thermo-reaktiv formel

•

•

•

Lone Astrup
Coltène Whaledent AG
Territory Manager Denmark
Tel: +45 21 73 37 52
astrup@coltenewhaledent.dk

For yderligere information kontakt Coltène Whaledent...

Light Body

Regular Body
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I forrige nummer af Tandlægebla-
det og på DTFnet kan man læse 

at DTF modtager forslag til hvil-

ke krav foreningen skal frem-

sætte i forbindelse med overens-

komstforhandlingerne på det 

offentlige område.

Fristen for krav er udsat til 

den 12. april 2007.

Forslag kan indsendes til juri-

disk konsulent i DTF Elisabeth 

Møller på em@dtf-dk.dk.

lokale tandlægekredsforening. For-

eningen skal lære hvordan man via 

solidt lobbyarbejde kan påvirke 

lokalpolitikerne til at bruge ressour-

cer på tandsundhed, ligesom tand-

lægerne fx skal have hjælp til hvor-

dan de kan gå i kødet på de store 

tandpastaproducenter for at få dem 

til enten at sælge tandpasta i mindre 

tuber eller undlade fordyrende em-

ballering af tuberne. 

En vigtig del af projektet er også 

at den lokale tandlægeforening skal 

styrkes. Tandlægerne skal opfatte 

det som en fordel at organisere sig 

sammen i et tandlægefagligt og -

politisk fællesskab. De skal hverve 

flere medlemmer ved at have fordel-

agtige medlemstilbud på hylderne, 

forhandle sig frem til gode klinik-

forsikringsordninger mv. Det er 

vigtigt at tandlægerne er velorgani-

serede lokalt – bl.a. for at få bedre 

politisk gennemslagskraft. 

Postbox 2479   Søren Frichs Vej 40B, 1. mf.
8230 Åbyhøj   tlf: 73 404 404   fax: 73 404 403  

e-mail: info@elysee-dental.dk  
www.elysee-dental.com

Implantat & Attachment
arbejde indgår også i viften

af protetik fra
ELYSEE DENTAL.

Kontakt os for et personligt 
møde eller

rekvirer en startpakke -
vi leverer fra dag til dag!
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Post Danmark har i en del tilfælde 

konstateret fejl i aflæsningen af de 

indkaldelseskort som tandlæger sen-

der ud til patienterne. 

Hvis afsenderangivelsen er placeret 

på samme side som modtageradressen, 

får Post Danmarks maskiner ofte af-

læst kortene forkert. Det kan resultere 

i at indkaldelseskortene cirkulerer 

rundt i det interne postsystem med 

forsinket udbringning til følge.

Hvis tandlægen følger nedenståen-

de retningslinjer, kan man være sik-

ker på at patienterne får deres indkal-

delseskort som planlagt – og til tiden:

• Papir på min. 180 g/m2,

som ikke er glittet

• Afsender skal i videst 

muligt omfang stå på bag-
siden af kortet. Alternativt 

på forsiden i øverste venstre 

hjørne, men i så fald må afsen-

ders navn og adresse kun stå i én 
linje (se tegning) Ellers risikerer 

man at afsender forveksles med 

modtager.

Har man spørgsmål til ovennævnte, 

kan man rette henvendelse til chef-

konsulent Peter Hansen i Post Dan-

mark, direkte telefon 40 55 44 50.

mbr

Tandlæge Fl
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Fru Krone

Tandrodsvej
 7
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Astra Tech A/S, Husby Allé 19, 2630 Taastrup. Tel: 4371 3377. Fax: 4371 7865. www.astratechdental.dk
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Astra Tech 
BioManagement Complex™

—function, beauty and biology in perfect harmony

The success of an implant system cannot 
be determined by one single feature alone. 
Just as with all natural systems, the delicate 
balance is maintained by the interaction of 
different but equally important features.

Our implant system supports the natural 
balance by a unique combination of 
interdependent features—the Astra Tech 
BioManagement Complex™.

MicroThread™

— biomechanical bone stimulation

OsseoSpeed™

— more bone more rapidly

Conical Seal Design™

— a strong and stable fit

Connective Contour™

— increased soft tissue contact zone and volume 
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Slutningen af februar og starten af 

marts var præget af foreningens over-

enskomstforhandlinger med vore 

medarbejderes organisationer: HK, 

Dansk Tandplejerforening og Tand-

teknikerforeningen. Alle tre forhand-

linger endte med et resultat som ef-

terfølgende er godkendt af DTF’s 

kompetente forsamling, Overens-

komstudvalg A.

Grundlaget for forhandlingerne var 

– som for de fleste andre overens-

komstforhandlinger – resultatet på 

industriens område. Dette forelå søn-

dag den 25. februar 2007, dvs. to dage 

før vore forhandlinger påbegyndte. 

Hovedpunkterne i overenskomst-

aftalerne, som alle er treårige, er:

• forhøjelse af lønnen

• forhøjelse af pensionen

• valgfri elementer i lønnen

• forbedret efteruddannelse/uddan-

nelsesfond

• forbedret pension under barsels-

orlov.

Når dette blad kommer på gaden, vil 

der forinden være udsendt en mere 

detaljeret orientering til samtlige kli-

nikker om indholdet af overenskom-

sterne, herunder mere specifikke 

oplysninger om lønstigninger, pensi-

onssatser, krav på efteruddannelse 

osv.

Som noget nyt er der i aftalen med 

klinikassistenterne indført valgfrie 

elementer på 0,5% fra 1. april 2008 

stigende til 1% af lønnen fra 1. april 

2009, der kan anvendes til øget pensi-

onsindbetaling eller en engangsudbe-

taling i det pågældende år.

I aftalen med klinikassistenterne 

og tandplejerne er rettighederne til 

efteruddannelse blevet nærmere præ-

ciseret, hvilket også er sket på det 

øvrige arbejdsmarked.

De nærmere detaljer fremgår af 

protokollaterne i de enkelte aftaler. 

Disse er lagt på DTFnet, hvor også de 

fulde overenskomsttekster vil blive 

lagt ind så hurtigt det overhovedet 

kan lade sig gøre. 

Jannie Arge, 
juridisk konsulent, DTF

www.sunflexpartials.com  | Tel +46 8 783 31 00 |  www.sundentallabs.com

Osynlig, okrossbar, metallfri, monomerfri, flexibel

• Inga metallklamrar.

• Mer resistent mot missfärgningar än akryl.

• Perfekt flexibel.

• Kan rebaseras och repareras.

• Deformeras inte eller blir skör.

• Komfortabel, hållbar och stark.

Fördelar Indikationer
• Estetiskt överlägsen med full funktion och komfort.
• Idealisk för patient som inte vill ha metallklamrar.
• Perfekt för patienter som är allergiska mot monomer.
• Går utmärkt att använda i väntan på implantat. 
Kan göras i mindre sektioner.

• Syns inte i munnen.
• Kan användas i kombination med metallskelett.

Den perfekta passformen

Dk MeharryCrystal Light Pink Pink Md Meharry

• Fullt färdig* 1399
• Sunflex® / Cr. Cobalt* 1999
• Sunflex® / Vitallium* 2199
* Tänder ingår i dessa priserComplimentary Sunflex® Partials Shade Guide Available
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Peter Ejvind Hansen har overtaget 

Lars Horstens klinik og indgået kli-

nikfællesskab med Ulla Hildorf på 

adressen H.C. Ørsteds Vej 38, 1879 

Frederiksberg C pr. 1. februar 2007.

Mette Spile, Birgitte Uebel og 

Lene Vestergaard har overtaget 

Mogens Gabel og Aase Møller-

Hansens klinik på adressen Holger 

Drachmanns Gade 6, 6400 Sønder-

borg pr. 1. marts 2007.

Charlotte Lyngby har overtaget Jet-

te Anderssons klinik på adressen 

Kanalens Kvarter 168, 2620 Alberts-

lund pr. 1. april 2007.

Vinderen blev: Tandlæge Karin 

Folmer

Vinderen blev: Nina Schelbeck 

Drivsholm

Vinderne blev:

Helle Wiborg-Nissen

Kristoffer Schwartz

Terese Vinding

Camilla B Poulsen

Anne Mette Petersen

Charlotte Holm-Nielsen

Ulla Hjortdal

Tillykke til dem alle!

Ligner Ikke Noget Du 
Har Set Tidligere...

Light Body Regular Body

AFFINIS  PRECIOUS
Sølv og Guld Wash Materialer 

®

Udmærket detaljegengivelse

Hurtigere thermo-reaktiv 
  formel

Lone Astrup
Coltène Whaledent AG
Territory Manager Denmark
Tel: +45 21 73 37 52
astrup@coltenewhaledent.dk

For yderligere information 
kontakt Coltène Whaledent...

Light Body Regular Body
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HVORDAN KAN MAN STIMULERE FORNYET VÆKST 
AF VÆV OG SKABE MERE STABILITET?

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

 Stabiliserer
 Regenererer tabt væv
 Let at bruge

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

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

FORPLIGTET TIL AT GØRE MERE 
FOR DANSKE TANDLÆGER

Lighthouse Medical
Lighthouse Medical ApS · Stæremosen 56 · 3250 Gilleleje · Tlf. 48 28 56 46 
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Rene Lundgaard Thomsen, 

Kolding, 13. april.

Karin Binner Becktor, Hellerup, 

15. april.

Thomas Jørgensen, København N, 

15. april.

Mette Katrine Hansen, Haderslev, 

17. april.

Helena Holm, Farum, 22. april.

Flemming Brauner Schmidt, 

Silkeborg, 25. april.

Dorthe Lange-Kornbak, Århus V, 

1. maj.

Taraneh Souresrafil, Kgs. Lyngby, 

4. maj.

Helle Hornhaver, Hørning, 

11. april.

Pia Andre Strabo, Randers, 

12. april.

Sten Schultz, Herning, 14. april.

Niels-Peter Juul, Næstved, 10. april.

Mandana Hosseini, Hvidovre, 

22. april.

Mette Marie Brix Nørgaard, Aalborg, 

22. april.

Mette Friis Bach, Trige, 23. april.

Erik Dueled, Køge, 25. april.

Annemarie Sloth Ottesen, Vejle, 

26. april.

Martin Juul Hædersdal, Dyssegård, 

29. april.

Line Varming, Viborg, 3. maj.

Bjarke Mulvad, Århus C, 3. maj.

Mette Karlsbjerg Shiran, Vejle, 

10. april.

Lene Povlsen, Sabro, 12. april.

Totalleverandør af 
alle tandtekniske 

opgaver

PROTIC® - ET NETVÆRK AF 
INNOVATIVE DENTALLABORATORIER:

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

Kim Bay Dentallaboratorium, Århus

WWW.PROTIC.DK

Du ved det oftest ikke selv! 
Dårlig ånde?

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

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

Virkningen varer i op til 6 timer.

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

Hali-Z® fås på apoteket og hos Matas.
Kr. 56,- for 50 sugetabletter 
i lommepakning.
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Jemo-pharm A/S
Hasselvej 1 · 4780 Stege · Tlf. 55 81 16 10 · www.jemopharm.dk

Københavns Tandlægeforenings sekretær, Jytte 

Skaanild, kan d. 26. april fejre 25-års-jubilæum.

Jytte Skaanild er i høj grad Københavns 

Tandlægeforenings ansigt udadtil. Hun har 

igennem årene med stor indsigt og en aldrig 

svigtende venlighed og tålmodighed besvaret 

et utal af henvendelser fra både medlemmer 

og patienter.

Også internt i KTF er Jytte stærkt engageret 

i KTF’s arbejde. Jytte har indblik i enhver af-

krog af foreningens vidtforgrenede struktur 

og er altid vidende om hvem der er hvor og gør hvad. Jytte bidrager 

med ideer og forslag og er dermed en værdsat sparringspartner.

Jytte er kendt i hele DTF og blandt rigtig mange medlemmer i kred-

sen. Hun er med rette respekteret for sin viden, sit organisationstalent 

og sin venlige og myndige væremåde. Senest kom dette til udtryk da 

Dansk Tandlægeforening, Region Hovedstaden skulle have en sekretær 

– også her ønskede man Jytte.

Vi ønsker Jytte et stort tillykke og håber på at vi kan fortsætte det 

gode samarbejde i mange år.

Bestyrelsen i KTF
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Inge Sundbøll, Odense C, 17. april.

Johanne Nelly Gøtze, Frederiksberg, 

18. april.

Dennis Falkenstrøm, Bogense, 

20. april.

Kirsten Dynes Møller, Snekkersten, 

21. april.

Jesper Schiønning, Randers, 

22. april.

Elsibeth Hymøller Brøndsted, 

Klarup, 25. april.

Knud Thorberg Stangegaard, Stege, 

25. april.

Frank Dalsten, Søborg, 29. april.

Niels Christian Moselund, Italien, 

30. april.

Morten Schinkel, Birkerød, 

30. april.

Gitte Aasøe Rasmussen, Kolding, 

2. maj.

Niels Peter Dumrath, Frederiksberg, 

2. maj.

Dan Altmann, Brønshøj, 9. april.

Elisabeth Hauge Jakobsen, 

Hornslet, 9. april.

Ole Thagaard, Århus V, 9. april.

Poul Lennart Hansen, København K, 

10. april.

Jørgen Grønnegaard, Rønne, 

10. april.

DTF’s Sundhedspris gik i år til professor, dr.odont. Palle Holmstrup fra 

Tandlægeskolen i København. Palle Holmstrup modtog prisen for sit 

ihærdige arbejde med at sætte danskernes tandsundhed på den politi-

ske dagsorden. Især har Palle Holmstrup ydet en indsats for patienter 

med aggressiv parodontitis.

DTF’s formand Susanne Andersen stod for prisoverrækkelsen, der 

fandt sted på Årskursus 2007 i Bella Center. Med prisen fulgte et gave-

kort på 10.000 kr. til Galleri Gl. Lejre.

” G I ’ - V Æ K ” V I S K E L Æ D E R

– En god ”gi’-væk-ting” til klinikken.
Den lille glade tand som viskelæder 

er en oplagt gave til de små 
patienters besøg på klinikken.

Pakket i æske á 100 stk.

www.ruhne.dk
Sandøvej 16 · 8700 Horsens

Tlf. 7561 8800

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

FDI Kongres Dubai/Kenya
Se www.ptl.dk 

Bryd vanen!
MK kroner

kr 700,-
Forsendelser hver dag

58997_TB0507_Samfund.indd   399 28/03/07   8:27:48



400 TANDLÆGEBLADET 2007 ·  111 ·  NR .  5

Dato: 13.-14.4.2007 

Sted: Århus

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

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

21.4. kl. 9-15

Sted: Dansk Tandlægeforening, 

Amaliegade 17, København 

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk 

I anledning af Jytte Skaanilds 

25-års-jubilæum som sekretær i 

Københavns Tandlægeforening 

afholdes reception i 

KTF’s lokaler

Torsdag d. 26. april kl. 15-17

i Tandlægernes Hus, 

Amaliegade 17, 

1256 København K.

Merete Østerby, Skanderborg, 

11. april.

P. Kjeldgaard Kristiansen, 

Silkeborg, 17. april.

Tove Hovmand-Olsen, Esbjerg V, 

17. april.

Preben Kempel, Esbjerg, 18. april.

Eva Anker Rasmussen, Taastrup, 

21. april.

Claus H. Petersen, Nykøbing M, 

24. april.

Laila Sneum, Århus V, 24. april.

Leif Møller, Vejle, 30. april.

Flemming Knudsen, Silkeborg, 

1. maj.

Steen Rosby, Århus C, 5. maj.

Niels Brodersen, Hjørring, 12. april.

Steffen Koefoed, Børkop, 17. april.

Ole Jølst, Stubbekøbing, 21. april.

Kirsten Stæhr Johansen Asvall, 

Frederiksberg, 22. april.

Torben Elk Hansen, Rudkøbing, 

24. april.

Ebba Pontoppidan, Beder, 20. april.

Erik With Lund, Farsø, 23. april.

Tom Bjørn Christensen, 

Hedehusene, 27. april.

Birte Holmsgaard Rittig, Lemvig, 

29. april.

Kurt Heesgaard Kjær, Skødstrup, 

2. maj.

Niels Chr. Laursen, Sverige, 

10. april.

Arne Possing, Kolding, 28. april.

Ingeborg Hadrup, Esbjerg N, 

30. april.

Kjeld Kappel, Sønderborg, 13. april.

Iben Skovby, født 1924, 

kandidateksamen 1948.

Steffen Kjer, født 1953, 

kandidateksamen 1983.
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Dato: 28.4.2007

Sted: Ålborg

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 6.6.2007

Sted: ZooAuditoriet, Frederiksberg 

Arrangør: SKT, København 

Info: www.skt.ku.dk 

Dato: 16.-18.8.2007

Sted: St. Gertrud, Malmö, Sverige

Arrangør: Svenska Oralmedicinska 

Sällskapet

Henv.Tony Axéll, tlf. +46-35-13 40 

00, e-post: tony.axell@lthalland.se

Info: www.soms.se

Implantater og/eller tænder 

Dato: 24.-25.2007

Sted: København 

Arrangør: Scandinavian Society of 

Prosthetic Dentistry (SSPD) 

Info: www.odont.ku.dk/skk/

Dato: 19.4.2007

Sted: Albertslund

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 20.-21.4.2007

Sted: LO-højskolen i Helsingør 

Arrangør: DSKOF og NFH

Info: www.dtfnet.dk eller 

www.tandlaegebladet.dk

v. tandlæge Lars Nygaard

Dato: 23.4.2007 kl. 17.30 

Sted: DTF’s lokaler, Amaliegade 17, 

København K. 

Arrangør: SPBT (nye medlemmer: 

Henvendelse til Lars O. Madsen, 

tlf.: 39 63 51 71)

Dato: 23.4.2007

Sted: Århus

Arrangør: Astra Tech

Info:Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 26.-27.4.2007

Sted: København (Hellerup)

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Tetric EvoCeram

&
Tetric EvoFlow

Nano-optimeret modellerbar 
keramisk materiale

Formstabil
- let at modellere

Høj røntgenkontrast 
- dobbelt så høj som emaljens

Lav lysfølsomhed
- giver mere tid til modellering

www.ivoclarvivadent.com
Sales representative Danmark

Tina Hedegaard Jensen 
tlf.: 21 70 18 36

e-mail: info@ivoclarvivadent.se

Nano-optimeret flydende 
komposit

   
Det idelle komplement til 
Tetric EvoCeram
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Forkortet produktinformation for 
Champix® (vareniclintartrat)

Filmovertrukne tabletter, 0,5 mg og 1 mg
Indikationer:  Rygeophør hos voksne. 
Dosering: Behandlingen startes efter følgende 
skema: Dag 1–3: 0,5 mg 1 gang dagligt. Dag 4–7: 
0,5 mg 2 gange dagligt. Dag 8 – resten af 
behandlingen 1 mg 2 gange dagligt. Den samlede 
behandlingsperiode er 12 uger. Nedsat nyre-
funktion: Mild til moderat nedsat nyrefunktion: 
Dosisjustering ikke nødvendig. Svært nedsat 
nyrefunktion: 1 mg 1 gang dagligt efter 3 dages 
dosistitrering (0,5 mg 1 gang dagligt). Nedsat 
leverfunktion: Dosisjustering ikke nødvendig. 
Ældre: Dosisjustering ikke nødvendig. Børn: 
Anbefales ikke til børn og unge under 18 år. 
Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det 
aktive stof eller over for et eller fl ere af hjælpe-
stofferne. 
Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedr. 
brugen: Dosisjustering kan være nødvendig hos 
patienter, der samtidig anvender theophyllin, 
warfarin og insulin. Der bør udvises forsigtighed 
ved behandling af patienter med psykiatriske 
lidelser (f.eks. depression), da rygeophør kan 
resultere i exacerbation af lidelsen. Der er ingen 
klinisk erfaring med behandling af patienter med 
epilepsi med Champix. Lægen bør informere 
patienten om, at man kan opleve irritabilitet, 
rygetrang, depression og/eller søvnløshed efter 
endt behandling og lægen bør overveje nødven-
digheden af aftrapning. 
Interaktioner: Der er ikke set lægemiddelinterak-
tioner af klinisk betydning. 
Graviditet og amning: Champix bør ikke anvendes 
under graviditet. Det vides ikke om vareniclin 
udskilles i modermælk hos mennesker. Beslut-
ningen om hvorvidt amning skal fortsættes/
standses eller hvorvidt behandling med Champix 
skal fortsættes/standses bør tage højde for for-
dele for barnet ved amning sammenlignet med 
rygeophør for moderen. 
Trafi kfarlighed: Champix kan i mindre eller mode-
rat grad påvirke evnen til at føre bil eller betjene 
maskiner, da der kan forekomme svimmelhed 
eller søvnighed under behandlingen. 
Bivirkninger: Rygeophør er, hvad enten det gen-
nemføres med eller uden behandling, forbundet 
med forskellige symptomer, f.eks.: dysfori og 
nedsat sindstilstand, søvnløshed, irritabilitet, 
frustration, angst, koncentrationsbesvær, rastløs-
hed, nedsat hjerterytme, øget appetit og væg-
tøgning. I de kliniske forsøg er der ikke skelnet 
mellem hvorvidt bivirkningerne var forbundet 
med nikotinophør eller den anvendte forsøgs-
medicin. Kliniske forsøg omfatter omkring 4.000 
patienter, der blev behandlet med Champix i op 
til 1 år. Bivirkningerne var milde til moderate og 
forekom typisk inden for den første uge af 
behandlingen. Meget almindelige bivirkninger 
( 10%): Kvalme, hovedpine, drømmeforstyrrelser, 
søvnløshed. Almindelige bivirkninger ( 1% og 

10%): Øget appetit, søvnighed, svimmelhed, 
dysgeusi, opkastning, forstoppelse, diarré, udspilet 
abdomen, maveubehag, dyspepsi, fl atulens, 
mundtørhed, træthed. Der kan desuden i usæd-
vanlige tilfælde ( 0,1% og 1%) forekomme 
atriefl imren og brystsmerter. 
Overdosering: Understøttende behandling efter 
behov.  
Priser og pakninger ekskl. recepturgebyr (AUP) 
pr. 29. januar 2007: Vnr. 057978, Filmovertrukne 
tabletter 0,5 mg og 1 mg, 11 + 14 stk. (blister), Kr. 
343,45. Vnr. 057987, Filmovertrukne tabletter 1 mg, 
28 stk. (blister), kr. 384,70. 
Udlevering: B. 
Tilskud: Nej. Forkortet produktinformation er 
baseret på det fuldstændige produktresumé date-
ret 26. september 2006, som kan rekvireres hos 
den danske repræsentant for indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, Pfi zer ApS, Lautrup-
vang 8, 2750 Ballerup.
Referencer: 1. Gonzales D et al. Varenicline, an 4 2
nico tinic acethylcholine receptor partial agonist, vs 
sustained-release bupropion and placebo for smo-
king cessation. A randomized controlled trial. JAMA 
2006; 296(1):47-55 2. Jorenby DE et al. Effi cacy of 
varenicline, an 4 2 nicotinic acethylcholine recep-
tor partial agonist, vs sustained-release bupropion 
and placebo for smoking cessation. A randomized 
controlled trial. JAMA 2006; 296(1):56-63 3. Tonstad 
S et al. Effect of maintenance therapy with varenicli-
ne on smoking cessation. A randomized controlled 
trial. JAMA 2006; 296(1):64-71 4. Jarvis MJ, Why 
people smoke. BMJ 2004; 328 (7434): 277-79  5.
Champix produktinformation.

Dato: 1.9.2007

Sted: Århus

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg   

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 7.9.2007 kl. 10-19 og 8.9.2007 

kl. 9.15

Sted: Trinity Hotel & 

Konferencecenter,

Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 

7000 Fredericia

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk  

Dato: 7.9.2007 kl. 10.00 og 8.9.2007 

kl. 13.00

Sted: Trinity Hotel & 

Konferencecenter,

Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 

7000 Fredericia

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk  

Dato: 13.9.2007

Sted: Århus

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 21.9.2007 kl. 9-20 og 22.9.2007 

kl. 9-17

Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 

7190 Billund 

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk 

Dato: 27.-28.9.2007

Sted: Vejle

Arrangør: Nord-Fair A/S

Info: www.dtfnet.dk eller www.

tandlaegebladet.dk

Dato: 28.9.2007

Sted: Albertslund

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 28.-29.9.2007

Sted: Svendborg

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 26.10.2007

Sted: Svendborg

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg,

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 26.10.2007 kl. 13-22 og 

27.10.2007 kl. 9-17

Sted: Comwell Sorø Storkro,

Abildvej 100, 4180 Sorø

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk 
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Ildvedvej 36 . 7300 Jelling
Tlf.: 7572 1540 . www.easy-laser.dk

Laserkonsulent: 2812 6104

Kraftig håndholdt Low Level Laser 
på 500 mW/808 nm.

Ring og få et godt 

lasertilbud

Har du en brugt laser 

giver vi også et godt 

byttetilbud!

• Smerter

• Sårheling

• Akupunktur

Dato: 2.-3.11.2007

Sted: Ålborg  

Arrangør: DTF Efteruddannelse

Info: www.dtfnet.dk eller 

www.tandlaegebladet.dk 

Dato: 9.11.2007 kl. 13-22 og 10.11.2007 

kl. 9-17

Sted: Comwell Sorø Storkro, 

Abildvej 100, 4180 Sorø

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk  

2. Ledelse, organisation, uddelegering 

og opfølgning

Dato:13.-14.11.2007 og 27.-28.11.2007

Sted: DSB Kursuscenter Knudshoved

Arrangør.: Teamovation

Info: www.teamovation.dk 

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

Kursus 2

Dato: 16.11.2007 

Sted: Odense

Arrangør: Dansk Dental Akupunktur 

Selskab 

Info: www.akupunktur-ddas.dk eller 

www.dsea.dk 

Kursus 1

Dato: 17.11.2007 

Sted: Odense

Arrangør: Dansk Dental Akupunktur 

Selskab 

Info: www.akupunktur-ddas.dk eller 

www.dsea.dk 

Dato: 16.-19.11.2007

Sted: Hong Kong, SAR China 

Arrangør: Faculty of Dentistry,

Hong Kong University

Info: www.dent25.hku.hk/congress

Dato: 23.11.2007 kl. 13-22 og 24.11.2007 

kl. 9-17

Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 

7190 Billund

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk

Dato: 23.-24.11.2007

Sted: Albertslund

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 23.11.2007 kl. 10-19 og 24.11.2007 

kl. 9-15

Sted: Trinity Hotel & 

Konferencecenter, 

Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 

7000 Fredericia

Arrangør: DTF Efteruddannelse 

Info: www.dtfnet.dk  

Dato: 1.12.2007

Sted: København

Arrangør: Astra Tech

Info: Annemarie Boeberg, 

tlf.: + 45 43 71 33 77

annemarie.boeberg@astratech.dk

www.astratechdental.dk

Dato: 10.-12.4.2008

Sted: Bella Center, København 

Arrangør: DTF Efteruddannelse

Yderligere oplysninger kan indhentes 

hos Tina Andersen, Tandlægebladet, 

tlf. 33 48 77 33, ta@dtf-dk.dk 
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Dual. Universel. Sikker.

Futurabond DC

Den første dual-hærdende 
selvætsende bond in SingleDose

Dual
Dual-hærdende selvætsende bond, pålidelig 
polymerisationsdybde også uden lys

Universel
Til direkte/indirekte restaureringer med alle 
lys- dual- og kemiskhærdende kompositter, 
fortræffelig til endodontisk brug

Sikker
Høj shear bonding styrke på dentin, holdbar 
kanttilslutning, fugt tolerant, reducerer post-
operativ følsomhed

Kreativ i forskning

P.O. Box 767 · 27457 Cuxhaven · Germany · Tel. +49 (4721) 719-0 · Fax +49 (4721) 719-140 · www.voco.com 

Nyd hvor nemt!

Ganske enkelt pres! Ganske enkelt bond!

VOCO Service Centre:

Jesper Winkel Andersen · mobil 2149 7071
Morten Grove · mobil 2487 7611
Rasmus Grove · mobil 2073 2309
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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.

Colosseumklinikken
Østergade 1 (ved Kgs. Nytorv)
1100 Kbh. K
Tlf.: 33 12 24 21/fax: 33 33 99 90
info@colosseumklinikken.dk
www.colosseumklinikken.dk
Bidfunktion, bidrekonstruktion.
Cerec3, Implantologi, Invisaline, 
knogleopbygning.
Kirurgi, parodontal kirurgi, 
beh. af retraktioner.
Protetik, æstetik.
Endodonti.
Panoramarøntgen.
Børnetandpleje.
Peter Lindkvist
Poul Cappelørn
Anne Lauridsen
Birgitte Høgh
Solrun Joensen
Hanne Lindkvist
Jørgen Buchgreitz
Jan F. Thomsen
Lars Bo Petersen

Klinikken Hausergården
Hauser Plads 20
1127 København K
Tlf. 33 15 15 34 Fax 33 15 16 34
Bidfunktion, Implantologi,
Kirurgi, Narkose, Protetik
Æstetik, Eget Laboratorium
Henning Graversen, speciallæge
Jacob Kenrad
Jens Lætgaard
John Orloff

PSH TandlægeCenter
Frederiksgade 2, 3400 Hillerød
Tlf. 48 26 76 86, 48 26 07 68
Kirurgiafd. 48 24 14 29
E-mail:psh@psh-tand.dk
Bidfunktion, Blegning
Børnetandpleje, Implantologi
Keramik, Kirurgi
Laserbehandling m. Nd; YAG
Diode, Er:YAG, KTP
Mulighed for narkose
Oral Medicin
Panoramarøntgen
Parodontalbehandling
Protetik, Rodbehandling
Marc Onuoha, tdl.
Bo Gravesen cand.odont.
Bjarne Frese, lic.odont.
Peter Steen Hansen, tdl.
www.PSH-tand.dk

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

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

Lene Baad-Hansen, PhD
c/o Tandlæge Lillian Marcussen
Søndergade 70
8000 Århus C, tlf. 86 12 67 30
www.tandmarcussen.dk
Bidfunktion og ansigtssmerter

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

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

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

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

Mikkel Emmertsen
Kronprinsessegade 46
1306 København K
Tlf. 33 12 34 37

Per Stylvig
Gl. Kongevej 164
1850 Frederiksberg C
Tlf. 33 24 85 85

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

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

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

Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implan-
tater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk

Tandlægeskolen
Afd. for Radiologi
Panorama-, kranie-, kæbeleds-
optagelser samt tomografi.
(Spec. implantatbehandling).
Henvisningsblanket hentes på
www.odont.ku.dk/C/radiologi og 
faxes eller sendes til afdelingen
Nørre Allé 20, 2200 Kbh. N.
Tlf. 35 32 69 05 Fax 35 32 67 73

A J & I Johansen, Odense
John Jensen, spec.tdl. ph.d.
Kirurgi/protetik: Astra, 3i
Brånemark, ITI og Replace
info@tandlaegerneodense.dk
66 11 03 55 – 40 63 29 74
www.tandlaegerneodense.dk

Centrum Tandlægerne Odense
B&N Pade. Tlf. 66 126 226
Implantater, protetik, kirurgi.
www.kosmetisktandpleje.com

Erik Pedersen
Denteam, Østergade 47-49
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 15 76 Fax 62 61 18 74
Narkose – www.denteam.dk

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

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

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

Peter Marker
Specialtandlæge
Nørregade 16, 2. sal
5000 Odense C
Tlf. 66 11 51 11
ITI-system knogleopbygning

Steen Bjergegaard
Slotsgade 21, 5000 Odense C
Tlf. 66 11 44 33
Ortopan, Spiral-Tomo

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

Aros Implantatklinik
Implantatbehandling med:
Nobel, Straumann og Astra
Nobel guide: Tænder på 1 time
Protetik/kirurgi: Svenne Bech
Sønder Allé 5, 8000 Århus C
Narkose tilbydes
Tlf.: 86 13 26 36
www.implantat.dk

Århus, Borgporten
Guldborg & Nybroe
www.tandborg.dk

Århus Implantat Center
Implantatkirurgi og -protetik.
Mulighed for narkose.
Kirurgi:
Poul Therkildsen
Viborgvej 3, 8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53 Fax 87 30 08 70
Protetik:
Bjarne Dietz
Peter Nørlinger
Gert Nielsen
Klostergade 56, 8000 Århus C.
Tlf. 86 12 45 00 Fax 86 19 12 08
www.implantatcentret.dk

Århus Rosensgade
Alle implantatsystemer.
Kirurgi: Jytte Buhl spec. tdl.
Protetik: Anne-Marie Bojer

Michael Kristensen
Rosensgade 14, 8000 Århus C.
Tlf. 86 19 17 11
www.rosentand.dk

Brædstrup Implantat Center I/S
KIR. v/spec.tdl. John Jensen
KIR. v/spec.tdl. Martin Dahl
KIR. v/spec.tdl. Torben Thygesen
PROT Niels Knudsen
PROT Birgitte Skadborg
LAB. PTL v/John Bak
Periimplantatitisbehandling
v/Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Implantatologi - kirurgi
Procera teknik
Protetiske rekonstruktioner
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
e-mail:
tandlaegehuset@implantater.dk
www.implantatcenter.dk

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

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

Ikast-Brande Implantatteam
Nobel Biocare
Ole Nørgaard, Strøget 12,
7430 Ikast, tlf. 97 15 10 25
Torben Lillie, Torvegade 8,
7330 Brande, tlf. 97 18 00 79

Implantatklinikken i Århus
Fredens Torv 8
8000 Århus C
Alfred Wolthers
Kirurgi og protetik
Tlf. 86 13 91 66/Fax 86 12 84 01
kaw@mail.dk
www.implantatklinikken-i-
aarhus.dk

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

Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Brånemark, Replace og Astra 
med knogleopbygning.
Kirurgi v. specialtandlæge
Thomas Jensen

Kolding Implantat Center
Carl-Otto Hedegaard
Jens Thorn, spec.tdl., ph.d.
Sundhedshuset, Jernbanegade 26
6000 Kolding
Tlf. 75 50 65 00
www.sundtand.dk
Implantatkirurgi og -protetik

Lone Nyhuus
Nørgaards Alle 11
7400 Herning
Tlf. 97 22 07 00
Implantatbaseret protetik

Niels Rintza
Ådalsparken 27, Sædding
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49 Fax 75 15 51 99
Implantatkirurgi og protetik

Puk Bergmann
Nørregade 11
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 22 49

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

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

Sven Erik Nørholt
Specialtandlæge
Rundhøjalle 133
8270 Højbjerg
Tlf. 86 14 77 11

Søren Nitschke
Tandlægerne v. Slotssøen
Fredericiagade 13
6000 Kolding
Tlf. 75 52 02 92
Implantat, kirurgi og protetik

Tandimplantatklinikken
Implantat- og TMK-kirurgi
John Jensen, tlf. 20 12 27 99
Teglbakken 55, 8270 Højbjerg
www.tandinplantatklinikken.dk
E-mail: tandimp@post.tele.dk

Team Syd
Peter Kohberg
Jernbanegade 6
6360 Tinglev
Tlf. 74 64 20 00
www.gotand.dk

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

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

Vejle
Kirurgi: jyttebuhl spec.tdl
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og 
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf. 75 82 10 90
www.tandlaege.info 
alex@tandlaege.info

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

Jørgen Rostgaard
Ole Spanner
Nørre Søgade 41, 1370 Kbh. K
Tlf. 33 15 33 25/Fax 33 15 87 65
www.peblingetand.dk
Astra, ITI og Brånemark
Kirurgi og Protetik

Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.flemmingharder.dk
Astra, ITI, Nobel, 3i,
Xive-Friadent

Glostrup
Implantatcenter
v. tandlæge 
Søren Andreassen
Hovedvejen 158, 2600 Glostrup
Tlf. 43 96 12 16
ww.tandklinik.dk

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

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

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

Kibo Gruppen
Implantat behandling og endo-
skopstøttet kirurgi. Du er vel-
kommen til selv at deltage.
Tandlæger: Kim S. Mogensen

Ole Flindt
Tom Olsen

Henv. Kim S. Mogensen
Buddingevej 54
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 16 35
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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
www.kic.nu
Protetik: Jan Bjerg Andersen

Göran Urde
Kirurgi: Poul Kirketerp

Morgan Olsson
Brånemark,
Replace
ITI
Astra

Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51
Implantatbaseret protetik

Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240

Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
 Hovedvejen 158
 2600 Glostrup
 Tlf. 43 96 12 16
Tandlægerne Seidelin & 
Møller Aps
 Smedelundsgade 18, 1.
 4300 Holbæk
 Tlf. 59 44 28 11

Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implan-
tater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk

Peder Malling
Kultorvet 15
Tlf. 33 15 26 26/Fax 33 15 10 26
Implantatkirurgi og protetik

Simon Storgård Jensen
Specialtandlæge
Falkoner Alle 7
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 01 33
www.tandfalk.dk
Implantater og ossøs rekon-
struktion inkl. sinusløft.

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

Tove Thrane & Peter Gade
Implantat kirurgi og protetik
Vi hjælper gerne og kollegialt 
i alle faser af behandlingen fra 
planlægning til endelig afleve-
ring.
Salingvej 4
2720 Vanløse,
Tlf. 38 34 42 22

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
www.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
www.tandklinikken.dk

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

Freksen og Kjærgaard
Perlegade 30
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 37 30
Brånemark o.a. kirurgi og 
protetisk rekonstruktion

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

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

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

Kjellerup Tandlægecenter
8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 16 30
www.kjelleruptandlaegecenter.dk
Oral kirurgi ved specialtand-
læge Thomas Jensen

Lambros Kostopoulos
Specialtandlæge
Bjarne Simonsen
Specialtandlæge
Implantatbehandling samt knog-
leopbygning med membran.
Rekonstruktiv knogle- og
blødvævskirurgi
Silkeborgvej 297
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 43 44

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

Leif Fagernæs
Jernbanegade 11
6000 Kolding
Tlf. 75 52 16 16/Fax 75 52 79 16
www.tdlfagernaes.dk
Kirurgi
Implantater

Martin Dahl
Specialtandlæge
Boulevarden 9, 9000 Aalborg
Tlf. 98 11 76 16
Implantatbehandling

Niels Rintza
Ådalsparken 27
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 51 49 Fax 75 15 51 99
Behandling i narkose

Peder Kold og Simon Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99 Fax 97 12 80 66
Mulighed for narkose

Poul Therkildsen
Viborgvej 3,
8000 Århus C
Tlf. 70 22 35 53 Fax 87 30 08 70.
Klinik for TMK-kirurgi og im-
plantater, mulighed for narkose

Vejle Centrum
Kirurgi: Jytte Buhl spec.tdl
Astra og Nobel
Protetik: Alex Hartmann og
Ane Boe-Hansen
Nørregade 5, 2., 7100 Vejle
Tlf.: 75 82 10 90 
www.tandlaege.info

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

Ellen Savery
Lic.odont. c/o Ulrich Nielsen
Lyngby Hovedgade 17,
2800 Lyngby,
Tlf. 45 87 10 60
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Flemming Harder
Nino Fernandes
Erik Hjørting-Hansen
Obels Gaard, Vestergade 2
1456 København K
Tlf. 33 15 48 99
www.flemmingharder.dk
Klinik for Tand-, Mund-
og Kæbekirurgi

Ivar Caspersen
Specialtandlæge i hospitals-
odontologi og ortodonti
Taastrup Hovedgade 129A,
2630 Taastrup
Tlf. 43 99 43 69

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

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

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

Københavns
Implantat Center®
Specialklinik for Tand-, Mund-
og kæbekirurgi samt
tandimplantater
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Poul Kirketerp
Morgan Olsson

Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
TMK-kirurgi og implantatbeh.

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

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

Niels Gersel/Malene Hallund
København & Roskilde
www.implantat-kirurgi.dk
Tlf. 70225230/Fax 70225240

Ole Donatsky
Specialtandlæge, dr.odont.
Klinik for Implantat-,
Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
Glostrup Implantatcenter
 Hovedvejen 158
 2600 Glostrup
 Tlf. 43 96 12 16
Tandlægerne Seidelin & 
Møller Aps
 Smedelundsgade 18, 1.
 4300 Holbæk
 Tlf. 59 44 28 11

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

Pernille Egdø, specialtandlæge
Klinik for TMK-kirurgi, implan-
tater, Panorama kæbeledsopt.
Baunegårdsvej 7 L
2820 Gentofte
Tlf. 39 64 65 14/Fax 39 64 65 04
E-mail: pernille@egdoe.dk
www.pernille.egdoe.dk

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

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

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

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

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

Århus, Borgporten
Guldborg & Kreiberg
www.tandborg.dk

Birthe og Peder Kold
Bryggergade 10
7400 Herning
Tlf. 97 12 03 99
Patienter modtages til behand-
ling i narkose. Alm. tandbe-
handling, kirurgi og implantat-
behandling

Kaarsbo, Trinskjær og Sloth
Østergade 61
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 08 05

Leif Fagernæs
Privathospitalet Mølholm A/S
Brummersvej 1,
7100 Vejle
Tlf. 76 43 71 57/58
eller 75 52 16 16

Lissi Nielsen
Klinikhuset, Jernbanevej 12
Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 05 06

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

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

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

Københavns
Implantat Center®
Vester Voldgade 86
1552 København V
Tlf. 33 12 30 30
www.kic.nu
Speciallæge i anæstesiologi
Hans Kristian Lauritsen

Lone Lange
Dronningensgade 48, 1.
1420 København K
Tlf. 32 57 00 19

Merete Aaboe
Specialtandlæge, ph.d.
Solrød Center 52 A, Boks 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 16 75 00
Tandbehandling og kirurgi
på børn og voksne

Mogens Majland
c/o Lægehusets Tand-
og implantatklinik
Lilleholm 56, 2670 Greve
Tlf. 43 90 61 63 
www.jland.dk

Niels Berner
Frits Esmark
Kaj Hansen
Herlev Torv 4
2730 Herlev
Tlf. 44 84 10 46
bhf.tand@get2net.dk

Ole Esmark
Nygårds Terrasserne 233A
3520 Farum. Tlf. 44 95 42 00

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

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

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

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

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

Ivan Bøgild
Lægehuset
Linde Allé 16
5690 Tommerup
Tlf. 64 76 14 00 Fax 64 76 14 07
klinikken@tandlaegerne-
boegild.dk
www.tandlaegerne-boegild.dk
Specialtandlæge i ortodonti
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Specialtandlægerne
Fisketorvet ApS
Fisketorvet 4-6, 7.
5000 Odense C
Tlf. 66 14 33 14
www.tandregulering-odense.dk

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

Anders Herskind
Lisbeth Nielsen, Phd.
Michael Hald Nielsen
Tandreguleringsklinikken
Sct. Ibsgade 33
8800 Viborg
Tlf. 86 62 76 88
Specialtandlæger i ortodonti

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

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

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

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

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

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

Hans Peter Harbo
Reiersensvej 9
8900 Randers
Tlf. 86 40 43 33
www.hpharbo.dk
Specialtandlæge i ortodonti

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

Klavs Fisker
Worsåesgade 10
7100 Vejle
Tlf. 75 83 96 77
www.kfisker.dk
Specialtandlæge i ortodonti

May Lise Hegrand
Gl. Åvej 22
6760 Ribe
Tlf. 75 42 38 66
hegrand@post.tele.dk
Specialtandlæge i ortodonti

Morten Borchorst
Vesterbro 97
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 15 00 Fax 98 12 88 66
Specialtandlæge i ortodonti

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

Søren Povlsen
Bredgade 67, 1. tv.
7600 Struer
Tlf. 97 84 05 88
www.tandregulering.com
Specialtandlæge i ortodonti

Asbjørn Palmberg
Valdemarsgade 20
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 66 50/40 14 54 70
Specialtandlæge i ortodonti

Bjørn Seidler
Sct. Bendts Gade 10, 1.
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 34 44 Fax 57 67 34 45
Specialtandlæge i ortodonti

Charlotte Reumert
Specialtandlæge i ortodonti
Torvestien 1, 4560 Vig
Tlf. 59 31 67 41

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

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

Jørn Perregaard
Michael Holmqvist
Specialtandlæger i ortodonti
Købmagergade 52, Boks 2200
1017 København K
Tlf. 33 12 32 12 Fax 33 14 52 50
orto@specialtandlaegerne.dk

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

Lone Møller
Specialtandlæge i ortodonti
Stationsvej 16, 2840 Holte
Tlf. 45 42 01 28

Paul Henrik Nerder
Specialtandlæge i ortodonti
Algade 12, 4000 Roskilde
Tlf. 46 36 50 33
roskilde@specialtandlaegerne.dk

Søren Haldager
Specialtandlæge i ortodonti
Solrød Center 52 A, Box 112
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 14 76 45
keepsmiling@tandlaege.dk
www.tandregulering.dk

Vibeke Halborg
Parkvej 4
4140 Borup
Tlf. 57 52 64 80
www.tandlaegehusetiborup.dk
Specialtandlæge i ortodonti

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

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

Eva Sidelmann Karring
Lic.odont.
Havnegade 19
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 79 44
Membranbehandling-
Parodontalbeh./mucogingival 
kirurgi

Kirsten Warrer
Sct. Clemens Torv 15
8000 Århus C
Tlf. 86 13 52 40

Lone Sander, ph.d
Mette Kjeldsen, ph.d
Mette Rylev
Store Torv 6, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
EFP-cert. specialister 
i parodontologi

Brædstrup Implantatcenter I/S
Prof. Torkild Karring
Lic.odont. Eva Sidelmann Karring
Periimplantitisbehandling
Tinghuspladsen 6
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 12 36
e-mail:
tandlaegehuset@implantater.dk
www.implantatcenter.dk

Finn Holm-Petersen
Vester Voldgade 12
1552 København V
Tlf. 33 11 88 56

Gert Bjørndal-Mølgaard
Paradentoseklinikken
Hovedgaden 16 A
4270 Høng. Tlf 58 85 12 13
Behandling af refraktær
parodontitis med Regenerol®

www.paradentoseklinikken.dk

Jess Graabæk
Specialklinikken
for Parodontalbehandling
Hovedvagtsgade 8
1103 København K
Tlf. 33 13 34 45
Reattachmentbehandling med 
membraner
www.parodontose.dk

Jørgen Hørmand
Alhambravej 1
1826 Frederiksberg C
Tlf. 33 22 46 16
pallesenoghoermand@post.tele.dk

Lars Jessen
Støden 3, 1., 4000 Roskilde
Tlf. 46 35 33 13 Fax 46 32 10 51

Peder Malling
Kultorvet 15, 1.
1175 København K
Tlf. 33 15 23 33 Fax 33 15 10 26
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Steen Jørgen Skov
Peter Bangs Vej 53
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 86 18 00-

Susanne Dalsgaard
Rosenborggade 3
1130 København
Tlf. 33 11 39 66

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

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

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

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
thomas@storegade3.dk
Endodonti og endodontisk 
kirurgi

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

Otto Schmidt 
Storetorv 6,3
8000 Århus C
Tlf. 86 12 73 50
E-mail: post@tdl-storetorv.dk

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

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

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

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

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

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

Poul Cappelørn
Colosseumklinikken
Østergade 1
1100 København K
Tlf. 33 12 24 21
pc@colosseumklinikken.dk
www.colosseumklinikken.dk
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Dan Altmann
Arnesvej 1
2700 Brønshøj
Tlf. 38 28 18 35

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

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

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

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

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

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

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

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

www.dtftryghed.dk
Gør hverdagen lettere...

39 46 00 80

: )
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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: 16/04 udkommer 02/05

Annoncer til TB 07: 09/05 udkommer 30/05

Annoncer til TB 08: 04/06 udkommer 20/06

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.

Amager

Frisk tandlæge med erfaring sø-

ges snarest til nyindrettet klinik 

med stort patientgrundlag. Vi er 

et ungt team på 3 tandlæger og 

1 tandplejer. Du erstatter tand-

læge på 4 dage.

Tandlægerne 

ved Sundbyvester Plads,

Amagerbrogade 242

2300 Kbh. S.

www.tvsp.dk

Vil du være del af en succes?

Grib chancen for en meget at-

traktiv fuldtidsstilling som øn-

skes besat pr. 1.6.07.

Vi er tre klinikker som har et 

meget tæt samarbejde. Vi er fem 

tandlæger, tre tandplejere og 

11 klin.ass., og vi er alle meget 

opsatte på at gøre vores yderste 

for at alle vores patienter har 

smukke fastsiddende tænder 

hele livet.

Vi råder over alt i moderne ud-

styr. F.eks. Digital rtg. (Digora, 

OTP), soft- og hard-laser, digi-

talt journalsyst., alt i implantat-

ydstyr o.m.m.

Du overtager en etableret 

fuldtidsstilling, og da vi har en 

meget stor pt-tilgang (gennem-

snitligt fi re nye om dagen) og 

også kan tilbyde vores patienter 

behandling på vores klinik i 

Flensborg, vil der være store 

økonomiske muligheder for dig.

Vi forventer at du er en dygtig 

håndværker, har patient-tække 

og er engageret i dit arbejde. Vi 

ønsker et langtidssamarbejde, 

hvor der vil være mulighed for 

partnerskab.

Send din ansøgning til:

DentCare

Tandlæge- & Implantatklinik

Ingerslevs Boulevard 31

8000 Århus C

helsengreen@dentcare.dk

Stil lin ger mær ket med O

Må kun sø ges efter for ud ind hen tet god ken del se fra DTF, jf. § 8.5 
i DTF’s etis ke reg ler og kol le gia le ved tægt.

Stil lin ger mær ket med
Dansk Tand læ ge for en ing skal gøre op mærk som på at pr. 1. 
april 2002 skal den sam le de be skæf ti gel se ud gø re mindst 
8 ti mer om ugen for at være pen sions be ret ti get. 

Tandlæger søges
Tandplejen i Ballerup Kommune søger snarest muligt en
tandlæge på fuld tid. I forbindelse med jobbet, vil funktion
som filialklinikleder evt. være en mulighed. 
Derudover søges pr. 1. maj en tandlæge/cand. odont. som
barselsvikar på fuld tid.
Du vil få mulighed for at bruge din tandlægeuddannelse i
bred forstand, idet du både vil komme til at arbejde med
børne-, ungdoms- og ældretandpleje.
Hør mere: Overtandlæge Bjarne Nørtov på tlf. 4477 3876.

Ansøgningsfrist: 19. april 2007
Ansættelsessamtaler finder sted den 24. og 25. april.
jobnummer: 07-176

Læs om jobbet og send din ansøgning online:

www.ballerup.dk/job

Søg dit nye job på www.ballerup.dk/job
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Vordingborg
Kommune

Tandlæge/filialleder
Den kommunale Tandpleje i Vordingborg Kommune 
søger en tandlæge.
Vordingborg kommunale Tandpleje har ansvaret for 
10.200 børn og unge samt ca. 300 omsorgstandpleje-
patienter. I dag foregår tandplejen i en af de 4 gamle 
kommuners område hos privat praktiserende tand-
læger, men når der er bygget ny klinik, overgår al 
tandpleje til de kommunale klinikker.
Der er i dag 5 kommunale klinikker som inden for de 
næste år ønskes reduceret til fire klinikker – en i hver 
af de gamle kommuner. Al ortodonti i kommunen 
varetages af den kommunalt ansatte specialtand-
læge. Tandplejen er placeret i Sundhedsafdelingen 
sammen med områderne sundhedspleje, genoptræ-
ning, misbrug og den generelle sundhedsfremme og 
forebyggelse.

Arbejdstiden er 35 timer ugentlig.

Vi tilbyder:
–  et engageret personale, der i dag består af 10 tand-

læger,  3 tandplejere og 19 klinikassistenter
–  medarbejdere der igennem de sidste tre år har ar-

bejdet sammen på tværs af de dengang eksisteren-
de kommunegrænser

–  en tandpleje med stadig fokus på udvikling såvel af 
faglighed som af serviceniveau

–  teamtandpleje med vægt på tidlig indsats og fore-
byggelse

–  elektronisk journal og digitalt røntgen
–  mange spændende opgaver med stor grad af med-

indflydelse
–  et fagligt miljø hvor det vil være muligt at speciali-

sere sig inden for forskellige fagområder
–  medindflydelse i den kommende omstrukturering 

af tandplejen
–  stor mulighed for deltagelse i udvikling af det 

tværfaglige miljø i kommunen

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overens-
komst. Løn forhandles efter principperne for Ny løn.

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos over-
tandlæge Lene Maare, telefon 2960 4390 eller 5536 
3787 – privat 5599 6316.

Ansøgning med relevant dokumentation sendes til:
Overtandlæge Lene Maare
Tandplejen
Chr. Richardtsvej 3
34760 Vordingborg
lene.tandplejen@vordingborg.dk

Ansøgningsfrist d. 20. april 2007 kl. 12.

OUH Odense Universitetshospital

Overtandlæge ved
Kæbekirurgisk Afdeling K,
Odense Universitetshospital
En nyoprettet stilling som forskningsansvarlig, vagt-
bærende overtandlæge ved Kæbekirurgisk Afde-
ling K, Odense Universitetshospital, Region Syddan-
mark, ønskes besat pr. 1.8.2007 eller efter nærmere 
aftale.

Kæbekirurgisk Afdeling K's arbejdsområde svarer til 
Sundhedsstyrelsens beskrivelse i cirkulære nr. 302 af 
d. 9. december 1999.

Kæbekirurgisk Afdeling har landsdelsfunktion for 
kombineret ortodontiske kirurgiske behandlinger 
af ekstrem vækstbetinget kæbeanomali, jf. specia-
leplanlægning og landslandsdelsfunktioner i Syge-
husvæsenet (Sundhedsstyrelsen 2001).

Kæbekirurgisk Afdeling er godkendt uddannelses-
afdeling for uddannelse af specialtandlæger i tand-, 
mund- og kæbekirurgi.

Afdelingen er en del af Region Syddanmarks trau-
mecenter på Odense Universitetshospital.

Kvalifikationer:
Stillingen forudsættes besat med en specialtandlæ-
ge i tand-, mund- og kæbekirurgi. Det forventes, at 
ansøgeren har en bred tand-, mund- og kæbekirur-
gisk uddannelse. Der forudsættes specielt kendskab 
til kirurgisk behandling af ekstreme vækstbetingede 
kæbeanomalier og erfaring og rutine i behandling 
af kæbefrakturer. Der vil desuden specielt blive lagt 
vægt på ansøgerens forskningsmæssige kvalifika-
tioner. 

Overtandlægen er med i ledelsesgruppen og an-
svarlig vedrørende de videnskabelige aktiviteter i 
afdelingen. Herunder igangsætte egen forskning 
og initiere forskning i afdelingen samt være vejle-
der for de øvrige kollegaer. 

Stillingen er vagtbærende.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overens-
komst mellem Danske Regioner og Dansk Tandlæ-
geforening.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til 
ledende overtandlæge Henning Lehmann Bastian, 
Kæbekirurgisk Afdeling K, Odense Universitetsho-
spital, tlf. 6541 3477.

Ansøgningen sendes til Afdelingsledelsen, Kæbe-
kirurgisk Afdeling K, Odense Universitetshospital, 
5000 Odense C.

Ansøgningsfrist 1.5.2007
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Tandplejen
Århus Kommune
Souschef

Tandplejen søger ny souschef.
Souschefen er stedfortræder for overtandlægen og har 
herudover særligt ansvar for
–  Den daglige drift af Tandplejens klinikker, herunder it
–  Personalemæssige forhold
–  Voksentandplejen, herunder udvikling af specialtand-

plejen

Læs mere om Tandplejen på www.tandplejen.aarhus og 
se den uddybende job- og personprofil på Århus Kom-
munes hjemmeside www.aarhuskommune.dk/portal 
/stillinger.

Yderligere oplysninger kan fås hos nuværende sous-
chef Peter Bertelsen eller overtandlæge Ingelise Hansen, 
telefon 8940 3860.

Løn og ansættelsesvilkår: I henhold til gældende over-
enskomst og Ny Løn.

Ansøgning sendes til Tandplejen Århus, Att.: overtand-
læge Ingelise Hansen, Graven 21, 8000 Århus C eller via 
mail til ih@bu.aarhus.dk.

Ansøgningsfrist torsdag d. 12. april 2007 kl. 9.

Et vikariat som fuldtidsansat militærtandlæge i For-
svaret med tjeneste ved

Forsvarets Sundhedstjeneste
Infirmeriet på Antvorskov Kaserne

4200 Slagelse
ønskes besat snarest og frem til den 31. marts 2008.

Ansættelsen finder sted i henhold til gældende over-
enskomst mellem Finansministeriet og Akademiker-
nes Centralorganisation med tilhørende protokollat 
indgået mellem Forsvarsministeriet og Dansk Tand-
lægeforening.

Det er en forudsætning for ansættelsen at ansøger-
ne på ansættelsestidspunktet har erhvervet autori-
sation til selvstændigt virke som tandlæge.

Det er endvidere ønskeligt at ansøgerne tidligere 
har gennemgået »reservetandlægekursus« ved For-
svarets Sundhedstjeneste.

Ansøgninger, bilagt oplysninger om nuværende og 
tidligere beskæftigelse samt eksamenspapirer mv., 
indsendes således at de er Forsvarets Personeltjene-
ste i hænde senest 23. april 2007 og stiles til

FORSVARETS PERSONELTJENESTE, PF 2
SØMINEGRAVEN

BYGNING 24
1439 KØBENHAVN K

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes 
ved orlogskaptajn B. Junker, Forsvarets Personel-
tjeneste på tlf.: 3266 5136 eller stabstandlæge P. 
Morning, Forsvarets Sundhedstjeneste på tlf.: 3977 
1243.

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

FORSVARETS LÆGEKORPS 
RESERVETANDLÆGE

- ANTVORSKOV KASERNE

Videreuddannelse i Ortodonti
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. 

Ansøgningsfrist: 2. maj 2007, kl. 12.00

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

Yderligere oplysninger: Uddannelsesleder, professor 
Sven Kreiborg, tlf. 3532 6750, e-mail sven@odont.ku.dk 
eller overtandlæge Jens Bjørn-Jørgensen, tlf. 3532 6675, 
e-mail: jej@odont.ku.dk

Københavns Universitet er Danmarks ældste universitet, grundlagt 
1479. KU er med cirka 37.000 studerende og 7.500 medarbejdere det 
største universitet i Norden og det eneste nordiske universitet på ver-
dens top-100. www.ku.dk
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www.dtftryghed.dk
Forsikring

39 46 00 80

: )
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AALBORG SYGEHUS

Overtandlæger
Kæbekirurgisk Afdeling
To nynormerede stillinger som sideordnede overtand-
læger ved Sygehusvæsnet i Region Nordjylland med 
tjeneste ved Kæbekirurgisk Afdeling. Stillingerne for-
udsættes besat med specialtandlæger i tand-, mund- 
og kæbekirurgi. Det forventes, at du har en bred tand-, 
mund- og kæbekirurgisk uddannelse. Du skal indgå 
i 4-5 skiftet bagvagt sammen med afdelingens øvrige 
overtandlæger.

Yderligere oplysninger:
Stillings- og funktionsbeskrivelse samt 
nærmere oplysninger om stillingen 
kan fås ved henvendelse til: 
Adm. overtandlæge Bjarne 
Neumann, Kæbekirurgisk 
Afdeling, tlf. 99 32 27 94.
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Overtandlæge ved Thisted Kommunale Tandpleje

Vores overtandlæge går på pension, og vi søger 
derfor en ny leder med tiltrædelse den 1. november 
2007.

Tandplejen omfatter 10.600 børn. 6.400 behandles 
på 4 kommunale klinikker og 4.200 behandles 
af private tandlæger.

Du skal være med til at samordne Tandplejen og 
skabe et godt samarbejde med de private tand-
læger.

Thisted Kommune har ca. 46.000 indbyggere og 
er smukt beliggende med store fredede natur-
områder mellem Limfjorden og Vesterhavet. Der 
er rige muligheder for friluftsliv, sejlsport og 
windsurfi ng.

Organisatorisk hører stillingen til i Børne-, familie- 
og kulturforvaltningens familierådgivning. Som 
sektionsleder indgår du i lederteam sammen 
med afdelingslederen, lederen af socialrådgiverne, 
lederen af foranstaltningsteamet  og ledende 
sundhedsplejerske.

Vi tilbyder et spændende job i en velfungerende 
tandpleje. Alle klinikker har moderne udstyr, vi 
bruger elektroniske journaler og har digital OTP-
røntgen.

Vi tilbyder
• Et spændende job med mange udfordringer
• En tandpleje hvor barnet er i centrum
• Selvstændig kompetence i forhold til admini- 
   stration, økonomi og personaleledelse

• En god arbejdsplads med 22 dygtige og
   engagerede medarbejdere
• Et godt arbejdsmiljø
• En kommune der arbejder på at arbejde    
   værdibaseret.

Vi forventer, at du
• har et godt humør
• har ledelseserfaring
• kan motivere det øvrige personale
• kan skabe fortsat udvikling i tandplejen
• kan tænke helhedsorienteret til gavn for børn  
   og unge
• kan føre tandplejens nye struktur frem til
   succes.

Løn og ansættelsesvilkår 
Lønnen forhandles i henhold til gældende over-
enskomst og lokal løndannelse.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos 
lederen af familierådgivningen Hanne Korsgaard 
tlf. 9917 2460, mail hak@thisted.dk eller overtand-
læge Ole Jensen tlf. 9917 2880, mail olje@thisted.dk

Ansøgningsfrist: 20. april 2007.

Ansøgning vedlagt CV og relevante bilag mærket 
”overtandlæge” sendes til:

Thisted Kommune
Børne-, familie- og kulturforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted 
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Køb/salg klinikker

E-mail: bc@klinikborsen.dk
Web: www.klinikborsen.dk

Bente Carstensen
Dr. Tværgade 44, st.th.

1302 København K
Tlf. 70 20 69 79

Goodwillberegning
Rådgivning ved køb & salg,

generationsskifte m.v. 

DPF Erik Loft
E-mail: eld-dpf@mail.tele.dk

Tlf. 86 30 98 22
DPA

Dansk Praksis  
Formidling

Dansk Praksis  
Analyse

Regnskabsanalyse & rådgivning · Alt til nu eller senere brug for salg

Total klinik / inventar vurdering

Klinik for tandlæge/tandplejer 

Konkursramt tandlægeklinik på 

ca. 100 m2 med 2 behandlings-

rum, nyere udstyr (leasing). 

Belig. i centrum af Hobro by. 

Ingen goodwill – husleje kr. 

6500 + forbrug.

Henv. Steffen Torp Jacobsen

Tlf. 9852 4466 

Århusområdet 

Veldrevet praksis med attraktiv 

beliggenhed i forstad til Århus 

sælges. Omsætningsniveau kr. 

5,5-6 mio. og særdeles gode ind-

tjeningsmuligheder. Godt stort 

lejemål med 4 behandlingsrum 

og ekstra behandlingskapacitet. 

Henvendelse til:

Statsautoriseret revisor 

Kai Møller

Aros Statsautoriserede revisorer 

Rådhuspladsen 3, 8000 Århus C

Tlf. direkte 8620 6890

mobil 2142 9134 

Kliniksalg 

Centralt i Esbjerg sælges velfun-

gerende tandlægepraksis med 

moderne udstyr og gode med-

arbejdere.

Per dato er 1600 patienter til-

sluttet klinikken, og vi får sta-

dig tilgang af nye patienter.

Klinikken vil egne sig godt til to 

tandlæger evt. en tandplejer. 

Klinikken er klar til overtagelse 

fra 1. september. 

Andre samarbejdsformer som 

forpagtning, medejerskab, evt. 

ansættelse kan diskuteres. 

Billet mrk. 680

modtager TB's annonceafdeling

Klinikfællesskab

Så har DU chancen for at kunne 

blive en del af Østerbros ældste 

og mest moderne tandklinik 

med computeriseret journal og 

digital røntgen. Fuldtidsleje af 

unit inkl. klinikassistent, sekre-

tær m.m. samt god atmosfære 

på klinikken.

Interesseret ... Ring 4084 0073.

ORTODONTISTER SØKES TIL PRIVATPRAKSIS I NORGE
Kjeveortopeder søkes til fast stilling hos privatpraksisen, 
Kjeveortopedene i Arken AS, i Bergen, Norge.
Vi trenger fl ere kjeveortopeder som senere har ønske om å 
bli deleier/overta eierskapet. Vi holder til i fl ott, moderne 
lokale med godt digitalt utstyr.
Praksisen er lokalisert 10-15 minutters kjøretid ifra Bergen 
sentrum og der fi nnes gode boligmuligheter både i nærhe-
ten av praksisen og mer sentralt.
Se www.kjeveortopeden.com for mer informasjon!
Kjeveortopedene i Arken
att.: UNNI MOLVIG
Postboks 217, Ulset
N-5873 BERGEN
eller til unni.molvig@kjeveortopeden.com

Tandlægekonsulent
Codan har behov for at tilknytte endnu en tandlægekonsulent til 
varetagelse af behandling af skader forvoldt af tandlæger jf. Lov om 
Klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet.

Hvad skal du gøre for os? 
Da vores to tandlægekonsulenter har en meget stor arbejdsbyrde, skal 
du kunne afl aste disse i dagligdagen og ved ferier. 
Arbejdet sker på freelance-basis.
Din oplæring vil ske via de to tandlægekonsulenter der allerede ar-
bejder for Codan med dette speciale.

Hvordan er du selv? 
Du er en person der allerede er respekteret blandt dine kollegaer, 
således at du kan håndtere faglige drøftelser med kollegaer, samt 
eventuelle uenigheder.
Du skal have erfaring i faglig sagsbehandling og være bredt fagligt 
opdateret.
Desuden skal du være i stand til at strukturere sager og vurdere be-
handlingsplaner. Du skal være god til kommunikation i skrift og tale 
og skal kunne omsætte odontologisk viden til almindeligt dansk.
Vigtig er det også at du har interesse for og kendskab til tandlæge-
relevant lovgivning og evner at sætte dig ind i de relevante dele såle-
des at du kan omsætte dem til praksis.
Endelig skal du deltage i møder med Tandlægeforeningen, Tandska-
deankenævnet og Codan efter behov.

Afl ønning
Sker efter timeforbrug og er momsbelagt, hvorfor det er nødvendigt, 
at du bliver momsregistreret.

Vil du vide mere?
– så ring til Karin Tofteng på tlf. 3355 2081.

Sådan søger du:
– Mærk din ansøgning »Tandlægekonsulent« og send den til:
job@codan.dk.
Vi skal have din ansøgning senest den 18. april 2007.
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Henvendelse: Anette Kofoed, tlf. 33 48 77 36
Michael Lentz,  tlf. 33 48 77 35
Mette Blak Olsen, tlf. 33 48 77 32

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

Advokater – Banker – Dental laboratorier – Hygiejne – 
Instrumenter –  Klinik- og kontorinventar – Klinikudstyr 
– Kompressorer – Rengøring – Revision – Service & repa-
ration – Tandplejemidler – Vikarservice – Øvrige 

Advokatfirmaet
Lou & Partnere
att: Adv. Carsten Jensen
Østergrave 4, 8900 Randers
Tlf. 87 12 34 56/Fax 87 12 34 55
cj@louogpartnere.dk

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

Ny klinik?

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

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

Konkurrencedygtige priser
og professionel rådgivning
Specialafdeling for klinikfinansiering:

www.klinikfinansiering.dk

★ IMPLANTATER
★ PROCERA
★ EMPRESS

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

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

Finansiering af praksis har siden
1997 været vores speciale.

Ring til en af os!
...og få en snak om din

nuværende eller 
kommende praksis!

Karsten N
ielsen

Tlf. 9975
1289

U
ffe H

aubjerg
Tlf. 9975

1327

Torvet 1  /  6950 Ringkøbing
praksis@landbobanken.dk  /  www.landbobanken.dk/praksis

- de nemmeste penge 
kan du tjene på nansieringen

Thorvaldsensvej 4
1871 Frederiksberg C
Telefon 35 39 00 76

Fax 35 36 18 48

Dental Laboratorium ApS

DENTALLABORATORIE ApS. 
Lyngby Hovedgade 27, 4. sal 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 4587 0123 
www.supradent.dk 

Lad os samarbejde om kronerne!

Spar Nord Århus
Jytte Blokager
Sønder Alle 11
8000  Århus C
Tlf. 87 30 31 97
Mail: jbl@sparnord.dk

Spar Nord København
Ann-Brigitt Meidahl
Rådhuspladsen 75
Postboks 423
1505  København V
Tlf. 33 30 87 18
Mail: abm@sparnord.dk

Spar Nord Odense

Fælledvej 1
5000  Odense
Tlf. 63 12 52 74

Spar Nord Kolding
Ruth Falk Thomsen &
Bente Jakobsen
Vejlevej 135
6000  Kolding
Tlf. 76 32 50 70
Mail: bjc@sparnord.dk
Mail: rth@sparnord.dk

www.sparnord.dk

L ise Andersen 

Mail: lid@sparnord.dk
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Safe Sterilization ApS
Strandagervej 27, 4040 Jyllinge
Tlf. 70 22 15 15 � Fax 70 22 14 14

Dentalopvaskemaskiner
til rengøring og desinfektion
af dentalinstrumenter

Projektering, salg og service
af opvaskeanlæg

Erhvervsvej 2 � 2600 Glostrup
Tlf. 43 27 11 00 � Fax 43 27 15 09

www.miele.dk

Instrumentreparationer
udføres professionelt

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

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

Fugl

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

CODENT DENTALLABORATORIUM A/S

SØNDER ALLÉ 33 – 8000 ÅRHUS C – TLF. 86 12 14 26
codent@codent.dk– www.codent.dk

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

Brånemark
SystemTM

HJØRRING DENTAL
LABORATORIUM ApS

JERNBANEGADE 22 � 9800 HJØRRING
TLF. 98 92 18 78

Aalborg
Dentallaboratorium ApS
Vesterbro 72, 9000 Aalborg
Tlf. 98 12 53 03

Turbiner, vinkelstykker, autoklaver
EMS, YOUNG og SENDOLINE

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

Tlf. 64 41 41 42 · info@whnordic.dk

SPECIALLABORATORIUM
for

tandregulering

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

Tlf. 46 32 09 69

Dental Laboratorium ApS

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

MØD OS PÅ NETTET
www.kroell-dental.dk

E-mail: info@kroell-dental.dk

... Vi samler på tilfredse kunder

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

www.pro-visuel.dk   4019 0923

PETER REUMERT
arkitekt maa - billedkunstner
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Funktion • Ergonomi • Design • Økonomi 

Scanline
Svingarm til fladskærm

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

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

www.pwcglobal.com/dk

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

tel. 46420800  Fax. 46420808

Ildvedvej 36 . 7300 Jelling
Tlf.: 7572 1540 . www.easy-laser.dk

Laserkonsulent: 2812 6104
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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

JTA DENTAL
salg & service ApS
- det handler om tillid

KaVo Specialisten

Udstyr
Rådgivning

Instrumenter
Klinikindretning

Røntgenautoriseret

Specialværksted for reparation af 
roterende instrumenter

Reparation af:
Heka   Planmeca   KaVo   m.m.

Sønderlundvej 2,  2730 Herlev
Telefon: 44 92 54 00

www.jtadental.dk
E-mail: jta@jtadental.dk

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

www.stjerne-personale.dk

Birkerød København
45 81 77 22 39 42 77 22

STJERNE-PERSONALE
KLINIKASSISTENTER

www.tandlaege-
bladet.dk/dentalnyt

Din direkte online kontakt til 
fordelagtige dentalindkøb

TANDLÆGEBLADET ANNONCER

- mere end god service...

a
s

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

info@dentsupport.dk

Salg
Service

Klinikindretning

www.dentsupport.dk

ProLøn A/S
Et stærkt alternativ!

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

Danmarks første vikarbureau 
specifikt for laboratoriebrancen

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

E-mail: laborant@labvikar.dk
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NYHED TIL RYGESTOP

STYRKEN TIL AT STOPPE 1-3 

• CHAMPIX – et nyt receptpligtigt læge -
middel med unik virknings meka nisme 1,2,4

– Delvis agonistisk virkning: reducerer 
rygetrang og abstinenser*

– Antagonistisk virkning: reducerer nydelsen 
ved rygning*

• Efter 12 uger var 44% holdt op med 
at ryge på CHAMPIX 1,2

• Efter 1 år var op til 23% fortsat røgfrie 
efter behandling med CHAMPIX 1,2

• God sikkerheds- og toleranceprofi l 
hos mere end 4000 behandlede 
rygere 5

*Baseret på MNWS (Minnesota Nicotine Withdrawal Scale), 
kort spørgeskema vedrørende rygetrang samt et modifi ceret 
spørgeskema vedrørende cigaretevaluering. 

N y t  r e c e p t p l i g t i g t  l æ g e m i d d e l

Styrken til at stoppe
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For produktinformation og referencer se side 325

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

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

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

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

Det overfladeaktive aminfluorid 
ledes direkte til tandoverfladen.

Hele tandoverfladen dækkes af 
en homogen aminfluorid-hinde. 

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

a b c

En NY aktiv og mild 
fluorformel i Danmark
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- VI SIKRER LANDINGEN!

DanDental sikrer dig en 
perfekt landing, når du 
springer ind i den digitale 
verden...

Vi er de eneste, der kan sikre 
dig en komplet digital løsning

med både journalsystem og 
røntgen med enten sensorer, 
fosforplader, panorama-
røntgen eller 3D!

Med os som leverandør, kan 
du være sikker på, at både 

hardware og software spiller
fleksibelt sammen og bliver 
tilpasset netop dine behov.

Vi er eksperter på området, 
og hvorfor nøjes med mindre?

Tag springet ...

RING til Udstyrsafdelingen
43 66 44 24
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